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“Mbreti tha: „Ma sillni atë, do ta marr pranë vetes‟. Pasi bisedoi 

me të, i tha: „Qysh sot, ti ke pozitë të lartë dhe je i besuar.‟” 

“(Jusufi) i tha: „Më cakto përgjegjës të depove të vendit, sepse 

unë jam ruajtës dhe njohës (i mirë i këtyre punëve).‟” 

“Dhe kështu, ne i dhamë Jusufit pozitë në atë vend dhe ai kishte 

çfarë të dëshironte. Ne e shpërblejmë me mëshirën Tonë, kë të 

duam dhe punëmirëve nuk ua humbim shpërblimin.” 
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“Ndërsa shpërblimi i Jetës Tjetër është më i mirë për ata që 

besojnë dhe e kanë frikë All‟llahun.” 

 

 

Komentimi 

 

Jusufi, i besueshmi i depozitave të Egjiptit 

Ne pamë se Jusufit – këtij Profeti të madh – më në fund iu 

vërtetua pafajësia nga të gjithë, aq sa edhe armiqtë dëshmuan për 

pastërtinë e shpirtit të tij. Atyre iu bë e ditur se mëkati i tij i vetëm, 

për shkak të të cilit e gjuajtën në burg, nuk ka qenë gjë tjetër veçse 

devotshmëria e besnikëria, që  e karakterizonin dhe e zbukuronin 

atë.   

Përveç kësaj, ai ua provoi atyre se ky i burgosur ishte 

burim diturie, dijeje dhe inteligjence, kishte një fuqi unike në 

menaxhim, aq sa kur arriti të interpretonte ëndrrën e mbretit, u 

tregoi qartë rrugën e garantuar e të duhur për të shpëtuar nga 

problemet ekonomike që do të rriteshin në të ardhmen. 

Pastaj Kur‟ani e vazhdon këtë rrëfim e thotë: “Mbreti tha: 

„Ma sillni atë, do ta marr pranë vetes.‟”. Kështu, mbreti urdhëroi 

që atë ta sillnin pranë tij, që ta bënte këshilltar personal dhe 

zëvendës të tij në çështjet e rëndësishme, që të përfitonte nga 

puna, dija dhe përvoja e tij për zgjidhjen e çështjeve të vështira. 

Mbreti dërgoi një përfaqësues për ta vizituar Jusufin në 

burg, i cili hyri tek ai, i përcolli përshëndetjet më të ngrohta të 
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mbretit dhe i tha: “Me të vërtetë, ai iu përgjigj kërkesës tënde për 

të vërtetuar çështjen e grave të Egjiptit dhe akuzave të tyre ndaj 

teje. Ato dëshmuan qartazi për pafajësinë dhe ndershmërinë 

tënde. Tani nuk kemi përse të vonohemi, ngrihu e të shkojmë te 

mbreti!” 

Jusufi shkoi te mbreti dhe bisedoi me të. Kur mbreti i dëgjoi 

përgjigjet e tij, që tregonin për dijen, mprehtësinë dhe zgjuarsinë e 

tij të rrallë, iu shtua dashuria për të dhe tha: “Ti te ne sot ke një 

gradë të lartë dhe një pushtet të gjerë. Ti je mbështetja jonë dhe i 

besueshmi”, siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “Pasi bisedoi me të, i 

tha: „Qysh sot, ti ke pozitë të lartë dhe je i besuar.‟”. “Ti duhet të 

marrësh postet e rëndësishme në këtë vend dhe të rregullosh 

gjërat e këqija. Në të vërtetë, ti e di më së miri (kur  shpjegove 

ëndrrën) për krizën e rëndë ekonomike që do ta kaplojë këtë vend. 

Për mendimin tim, ti je personi i vetëm dhe i aftë për ta përballuar 

këtë krizë”.  

Jusufi zgjodhi që të ishte i besueshmi i depove të Egjiptit 

ose ministri i thesarit dhe i burimeve të atij vendi. Ai tha: “M‟i 

beso mua depot e këtij vendi. Unë jam ruajtës i mirë dhe kam 

njohuri  të plota për sekretet e këtij profesioni: “(Jusufi) i tha: „Më 

cakto përgjegjës të depove të vendit, sepse unë jam ruajtës dhe 

njohës (i mirë i këtyre punëve).‟”.  

Jusufi e ka ditur më së miri se shumica e çrregullimeve të 

mëdha që ndodhnin në atë shoqëri të madhe e të mbushur me 

padrejtësi, fshihej në çështjet ekonomike. Meqë makineria 

qeverisëse qe e paaftë t‟i zgjidhte këto probleme dhe u detyrua që 

të kërkonte ndihmën e tij, atëherë më e mira për të ishte që të 

kishte nën kontroll ekonominë e Egjiptit, në mënyrë që të mund t‟i 
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ndihmonte të varfrit dhe t‟ua lehtësonte atyre dhimbjet dhe 

vështirësitë, t‟i rimerrte të drejtat e tyre nga zullumqarët, të 

sistemonte gjërat e përkeqësuara në atë vend të madh, të bënte 

bujqësinë dhe sistemin e saj, qëllimin e tij parësor e sidomos duke 

e ditur se vitet e ardhshme do të ishin vitet e begata që do të 

pasoheshin nga vitet e urisë dhe të thatësirës. Ai u bëri thirrje 

njerëzve që të mbjellin dhe të shtojnë prodhimet, të mos 

shpërdorojnë në përdorimin e prodhimeve bujqësore dhe të 

farërave, dhe të bënin depozitime për të përfituar prej tyre në ditët 

e vështira të thatësirës. 

Kështu pra, Jusufi e kishte më se të domosdoshme që të 

merrte përsipër postin e mbikëqyrjes së  depove të Egjiptit.     

Disa kanë thënë se kur mbreti e pa se atë vit çështjet e tij u 

vështirësuan shumë dhe se ishte i paaftë që t‟i zgjidhte, kërkoi një 

njeri që të mbështetej dhe ta shpëtonte nga fatkeqësitë. Prandaj, 

kur u takua me Jusufin dhe e pa se ai ishte i aftë për këtë post, i 

dha çelësat e drejtimit me të gjitha kompetencat. 

Disa të tjerë kanë thënë se mbreti e bëri Jusufin ministër të 

parë, duke zëvendësuar Azizin e Egjiptit.    

Sipas një mendimi tjetër, ai qëndroi mbikëqyrës i depove të 

Egjiptit. Kjo është ajo që mësohet në pamje të parë të ajetit, por dy 

ajetet 100 dhe 101 tregojnë se mbreti u distancua dhe dha 

dorëheqje nga të gjitha çështjet e Egjiptit, dhe në vend të tij u bë 

Jusufi mbret. 

Ajeti 88 i kësaj sureje thotë se vëllezërit e Jusufit, kur 

shkuan tek ai, e thirrën me këtë emër: “Kur ata dolën para Jusufit, 

thanë: „O ministër‟”, dhe ky është një argument se ish-ministri 
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kishte dhënë dorëheqjen nga posti i ministrit, por ka edhe 

mundësi që Jusufi t‟i ketë ngjitur shkallët e posteve gradualisht, 

ku në fillim ka qenë i besueshmi i depove, pastaj është bërë 

ministër i parë dhe në fund mbret i Egjiptit. 

All‟llahu i Lartësuar i jep fund rrëfimit të Jusufit duke 

thënë: “Dhe kështu, Ne i dhamë Jusufit pozitë në atë vend dhe 

ai kishte çfarë të dëshironte.”.  

Nuk ka dyshim se All‟llahu i Lartësuar ia zbret mëshirën, 

begatitë e Tij dhe mirësitë materiale e shpirtërore atij që Ai do prej 

robve të Tij që e meritojnë. Për këtë, All‟llahu thotë: “Ne e 

shpërblejmë me mëshirën Tonë, kë të duam.”.  

All‟llahu i Lartësuar nuk harron që t‟i shpërblejë 

vepërmirët dhe të sinqertët. Sado kohë që të kalojë, Ai përsëri i 

shpërblen me një shpërblim të begatë: “dhe punëmirëve nuk ua 

humbim shpërblimin.”. 

All‟llahu i Lartësuar nuk mjaftohet që t‟i shpërblejë 

punëmirët vetëm në këtë botë, por Ai i shpërblen njerëzit e 

devotshëm dhe punëmirët edhe në Botën Tjetër me një shpërblim 

më të mirë sesa shpërblimi i kësaj bote dhe ai është shpërblimi i 

përmbushur dhe i plotësuar: “Ndërsa shpërblimi i Jetës Tjetër 

është më i mirë për ata që besojnë dhe e kanë frikë All‟llahun.”. 
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Hulumtime 

 

1– Si iu përgjigj Jusufi kërkesës së zullumqarit më të madh 

të kohës së tij? 

Për sa u përket ajeteve të lartpërmendura, gjëja e parë që të 

bie në sy është se si ka mundësi që ky Profet i madh, iu përgjigj 

kërkesës së këtij tirani e zullumqari të kohës së tij, bashkëpunoi 

me të dhe pranoi postin e ministrit apo përgjegjësit të depove të 

shtetit? 

Përgjigjja e kësaj pyetjeje fshihet në vetë ajetet e 

lartpërmendura. Në të vërtetë, Jusufi e mori këtë përgjegjësi duke 

thënë: “sepse unë jam ruajtës dhe njohës (i mirë i këtyre 

punëve)”, në mënyrë që të ruante thesarin që ishin pasuritë e 

popullit dhe ta investonte atë pasuri në dobi të tyre, në veçanti në 

dobi të shtresës së privuar, që më së shumti ia konfiskonin njerëzit 

mendjemëdhenj.     

Përveç kësaj, ai nëpërmjet shpjegimit të ëndrrave, kishte 

njohuri për krizën e fortë ekonomike që do ta godiste popullin e 

Egjiptit. Kështu, nëse nuk do të bënte një planifikim të detajuar e 

preçiz dhe ta zbatonte menjëherë, atëherë do të vdisnin shumë 

njerëz. Duke u bazuar në këtë, shpëtimi i popullit dhe ruajtja e 

shpirtrave të pafajshëm kërkonte që Jusufi të përfitonte nga ky 

rast që iu dha për t‟u shërbyer të gjithë njerëzve, në veçanti të 

harruarve e të varfërve, që zakonisht janë të parët që bien viktima 

të krizave ekonomike dhe janë më të dëmtuarit.  
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Rreth përgjigjes ndaj kërkesës së zullumqarit dhe pranimit 

të përgjegjësisë, është folur në mënyrë të detajuar në shkencën e 

jurisprudencës islame (Ilmul Fikh). Pranimi i kërkesës së 

zullumqarit dhe marrja e posteve të drejtimit nuk është gjithmonë 

e ndaluar, por ndonjëherë është e pëlqyeshme dhe në disa raste 

mund të jetë e obliguar ligjërisht. Kjo bëhet vetëm nëse dobitë janë 

më të mëdha sesa të këqijat që burojnë nga marrja e përgjegjësive 

drejtuese.  

Këtë gjë e vërejmë në shumë transmetime të Imamëve të 

Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), ku   për të shpëtuar grupimin dhe 

shokët e tyre, ata kanë lejuar shembuj, si Ali Ibn Jektijn – i cili ka 

qenë prej shokëve të Imam Kadhimit (Paqja qoftë mbi të!) – që mori 

postin e ministrit të mbretit të asaj kohe, Harun Reshidit.  

Në këtë mënyrë duhen parë dobitë fetare dhe shoqërore, 

duke i krahasuar ato me të këqijat që mund të sjellin. Ndoshta ai 

që e pranon këtë post, në fund mund ta largojë të padrejtin nga 

qeverisja (sikurse ka ndodhur me Jusufin, duke u bazuar në disa 

transmetime që e tregojnë këtë gjë), ose të jetë ndihmues, duke u 

bërë nismëtar i lëvizjeve dhe i revolucioneve. Ai i bën përgatitjet 

për këtë revolucion nga brendësia e dikastereve qeveritare (dhe 

mund të jetë i besueshmi i familjes së Faraonit), ose të paktën 

është mbështetës ose strehë e të shtypurve dhe do tu‟a lehtësojë 

sadopak dhimbjet e tyre dhe trysninë që bie mbi ta nga sistemi 

tiran dhe i padrejtë. 
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) në transmetimin e tij të 

njohur  për të drejtën e këtyre njerëzve ka thënë: “Shpagimi i veprës 

së udhëheqësit është kryerja e nevojave të vëllezërve.”.1  

Por kjo tematikë, pra bashkëpunimi me zullumqarin, është 

prej çështjeve që u afrohet kufijve të hallallit dhe haramit. 

Neglizhenca e vogël nga njeriu që merr postin e që bie në kurthet 

e sistemit dhe kryen ndonjë krim, në shumicën e rasteve 

konsiderohet si një prej shkeljeve më të mëdha, - që është 

bashkëpunimi me të padrejtin, - ndërkohë që ai mendon se po 

kryen një ibadet dhe shërbim njerëzor të lavdëruar. 

Disa oportunistë mund të përfitojnë nga historia e Jusufit 

apo e Ali Ibin Jektijnit, duke i përdorur si pretekst për të 

bashkëpunuar me të padrejtët e për të mbuluar veprat e tyre të 

liga, ndërkohë që ka një hendek të madh ndërmjet veprimeve të 

tyre dhe sjelljeve të Jusufit, apo të Ali Ibn Jektijnit.2 

Pyetje: Si e pranoi në heshtje ky mbret tiran i Egjiptit këtë 

çështje (iu përgjigj kërkesës së Jusufit), duke e ditur mirë se Jusufi 

                                                            
1 “Vesailush Shija”, vëll. 12, f. 139. Me këtë kuptim ka ardhur transmetim nga 
Imam Kadhimi që flet rreth Ali bin Jaktinit në  librin “Sefijnetul Bihar”, vëll. 2, f. 
252. 
2 Lexojmë në shumë trasmetime të ardhur nga Imam Ali bin Musa Rida (Paqja 
qoftë mbi të!) se disa injorantë të veshur me petkun islam e kundërshtonin 
ndonjëherë  Imamin duke i thënë: pse e pranove  përgjegjësinë e Vilajetit të 
Ahdit me gjithë asketizmin tënd në dynja dhe refuzimit që i ke bërë dynjasë? 
Imami u përgjigjej atyre: “O ti njeri, cili prej atyre të dyve është më i mirë, 
Pejgamberi apo  kujdestari? Ata thanë: Pejgamberi është. Ai tha: Cili është më i  
mirë myslimani apo idhujtari? Ata thanë: Myslimani. Ai tha: Atëherë Azizi – 
ministri i Egjyptit- ka qenë idhujtar kurse Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) Pejgamber 
dhe pa dyshim i besuari ka qenë mysliman, edhe unë jam kujdestar dhe Jusufi e 
pyeti ministrin që ta bëntë kujdestar kur i tha: “Më cakto mua përgjegjës të 

vendit  sepse unë jam ruajtës dhe  njohës i mirë (i  mirë i këtyre punëve)” dhe 
unë jam i detyrar për këtë”. “Vesailush Shija”, vëll 12, fq 146. 
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nuk do të ecte në vazhdën e të padrejtëve, shfrytëzuesve dhe 

pushtuesve, por do të ishte e kundërta e kësaj, duke u bërë 

kundërshtari i tyre?      

Përgjigje: Ndonjëherë, krizat ekonomike dhe shoqërore e 

përfshijnë të padrejtin, duke ia tronditur shtyllat e qeverisë së tij të 

padrejtë; kështu, ai vëren rrezikun që i kanoset qeverisjes së tij dhe 

çdo gjëje që ka lidhje me të. Në këtë situatë dhe për të evituar 

rrëzimin total të pushtetit, ai nuk e pengon, madje e mbështet 

formimin e një qeverie popullore e të drejtë për të ruajtur jetën e tij 

dhe një pjesë nga pushteti i tij. 

 

2– Rëndësia e çështjeve ekonomike dhe administrative 

Edhe pse ne nuk biem dakord me vizionin sipas të cilit 

shihen gjërat vetëm në një spektër dhe i kufizon të gjitha gjërat tek 

problemet ekonomike duke mos i dhënë asnjë rol njeriut, nuk 

mund të anashkalohet rëndësia e çështjeve ekonomike dhe roli i 

tyre në shoqëri. Ajetet e lartpërmendura na e tregojnë këtë realitet, 

e ajo që vërehet është se Jusufi mes gjithë posteve shtetërore, u 

fokusua tek posti i përgjegjësit të depove. Kjo duke e ditur mirë se 

nëse ai do të kishte sukses në sistemimin dhe drejtimin ekonomik 

të Egjiptit, do të mund të rregullonte shumë fenomene negative 

shoqërore, ashtu sikurse zbatimi i drejtësisë ekonomike çon në 

kontrollimin prej tij të të gjitha departamenteve të shtetit.  

Kësaj tematike transmetimet islame i kanë dhënë një 

rëndësi e madhe. Për shembull, në një transmetim të njohur nga 

prijësi i myslimanëve Aliu (Paqja qoftë mbi të!) vërejmë se ai ka 

përcaktuar si themelet e fesë dhe të jetës dy shtylla të 
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rëndësishme: njëra prej tyre janë çështjet ekonomike, mbi të cilat 

ngrihet jetesa e njerëzve, kurse shtylla tjetër është dituria dhe 

shkenca. 

Pavarësisht se myslimanët e kanë neglizhuar këtë anë të 

jetës individuale dhe shoqërore, të cilës Islami i ka dhënë një 

rëndësi të madhe, dhe në këtë aspekt kanë mbetur mbrapa 

armiqve të Islamit, zgjimi i shoqërive islame në rritje, e ngjall 

shpresën tek njerëzit që të shtojnë aktivitetin e tyre ekonomik dhe 

ta konsiderojnë atë si një adhurim të madh Islam. Të ngrihet 

struktura e një sistemi ekonomik të studiuar sipas 

planprogrameve të mirëllogaritura, në mënyrë që myslimanëve 

t‟u kthehet fuqia dhe zelli. 

Këtu është një pikë tjetër shumë e rëndësishme që duhet të 

vërehet me kujdes: Jusufi i drejtohet mbretit me këto fjalë: “sepse 

unë jam ruajtës dhe njohës (i mirë i këtyre punëve).”. Ky është 

një tregues për rëndësinë e madhe të elementit administrativ në 

krah të elementit të besueshmërisë, dhe se vetëm plotësimi i 

elementëve të besueshmërisë dhe të devotshmërisë tek një person 

nuk është i mjaftueshëm që të marrë një nga postet më të 

ndjeshme shoqërore, por patjetër që duhet të ketë edhe dituri dhe 

aftësi për të drejtuar, sepse dija të ruan prej dëmeve që i shikojmë 

si rezultat i drejtimit të keq.     

Mësimet islame janë të qarta për rëndësinë e administrimit 

dhe aftësisë për të menaxhuar, e megjithatë disa myslimanë e 

neglizhojnë këtë aspekt. E rëndësishme për ta është që të vendosin 

në këto poste njerëz që janë të qetë e të besueshëm për t‟i 

administruar këto punë. Por, duke vërejtur historinë e Profetit 

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

dhe të prijësit të myslimanëve Aliut (Paqja qoftë mbi të!), kuptojmë 
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se që të dy i kanë kushtuar rëndësi të madhe aspektit 

administrativ dhe aftësisë për të udhëhequr, duke u kujdesur 

edhe për besueshmërinë e personit dhe moralin e tij të mirë.    

 

3– Inspektimi dhe mbikëqyrja e konsumit 

Në çështjet ekonomike, shtimi i prodhimit nuk mund ta 

ketë rëndësinë që ka inspektimi i konsumit ose mbikëqyrja e 

shpenzimeve. Nga këtu vërejmë se Jusufi, në ditët e qeverisjes së 

tij u përpoq të kontrollonte konsumin e brendshëm në vitet e 

begata, që të kishte mundësinë të ruante një pjesë të madhe të 

prodhimeve bujqësore për vitet e thatësirës dhe për zinë që do të 

vinte. Shtimi i prodhimit dhe mbikëqyrja e ruajtja janë të 

domosdoshme dhe të pandara; kështu, shtimi në prodhim nuk ka 

dobi nëse nuk shoqërohet me një mbikëqyrje të saktë, ashtu 

sikurse ruajtja dhe mbikëqyrja kanë më shumë dobi nëse 

shoqërohen me prodhim të mjaftueshëm. 

Politika ekonomike që zgjodhi Jusufi në Egjipt, tregoi se 

strategjia ekonomike e drejtë dhe e përparuar nuk mund të 

kufizohej me kërkesat e brezit aktual, por duhet të kujdesej edhe 

për dobitë e brezave në vijim. Mendimi për dobitë e 

domosdoshme për brezin e kohës dhe mospërfillja e dobive për 

gjeneratat e ardhshme konsiderohet një qëllim egoist. Brezat që 

vijnë më pas janë në të vërtetë vëllezërit e motrat tona, prandaj 

duhet të mendojmë edhe për interesat e tyre dhe të mos 

neglizhojmë. 

Në disa transmetime islame, ajo që të tërheq vëmendjen 

është citimi i Imam Ali Ibn Musa Rrida (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka 
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thënë: “Jusufi u interesua që të grumbullonte ushqime dhe i 

grumbulloi ato në shtatë vitet e begata, duke i kyçur nëpër depo. 

Kur kaluan këto vite dhe erdhën vitet e thata, Jusufi pranoi që të 

shiste ushqime. Vitin e parë i shiti me dinar e me derhem, saqë 

nuk mbeti asnjë dinar e asnjë derhem në Egjipt dhe rrethinat e tij, 

derisa u bënë në pronësi të tij. Vitin e dytë i shiti me stoli, saqë 

nuk mbeti asnjë stoli në Egjipt dhe në rrethinat e tij, veçse shkuan 

në pronësi të tij. Vitin e tretë i shiti me bagëti, saqë nuk mbeti 

asnjë bagëti në Egjipt dhe rrethinat e tij, veçse u bënë pronë e tij. 

Vitin e katërt i shiti me skllevër e robëresha, saqë nuk mbeti asnjë 

skllav dhe robëreshë në Egjipt e rrethinat e saj, veçse u bënë pronë 

e Jusufit. Vitin e pestë i shiti me shtëpi e pasuri të patundur, saqë 

nuk mbeti asnjë shtëpi e pasuri e patundur në Egjipt dhe rrethinat 

e tij, veçse u bë pronë e Jusufit. Vitin e gjashtë i shiti me toka 

bujqësore dhe lumenj, saqë nuk mbeti asnjë tokë bujqësore e lum 

në Egjipt dhe rrethinat e tij, veçse u bënë pronë e Jusufit. Vitin e 

shtatë i shiti me bujkrobër, saqë nuk mbeti asnjë person i lirë apo 

rob në Egjipt dhe rrethinat e tij, veçse të gjithë u bënë robër të 

Jusufit. Ai i kishte në pronësi njerëzit e lirë dhe robërit e pasurinë 

e tyre. Njerëzit thanë: „Nuk kemi parë, e as kemi dëgjuar për 

ndonjë mbret që t‟i ketë dhënë All‟llahu ndonjë mbretëri siç i ka 

dhënë këtij mbreti mençuri, dituri dhe aftësi drejtuese. Pastaj 

Jusufi i tha mbretit: „O mbret, a nuk po e shikon se si më autorizoi 

dhe më dha Zoti im mbretërinë e Egjiptit dhe të banorëve të saj?! 

Na thuaj pra mendimin tënd, se pa dyshim unë nuk i rregullova 

ata për t‟i dëmtuar më shumë dhe nuk i shpëtova nga fatkeqësia 

për të qenë mallkim dhe ligësi për ta, por All‟llahu i shpëtoi ata 

me duart e mia‟. Mbreti i tha: „Ky është mendimi yt‟. Pastaj Jusufi 

tha: „Unë dëshmoj All‟llahun dhe të dëshmoj ty, o mbret, se me të 

vërtetë i lirova dhe i lashë të lirë të gjithë banorët e Egjiptit dhe ua 
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ktheva të gjithë pasurinë dhe skllevërit e tyre, dhe ty o mbret, ta 

ktheva vulën, fronin tënd dhe kurorën tënde, që të ecësh vetëm në 

rrugën time, të drejtosh vetëm me gjykimin tim.‟ Mbreti i tha: „Me 

të vërtetë, është respekt e krenari për mua që të ec në rrugën tënde 

dhe të drejtoj sipas udhëzimeve të tua. Nëse nuk do të ishe ti, unë 

nuk do të kisha forcë dhe nuk do të udhëzohesha; pushtetin tim 

sapo e bëre të fortë. Unë dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka tjetër Zot 

përveç All‟llahut, i Vetëm dhe pa ortak dhe se ti je i dërguari i Tij! 

Vepro ashtu siç je urdhëruar, se me të vërtetë ti je njeri i 

besueshëm!‟”1  

 

4– Lavdërimi i vetes 

Nuk ka dyshim se lavdërimi i njeriut për veten e tij 

konsiderohet prej gjërave të shëmtuara, por ky nuk është një 

rregull i përgjithshëm. Situata mund ta kërkojë që njeriu të 

ekspozojë veten përpara shoqërisë dhe të tregojë për diturinë dhe 

përvojën e tij, që njerëzit ta njohin dhe të përfitojnë nga dija dhe 

eksperienca e tij, në mënyrë që të mos mbesë një thesar i 

pazbuluar.  

Në ajetet e lartpërmendura mësuam se kur Jusufi mori 

përsipër përgjegjësinë e mbikëqyrjes së depove të Egjiptit, ai e 

përshkroi veten e tij me këto fjalë: “sepse unë jam ruajtës dhe 

njohës (i mirë i këtyre punëve).”. Ky vlerësim për veten e tij nga 

ana e Jusufit ka qenë i domosdoshëm, që populli i Egjiptit dhe 

mbreti i tij ta njihnin se kishte cilësitë e nevojshme për ta merituar 

këtë post. 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 3, f. 244. 
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Në tefsirin e Ajashit lexojmë një transmetim nga Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), se kur është pyetur për gjykimin rreth 

njeriut që lavdëron veten e vet, ai është përgjigjur: “Po, nëse është 

e nevojshme. A nuk e ke dëgjuar fjalën e Jusufit “(Jusufi) tha: „Më 

cakto përgjegjës të depove të vendit, sepse unë jam ruajtës dhe 

njohës (i mirë i këtyre punëve)?!‟”.1  

Fjala e robit  punëmirë: “Unë ju sjell shpalljet e Zotit tim 

dhe jam këshilltar besnik.”.2 

Këtu na bëhet e qartë filozofia e  lavdërimit të Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!) për veten në disa nga ligjërimet e tij. Për 

shembull, në ligjëratën e elokuencës (fjalimi i Shikshikijes, në 

Shtegun e elokuencës), duke e përshkruar veten e tij, ai thotë:  “… 

me të vërtetë, pozita ime në krahasim me të ka qenë e njëjtë me 

pozitën e boshtit ndaj mullirit të dorës. Prej meje rrjedh ujë i 

begatshëm, ndërsa shpeza nuk mund të fluturojë gjer tek unë ...”. 

Shembulli i këtyre cilësive është për të zgjuar njerëzit e hutuar dhe 

për udhëzimin e tyre për të pasur dobi nga ky burim uji i ëmbël, 

në rrugën për të arritur lumturinë.  

 

5– Parapëlqimi i  shpërblimit shpirtëror mbi shpërblimet e 

tjera 

Shumë besimtarë bamirës e marrin shpërblimin e veprave 

të tyre të mira në këtë botë, sikurse ka qenë rasti i Jusufit që është 

shpërblyer me të mira për ndershmërinë, devotshmërinë dhe 

durimin e tij ndaj sprovës, pasi nëse do të kishte qenë mëkatar e i 

                                                            
1 Suretu “El A‟raf, ajeti 68. 
2 Tefsiri ”Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 433. 
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padrejtë, ai nuk do ta arrinte atë pozitë të lartë. Por kjo nuk do të 

thotë që njeriu duhet të presë shpërblimin vetëm në këtë botë dhe 

të imagjinojë se shpërblimi duhet të jetë material dhe i prekshëm 

edhe në këtë botë. Ai e mendon vonimin e shpërblimit si një 

padrejtësi ndaj të drejtës së tij. Por, ky mendim është shumë larg 

të vërtetës sepse shpërblimi më i mirë është ai që e pret njeriun në 

Botën Tjetër.  

Ndoshta është nxitur kjo imagjinatë e gabuar se në të 

vërtetë ajo me çfarë është shpërblyer Jusufi është shpërblimi më i 

madh, për të cilin Kur‟ani Famëlartë thotë: “Ndërsa shpërblimi i 

Jetës Tjetër është më i mirë për ata që besojnë dhe e kanë frikë 

All‟llahun.”. 

 

6– Mbrojtja e të burgosurve 

Burgu nuk është gjithmonë vend për njerëzit e mirë, por 

herë mikpret të pafajshmit, e herë tjetër kriminelët. Megjithatë, 

rregullat njerëzore obligojnë sjelljen e mirë me të burgosurit, 

qofshin ata edhe kriminelë. 

Disa mendojnë se mbrojtja e të burgosurve është prej 

shpikjeve të kohës moderne, por ai që e ka studiuar me kujdes 

historinë islame, e vëren se që në ditët e para të ndërtimit të shtetit 

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

familjen e tij!) këshillonte që të silleshin mirë me robërit dhe të 

burgosurit. Po ashtu, e kemi lexuar disa herë porosinë e Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) për të drejtën e kriminelit Abdurrahman 

ibn Mulxhem El Muradijj, i cili e vrau Imamin. Imam Aliu 

urdhëroi që të silleshin njerëzishëm me të. Madje i dërogi atij 
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qumështin që po e pinte vetë. Kur deshën ta vrisnin ai tha:  

“Goditja  me goditje (pra, ai më goditi një herë edhe ju goditeni 

një herë)”. 

Për sa kohë që ishte në burg, Jusufi konsiderohej si një vëlla 

i dashur e shok besnik, këshilltar i besueshëm për të gjithë të 

burgosurit, dhe kur doli nga burgu, ai urdhëroi të shkruheshin në 

derë të burgut fjalët: “Ky vend është varreza e të gjallëve, shtëpia 

e të hidhëruarve, eksperienca e të sinqertëve, dhe një tjetër 

fatkeqësi e armiqve.”.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 432. 
1. Po aty. 
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Ajetet 58 - 62  

 

                    

                              

                             

                              

                              

     

 

“Dhe erdhën vëllezërit e Jusufit e hynë tek ai. Ai i njohu, por ata 

nuk e njohën.” 

“Kur i furnizoi ata me ushqim të nevojshëm, u tha: „Më sillni 

vëllain tuaj prej babait! A nuk e shihni se unë jua jap masën të 

plotë dhe jam më i miri mikpritës?‟” 

“Nëse nuk ma sillni atë, nuk do të ketë më ushqim për ju dhe 

mos ejani tek unë!” 

“Ata thanë: „Ne do të përpiqemi disi, që ta sjellim nga baba i tij 

dhe do ta bëjmë këtë.‟” 
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“Jusufi u tha shërbëtorëve të vet: „Ngarkoni barrët në kafshët e 

tyre e ua fusni brenda paratë! Ata do t‟i gjejnë ato, kur të 

shkojnë te familja e vet, kështu që do të kthehen përsëri te ne.‟” 

 

 

Komentimi 

 

Propozimi i ri i Jusufit për vëllezërit e tij  

Siç ishte parashikuar, bujqësia pati një zhvillim të mirë 

gjatë shtatë viteve në vijim për shkak të shirave të vazhdueshëm e 

të bollshëm dhe të shtimit të ujit të Nilit. Jusufi, i cili ishte 

përgjegjës për çështjet ekonomike në Egjipt dhe mbikëqyrës i 

depove, urdhëroi që të ndërtoheshin depo të mëdha e të vogla, që 

të mbartnin masa të mëdha ushqimesh dhe të ruheshin nga 

prishja. Ai i detyroi njerëzit që t‟ia shisnin shtetit tepricën e 

panevojshme të prodhimeve bujqësore, kështu që u mbushën të 

gjitha depot plot me prodhime bujqësore dhe të konsumit. Shtatë 

vitet e begatisë së plotë kaluan dhe më pas filloi thatësira, qielli e 

ndaloi shiun, pemët nuk lulëzonin dhe frutat nuk piqeshin. 

Kështu, të gjithë popullin e goditi varfëria dhe prodhimet 

bujqësore u pakësuan, por ata kishin dijeni për depot e shtetit të 

mbushura plot me ushqime e produkte bujqësore. Jusufi i 

ndihmoi ata - me një plan të mirëstudiuar dhe të organizuar, duke 

pasur parasysh nevojat në rritje në vitet e ardhshme - duke bërë të 

mundur që t‟u largonte vështirësitë, duke ua shitur atyre 

prodhimet bujqësore dhe duke ruajtur drejtësi mes tyre. 
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Kjo thatësirë e madhe nuk preku vetëm Egjiptin, por edhe 

vendet rreth tij, si popullin e Palestinës dhe tokat e Kenanit ngjitur 

me Egjiptin e që shtrihej në verilindje të kufirit me të. Edhe familja 

e Jusufit që jetonte atje u prek nga kjo thatësirë. Jeta e tyre u 

vështirësua aq sa Jakubi u detyrua që të dërgonte të gjithë djemtë 

e tij – përveç Beniaminit, të cilin e mbante aty pas humbjes së 

Jusufit – për në Egjipt, duke udhëtuar me një karvan që po 

shkonte atje dhe thuhet se arritën pas tetëmbëdhjetë ditësh. 

Burimet historike tregojnë se kur të huajt hynin në tokën e 

Egjiptit, ata ishin të detyruar të regjistronin emrat e tyre në 

regjistra të caktuar, të cilët i silleshin Jusufit. Kur punëtorët i sollën 

Jusufit regjistrat me emrat e karvanit të ardhur nga Palestina dhe 

kërkesat e tyre për ndihmë dhe ushqime, në mesin e emrave të 

karvanit, ai pa emrat e vëllezërve të tij. I njohu ata dhe urdhëroi që 

t‟i sillnin tek ai, pa e ditur askush të vërtetën e tyre dhe se ata janë 

vëllezërit e tij. 

All‟llahu i Lartësuar në Kur‟an thotë: “Dhe erdhën 

vëllezërit e Jusufit e hynë tek ai. Ai i njohu, por ata nuk e 

njohën.”. Është më se e natyrshme që ata të mos e njohin vëllain e 

tyre, sepse nga njëra  anë, qysh nga ndarja e tyre me vëllain e tyre 

që kur e patën hedhur në pus, si edhe kur doli nga pusi dhe erdhi 

në Egjipt, kishin kaluar afërsisht dyzet vjet, kurse nga ana tjetër 

atyre nuk u shkonte ndërmend që vëllai i tyre të ishte bërë 

ministër i Egjiptit.  

Përveç kësaj, veshjet e Jusufit ndryshonin nga e kaluara dhe 

ata e kishin të vështirë që ta njihnin atë duke mbajtur veshur 

petkun e banorëve të Egjiptit. Gjithashtu, të qënit gjallë e Jusufit 

pas kësaj periudhe kaq të gjatë, ishte një hipotezë e dobët për ta. 
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Sidoqoftë, vëllezërit e Jusufit blenë ato që kërkuan nga produktet 

e nevojshme bujqësore dhe i paguan me para, temjan, këpucë dhe 

gjërat që kishin sjellë nga toka e Kenanit për në Egjipt. 

Jusufi i priti vëllezërit e tij me respekt e me dashamirësi 

dhe bisedoi me ta. Ata i thanë: “Ne jemi dhjetë vëllezër nga 

fëmijët e Jakubit, i cili është i biri i Ibrahimit, Profetit të madh të 

All‟llahut të Lartësuar. Gjithashtu, edhe babai ynë është prej 

Profetëve të mëdhenj të All‟llahut të Lartësuar. Ai është shumë i 

madh në moshë dhe është plak. Atë e kaploi një dhimbje e thellë 

në ndërgjegjen e tij”. Jusufi i pyeti: “Përse e ka këtë shqetësim e 

mërzitje?” Ata iu përgjigjën: “Ai ka pasur një fëmijë që ka qenë më 

i vogli ndër vëllezërit, e që e ka dashur shumë. Një ditë, vëllai doli 

me ne për argëtim, por duke parë dhe gjuajtur për gjah, ne e 

harruam dhe atë e hëngri ujku. Që nga ajo ditë, babai ynë qan për 

ndarjen e tij”. 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se Jusufi e ka pasur 

si zakon, që të mos i jepte dhe shiste çdo personi vetëm se 

ngarkesën një deveje të ngarkuar me ushqime, e meqenëse 

vëllezërit e Jusufit kanë qenë dhjetë, ai u shiti atyre dhjetë 

ngarkesa me ushqime. Ata i thanë: “Ne kemi një baba të vjetër në 

moshë, të pafuqishëm, që nuk është në gjendje të udhëtojë, si dhe 

një vëlla të vogël që i shërben dhe kujdeset për të”. Ata i kërkuan 

ministrit që t‟u jepte edhe atyre të dyve pjesë. Jusufi urdhëroi që të 

përgatitej edhe për ata të dy nga një ngarkesë, pastaj iu drejtua 

vëllezërve duke u thënë: “Unë po shoh te fytyrat tuaja fisnikëri 

dhe moral të mirë. Ju sapo më treguat se babai juaj e dashka 

vëllain tuaj të vogël shumë dhe nga këtu duket se ai paska cilësi 

dhe dhunti të larta e të rralla. Prandaj kam dëshirë që ta shoh 

vëllain tuaj të vogël; përveç kësaj, njerëzit këtu ju kanë 
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paragjykuar dhe ju kanë akuzuar, sepse ju jeni nga një vend i huaj. 

Silleni vëllain tuaj të vogël në udhëtimin tuaj të ardhshëm, që të 

vërtetoni sinqeritetin tuaj dhe të largoni akuzën ndaj jush”. 

Për këtë, Kur‟ani Famëlartë thotë: “Kur i furnizoi ata me 

ushqim të nevojshëm, u tha: „Më sillni vëllain tuaj prej babait! 

A nuk e shihni se unë jua jap masën të plotë dhe jam më i miri 

mikpritës?”. Por Jusufi e përfundoi fjalën e tij me një kërcënim 

ndaj tyre: “Nëse nuk ma sillni atë, nuk do të ketë më ushqim për 

ju dhe mos ejani tek unë!”. Jusufi u mundua me të gjitha format 

që të takohej me vëllain e tij të vogël, Beniaminin, herë me 

kërcënime, e herë tjetër me dashamirësi. Nga konteksti i ajeteve 

mësohen dy gjëra: 1) drithërat shiteshin dhe bliheshin në Egjipt 

me masë, e jo me peshë; 2) Gjithashtu qartësohet se Jusufi i priste 

mysafirët – prej tyre ishin edhe vëllezërit e tij – të cilët sakrifikonin 

deri në Egjipt, me respekt dhe mikpritje të madhe. 

Vëllezërit e Jusufit iu përgjigjën kërkesës së tij, ashtu siç 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ata thanë: „Ne do të përpiqemi disi, 

që ta sjellim nga babai i tij.‟”. Nga fjala e tyre ku thonë: “dhe do 

ta bëjmë këtë”, mësohet se ata kanë qenë krejtësisht të sigurtë për 

aftësitë e tyre për ta bërë atë, pasi janë ata që mundën me 

këmbënguljen dhe vendosmërinë e tyre ta ndanin Jusufin nga 

babai i tij. 

Në fund, Jusufi i urdhëroi njerëzit e tij që t‟i futnin paratë 

që kishin blerë drithërat në mjetet e tyre të udhëtimit – duke 

ngacmuar ndjenjat dhe emocionet e tyre   – siç All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Jusufi u tha shërbëtorëve të vet: „Ngarkoni 

barrët në kafshët e tyre dhe ua fusni brenda paratë! Ata do t‟i 
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gjejnë ato, kur të shkojnë të familja e tyre, kështu që do të 

kthehen përsëri te ne.‟”. 

 

 

Hulumtime 

 

1– Përse Jusufi nuk ua tregoi të vërtetën vëllezërve të tij? 

Për sa u përket ajeteve të lartpërmendura, gjëja e parë që të 

shkon në mendje është se përse Jusufi nuk u dha të njohur 

vëllezërve të tij, që ata të merrnin vesh të vërtetën dhe t‟i tregonin 

babait të tij për rrjedhën e jetës së Jusufit, e që të merrnin fund 

dhimbjet e tij?  

Këtu mund të shtrohet pyetja në një mënyrë më të zgjeruar 

dhe në një formë tjetër, se kur u takua me vëllezërit në Egjipt, 

kishin kaluar tetë vite prej lirimit të tij nga burgu. Kjo ka ndodhur 

në vitin e parë të thatësirës bujqësore dhe urisë, e cila ka ardhur 

pas shtatë viteve të begata. Ai i depozitoi të gjitha prodhimet 

bujqësore dhe në vitin e tetë, apo pas këtij viti, erdhën vëllezërit e 

Jusufit në Egjipt për të blerë produkte ushqimore e drithëra. Përse 

Jusufi nuk është përpjekur gjatë këtyre tetë viteve që të dërgonte 

një lajm në tokën e Kenanit, të lajmëronte babanë e tij për 

ndodhinë e tij dhe t‟ia largonte atij këtë hidhërim kaq të gjatë? 

Shumë komentues të Kur‟anit Famëlartë, si Tabrasijj në 

tefsirin “Mexhmaul Bejjan”, Tabatabaijj në tefsirin “El Mijjzan” 

dhe Imam Kurtubiu në tefsirin “Xhamiu Li-Ahkamil Kur‟an”, janë 

përpjekur t‟i japin përgjigje kësaj pyetjeje. Ata kanë dhënë disa 
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variante. Ndoshta më i miri dhe më i sakti është se Jusufi nuk ka 

pasur leje nga ana e All‟llahut të Lartësuar për ta lajmëruar 

babanë e tij, sepse historia i Jusufit ka qenë një sprovë për Jakubin, 

prandaj ai duhet ta përmbushte dhe ta tejkalonte periudhën e 

provimit para se ta lejonte Jusufin që ta lajmëronte atë. Përveç 

kësaj, nxitimi i Jusufit për të lajmëruar vëllezërit e tij mund të 

çonte në përfundime jo të pëlqyeshme. Për shembull, ata mund t‟i 

kaplonte frika dhe tmerri se Jusufi do të hakmerrej ndaj tyre për 

krimin që i kishin bërë më parë, dhe kështu ata nuk do të 

ktheheshin më tek ai. 

 

2– Përse Jusufi ua ktheu vëllezërve paratë e tyre?  

Përse Jusufi urdhëroi që t‟ju ktheheshin paratë vëllezërve të 

tij, pasi ata e paguan vlerën e drithërave, dhe t‟i vendosnin në 

karvanin e tyre? 

Komentuesit e Kur‟anit i janë përgjigjur kësaj pyetjeje me 

disa variante. Razi në tefsirin e tij ka cituar dhjetë përgjigje ndaj 

kësaj pyetjeje, por disa prej tyre janë larg nga e vërteta. Ndoshta 

duke parë ajetet e lartpërmendura është e mjaftueshme që t‟i jepet 

përgjigjja kësaj pyetjeje, sepse ajeti i bekuar thotë: “Ata do t‟i 

gjejnë ato, kur të shkojnë te familja e vet, kështu që do të 

kthehen përsëri te ne.”. Me të vërtetë, Jusufi me këtë veprim ka 

pasur për qëllim që vëllezërit e tij pasi të kthehen në vendin e tyre 

dhe pasi të gjejnë paratë e tyre të fshehura në plaçkat e tyre, do ta 

kuptonin më mirë fisnikërinë e ministrit (Jusufit) të Egjiptit dhe 

madhështinë e fuqisë së tij edhe më tepër nga sa panë me sytë e 

tyre. Kështu që dhe Jakubi do të qetësohej për qëllimet e ministrit 

dhe do t‟u jepte leje që ta merrnin me vete vëllain e vogël, 
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Beniaminin. Ky gjest do të ndihmonte dhe do të shërbente si 

shkak që ata të udhëtonin përsëri për në Egjipt, me një qetësi më 

të madhe dhe duke patur me vete vëllain e vogël. 

 

3– Si ua dhuroi Jusufi vëllezërve të tij paratë e thesarit? 

Një pyetje tjetër që vetvetiu shtrohet është: Si është e 

mundur që Jusufi ua dhuroi vëllezërve të tij paratë e thesarit, pa 

asnjë kompensim? 

Kësaj pyetjeje mund t‟i përgjigjemi në dy mënyra:  

E para: Thesari i shtetit të Egjiptit ka pasur një fond të 

veçantë, i cili përdorej për të ndihmuar të varfrit e nevojtarët. Një 

fond i tillë ekziston gjithmonë, dhe meqë vëllezërit e Jusufit në atë 

periudhë kanë qenë të varfër e nevojtarë, Jusufi e shfrytëzoi këtë 

moment dhe përfitoi nga ky fond për të ndihmuar vëllezërit e tij.  

E dyta: Postet e larta në shtet – si posti e Jusufit – zakonisht 

kanë privilegje dhe të drejta të veçanta, dhe më e pakta e tyre ishte 

që t‟ia lejonte vetes dhe familjes së tij nevojtare dhe atyre më afër 

vetes, siç ishin babai dhe vëllezërit e tij, që t‟u jepte furnizimet e 

nevojshme të një jete të ndershme. Jusufi e shfrytëzoi këtë të drejtë 

për t‟ua dhënë paratë vëllezërve të tij.    
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Ajetet 63 – 66 

 

                             

                          

                             

                               

                               

                             

                           

            

 

“Kur u kthyen te babai i tyre, ata thanë: „O ati ynë! Nuk do të na 

japin më ushqim. Prandaj dërgoje me ne vëllain tonë, që të 

mund të marrim ushqim; të sigurojmë se ne do ta ruajmë atë!‟” 
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“Ai u tha: „A mos vallë t‟jua besoj juve, ashtu siç jua pata besuar 

më parë vëllanë e tij? All‟llahu është Ruajtësi më i mirë dhe Ai 

është më i mëshirshmi i mëshiruesve!‟” 

“Kur i çelën barrët e tyre dhe gjetën të hollat e tyre, që ua kishin 

kthyer, ata thanë: „O ati ynë! Ç‟duam më tepër? Këto janë gjërat 

tona; na janë kthyer. Ne do ta furnizojmë familjen tonë,  do ta 

ruajmë vëllain tonë dhe do ta shtojmë një barrë deveje (ushqim), 

e kjo është barrë e lehtë.‟” 

“Ai tha: „Unë kurrsesi nuk do ta dërgoj me ju, derisa të betoheni 

në All‟llahun, se do të ma ktheni, me përjashtim të rastit kur ju 

rrezikon ndonjë e keqe e madhe (të gjithëve).‟ Kur ata u betuan,  

ai u tha: „All‟llahu është dorëzënës për atë që flasim ne.‟” 

 

 

Komentimi 

 

Pranimi i Jakubit 

Vëllezërit e Jusufit u kthyen në tokën e Kenanit të gëzuar, 

të mbushur plot me gjëra me vlerë, por ata mendonin për fatin e 

tyre në të ardhmen, sepse nëse babai i tyre do të refuzonte dhe 

nuk do të lejonte që vëllai e tyre i vogël (Beniamini) të udhëtonte 

me ta, atëherë ministri i Egjiptit nuk do t‟i priste, si dhe nuk do t‟u 

jepte pjesën e tyre të drithërave dhe furnizimeve.     

Për këtë, Kur‟ani Famëlartë thotë: “Kur u kthyen te babai i 

tyre, ata thanë: „O ati ynë! Nuk do të na japin më ushqim.”. Ne 
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nuk kemi rrugë tjetër për të marrë ushqimet dhe furnizimet e 

nevojshme, përveçse të dërgosh vëllain tonë të vogël me ne: 

“Prandaj dërgoje me ne vëllain tonë, që të mund të marrim 

ushqim”1...“të sigurojmë se ne do ta ruajmë atë!”. 

Ndërsa babai i tyre, plaku i vjetër e i moshuar, i cili gjatë 

atyre viteve nuk e kishte harruar fytyrën e Jusufit, kur dëgjoi këto 

fjalë e kaploi frika dhe iu drejtua atyre duke i qortuar: “Ai u tha: 

„A mos vallë t‟jua besoj juve, ashtu siç jua pata besuar më parë 

vëllain e tij?‟”. Si prisni vallë që unë të jem i qetë, t‟i përgjigjem 

kërkesës suaj dhe të pranoj që djali im dhe pjesa e zemrës time të 

udhëtojë me ju në vende të largëta? Unë ende e kujtoj 

kundërshtimin tuaj ndaj premtimit që më dhatë herën e parë 

(premtimin ndaj Jusufit). Pastaj shtoi: “All‟llahu është Ruajtësi 

më i mirë dhe Ai është më i mëshirshmi i mëshiruesve!”. Kjo 

fjali ndoshta tregon për pëshpëritjen e shpirtit të Jakubit, se me të 

vërtetë ai e ka të vështirë që ta pranojë që djali i tij Beniamini të 

udhëtojë me ta, pasi e kishte parë të keqen e tyre herën e kaluar: 

“Por edhe nëse unë e pranoj kërkesën që ai të udhëtojë me ju, në të 

vërtetë unë mbështetem tek All‟llahu i Lartësuar, i Cili është më i 

Mëshirshmi i Mëshiruesve dhe kërkoj nga Ai që ta ruajë atë dhe të 

kujdeset për të, dhe jo prej jush”. 

Ajeti i lartpërmendur nuk tregon se Jakubi e refuzoi 

kërkesën e tyre në formë të prerë, por ajo ishte vetëm një hipotezë 

e tij, pasi ajetet në vijim tregojnë se Jakubi ishte në pajtueshmëri 

me ta vetëm pasi mori prej tyre premtimin dhe besën. Supozimi 

tjetër është se ndoshta ky ajet tregon për Jusufin, ku ai (Jakubi) e 

                                                            
1 Fjala arabe  “nektelu” e cila ndodhet në këtë ajet vjen nga “nektalu”, nga 
lënda “kejlun”, me kuptimin e marrjes së diçkaje me masë; kurse “kale” ka 
kuptimin e dhënies së diçkaje. 



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

  

32 

ka ditur se Jusufi është ende gjallë (ajetet në vijim tregojnë se ai ka 

qenë i sigurt se Jusufi është gjallë) dhe bëri lutje që ta ruajë atë. 

Kur vëllezërit  u kthyen nga Egjipti: “Kur i çelën barrët e 

tyre dhe gjetën të hollat e tyre, që ua kishin kthyer”, dhe panë se 

kjo çështje ishte një argument i fortë për vërtetësinë e kërkesës së 

tyre, shkuan te babai i tyre dhe i thanë “Ata thanë: „O ati ynë! 

Ç‟duam më tepër? Këto janë gjërat tona; na janë kthyer.‟”.1 A ka 

respekt e mirësi më të madhe sesa kjo, ku një ministër i një vendi 

të huaj dhe në këto kushte të vështira ekonomike siç është koha e 

thatësirës, na ndihmon dhe na shet ushqime e drithëra, e pastaj na 

i kthen paratë që paguam?! 

Me të vërtetë, ai na i ka kthyer paratë e ushqimeve e 

drithërave që kemi blerë në mënyrë të fshehtë, që të mos na 

kaplojë turpi dhe ndrojtja. A nuk është ky një gjest respekti e 

zemërgjerësie? O babai ynë, nuk ka vend që të shqetësohesh, 

andaj dërgoje vëllain tonë që të udhëtojë me ne dhe të blejmë 

ushqime. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ne do ta 

furnizojmë familjen tonë.”.2 Do të jemi shumë të vëmendshëm e 

të kujdesshëm për ruajtjen e vëllait tonë: “do ta ruajmë vëllain 

tonë”. Kështu, ne do të kemi mundësinë që të blejmë një barrë 

deveje me ushqim më tepër për familjen tonë, siç All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “dhe do ta shtojmë një barrë deveje (ushqim)”. 

Ne kemi besim se bujaria e ministrit dhe fisnikëria e tij do të na 

lehtësojë që ta arrijmë atë: “e kjo është barrë e lehtë.”. 

                                                            
1 Fraza “ma jenbegi” ka mundësi të jetë pyetëse dhe aludimi i frazës është “Nuk 
jemi ne pas asaj”. Por mund të jetë edhe mohuese, dhe aludimi i frazës është: 
“Nuk e synojmë atë gënjeshtër”. 
2 Fjala ”nemijr” vjen nga lënda “mejrun”, dhe do të thotë bartje e ushqimit dhe e 

lëndëve ushqyese. 
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Sidoqoftë, Jakubi e refuzoi kërkesën e të bijve për ta 

dërguar djalin e tij të vogël, Beniaminin, me ta, por ai u përball me 

vendosmërinë e fëmijëve të tij e me arsyetimin e tyre të fortë, 

kështu që u detyrua që t‟iu dorëzohej kërkesës së tyre, por me një 

kusht: “Ai tha: „Unë kurrsesi nuk do ta dërgoj me ju, derisa të 

betoheni në All‟llahun, se do të ma ktheni, me përjashtim të 

rastit kur ju rrezikon ndonjë e keqe e madhe (të gjithëve).‟”. 

Ndërsa qëllimi i fjalës së tij “derisa të betoheni në All‟llahun” 

është përbetim dhe besë e garantuar me emrin e All‟llahut të 

Lartësuar. Ndërsa fjalia “me përjashtim të rastit kur ju rrezikon 

ndonjë e keqe e madhe (të gjithëve)” ka kuptimin “vetëm nëse 

juve ju ndodh ndonjë gjë e keqe”. Ndoshta kjo nënkupton vdekjen 

apo ngjarje të tjera të rënda që e privojnë fuqinë e njeriut e që ia 

thyejnë kurrizin dhe e bëjnë atë të pafuqishëm.1 

Përmendja e këtij përjashtimi është një argument i qartë për 

zgjuarsinë e Profetit të All‟llahut, Jakubit, dhe inteligjencës së tij, 

sepse pavarësisht dashurisë së madhe që kishte ndaj djalit të tij 

Beniamin, ai nuk i ngarkoi djemtë e tij më tepër se sa kishin 

mundësi, por u tha: “Ju jeni përgjegjës për sigurinë e djalit tim te 

ministri, dhe këtë gjë unë do ta kërkoj prej jush. Vetëm nëse ju 

ndodh ndonjë gjë që është jashtë mundësive tuaja, atëherë nuk 

jeni përgjegjës”.  

Në fund, vëllezërit e Jusufit ranë dakord me kushtet e 

babait të tyre dhe kur ata i dhanë besën dhe premtimet e rrepta, 

                                                            
1 Kjo shprehje përmendet në disa vende në Kur‟anin Famëlartë dhe ka kuptimin 
e vdekjes, shaktërrimit dhe të pasurisë: “...dhe ata menduan  se janë përfshirë 

prej tyre...” (sure Junus, ajeti 23); “...Uhite  bi themerihi...” (sure Kehf, ajeti 42). 
Por është e qartë se në ajet nuk nënkuptohet ky kuptim (“el helaku” – vdekja, 
shkatërrimi), por ka kuptimin e shfajësimit që e zhvesh njeriun prej fuqisë dhe 
lëvizjes. 
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Jakubi tha: “Kur ata u betuan, ai u tha: „All‟llahu është dorëzënës 

për atë që flasim ne.‟”.  

 

Dy hulumtime 

 

1- Për sa u përket ajeteve të lartpërmendura, gjëja e parë që 

të shkon ndërmend është se si pranoi Jakubi që djali i vogël i tij 

Beniamini, të udhëtonte me vëllezërit e tij, duke pasur parasysh 

sjelljen e keqe të tyre me Jusufin dhe duke e ditur se ata kishin 

urrejtje dhe zili ndaj Beniaminit, ndonëse kjo urrejtje dhe zili 

mund të ketë qenë më e vogël sesa ajo ndaj Jusufit? Në ajetet 

hapëse të kësaj sureje, All‟llahu i Lartësuar thotë: “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.‟”; domethënë “Jusufi 

dhe vëllai i tij Beniamini janë më të dashur te babai ynë, edhe pse ne jemi 

një forcë e madhe dhe më shumë në numër”. 

Përgjigjja e kësaj pyetjeje jepet pasi kanë kaluar tridhjetë 

apo dyzet vite nga ngjarja e Jusufit dhe vëllezërit e tij janë bërë 

burra në moshë e janë më të pjekur. Ata e kanë kuptuar gabimin 

për atë që i bënë Jusufit. Eksperiencat e viteve të mëparshme ua 

vërtetuan atyre se humbja e Jusufit  nuk ua kishte shtuar 

dashurinë e babait të tyre, përkundrazi neveria dhe mospëlqimi i 

tij u shtuan ndaj tyre dhe u krijoi probleme të tjera.  

Përveç këtyre problemeve, këtë herë Jakubi nuk u përball 

me kërkesën që ata të dilnin për piknik apo për gjah, por me një 

problem të vështirë, që ishte sigurimi i ushqimit për një familje të 

madhe në ato vite thatësire. 
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Të gjitha këto çështje e detyruan Jakubin që ta pranonte në 

heshtje kërkesën e djemve të tij, e që djali i tij Beniamin të 

udhëtonte me ta, por ai mori besën dhe premtimet nga ata që do 

ta kthenin atë shëndoshë e mirë.  

2- Pyetja tjetër që shtrohet këtu është: A ka qenë ky betim 

dhe marrje bese nga ana e tyre i mjaftueshëm, që Jakubi të 

pranonte që djali i tij Beniamini të udhëtonte me ta? 

Përgjigje: Sigurisht që vetëm betimi për këtë gjë nuk ka 

qenë i mjaftueshëm, por këtë herë argumentet dhe dëshmitë 

tregonin se nuk kishte asnjë mashtrim apo trillim (si në rastin e 

parë). Kështu, nuk kishte rrugë tjetër për konfirmimin e kësaj të 

vërtete, përveç besës dhe premtimit, siç e shohim në ditët e sotme 

betimin e drejtuesve politikë, si Presidenti i Republikës, apo 

deputetët e parlamentit, duke u betuar për respektim të 

kushtetutës dhe se do të punojnë e veprojnë sipas saj. Kjo pasi i ka 

zgjedhur vetë populli nëpërmjet zgjedhjeve të lira e të ndershme.    
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Ajetet 67 – 68 

 

                          

                          

                         

                         

                        

    

 

 “O djemtë e mi, mos hyni nga e njëjta portë (e qytetit), por nga 

porta të ndryshme. Unë nuk mund të largoj prej jush asgjë nga 

(ajo që ju ka caktuar) All‟llahu! Se pushteti i përket vetëm 

All‟llahut. Tek Ai mbështetem unë dhe tek Ai le të mbështeten 

ata që dëshirojnë të jenë të mbështetur (tek All‟llahu)!” 

“Kur ata hynë (në qytet), ashtu siç i urdhëroi babai i tyre, 

dëshira e Jakubit u përmbush, por kjo nuk i ndihmoi aspak para 

caktimit të All‟llahut. Ai (Jakubi), në të vërtetë, ka qenë dijetar i 

madh, sepse Ne e kemi mësuar, por shumica e njerëzve nuk e 

di.” 
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Komentimi 

 

 

Në fund, vëllezërit e Jusufit iu drejtuan për herë të dytë 

tokës së Egjiptit, pasi babai i tyre u dha leje dhe ra dakord që 

vëllai i vogël të udhëtonte me ta. Kur po bëheshin gati për 

udhëtim, Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) i këshilloi duke u thënë: “O 

djemtë e mi, mos hyni nga e njëjta portë (e qytetit), por nga porta 

të ndryshme.”. Pas kësaj këshille, ai shtoi: “Unë nuk mund të 

largoj prej jush asgjë nga (ajo që ju ka caktuar) All‟llahu!”, por 

janë disa gjëra që njeriu mund të largohet prej tyre, për sa kohë që 

nuk është konfirmuar caktimi hyjnor përfundimtar. Pastaj ai tha: 

“Nuk ka dyshim se pushteti i përket vetëm All‟llahut. Tek Ai 

mbështetem unë dhe tek Ai le të mbështeten ata që dëshirojnë 

të jenë të mbështetur (tek All‟llahu)!”.  

Në atë kohë, pozita e kryeqytetit të Egjiptit ka qenë njësoj si 

pozita e të gjitha qyteteve të tjera, i rrethuar me mure të larta dhe 

me hyrje (dyer) të shumta. Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) i këshilloi 

fëmijët e tij që të ndaheshin në grupe të vogla dhe të hynin në këtë 

qytet nga hyrje (dyer) të ndryshme. Çdo grup do të hynte nga një 

hyrje (derë), por ajeti i lartpërmendur nuk na e tregon filozofinë e 

kësaj këshille. 

Një grup komentuesish tregojnë se arsyeja e kësaj këshille 

ka qenë se vëllezërit e Jusufit kishin bukuri të rrallë (jo njësoj si 

bukuria e Jusufit, por ata sidoqoftë ishin vëllezërit e tij), me trupa 

të fortë e të hijshëm. Babai i tyre i dashur ka qenë i shqetësuar që 

nëse njerëzit do ta shikonin këtë grup njerëzish të përbërë nga 
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njëmbëdhjetë persona dhe që nga pamja e tyre dukeshin të huaj, 

atëherë mund t‟i godiste zilia, hasedi e syri i keq. 

Pas këtij komentimi, komentuesit kanë hyrë në një 

hulumtim të gjatë dhe në një debat të vazhdueshëm rreth 

tematikës së ndikimit të syrit në jetën e njeriut, duke e 

argumentuar me transmetime e ngjarje historike të shumta. 

Këtë tematikë do ta shtjellojmë kur të komentojmë ajetin 

kur‟anor, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur dëgjojnë Kur‟anin, 

mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre.”.1 Pavarësisht 

trillimeve të shumta që shumica ia bashkangjit kësaj çështjeje, një 

pjesë e saj ka një të vërtetë, ku është vërtetuar shkencërisht se një 

lumë valësh dalin nga syri e kanë disa karakteristika  magnetike. 

Një shkak tjetër të cilin e kanë cekur komentuesit është se 

hyrja e këtij grupi me fytyra të ndriçuara në Egjipt dhe ecja nëpër 

rrugët e qytetit me trupat e tyre të hijshëm e të fortë, mund të 

nxiste zili dhe urrejtje te disa njerëz me shpirtra të dobët. Kështu, 

ata do t‟u kundërviheshin atyre te mbreti dhe do t‟i prezantonin si 

një grup të huaj që donin të shkaktonin pasiguri e trazira në 

sistemin e qytetit. Prandaj, Jakubi (Paqja qoftë mbi të!) me anën e 

kësaj këshille ka dashur t‟i largojë ata nga këto probleme. 

Së fundmi, disa komentues të Kur‟anit2 u përpoqën që ta 

komentojnë këtë ajet me kuptimin se mund të konsiderohet si 

shije, gusto, duke thënë se Jakubi me këtë këshillë ka dashur që 

djemve të tij t‟u mësojë një rregull të rëndësishëm shoqëror, që 

njeriu e ka për detyrë të kërkojë objektivin e tij për të mos humbur 

në disa rrugë të ndryshme; e nëse i mbyllet një rrugë, do të ishte i 

                                                            
1 Sure “El Kalem”, ajeti 51. 
2 Dijetari dhe oratori i madh i ndjeri Ishrakiu. 
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aftë të gjente rrugë të tjera, dhe në fund do të arrijë te triumfi. 

Mirëpo, nëse ai dëshiron ta arrijë qëllimin e tij duke zgjedhur 

vetëm një rrugë të vetme, atëherë do të përplaset që në fillim të 

rrugës së tij me pengesa, dhe për pasojë, atë do ta kaplojë 

dëshpërimi dhe do të heqë dorë nga përpjekja për ta gjetur rrugën.     

Vëllezërit e Jusufit e vazhduan rrugëtimin për në Egjipt. 

Pasi kaluan një rrugë të gjatë mes tokës së Kenanit dhe Egjiptit, 

ata arritën në destinacion: “Kur ata hynë (në qytet), ashtu siç i 

urdhëroi babai i tyre, kjo nuk i ndihmoi aspak para caktimit të 

All‟llahut”, duke u ndarë në grupe të vogla, sipas këshillës së 

babait të tyre. Dobia e vetme e kësaj këshille nuk ishte tjetër 

“përveç një dëshirë e Jakubit që u përmbush”, dhe ky është një 

tregues se efekti i kësaj këshille ishte vetëm qetësimi i zemrës të 

babait të tyre të dashur. Mendja dhe zemra e tij ishin të 

shqetësuara për sigurinë e tyre, dhe ajo që e qetësonte në ato ditë 

ishte vetëm bindja e tij me zemër se djemtë do të vepronin sipas 

këshillës së tij. 

Pastaj Kur‟ani vazhdon e lavdëron Jakubin, duke e 

përshkruar më këto fjalë: “Ai (Jakubi), në të vërtetë, ka qenë 

dijetar i madh, sepse Ne e kemi mësuar, por shumica e njerëzve 

nuk e di.”. Kjo tregon se shumë njerëz janë konfuzë dhe zhyten në 

shkaqe duke harruar fuqinë e All‟llahut. Ata hamendësojnë se ajo 

që e godet njeriun ndodh prej efekteve të qenësishme të disa syve. 

Kështu, ata i drejtohen të tjerëve përveç All‟llahut që t'i largojnë 

këto të liga dhe janë të pavëmendshëm ndaj mbështetjes tek 

All‟llahu i Madhëruar. Por Jakubi e dinte se pa dëshirën e 

All‟llahut të Lartësuar nuk ndodh asgjë, prandaj ai mbështetej dhe 

i ishte dorëzuar Atij. Në ajetin 102 të sures “El Bekare”, Kur‟ani i 

përshkruan magjistarët e Babilit (emër vendi) dhe priftërinjtë e atij 
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vendi me këto fjalë: “Por magjistarët nuk mund t‟i bëjnë dëm 

askujt pa lejen e All‟llahut.”. Kjo tregon se i Gjithëpushtetshmi i 

Vetëm është vetëm All‟llahu i Lartësuar, andaj duhet që të 

mbështetemi vetëm tek Ai e tek askush tjetër pos Tij. 
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Ajetet 69 – 76 
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“Kur dolën para Jusufit, ky e afroi vëllanë e vet (Beniaminin) 

dhe i tha: „Unë në fakt jam vëllai yt dhe mos u hidhëro për atë 

që më bënë vëllezërit tanë.‟” 

“Pasi i furnizoi me ushqimin e nevojshëm, (Jusufi) shtiu një 

gotë (të çmueshme) në ngarkesën e vëllait të vet e pastaj një 

lajmëtar thirri: „O karvan, ju jeni vjedhës të vërtetë!‟” 

“Ata u kthyen drejt tyre (e thanë): „Ç‟ju ka humbur?‟” 

“Thanë: „Po kërkojmë gotën e mbretit. Kush e sjell atë, ka 

shpërblim një barrë deveje ushqim. Unë për këtë jam 

dorëzënës.‟” 

“(Vëllezërit e Jusufit) thanë: „Betohemi për All‟llahun, ju e dini 

se ne nuk kemi ardhur të bëjmë turbullira në këtë vend dhe nuk 

jemi vjedhës.‟” 

“Ata pyetën: „E cili do të jetë dënimi, nëse ju gënjeni?‟” 

“(Vëllezërit) thanë: „Dënimi për atë, në barrën e të cilit gjendet 

gota, është që të mbahet peng ai vetë. Kështu i dënojmë ne 

keqbërësit.‟” 

“Dhe nisi të kontrollojë barrët e tyre para barrës së vëllait të 

Jusufit. Pastaj nxori gotën nga barra e vëllait të tij. Kështu, ne e 

mësuam Jusufin, që ta bënte këtë dredhi. Ai, sipas ligjit të 

mbretit nuk mund ta merrte (për skllav) vëllanë e vet, përveçse 

me vullnetin e All‟llahut. Ne e ngremë lart atë që duam, e mbi 

çdo të ditur është një i Gjithëdijshëm.” 
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Jusufi bën plane për të mbajtur vëllain e tij 

Më në fund, vëllezërit u futën te Jusufi dhe i treguan se e 

kanë zbatuar kërkesën e tij dhe e kanë sjellë pranë tij vëllain e tyre 

të vogël, ndonëse në fillim babai i tyre e kishte refuzuar kërkesën e 

tyre. Megjithatë, ata kishin këmbëngulur dhe e kishin marrë 

pëlqimin e tij, në mënyrë që të vërtetonin mbajtjen e fjalës së 

dhënë. Jusufi i mikpriti ata me dashamirësinë më të madhe, i ftoi 

për të ngrënë në tryezën e tij dhe i urdhëroi që të uleshin në tryezë 

që të gjithë, dy e nga dy. Kështu vepruan dhe gjithsecili u ul pranë 

vëllait të tij në tryezë. Kurse Beniamini mbeti i vetëm,  filloi të qajë 

dhe tha: “Sikur të ishte vëllai im Jusufi gjallë, do të kishte mëshirë e do 

të qëndronte afër meje në këtë tryezë, sepse ne të dy jemi vëllezër me të 

njëjtët prindër.” Jusufi iu drejtua atyre me këto fjalë: “Vëllai juaj 

mbeti vetëm e unë do të ulem pranë tij e do ta shoqëroj atë në ushqim”. 

Pastaj ai urdhëroi që t‟u përgatisnin dhomat e gjumit për të 

pushuar. Edhe kësaj here, Beniamini mbeti vetëm dhe Jusufi e ftoi 

në dhomën e tij, duke e afruar krevatin e tij afër të vetit. Por në 

fytyrën e tij vërejti shqetësim e dhimbje dhe e dëgjoi atë të 

kujtonte me rënkim vëllain e humbur (Jusufin). Në këtë rast, 

Jusufit iu sos durimi dhe e zbuloi të vërtetën e vet. Këtë ngjarje, 

Kur‟ani Famëlartë e përshkruan me fjalët: “Kur dolën para 

Jusufit, ky e afroi vëllain e vet (Beniaminin) dhe i tha: „Unë në 

fakt jam vëllai yt dhe mos u hidhëro për atë që më bënë 

vëllezërit tanë!‟”. 

Fjala e All‟llahut të Lartësuar thotë: “Mos u hidhëro!”. “La 

tebteis” rrjedh nga fjala “el be‟s”, që do të thotë dëmtim dhe fatkeqësi, 
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por në këtë ajet kur‟anor është përdorur me kuptimin: “Mos e 

ushqe veten me dëshpërim dhe mos u shqetëso për trajtimin e tyre”. Ajo 

që nënkuptohet me fjalën “ja‟melune” (atë që ata vepruan), është 

sjellja e keqe që bënin vëllezërit ndaj Beniaminit. Ata kishin 

planifikuar që ta largonin dhe ta dëbonin edhe atë prej tyre, ashtu 

siç kishin vepruar më parë me Jusufin. Për këtë, Jusufi i tha vëllait 

të tij: “Por ti mos u hidhëro për veprimet kundër meje, sepse të gjitha 

këto janë kthyer në të mirë, lumturi dhe prestigj për mua. Mos u 

shqetëso, dhe të jesh i sigurtë se intrigat e tyre do të shuhen e do t‟i marrë 

era”. 

Në disa transmetime thuhet se Jusufi i sugjeroi vëllait të tij 

Beniaminit dhe i tha: “A dëshiron që të qëndrosh këtu e të mos 

kthehesh me ta?” 

Beniamini iu përgjigj pozitivisht, por tha se vëllezërit nuk 

do ta pranonin këtë gjë, sepse ata i kishin dhënë babait një betim 

të fortë që ta kthenin tek ai shëndoshë e mirë. 

Jusufi i tha: “Mos u shqetëso për këtë gjë! Unë kam bërë një plan 

të mirëstudiuar që do të detyrohen të të lënë ty këtu dhe të kthehen në 

vendin e tyre pa ty.”. 

Jusufi filloi të zbatonte planin e tij dhe urdhëroi që 

gjithsecilit t‟i jepej pjesa e tij e ushqimeve: “Pasi i furnizoi me 

ushqimin e nevojshëm, (Jusufi) shtiu një gotë (të çmueshme) në 

ngarkesën e vëllait të vet.”. 

Jusufi veproi në mënyrë të fshehtë dhe ndoshta këtë plan e 

ka ditur vetëm një shërbëtor. Shërbëtorët e tjerë kanë qenë të zënë 

duke furnizuar me ushqime njerëzit në kohën kur humbi gota e 

veçantë mbretërore. Shumë punëtorë dhe shërbëtorë e kërkuan, 
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por pa asnjë rezultat: “pastaj një lajmëtar thirri: „O karvan, ju 

jeni vjedhës të vërtetë!‟”. 

Kur vëllezërit e Jusufit e dëgjuan këtë lajmëtar, u 

rrënqethën dhe i kaploi frika. Atyre nuk u shkoi ndërmend që do 

të akuzoheshin për vjedhje pas asaj mikpritjeje vëllazërore nga ana 

e Jusufit, kështu që iu drejtuan punëtorëve e shërbëtorëve duke i 

pyetur: “Ata u kthyen drejt tyre (e thanë): „Ç‟ju ka humbur?‟”. 

Ata u përgjigjën: “Thanë: „Po kërkojmë gotën e mbretit.‟”. 

Duke qenë se ajo është gota e çmuar e mbretit dhe ka një lidhje të 

veçantë me të, ai që e gjen ka një shpërblim, që është një barrë 

deveje me ushqim: “Kush e sjell atë, ka shpërblim një barrë 

deveje ushqim.”. Pastaj lajmëtari dhe përgjegjësi i siguroi ata 

personalisht për shpërblimin dhe u tha: “Unë jam dorëzanë për 

këtë.”. 

Pasi e dëgjuan këtë, shqetësimi i vëllezërve u shtua edhe 

më shumë. Ata iu drejtuan nëpunësit me këto fjalë: “(Vëllezërit e 

Jusufit) thanë: „Betohemi për All‟llahun, ju e dini se ne nuk 

kemi ardhur të bëjmë turbullira në këtë vend dhe nuk jemi 

vjedhës.‟”. 

Fjalët e tyre (vëllezërve të Jusufit): “Ju e dini se ne nuk 

kemi ardhur  …” ndoshta tregojnë për atë çfarë kanë pasur për 

qëllim ata: “Herën e parë, ju ratë dakord për qëllimin tonë të pastër, kur 

ne erdhëm te ju dhe kur ju vendosët vlerën e ushqimeve që ne paguam në 

barrët tona. Ne u kthyem për herë të dytë te ju, pasi përshkruam atë 

largësi të madhe për të ardhur deri këtu dhe është e paimagjinueshme që 

të kryejmë ndonjë vepër të shëmtuar dhe të vjedhim gotën e çmuar.” 
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Disa transmetime tregojnë se kur vëllezërit e Jusufit hynë 

në tokën e Egjiptit, ata u vunë frerët deveve të tyre, që të mos 

dëmtonin fermat dhe pasuritë e njerëzve. Ata thanë: “Ne jemi kaq 

të kujdesshëm ndaj pasurisë të njerëzve. Pra, si mund të imagjinohet që 

të kryejmë një vepër kaq të shëmtuar?  

Por shërbëtorët i pyetën: “Ata pyetën: „E cili do të jetë 

dënimi, nëse ju gënjeni?‟” 

Vëllezërit e Jusufit u përgjigjën duke thënë: “Ndëshkimi 

për atë ku gjendet plaçka e vjedhur është të mbahet peng 

personi”. “(Vëllezërit) thanë: „Dënimi për atë, në barrën e të cilit 

gjendet gota, është që të mbahet peng ai vetë.‟”. Ky është me të 

vërtetë ndëshkimi i atij që vjedh: “Kështu i dënojmë Ne 

keqbërësit.”. 

Ndërkohë Jusufi i urdhëroi shërbëtorët që t‟i zbrisnin 

ushqimet nga devetë, t‟i hapnin gjërat e tyre dhe t‟i kërkonin njëra 

pas tjetrës pa përjashtim. Në mënyrë që plani i tij të mos zbulohej, 

ai urdhëroi që të fillonin të kërkonin nga ushqimet e vëllezërve, 

përpara se të kontrollonin barrën e Beniaminit, por së fundmi 

kupën e gjetën në barrën e ushqimeve të Beniaminit, siç thotë 

All‟llahu i Lartësuar: “Dhe nisi të kontrollojë barrët e tyre para 

barrës së vëllait të Jusufit. Pastaj nxori gotën nga barra e vëllait 

të tij.”. 

Pasi e gjetën kupën në barrën e ushqimeve të vëllait të tyre 

Beniaminit, vëllezërit e Jusufit i kapi hutimi dhe befasia. Kjo 

ngjarje i tronditi, dhe ata e panë veten e tyre në një mëdyshje të 

çuditshme, pasi nga njëra anë vëllai i tyre bëri një gjest të 

shëmtuar dhe vodhi kupën e mbretit, - që konsiderohej si 

përçmim e turp i madh për ta, - kurse nga ana tjetër nga ky 
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veprim do të humbisnin konsideratën e madhe që ata kishin te 

mbreti, veçanërisht në atë periudhë vështirësie ekonomike kur 

kishin nevojë për ushqime e bazat e nevojshme për jetesë. Përveç 

kësaj, si do t‟u përgjigjeshin hetimeve të tyre? Si do të arrinin ta 

bindnin të atin për gabimin e djalit të tij dhe për neglizhencën e 

tyre? 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se pasi e gjetën 

kupën e çmuar të mbretit në barrën e ushqimeve të Beniaminit, 

vëllezërit iu drejtuan atij duke e qortuar rëndë dhe duke i thënë: 

“A nuk ke turp nga kjo vepër kaq e ulët e jotja? Na turpërove neve, 

babain tënd Jakubin dhe të gjithë familjen e Jakubit. Na trego se si e 

vodhe kupën dhe si e vendose në barrën tënde të ushqimeve!”  

Beniamini iu përgjigj me gjakftohtësi, duke qenë në dijeni 

për planin dhe të fshehtat e tij: “Ai që e ka kryer këtë vepër dhe që e ka 

vendosur kupën në barrën time është po i njëjti person që ka vendosur 

paratë në barrën tuaj herën e parë.”; por vëllezërit nuk e kuptuan 

domethënien e fjalëve të vëllait të tyre Beniamit prej hallit  të 

tmerrshëm që u kishte rënë.1   

Pastaj Kur‟ani tregon se si Jusufi arriti të mbante vëllanë e 

tij sipas planit që ia mësoi All‟llahu, pa shkaktuar asnjë lloj 

rezistence dhe refuzimi te vëllezërit e tij: “Kështu, Ne e mësuam 

Jusufin, që ta bënte këtë dredhi.”.  

Në këtë tematikë ka një çështje shumë të rëndësishme: nëse 

Jusufi do të dëshironte ta ndëshkonte vëllain e tij Beniaminin sipas 

ligjit të Egjiptit, ai do të detyrohej ta rrihte e ta çonte në burg, por 

ky veprim binte në kundërshtim me dëshirat dhe qëllimet e 

                                                            
1 Tefsiri  “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 5, f. 253. 
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Jusufit për mbajtjen e tij. Edhe para kapjes së Beniaminit, Jusufi i 

kishte pyetur vëllezërit e tij se cili ishte ndëshkimi i atij që kryente 

krimin e vjedhjes tek ata, dhe ata vetë e patën pohuar se për atë që 

vjedh ishte ligj që vjedhësi të punonte si skllav tek ai që i bëhej 

padrejtësia. 

Ndëshkimi kryhej në mënyra të ndryshme, një prej të cilave 

ishte që krimineli të ndëshkohej sipas ligjeve të vendit të tij. 

Kështu veproi edhe Jusufi me vëllain e tij Beniaminin. Për ta 

qartësuar se Jusufi nuk mund ta ndëshkonte vëllain e tij sipas 

ligjeve të Egjiptit, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ai, sipas ligjit të 

mbretit nuk mund ta merrte (për skllav) vëllain e vet”, por e 

përjashton me thënien e Tij: “përveçse me vullnetin e 

All‟llahut.”. Kjo tregon se ajo çfarë bëri Jusufi nuk është gjë tjetër 

veçse një urdhër nga All‟llahu dhe zbatim i dëshirës së Tij për ta 

mbrojtur Beniaminin dhe për ta vazhduar sprovimin ndaj Jakubit 

dhe djemve të  tij. 

Në këtë ajet, Kur‟ani Famëlartë shton se All‟llahu i 

Lartësuar i ngre gradat dhe shkallët e larta për ata që mund të 

fitojnë në këto lloj sprovash, siç i ka ndodhur Jusufit: “Ne e 

ngremë lart atë që duam.”. All‟llahu i Lartësuar është i 

Gjithëdijshëm, e udhëzon robin e Tij në rrugën e drejtë dhe është 

Ai që e ka hedhur këtë plan në zemrën e Jusufit dhe ia ka 

frymëzuar atij: “e mbi çdo të ditur është Një i Gjithëdijshëm.”. 
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Hulumtime 

 

Nga ajetet e lartpërmendura dalin shumë pyetje që duhet 

t‟u jepen përgjigje:  

 

1- Përse Jusufi nuk u tregoi vëllezërve të tij të vërtetën? 

Përse Jusufi nuk u tregoi vëllezërve të tij të vërtetën, në 

mënyrë që t‟i jepte fund sa më shpejt tragjedisë së babait të tij dhe 

ta shpëtonte atë nga ai ndëshkim që po përjetonte? 

Përgjigjja e kësaj pyetjeje lidhet me atë që treguam gjatë 

komentimeve të këtyre ajeteve, se qëllimi ka qenë që Jakubi dhe 

djemtë e tij të sprovohen dhe të shihej se sa do të kishin durim 

ndaj vështirësive dhe fatkeqësive. Me fjalë të tjera, ky plan nuk ka 

qenë një gjë e pamenduar, por është zbatuar në përputhje me 

urdhrat e All‟llahut të Lartësuar dhe dëshirës së Tij për ta 

sprovuar Jakubin e për ta parë se sa do të duronte ai ndaj sprovës 

së humbjes së djalit të tij të dytë, në mënyrë që të përmbushej 

zinxhiri i sprovave dhe të arrinte gradat e larta që ai meritonte. Po 

ashtu, plani ka qenë një sprovë edhe për vëllezërit e Jusufit, për të 

parë se sa e mbajnë këtë përgjegjësi dhe se sa do të jenë të aftë që 

të mbajnë premtimin dhe të ruajnë besën që i kanë dhënë babait të 

tyre. 
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2- Përse Jusufi e akuzoi vëllain e tij? 

Nga ana ligjore, a lejohet që të akuzohet një njeri i 

pafajshëm dhe pasojat e kësaj akuze të bien jo vetëm ndaj të 

pafajshmit, por të përfshijnë edhe të tjerët, të afërt apo të largët 

qofshin ata? I tillë është rasti i Jusufit, i cili përfshiu në këtë akuzë 

vëllezërit e tij dhe u shkaktoi atyre shumë probleme. 

Këtë përgjigje mund ta dimë pasi të ndalemi tek akuza me 

të cilën është përballur Beniamini, e cila ka qenë një marrëveshje e 

mëparshme ndërmjet tij dhe Jusufit. Qëllimi i këtij plani dihej dhe 

akuza ndaj tij do të bëhej me qëllim që ai të qëndronte te Jusufi. 

Ndërsa për sa u përket efekteve negative ndaj vëllezërve, sigurisht 

që akuzimi i Beniaminit për vjedhje nuk ka qenë një akuzë e 

drejtpërdrejtë ndaj vëllezërve të tij, ndonëse u shkaktoi atyre 

trazim dhe frikë. Kjo është diçka e arsyeshme duke pasur 

parasysh se bëhej fjalë për një testim të rëndësishëm. 

 

3- Përse të gjithë vëllezërit e Jusufit u akuzuan për vjedhje? 

Në ajetin e lartpërmendur, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ju 

jeni vjedhës të vërtetë!‟”; në të vërtetë, akuza e vjedhjes u 

drejtohet të gjithëve. Akuza është e pavërtetë, por cili është 

ndëshkimi legjislativ që rrjedh prej saj?  

Kësaj pyetjeje mund t‟i përgjigjemi me dy pika kryesore:  

Së pari: Lajmëtari i kësaj thirrjeje është i panjohur. Në 

Kur‟an ka ardhur me fjalët: “ata thanë...”. Ndoshta “ata” kanë 

qenë disa shërbëtorë të Jusufit dhe përgjegjës për ruajtjen e 

depove të drithit. Pasi e humbën gotën e mbretit, ata u siguruan se 
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njëri prej anëtarëve të këtij karvani të ardhur nga toka e Kenanit 

ishte vjedhësi i saj, kështu që iu drejtuan të gjithë atyre. Kjo është e 

natyrshme, sepse kur një person i panjohur në mesin e një grupi, 

kryen një vepër të caktuar, sigurisht që thirrja u drejtohet të gjithë 

atyre dhe u thuhet: “Ju e keni kryer këtë veprim”, dhe qëllimi me 

këtë fjalë është që njëri apo disa prej jush e kanë kryer këtë 

veprim. 

Së dyti: Pala që e akuzoi Beniaminin kishte rënë dakord më 

parë, sepse kjo akuzë i paraprinte një plani të përgatitur dhe të 

planifikuar, i cili përfundonte me qëndrimin e Beniaminit te vëllai 

i tij, Jusufi. Përfshirja e të gjithë vëllezërve në akuzë ishte diçka e 

përkohshme që u hodh poshtë pas gjetjes së gotës e zbulimit të 

autorit të vjedhjes. 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se qëllimi me fjalën 

“vjedhje”, duke ia atribuar atë vëllezërve të Jusufit, është për 

vjedhjen që ata kishin kryer më parë, kur e vodhën Jusufin nga 

babai i tij; por ky kuptim përmbushet nëse ata do të ishin akuzuar 

nga ana e Jusufit, sepse ai ka qenë i informuar për krimin që ata 

kanë kryer. Ndoshta ajo çfarë ka ardhur në ajetin fisnik është 

argument për këtë, ku shërbëtorët thanë: “Thanë: „Po kërkojmë 

gotën e mbretit.‟”. Dhe një adresim i tillë fjale nuk përmban në 

thelbin e saj hedhjen e fajit për vjedhje tek ata (Përgjigjja e parë 

duket më e saktë.). 

4- Ndëshkimi i krimit të vjedhjes në atë kohë 

Nga ajetet e lartpërmendura mësohet se ndëshkimi për 

vjedhjen tek egjiptianët dhe kenanasit ka qenë i ndryshëm. Te 

vëllezërit e Jusufit (familja e Jakubit) dhe ndoshta te kenanasit, 

ndëshkimi ndaj këtij krimi ka qenë që i akuzuari të bëhej skllav 
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(në një periudhë të caktuar apo përgjithmonë) për shkak të krimit 

të kryer.1  

Egjiptianët nuk e kanë ndëshkuar krimin e vjedhjes me 

skllavëri të përkohshme apo të përhershme, por me goditje të 

rreptë (rrahje me kamxhik) apo burgim. Sido që të jetë, në fjalën e 

All‟llahut të Lartësuar thuhet: “(Vëllezërit) thanë: „Dënimi për 

atë, në barrën e të cilit gjendet gota, është që të mbahet peng ai 

vetë‟”, nuk përftohet se legjislacionet qiellore e kishin caktuar 

dënimin e vjedhjes me skllavëri. Ndoshta ky ka qenë një zakon i 

ndjekur tek disa shoqëri të asaj kohe. Këtë e kanë treguar 

historianët në historinë e skllavërisë, ku thonë se në disa shoqëri, 

të cilat besonin në legjendat e trilluara, ndëshkimi i atij që nuk e 

paguante borxhin ka qenë që të bëhej skllav për dorëdhënësin.    

   

5- Gota ose kupa 

Në ajetet e lartpërmendura vërehet se All‟llahu i Lartësuar 

e ka përshkruar masën e peshores, një herë me fjalën “sevag” dhe 

herën tjetër me fjalën “sikajetu”. Që të dyja janë cilësi të një gjëje. 

Në disa burime thuhet se “sau” – “gotë”, në fillim ka qenë një gotë 

që mbreti e ka përdorur për pije. Më vonë, kur erdhën vitet e 

thatësirës e të vështirësisë në Egjipt dhe në rrethinat e tij, ushqimi 

filloi t‟u ndahej njerëzve sipas një njësie të caktuar dhe kjo gotë e 

çmuar u përdor si peshore. E gjithë kjo u bë për të treguar 

                                                            
1 Tabrasij në tefsirin e tij “Mexhmaul Bejjan” ka thënë: “Ligj dominues në disa 
shoqëri në atë periudhë ka qenë ndëshkimi i vjedhësit me skllavëri për një 
periudhë njëvjeçare”. Po ashtu, ai përmend se familja e Jakubit e mendonin 
ndëshkimin e skllavërimit të vjedhësit me sasinë që ai kishte vjedhur. 
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rëndësinë e drithit dhe për t‟i ndërgjegjësuar njerëzit që të ishin të 

kënaqur e të mos shpërdoronin në ushqim. 

Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë përshkrime të shumta 

të kësaj kupe. Disa kanë thënë se kjo kupë ka qenë prej argjendi, 

disa të tjerë se ka qenë prej ari, dhe disa të tjerë thonë se ka qenë e 

gdhendur dhe e skalitur me gurë të çmuar. Të gjitha këto 

mendime kanë ardhur në disa transmetime të dobëta, por ne nuk 

kemi asnjë argument të prerë e të qartë për vërtetësinë e tyre, 

përveç asaj që thuhet se këtë gotë, mbreti e ka përdorur për pije e 

më pas është përdorur si njësi matëse për të peshuar e për të 

shpërndarë ushqimin. Kjo gotë ka pasur një vlerë simbolike për të 

treguar rëndësinë dhe vlerën e madhe që ka ushqimi, si dhe për 

nxitjen e njerëzve për të mos e shpërdoruar atë, pasi nuk mund të 

imagjinohet se njësia matëse me të cilën peshohet gjithçka që ka 

nevojë vendi prej ushqimeve dhe drithërave, të jetë një gotë e 

thjeshtë që e ka përdorur mbreti.   

Gjatë këtij komentimi thamë se Jusufi u përzgjodh si 

përgjegjësi i depove të shtetit dhe është e natyrshme që gota e 

çmuar mbretërore të ishte në pronësinë e tij. Kështu, kur gjykoi 

ndaj Beniaminit, ai u bë skllav dhe rob i Jusufit, sepse kupa i 

përkiste atij. Ky ishte rezultati  i planifikuar nga ana e Jusufit. 
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Ajetet 77  -79 

 

                             

                             

                                 

                       

                

 

“(Bijtë e Jakubit) thanë: „Nëse ka vjedhur, më parë ka vjedhur 

edhe vëllai i tij!‟ Jusufi heshti për këtë dhe nuk shpalli gjë, por 

mendoi në vetvete: „Ju jeni në pozitë më të keqe. All‟llahu është 

më i dijshëm për ato që thoni ju.‟” 

“(Bijtë e Jakubit) thanë: „O ministër, ai e ka babanë shumë plak, 

andaj merr ndonjërin prej nesh në vend të tij! Ne po shohim se 

ti je bamirës.‟” 

“(Jusufi) tha: „All‟llahu na ruajttë! Si të marrim atë tjetrin në 

vend të atij tek i cili e kemi gjetur sendin tonë?! Atëherë, ne me 

të vërtetë do të ishim të padrejtë!‟” 
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Komentimi 

 

Pozicioni i vëllezërve të Jusufit  

Në fund, vëllezërit e Jusufit u pajtuan dhe e pranuan se 

vëllai i tyre Beniamini e kishte kryer atë vepër të ulët e të 

turpshme, duke ua shëmtuar reputacionin e tyre e duke i baltosur 

te ministri i Egjiptit. Ata deshën të shfajësoheshin dhe të rikthenin 

dinjitetin e tyre duke thënë: “(Bijtë e Jakubit) thanë: „Nëse ka 

vjedhur, më parë ka vjedhur edhe vëllai i tij!‟”; me fjalë të tjera, 

nëse ky ka vjedhur, nuk është diçka e habitshme, sepse edhe vëllai 

i tij Jusufi, me të cilin janë vëllezër prej babai e nëne, e ka kryer një 

vepër të tillë kaq të shëmtuar. Kurse ne jemi të ndryshëm prej 

atyre të dyve nga prejardhja. Kështu, ata u përpoqën që të 

shkëputeshin nga prejardhja prej Beniaminit, duke e lidhur atë 

nga afërsia e gjakut me vëllain e tij Jusufin. 

Kur Jusufi i dëgjoi këto fjalë, u ndje shumë keq dhe u vra në 

shpirt, por këtë gjë e fshehu në vetvete, siç thotë All‟llahu i 

Lartësuar: “Jusufi heshti për këtë dhe nuk shpalli gjë.”. Ai e 

dinte se ata kishin shpifur ndaj tij dhe e kishin akuzuar atë si 

gënjeshtar, por këtë gjë e fshehu në vetvete dhe iu drejtua atyre 

me një fjali të shkurtër e përmbledhëse: “por mendoi në vetvete: 

„Ju jeni në pozitë më të keqe”, d.m.th: ju jeni në pozitë më të keqe 

dhe më të ulët sesa ai që po akuzoni për vjedhje; pra, ju jeni njerëzit më të 

urryer e më të përçmuar tek unë! 

Pastaj Jusufi shtoi e tha: “All‟llahu është më i dijshëm për 

ato që thoni ju.”. 
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Pavarësisht se vëllezërit e Jusufit shpifën dhe hodhën 

akuza ndaj tij për vjedhje, për të shfajësuar veten e tyre, kjo shpifje 

duhet të kishte një origjinë të vjetër përderisa ata u kapën pas asaj 

akuze për të në atë moment të vështirë.  

Nga ky këndvështrim, komentuesit e Kur‟anit kanë 

hulumtuar në transmetimet e hershme dhe burimet historike dhe 

kanë sjellë tre argumente: 

E para: pasi i vdiq nëna, Jusufi ka kaluar një periudhë të 

fëmijërisë së tij te tezja, e cila ka pasur një dashuri të thellë ndaj tij. 

Kur ai u rrit, babai i tij Jakubi deshi që ta ndante atë prej saj. Tezja 

e tij nuk gjeti hile apo mënyrë tjetër që ta mbante, përveçse të 

lidhte në ijën e tij një rrip apo shall që kishte lënë familja e Is‟hakut 

dhe pastaj të thoshte se Jusufi ka dashur që ta vidhte atë rrip, 

prandaj ai duhej të kthehej tek ajo. Kështu duhej të ndodhte sipas 

rregullave dhe ligjit që ata ndiqnin asokohe. Pra, ai do të bëhej rob 

dhe skllav tek ajo, si ndëshkim ndaj tij. 

E dyta: thuhet se një grua që kishte lidhje farefisnore me 

Jusufin nga ana e nënës së tij, kishte një idhull që ajo e adhuronte. 

Jusufi e mori atë, e shkatërroi dhe e hodhi në rrugë, e kështu e 

akuzuan për vjedhje. 

E treta: thuhet se ndonjëherë Jusufi merrte nga tryeza 

ushqim, me të cilin ushqente të varfrit e njerëzit në nevojë. 

Vëllezërit e tij e mësuan këtë gjë dhe e akuzuan për vjedhje. 

Veprat e mësipërme nuk merren në konsideratë, sepse ai që 

është i ndershëm dhe fisnik e di mirë se vendosja e rripit në brezin 

e një njeriu pa dijeninë e tij duke qenë pronë e dikujt tjetër, apo 

thyerja e idhullit dhe hedhja e tij në rrugë, apo marrja e ushqimit 
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nga tryeza që ia ka dhënë babai i tij dhe që e di mirë se ai do të 

kënaqej po t‟u jepte sadaka fukarenjve dhe të vobektëve, nuk 

konsiderohen vjedhje. Kështu, ai që i kryen këto vepra nuk mund 

të akuzohet e të ndëshkohet. 

Vëllezërit e Jusufit e gjetën veten të përfshirë në dy çështje. 

Nga njëra anë - sipas rregullave dhe ligjeve që ndiqnin  ata - vëllai 

i vogël Beniamini duhej të qëndronte te ministri i Egjiptit dhe të 

bëhej shërbëtor i tij, kurse nga ana tjetër, ata i kishin dhënë babait 

të tyre besën dhe premtimin se do të kujdeseshin e do ta ruanin 

vëllain e tyre nga çdo e keqe dhe se do ta kthenin tek ai shëndoshë 

e mirë. Prandaj kur iu ndodhi kjo, ata iu drejtuan Jusufit, i cili 

ishte i panjohur për ta, duke i thënë: “(Bijtë e Jakubit) thanë: „O 

ministër, ai e ka babanë shumë plak, andaj merr ndonjërin prej 

nesh në vend të tij!‟”. Këto fjalë i thanë në mënyrë që ta kthenin 

Beniaminin te babai i tij dhe ata të mbanin premtimin që i kishin 

dhënë atij se do ta kthenin shëndoshë e mirë. Ata i thanë se babai i 

tij ishte plak i vjetër dhe nuk kishte fuqi që ta përballonte ndarjen 

nga djali i tij i dashur. Duke iu lutur për mëshirë, ata vazhduan: 

“Ne po shohim se ti je bamirës.”. 

Jusufi ua refuzoi kërkesën dhe u tha: “(Jusufi) tha: 

„All‟llahu na ruajttë! Si të marrim atë tjetrin në vend të atij tek i 

cili e kemi gjetur sendin tonë?!‟”. Drejtësia duhet të zbatohet dhe 

ndëshkimin duhet ta pësojë vjedhësi. Ky nuk është i pafajshëm, që 

tjetërkush t‟ia mbartë këtë vepër kaq të keqe e të ndëshkohet! Nëse 

veprojmë kështu, do të jemi të padrejtë: “Atëherë, ne, me të vërtetë, 

do të ishim të padrejtë!”. 

Te kjo ngjarje, e veçanta që vërejmë është se Jusufi nuk e 

akuzon vëllain e tij si vjedhës, por flet për të duke thënë: “atij tek i 
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cili e kemi gjetur sendin tonë.”. Ky është një argument i fortë për 

sjelljen dhe moralin e lartë, si dhe për rrugën e drejtë që ka pasur 

dhe ka ndjekur Jusufi në jetën e tij. 
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Ajetet 80 – 82 

 

                             

                         

                           

                           

                          

                     

 

“Meqë e humbën shpresën në të (Jusufin), u shpërndanë dhe u 

këshilluan fshehurazi. Më i madhi nga ata tha: „A nuk e dini që 

babai juaj ka marrë prej jush betimin në All‟llahun? Ju edhe më 

parë e keni shkelur betimin që bëtë për Jusufin. Nuk do të 

ndahem prej këtij vendi, derisa të më lejojë babai im ose të më 

gjykojë All‟llahu, sepse Ai është Gjykatësi më i mirë.” 

“Kthehuni te babai juaj dhe thoni: „O babai ynë, djali yt ka 

vjedhur. Ne dëshmojmë vetëm për atë që dimë. Ne nuk mund ta 

parashikonim të panjohurën.” 
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“Pyet banorët e qytetit në të cilin kemi qenë dhe karvanin me të 

cilin kemi udhëtuar dhe ki besim se ne jemi të drejtë.”  

 

 

Komentimi 

 

Kthim i zhgënjyer i vëllezërve te babai i tyre  

Vëllezërit u përpoqën që ta shpëtonin vëllain e tyre 

Beniaminin me të gjitha format, por ata nuk patën sukses në këtë 

çështje dhe panë se të gjitha rrugët iu mbyllën në fytyrë. Pasi 

dështuan ta shfajësonin vëllain e tyre dhe pasi ministri refuzoi që 

të merrte një nga vëllezërit e tjerë në vend të Beniaminit, ata i 

kaploi dëshpërimi dhe vendosën që të ktheheshin në tokën e 

Kenanit për ta lajmëruar babain e tyre. All‟llahu i Lartësuar, duke 

i përshkruar, thotë: “Meqë e humbën shpresën në të (Jusufin), u 

shpërndanë dhe u këshilluan fshehurazi”; domethënë pasi i 

humbën shpresat se do të mund ta shpëtonin vëllain e tyre, ata u 

shkëputën nga të tjerët fshehurazi dhe filluan të këshilloheshin me 

njëri-tjetrin. 

Fjala “khalesu” - ka kuptimin e distancimit nga të tjerët dhe i 

tubimit në një vend të veçantë. Ndërsa fjala “nexhijja” rrjedh nga 

lënda “el munaxhatu”, dhe  rrënja e saj është prej “nexhuetun”, që 

do të thotë kodër apo vend i lartë. Duke qenë se kodrat janë të 

veçuara nga tokat që i rrethojnë, për këtë edhe takimet e veçanta 

larg syve të njerëzve të huaj dhe bisedat në fshehtësi, janë 

emërtuara me termin “nexhua”. Pra, fjala “nexhua” përdoret për 
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një bisedë të fshehtë e të veçantë mes dy personave, ku zëri nuk 

mund t‟u dëgjohet. 

Shumica e komentuesve, fjalinë e All‟llahut të Lartësuar ku 

thuhet: “u shpërndanë dhe u këshilluan fshehurazi”, e 

konsiderojnë si një nga shprehjet me retorikën më të bukur në 

Kur‟anin Famëlartë. Me këtë fjali, All‟llahu i Lartësuar ka 

shpjeguar vetëm me dy fjalë, shumë çështje që kanë nevojë për 

disa fjali.    

Në këtë tubim të veçantë, vëllai i madh iu drejtua 

vëllezërve të tij dhe u tha: “Më i madhi nga ata tha: „A nuk e dini 

që babai juaj ka marrë prej jush betimin në All‟llahun?”, se ju do 

ta ktheni Beniaminin shëndoshë e mirë? Si do t‟i përgjigjeni ju tani? Ne 

e kemi nxirë faqen tonë më parë me atë çfarë kemi vepruar me vëlla 

Jusufin: “Ju edhe më parë e keni shkelur betimin që bëtë për 

Jusufin.”.1 Tani unë nuk largohem më nga toka e Egjiptit: “Nuk do të 

ndahem prej këtij vendi, derisa të më lejojë babai im ose të më 

gjykojë All‟llahu, sepse Ai është Gjykatësi më i mirë.”. Është e 

dukshme se qëllimi i tij me shprehjen “gjykimi i All‟llahut” është 

ose vdekja, -  që është gjykim dhe caktim hyjnor (që do të thotë: 

Unë nuk largohem nga ky vend derisa të vdes, ose derisa All‟llahu i 

Lartësuar të më hapë një rrugë për të shpëtuar), - ose falja e pranuar 

nga babai i tij.     

Pastaj vëllai i madh i urdhëroi vëllezërit e tij që të 

ktheheshin te babai i tyre dhe ta lajmëronin për atë që u kishte 

ndodhur. Për këtë, në Kur‟an thuhet: “Kthehuni te babai juaj dhe 

thoni: „O babai ynë, djali yt ka vjedhur.‟”. Kjo është ajo që dimë e 

                                                            
1 Fjala “ferr‟rret'tum” rrjedh nga lënda “tefrijtun”. Origjinaliteti i saj është 

“furutun” dhe ka kuptimin më parë.   
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që dëshmojmë. Ne dëgjuam për humbjen e gotës së mbretit, pastaj 

atë e gjetën te vëllai ynë. Në mesin e të gjithëve, ai e pranoi se e ka 

vjedhur: “ne dëshmojmë vetëm për atë që dimë.”. Ne nuk dimë 

asgjë përveç asaj që pamë me sytë tanë: “ne nuk mund ta 

parashikonim të panjohurën.”. Mendohet se me fjalinë “ne nuk 

mund ta parashikonim të panjohurën”, ata kanë dashur që t‟i 

drejtohen babait të tyre duke i thënë se, edhe pse ia kishin dhënë 

besën e i kishin premtuar se do t‟ia kthenin vëllain shëndoshë e 

mirë, ata dinin vetëm çështjet e dukshme dhe pak nga të vërtetat, 

pasi çështjet e fshehta i takojnë vetëm All‟llahut të Lartësuar dhe 

ata nuk e kishin menduar asnjëherë se vëllai i tyre do të vidhte. 

Pastaj vëllezërit u përpoqën që ta largonin dyshimin nga 

zemra e babait të tyre dhe i thanë se ai mund ta vërtetonte atë gjë 

dhe të pyeste qytetin ku ishin: “Pyet banorët e qytetit në të cilin 

kemi qenë”;1 Që të qetësohesh, pyet edhe karvanin me të cilin ne 

udhëtuam për në Egjipt dhe u kthyem.  

Ti mund t‟i pyesësh ata se cila është e vërteta e kësaj ngjarjeje: 

“dhe karvanin me të cilin kemi udhëtuar.”.2 Duhet të jesh i bindur 

se ne jemi të sinqertë dhe nuk të kemi treguar ty asgjë tjetër veçse të 

vërtetën: “dhe ki besim se ne jemi të drejtë!”. 

Nga e gjithë kjo bisedë që u zhvillua ndërmjet djemve dhe 

babait të tyre, mësohet se ndodhia e vjedhjes së Beniaminit ishte 

përhapur në Egjipt. Të gjithë njerëzit e mësuan se njëri nga njerëzit 

                                                            
1 Fjala “el karjetu” tek arabët nuk përdoret vetëm për fshatrat dhe vendet në 
veçanti, por përfshin fshatrat, vendet dhe qytetet – të vogla dhe të mëdha - dhe 
ajo që nënkuptohet në ajet është Egjipti. 
2 Fjala “el iiru” siç thotë Ragibi tek “El Mufredat”, ka kuptimin e një grupi 
njerëzish që shoqëron devetë dhe kafshët e ngarkuara me ushqim. Por, disa 
komentues  kanë mendimin se “el iiru”  përdoret  vetëm për kafshët. Kështu që 
duhet patjetër të aludohet ashtu siç është çështja për  “el karjetu” (fshatin). 
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e karvanit të ardhur nga toka e Kenanit u mundua të vidhte gotën 

e çmuar të mbretit, por shërbëtorët e mbretit me zgjuarsinë e tyre 

e gjetën dhe e kapën vjedhësin e saj. Fjala e vëllezërve “pyet 

banorët e qytetit” drejtuar babait të tyre, nënkuptonte se banorët 

e Egjiptit e kishin marrë vesh ngjarjen. 

 

 

Hulumtime 

 

1– Cili ishte më i madhi i vëllezërve? 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se vëllai më i madh 

ishte Rubini (Rubejl). Disa të tjerë kanë thënë se ai është Shem'un, 

ndërsa të tjerë kanë supozuar se më i madhi ishte Jehuda. 

Një diskutim tjetër është bërë ndërmjet komentuesve në 

lidhje me kuptimin e fjalës “i madhi”. A bëhej fjalë për më të 

madhin në moshë apo për më të zgjuarin? Por ajo çfarë kuptojmë 

nga ky ajet është se bëhet fjalë për vëllain më të madh në moshë. 

 

2– Gjykimi sipas treguesve të dukshëm 

Nga argumentimi e këtij ajeti kur‟anor mësohet se gjykatësi 

ka të drejtë të gjykojë për çështjen që i paraqitet atij në bazë të 

krahasimeve dhe të dëshmive të pakundërshtueshme, ku vetë i 

akuzuari duhet ta pranojë fajin dhe dëshmitarët të dëshmojnë për 

të. Ne pamë se në rastin e vëllezërve të Jusufit, thjesht vetëm me 
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gjetjen e gotës së çmuar të mbretit në mallin e Beniaminit, ai u 

konsiderua si fajtor dhe u gjykua për vjedhje, pa dëshmitarë dhe 

pa e pranuar ai vetë fajin. Nëse e shqyrtojmë këtë çështje, vërejmë 

se çdo person ishte përgjegjës për barrën e ushqimit që mbartte, 

sepse ishte i pranishëm gjatë ngarkimit të ushqimeve dhe të 

drithërave nga punëtorët. Nga ana tjetër, asnjë nuk e mendoi se 

mund të kishte një plan armiqësor nga ana e vëllezërve. Kjo 

tematikë kaq e rëndësishme ka nevojë për një trajtim dhe studim 

më të thellë në jurisprudencën islame, sepse ka një ndikim të 

madh në çështjet tona bashkëkohore. Ne nuk jemi fokusuar në 

këtë trajtim, sepse ai i përket fushës së gjykimit.    

  

3– Ndryshimi i karakterit të vëllezërve të Jusufit (Paqja qoftë 

mbi të!) 

 Nga ajetet e lartpërmendura vërejmë se vëllezërit e Jusufit 

kanë patur karaktere të ndryshme. Vëllai më i madh ka qenë i 

besueshëm dhe e ka mbajtur premtimin që i ka dhënë babait të tij, 

kurse pjesa tjetër e vëllezërve, pasi iu dështuan përpjekjet për ta 

bindur ministrin, u tërhoqën nga qëndrimi i tyre dhe u justifikuan 

duke thënë se ajo çfarë bëri vëllai i madh ishte mënyra dhe rruga e 

drejtë. Duke u bazuar në këtë dhe në shpresën që shprehu 

ministri, vëllai i madh qëndroi në Egjipt, ndërsa vëllezërit e tjerë i 

dërgoi te babai i tyre në tokën e Kenanit, që ta lajmëronin dhe të 

kërkonin prej tij që t‟u tregonte rrugën e vërtetë për ta shpëtuar 

vëllain e tyre. 
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Ajetet 83 -86 

 

                             

                              

                          

               

                      

    

 

“Jakubi tha: „Nuk është kështu, por ju keni kurdisur diçka. Unë 

do të kem durim. Shpresoj se All‟llahu do të m‟i kthejë të gjitha, 

sepse Ai, në të vërtetë, është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.‟” 

“U largua prej tyre dhe tha: „O i mjeri unë për Jusufin!‟ Sytë i 

ishin zbardhur prej pikëllimit dhe ishte plot zemërim. „Për 

All‟llahun, ti po e përmend Jusufin pa pushim,  saqë do të 

sëmuresh rëndë ose do të vdesësh.‟” 

“(Jakubi) tha: „Unë dhimbjen time dhe pikëllimin tim ia paraqes 

vetëm All‟llahut e nga All‟llahu di atë që nuk e dini ju.‟” 
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Komentimi 

 

Jakubi  dhe mirësitë e All‟llahut  

Më në fund, vëllezërit e Jusufit u larguan nga toka e Egjiptit 

për në tokën e Kenanit duke lënë pas vëllain e tyre të madh dhe 

atë të voglin. Ata arritën në shtëpinë e tyre të demoralizuar dhe 

shkuan për të takuar babain e tyre. Kur ai pa në fytyrat e tyre 

dëshpërimin dhe dhimbjen (ndryshe nga udhëtimet e mëparshme 

kur ata qenë kthyer të kënaqur e të gëzuar), e kuptoi se po i sillnin 

lajme dëshpëruese, veçanërisht kur vuri re se në mesin e tyre 

mungonte Beniamini dhe vëllai i tyre i madh. Kur ia treguan me 

detaje se çfarë kishte ndodhur, Jakubin e mposhti hidhërimi dhe 

iu drejtua me të njëjtin ton me të cilin i ishte drejtuar kur deshën 

t‟i shpjegonin për mashtrimin ndaj Jusufit, siç thotë All‟llahu i 

Lartësuar: “Jakubi tha: Nuk është kështu, por ju keni kurdisur 

diçka”; d.m.th: “Pasionet tuaja djallëzore ju kanë mposhtur dhe jua 

kanë zbukuruar çështjen në këtë formë që po ma përshkruani.” 

Këtu shtrohet pyetja: A u mjaftua Jakubi që justifikimin e 

djemve ta konsideronte gënjeshtër dhe ndjekje të pasionit, duke u 

mbështetur tek ajo çfarë kishin bërë më parë? Është larg prej 

pozitës së Profetit që të akuzojë dikë duke u nisur thjesht nga një 

eksperiencë e mëparshme, për më tepër kur pala që akuzohet 

mbështetet në argumente të forta, siç është shqyrtimi dhe 

vërtetimi i situatës së ndodhur.  

Mbase me shprehjen: “Nuk është kështu, por ju keni 

kurdisur diçka ...”, Jakubi ka synuar çështje të tjera, si:  
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1– Mund të jetë një qortim për djemtë e tij që e kanë 

pranuar situatën e ndodhur dhe i janë dorëzuar gjykimit të 

ministrit vetëm sepse tek vëllai i tyre ishte gjetur gota e mbretit, 

sepse vetëm ky fakt nuk konsiderohet si argument i logjikshëm 

për vjedhje. 

2– Mund të jetë një qortim për djemtë e tij për faktin se ata 

ia shpjeguan ministrit se ndëshkimi i krimit të vjedhjes te populli i 

Kenanit është mbajtja rob e vjedhësit, edhe pse kjo traditë e 

vazhdueshme te populli i Kenanit ishte një zakon i kotë e i 

pavlefshëm (ky ligj nuk është marrë nga legjislacioni i Jakubit, 

sikurse kanë thënë disa komentues të Kur‟anit). 

3– Shprehja e mësipërme mund të jetë një qortim për 

djemtë e tij për shkak se iu dorëzuan ligjeve të ministrit dhe gjetën 

justifikime dhe shfajësime, duke u kthyer shumë shpejt në vendin 

e tyre, - pa ndjekur shembullin e vëllait të tyre të madh që kishte 

qëndruar në Egjipt, - pavarësisht premtimeve dhe betimeve të 

forta që i kishin dhënë babait të tyre. 

Pas këtij qortimi të mbushur me mëri e shqetësim, Jakubi u 

kthye tek vendimi i shpirtit të tij dhe tha: “Unë do të kem 

durim”,1 që do të thotë: Unë nuk do t‟i lejoj ndjenjat të më pushtojnë, 

por do të bëj durim, sepse durimi është i mirë. Shpresoj që All‟llahu i 

Lartësuar do të m‟i kthejë fëmijët e mi (Jusufin, Beniaminin dhe 

vëllain e tyre të madh), siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “Shpresoj 

se All‟llahu do të m‟i kthejë të gjitha”, sepse vetëm All‟llahu 

është i dijshëm për realitetin e këtyre ngjarjeve. Ai e di të shkuarën 

dhe të ardhmen, se Ai vepron vetëm me zgjuarsi e me drejtësi 

“sepse Ai, në të vërtetë, është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.”. 

                                                            
1 Për shprehjen “Unë do të kem durim”, shih fundin e ajetit 17 të kësaj sureje. 
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Pas këtyre dialogjeve ndërmjet Jakubit dhe bijve të tij, atë e 

kaploi pikëllimi e iu mbush zemra plot zemërim. Kur e pa vendin 

e Beniaminit bosh, iu kujtua menjëherë djali i tij i dashur Jusufi, 

kujtoi ditët e bukura kur është kujdesur për djaloshin e tij të 

bukur, të pastër me moral të lartë e shumë të zgjuar. Ndërsa sot 

nuk kishte mbetur asnjë shenjë e tij, apo ndonjë gjurmë për jetën e 

tij. Kështu edhe pasardhësi i tij, Beniamini, u sprovua sikurse 

Jusufi, me një ngjarje të dhimbshme dhe shkoi në Egjipt në një 

vend të panjohur, ku nuk dinte se çfarë do të ndodhte. 

Kur Jakubi i kujtoi të gjitha këto ngjarje, u largua nga 

djemtë e tij dhe nisi të qante për Jusufin: “U largua prej tyre dhe 

tha: „O i mjeri unë për Jusufin!‟”. Kur e dëgjuan rënkimin e 

babait të tyre me emrin e Jusufit, në fytyrat e vëllezërve të Jusufit 

u shfaq djersa e pendimit dhe u shtua turpi i tyre. Ata i kaploi 

pikëllimi për fatin e Beniaminit dhe të Jusufit. Jakubin e kaploi 

mërzia e filloi të qante për fatkeqësitë e përsëritura dhe humbjen e 

dy fëmijëve të tij të dashur: “Sytë i ishin zbardhur prej 

pikëllimit”, por gjithsesi ai e kishte nën kontroll dëshpërimin e tij 

dhe nuk e shprehte atë për të cilën nuk ishte i kënaqur All‟llahu i 

Lartësuar: “dhe ishte plot zemërim.”. 

Nga këto ajete kuptojmë se Jakubi nuk e kishte humbur 

ende shikimin. Por fatkeqësitë e fundit dhe hidhërimi i thellë si 

dhe e qara e shumtë, bënë që të humbiste shikimin. Sikurse e kemi 

cekur edhe më lart, ky hidhërim, kjo dhimbje dhe humbje e 

shikimit ka qenë jashtë mundësive dhe dëshirës së tij. E gjithë kjo 

nuk bie në kundërshtim me durimin që ai ka treguar.  

Edhe vëllezërit ishin të pikëlluar nga të gjitha këto gjëra që 

u kishin ndodhur. Nga njëra anë, ata nuk i linte ndërgjegjja të qetë 

për atë që i kishin shkaktuar Jusufit, kurse në rastin e Beniaminit e 
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panë veten e tyre në një pozitë të vështirë dhe në një sprovë të re. 

Për më tepër, ata e kishin të vështirë që ta shihnin babain e tyre 

teksa gëlltiste historitë e hidhura dhe dhimbjen dhe teksa e 

shihnin në lot ditë e natë. Prandaj, ata iu drejtuan babait të tyre, 

duke e qortuar siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “Ata thanë: „Për 

All‟llahun, ti po e përmend Jusufin pa pushim, saqë do të 

sëmuresh rëndë ose do të vdesësh!‟”;1 d.m.th: Ti e përkujton 

Jusufin dhe ndjen pikëllim ndaj tij, aq sa do të sëmuresh dhe do të biesh 

në shtratin e vdekjes. 

Por plaku i Kenanit, ky Profet i madh, iu përgjigj atyre 

duke u thënë: “(Jakubi) tha: „Unë dhimbjen dhe pikëllimin tim ia 

paraqes vetëm All‟llahut.‟”2. Këtë dhimbje e pikëllim nuk jua 

paraqes juve. Ju jeni ata që e thyet besën e dhënë dhe nuk e 

mbajtët premtimin, sepse unë “nga All‟llahu di atë që nuk e dini 

ju.”. Ai është Mëshiruesi Bujar dhe unë nuk kërkoj nga askush tjetër 

përpos Tij. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Fjala “haredun” është njësoj si “meredun” dhe ka kuptimin  e diçkaje të prishur 
dhe të dhimbshme. Ajo që nënkuptohet prej saj këtu është i  sëmuri, të cilit i 
është dobësuar trupi dhe që po i afrohet vdekjes. 
2 Fjala “beth‟the” ka  kuptimin  e ndarjes dhe të diçkaje që nuk mund të  fshihet. 
Këtu  ka qëllimin e dhimbjes dhe të dëshpërimit të dukshëm,  i cili nuk mund t‟i  
fshihet askujt. 
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Ajetet 87 - 93 
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“O bijtë e mi, shkoni e kërkoni lajme për Jusufin dhe vëllanë e 

tij dhe mos e humbni shpresën në mëshirën e All‟llahut! 

Shpresën në mëshirën e All‟llahut nuk e humb askush, përveç 

jobesimtarëve.” 

“Kur ata dolën para Jusufit, thanë: „O ministër, ne dhe familjen 

tonë e ka goditur një fatkeqësi e madhe dhe kemi sjellë pak 

gjëra! Sidoqoftë, na e plotëso masën (për ushqimin) tonë dhe na 

jep lëmoshë, sepse All‟llahu i shpërblen dhënësit e lëmoshës.‟” 

“Ai tha: „A nuk e mbani mend çfarë keni bërë me Jusufin dhe 

vëllanë e tij, kur ishit të paditur?‟” 

“Ata thanë: „Vallë, ti je vërtet Jusufi?!‟ Ai u përgjigj: „Po, unë 

jam Jusufi e ky është vëllai im. All‟llahu na mëshiroi. Atë që 

ruhet (nga gjynahet) dhe bëhet i durueshëm, All‟llahu e 

shpërblen, se Ai kurrë nuk ia humb shpërblimin punëmirëve.‟” 

“Ata thanë: „Betohemi për All‟llahun, vërtet që All‟llahu të ka 

ngritur ty mbi ne dhe ne paskemi qenë vërtet të gabuar.‟” 

“Ai u tha: „Sot nuk ka qortim për ju; All‟llahu do t‟ju falë. Ai 

është më i Mëshirshmi i mëshiruesve!” 

“Shkoni me këmishën time dhe vendoseni në fytyrën e atit tim 

e ai do të shohë dhe m‟i sillni të gjitha familjet tuaja!‟” 
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Komentimi 

 

Humbja e shpresës është shenjë e mosbesimit 

Thatësira, varfëria dhe koprracia po shtoheshin dita-ditës 

në Egjipt dhe në rrethinat rreth tij, si dhe në tokën e Kenanit. Edhe 

një herë tjetër, Jakubi i urdhëroi djemtë e tij të udhëtonin për në 

Egjipt për të marrë ushqimin e nevojshëm, por këtë radhë, gjëja e 

parë që kërkoi prej tyre ishte që të kërkonin për vëllezërit, Jusufin 

e Beniaminin. Ai iu drejtua atyre e u tha: “O bijtë e mi, shkoni e 

kërkoni lajme për Jusufin dhe vëllanë e tij.”. 

Por fëmijët e Jakubit ishin të qetë se Jusufi nuk ishte bërë 

më i gjallë dhe se nuk kishin më shpresa. Ata u habitën nga 

këshilla e babait të tyre dhe siguria e tij për këtë, por Jakubi ua 

ndaloi dëshpërimin dhe u tha: “Dhe mos e humbni shpresën në 

mëshirën e All‟llahut”, se Ai i zgjidh çështjet e vështira: 

“Shpresën në mëshirën e All‟llahut nuk e humb askush, përveç 

jobesimtarëve.”. 

Fjala “tehassese” rrjedh nga fjala “hasse”, që do të thotë 

kërkimi i diçkaje të humbur me njërën nga shqisat. Komentuesit dhe 

gjuhëtarët kanë thënë se ka një ndryshim ndërmjet fjalëve 

“tehassese” dhe “texhessese”. Ibn Abasi ka thënë se fjala “tehasese” 

do të thotë kërkim i së mirës, ndërsa “texhessese” do të thotë kërkim i 

së keqes. Disa komentues të tjerë kanë thënë se fjala “tehassese” do 

të thotë kërkim për të njohur biografinë e njerëzve dhe të popujve, pa 

kërkuar të keqen “texhessesun”, që është kërkim për të njohur të 

metat e njerëzve.  
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Ekziston edhe një mendim i komentuesve, sipas të cilit këto 

dy fjalë janë të unifikuara në kuptim. Por nëse vërejmë me kujdes 

hadithin që thotë: “Mos hetoni e kërkoni informacion dhe mos 

spiunoni!”, kjo na vërteton se këto dy fjalë kanë kuptim të 

ndryshëm. Ndërsa ajo çfarë ka thënë Ibn Abasi për ndryshimin e 

këtyre dy fjalëve, është më e pranueshme për kontekstin e ajeteve 

të përmendura, e ndoshta qëllimi i këtyre dy fjalëve në këtë hadith 

është: Mos hulumtoni në çështjet dhe problemet e njerëzve, sido që të 

jenë ato, të mira apo të këqija! 

Fjala e All‟llahut të Lartësuar “ruehun” ka kuptimin e 

mëshirës, të qetësisë dhe largimit të vështirësisë. Në fjalorin e tij, 

Ragib Asfahani thotë se fjalët “err rreuhu” dhe “err rruh”, në rrënjë 

janë një. Fjala “rruh” është përdorur për shpirtin, ndërsa fjala 

“rreuhun” për frymëmarrjen, sepse  njeriu qetësohet pasi merr 

frymë.    

Së fundmi, vëllezërit e Jusufit u përgatitën dhe u nisën për 

në Egjipt. Kjo ishte hera e tretë që shkonin për në tokën e Egjiptit, 

në atë tokë që u shkaktoi atyre probleme dhe që ua shtoi 

fatkeqësitë. 

Por në këtë udhëtim – ndryshe me dy udhëtimet e 

mëparshme – ata ndjenin një lloj turpi dhe ndrojtjeje, sepse 

reputacioni i tyre tek populli i Egjiptit apo te ministri ishte 

stigmatizuar për gjërat e këqija që atyre u kishin ndodhur. Ata 

kishin frikë se mos njerëzit i shihnin si një grup banditësh të 

Kenanit, që kishin ardhur për të vjedhur. Për më tepër, këtë herë 

nuk kishin marrë me vete gjëra që t‟i kompensonin me ushqime e 

drithëra. Përveç kësaj, këtyre problemeve iu shtua edhe humbja e 

vëllait të tyre Beniaminit. Me një fjalë, thika ua kishte prekur 
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kockën, siç thotë edhe proverba. Ajo që u jepte shpresë në 

shpirtrat e tyre dhe fuqi për përballimin e vështirësisë, ishte 

këshilla e babait të tyre: “Dhe mos e humbni shpresën në 

mëshirën e All‟llahut.”. 

Më në fund, ata patën mundësinë që të takoheshin me 

ministrin (Jusufin), të cilit iu drejtuan me këto fjalë: “Kur ata 

dolën para Jusufit, thanë: „O ministër, neve dhe familjen tonë e 

ka goditur një fatkeqësi e madhe‟”; d.m.th, thatësira dhe 

vështirësitë ekonomike na kanë lodhur e jemi në mjerim dhe nuk 

kemi sjellë vetëm disa gjëra pa vlerë nga toka e Kenanit: “Dhe 

kemi sjellë pak gjëra”1, por gjithsesi ne mbështetemi në atë që ti 

na jep prej bujarisë tënde dhe shpresojmë te mirësia jote: 

“Sidoqoftë, na e plotëso masën (për ushqimin) tonë” me bujarinë 

tënde fisnike dhe me sadakatë e tua të bollshme: “dhe na jep 

lëmoshë”, dhe mos lyp nga ne shpërblim, por shpërblimin kërkoje 

nga All‟llahu i Lartësuar: “sepse All‟llahu i shpërblen dhënësit e 

lëmoshës.”.  

Ajo çfarë mund të vërejmë në këtë ajet është se vëllezërit e 

Jusufit nuk e zbatuan këshillën e babait që të kërkonin në fillim 

vëllezërit e tyre, por u përpoqën të merrnin ushqimin dhe 

drithërat. Për këtë arsye ata e takuan ministrin dhe kërkuan nga ai 

ushqim dhe drithë, e ndoshta shkak për këtë ka qenë shpresa e 

tyre e dobët për të gjetur Jusufin, apo ndoshta donin ta 

demonstronin përpara ministrit dhe popullit të Egjiptit se kishin 

ardhur në atë vend vetëm për të blerë drithë e ushqime. Pastaj ata 

                                                            
1 Fjala “el bidaatu” ka kuptimin e copës së mishit të prerë nga trupi. Kjo fjalë 
përdoret gjithashtu edhe për një pjesë pasurie, prej së cilës merret për të paguar 
diçka. Fjala “muzxhatun” rrjedh prej “el izxhau” dhe ka kuptimin e pagesës. 
Meqenëse sendin e kotë e me pak vlerë, e merr ai që e paguan për veten e vet, 
është përdorur fjala “muzxhatun”. 
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parashtruan shqetësimin e tyre përpara ministrit dhe kërkuan që 

ai t‟i ndihmonte.      

Disa komentues kanë thënë se qëllimi me fjalët e vëllezërve: 

“na jep lëmoshë” ishte kërkesa për lirimin e vëllait të tyre, sepse 

ata nuk i kërkuan ministrit që t‟ua jepte ushqimet dhe drithin 

falas, pa kompensim, ngaqë ata e paguanin vlerën e saj. 

Në transmetimet që kanë ardhur me këtë tematikë lexojmë 

se vëllezërit e Jusufit kishin një mesazh nga babai i tyre, që t‟ia 

jepnin ministrit të Egjiptit. Në këtë mesazh, Jakubi lavdëronte 

ministrin për drejtësinë e madhe dhe e falënderonte atë për 

bujarinë që iu dhuroi ushqim dhe drithë familjes së tij. Pastaj ai i 

tregonte për veten e tij, për Profetët e familjes së tij, e lajmëronte 

atë për shqetësimet, problemet dhe vështirësitë e tij, se si i kishin 

humbur dy fëmijët më të dashur, Jusufi dhe Beniamini. I tregonte 

për thatësirën dhe varfërinë e madhe që i kishte goditur dhe në 

mbyllje të këtij mesazhi kërkonte nga ministri të kishte 

zemërgjerësi dhe ta linte të lirë djalin e tij të vogël, Beniaminin. I 

tregonte se Beniamini ishte prej zinxhirit të shtëpisë së 

Pejgamberëve dhe të mesazhit, dhe se s‟mund të ishte i papastër e 

të binte pre e vjedhjes dhe e mëkateve të tjera të ngjashme. 

Kur djemtë ia paraqitën mesazhin e babait të tyre ministrit, 

vunë re se ai e pranoi atë me dashamirësi dhe respekt, e puthi dhe 

sytë i shpërthyen në lot, saqë nga rrjedhja e tyre iu lagën rrobat1. 

Kjo sjellje i habiti shumë vëllezërit dhe filluan të mendonin për 

lidhjen që kishte ministri me babanë e tyre, aq sa e bëri atë të 

qante nga malli dhe dashuria kur e hapi letrën. Ndoshta veprimi i 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti. 
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ministrit i bëri ata të mendonin se ai mund të ishte Jusufi, e 

ndoshta ky mesazh i lëvizi ndjenjat e brendshme të ministrit aq 

shumë, saqë ai nuk mund të duronte dhe ishte e pamundur që ta 

fshihte veten e tij nën ombrellën e pushtetit, duke e detyruar ta 

zbulonte veten përpara vëllezërve të tij. 

Kur kaluan ditët e sprovës së vështirë dhe u shtua 

shqetësimi, Jusufi dëshiroi t‟ua tregonte veten vëllezërve të tij dhe 

filloi duke thënë: “A nuk e mbani mend çfarë keni bërë me 

Jusufin dhe vëllanë e tij kur ishit të paditur?”. 

Vërejeni me kujdes madhështinë e Jusufit dhe pastërtinë e 

shpirtit të tij, ku në fillim i pyet për mëkatin e tyre, por me një 

metaforë të ëmbël, ai u thotë: “çfarë keni bërë me Jusufin?”. Së 

dyti, ai u tregon mënyrën e shfajësimit, se ajo që kanë bërë me dy 

vëllezërit e tyre ka ndodhur për shkak të injorancës së tyre dhe 

zilisë që ata kishin, se ditët e fëmijërisë kanë kaluar dhe tani ata 

janë në stadin e pjekurisë dhe të logjikës. 

Siç kuptohet nga ky ajet, Jusufi nuk ka qenë i vetmi që 

është sprovuar me vëllezërit e tij dhe veprimin e tyre të ulët, por 

është sprovuar edhe Beniamini, duke vuajtur prej tyre lloje të 

ndryshme ndëshkimesh. Ndoshta i kishte treguar Jusufit sprovat e 

tij me vëllezërit gjatë qëndrimit tek ai në Egjipt. Nga disa 

transmetime mësohet se kur Jusufi u shpjegoi se çfarë kishin bërë 

me Jusufin dhe vëllanë e tij, e përfundoi rrëfimin e tij me një 

buzëqeshje të madhe për t‟ua larguar nga mendja mundësinë se 

Jusufi mund të hakmerrej ndaj tyre. U tregoi dhëmbët e tij të 

bukur dhe ata e vërejtën dhe e kujtuan ngjashmërinë e tij me të 

vëllait të tyre Jusufit.1 Jusufi nisi t‟u fliste për ato vepra që askush 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti. 
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nuk i dinte përveç tij dhe vëllezërve. Ai i habiti me dashurinë dhe 

shqetësimin që e kaploi kur mori letrën e Jakubit dhe e nuhatën se 

kishte një lidhje të fortë mes tij dhe dërguesit të mesazhit (Jakubit). 

Sa herë që e ngulitnin shikimin në fytyrën e tij dhe 

përqendroheshin tek tiparet e tij, ata vinin re një ngjashmëri të 

madhe mes tij dhe Jusufit, por në të njëjtën kohë nuk e dinin se ai 

jetonte ende dhe nuk mund ta imagjinonin se vëllai i tyre, Jusufi, e 

kishte arritur atë post të lartë dhe ishte bërë ministër i Egjiptit. Por 

në fund, ata guxuan dhe e pyetën: “Ata thanë: „Vallë, ti je vërtet 

Jusufi?!‟”. 

Këto momente kanë qenë momentet më të vështira për 

vëllezërit e Jusufit, pasi ata nuk e dinin përgjigjen e ministrit. A do 

ta ngrinte në të vërtetë perden e do t‟u tregonte atyre të vërtetën e 

tij, apo do të mendonte se ata ishin të çmendur që mendonin 

ashtu?  

Minutat ecnin me shpejtësi dhe në zemrat e tyre rëndonte 

shqetësimi që sa vinte dhe shtohej. Por Jusufi nuk i la vëllezërit e 

tij të prisnin gjatë dhe e ngriti perden ndërmjet tij dhe atyre, duke 

ua zbuluar të vërtetën: “Ai u përgjigj: „Po, unë jam Jusufi e ky 

është vëllai im.‟”. Por që të falënderonte All‟llahun e Lartësuar 

për të gjitha ato mirësi dhe begati që Ai i kishte dhuruar, dhe që 

vëllezërve të tij t‟u jepte një mësim, tha: “All‟llahu na mëshiroi. 

Atë që ruhet (nga gjynahet) dhe bëhet i durueshëm, All‟llahu e 

shpërblen, se Ai kurrë nuk ia humb shpërblimin punëmirëve.”. 

Askush nuk mund ta imagjinojë se si i kaluan vëllezërit e 

Jusufit ato momente kaq prekëse, ashtu siç nuk i di askush 

emocionet dhe gëzimin e madh, se si u puthën dhe u përqafuan, si 

dhe lotët e shumtë që derdhën kur e takuan vëllanë e tyre pas 
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dhjetëra vitesh ndarjeje. Megjithatë, ata nuk ishin në gjendje ta 

shihnin Jusufin në fytyrë për shkak të veprës së turpshme dhe të 

krimit që kishin kryer ndaj tij. Ata po e prisnin me shpresë 

përgjigjen e Jusufit, për të ditur nëse ai do t‟ua falte krimin ndaj tij 

apo jo. Pastaj thanë: “Ata thanë: „Betohemi për All‟llahun, vërtet 

që All‟llahu të ka ngritur ty mbi ne‟”1; d.m.th: Vërtet, All‟llahu i 

Lartësuar të ka përzgjedhur mbi ne dhe të ka ngritur mbi ne me dije, 

zgjuarsi dhe pushtet: “dhe ne paskemi qenë vërtet të gabuar.”2. 

Jusufi ia ndaloi vetes që t‟i shikonte vëllezërit e tij në atë 

gjendje turpi dhe pendimi, e veçanërisht në ato momente prekëse 

dhe pasi doli fitimtar ndaj tyre, ose ndoshta ka dashur që t‟u bënte 

të ditur dhe të mos mendonin se ai do të hakmerrej ndaj tyre. 

Kështu, ai iu drejtua duke u thënë: “Ai u tha: „Sot s‟ka qortim për 

ju‟”;3 d.m.th: Sot nuk ka ndëshkim dhe as qortim për ju, qetësohuni dhe 

mos u hapni shteg dhimbjeve dhe vështirësive të mëparshme në shpirtrat 

tuaj.  

Pastaj për t‟u qartësuar atyre se nuk është i vetmi që i 

kishte falur, por i kishte falur edhe All‟llahu i Lartësuar pasi ata 

shprehën pendimin dhe turpin, u tha: “All‟llahu do t‟ju falë. Ai 

është më i Mëshirshmi i mëshiruesve!”; d.m.th: Me të vërtetë, 

                                                            
1 Fraza “ãthereke” - rrjedh nga “el ijtharu”, dhe ka kuptimin e kërkimit të gjurmës 
së diçkaje. Meqenëse fjala “etherun” përdoret për mirësinë, ajo tregon virtytin 
dhe lartësinë. Në bazë të kësaj, kuptimi i fjalës së All‟llahut: “All‟llahu të ka 

lartësuar mbi ne”, do të thotë: Me të vërtetë, All‟llahu i Madhërueshëm të ka 
nderuar dhe të ka ngritur mbi ne për shkak të veprave të mira që ke bërë. 
2 Në tefsirin e tij, Fakhru Razi thotë se dallimi mes fjalëve “el khãtiu” dhe “el 
mukhtiu” është se “el khatiu” – gabuesi, i thuhet atij që e bën me qëllim gabimin,  
kurse “el mukhtiu” i thuhet atij që e bën gabimin nga neglizhenca dhe pa dashje. 
3 Fjala “tethribun” rrjedh nga lënda “therebun”, që është një dhjamë i hollë që 
mbulon stomakun dhe zorrët, kurse “tethribun” ka kuptimin e heqjes së kësaj 
mbulese. Më pas, kjo fjalë është përdorur në kuptimin e qortimit dhe të kritikës. 
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All‟llahu i Lartësuar jua ka pranuar pendimin dhe ju ka falur, sepse Ai 

është më Mëshiruesi i mëshiruesve. 

Ky është një argument për vlerat e mëdha dhe për mirësinë 

e Jusufit. Ai, jo vetëm që i fali veprat e këqija të vëllezërve të tij, 

por edhe refuzoi t‟i kritikonte e t‟i ndëshkonte ata. Përpos kësaj, ai 

i qetësoi duke u thënë se All‟llahu i Lartësuar është Mëshirues dhe 

Falës i madh dhe se Ai do t‟ua falte atyre veprat e këqija që kishin 

kryer. Ai u argumentoi atyre se me të vërtetë, All‟llahu i Lartësuar 

është më Mëshiruesi i mëshiruesve. 

Vëllezërit e Jusufit u kujtuan edhe për një dhimbje tjetër që 

e kishte kapluar familjen e tyre dhe për dëshmitarin e gjallë të 

ngjarjeve të ndodhura, e ai ishte babai i tyre. Ai ishte një plak i 

vjetër, që prej dhimbjes së humbjes së djalit të tij të dashur, Jusufit, 

e kishte humbur shikimin. Jusufi në moment ua gjeti zgjidhjen e 

këtij problemi dhe iu drejtua atyre duke u thënë: “Shkoni me këtë 

këmishë timen dhe vendoseni në fytyrën e atit tim e ai do të 

shohë.”. Pastaj ai kërkoi prej tyre që ta merrnin të gjithë familjen 

dhe ta sillnin tek ai: “dhe m‟i sillni të gjitha familjet tuaja!”. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hulumtime 

 

1– Kush e mbajti këmishën e Jusufit?  

Në disa transmetime përcillet se Jusufi ka thënë: “Ai që do 

ta mbajë këmishën time e do t‟ia çojë babait tim, duhet të jetë 
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patjetër ai që e ka mbajtur këmishën time të përgjakur, në mënyrë 

që në zemrën e tij të hyjë gëzimi, pasi ia kishte mbushur me 

pikëllim dhe dhimbje më parë.” Këmishën ia dha Jahudas, pasi e 

pranoi se ishte ai që e kishte mbajtur këmishën e  tij të lyer me 

gjak dhe ia kishte çuar babait, duke e lajmëruar se Jusufin e kishte 

ngrënë ujku. Ky reagim i Jusufit tregon se pavarësisht 

angazhimeve të tij të shumta dhe lodhjes së përditshme, ai nuk 

neglizhonte që të merrej me gjërat e vogla që kishin lidhje me 

sjelljen morale.1  

 

2– Jusufi dhe pozita e tij e lartë 

Në disa transmetime thuhet se pas kësaj, vëllezërit e Jusufit 

ndjeheshin të turpëruar dhe në faj, kështu që dërguan dikë që t‟i 

thoshte atij: “O Jusuf, çdo mëngjes dhe mbrëmje na shtron në 

tavolinën tënde ushqim për të ngrënë nga begatia jote dhe kjo na e 

shton turpin. Nuk jemi në gjendje të të shohim në fytyrë, sepse na 

kujtohet ajo që kemi bërë ndaj teje. Ai iu përgjigj atyre me një fjalë 

të ëmbël që t‟ua largonte turpin, duke u thënë se do t‟u kthehej 

mirësia dhe se qëndrimi i tyre në tryezën e tij ishte për t‟i 

respektuar dhe për t‟i nderuar. Kështu, populli i Egjiptit do ta 

shikonte Jusufin me syrin e njeriut të lirë, e jo të flisnin me njëri-

tjetrin e të thonin: “I lavdëruar qoftë All‟llahu i Lartësuar! Ku e 

ngriti skllavin (robin e Vet) me vlerë njëzet derhemë (e bëri 

ministër)!”; d.m.th: “Shikoni se çfarë bëri All‟llahu i Lartësuar me 

robin e Tij, se si e shpërbleu! Ai u ble në treg me vlerën njëzet 

derhemë e tani ka arritur majat më të larta.”  

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, komentimi i këtij ajeti. 
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Por tani ata e shikojnë tryezën time ku jeni ulur edhe ju, dhe e 

shohin gradën time. Ata e kuptojnë se unë nuk jam një skllav i 

nënshtruar, që është shitur për njëzet derhemë, por jam zinxhir i familjes 

së Profetëve dhe të mesazhit, nga pasardhësit e Profetit të dashur të 

All‟llahut të Lartësuar, Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!). Për këtë, unë 

mburrem e krenohem përpara të tjerëve.1 

 

3– Falënderimi për triumfin 

Ajetet e lartpërmendura na përcjellin një nga mësimet e 

moralit islam, që pas fitores ndaj armiqve, nuk duhet harruar falja 

e mëshira dhe nuk duhet të sillemi ndaj tyre me ashpërsi. 

Vëllezërit e Jusufit e patën trajtuar shumë keq atë, aq sa e çuan 

deri në dyert e vdekjes. Sikur mos ta kishin përfshirë mëshira dhe 

kujdesi i All‟llahut të Lartësuar, ai nuk do të mund të shpëtonte 

nga ai vend ku e patën hedhur vëllezërit e tij. Përveç kësaj, nuk 

mund të harrohen edhe dhimbjet dhe fatkeqësitë që kishte duruar 

babai i tij. Por tani ata qëndronin së bashku përpara Jusufit dhe ai 

ishte një udhëheqës i përulur, që ndonëse kishte në dorë forcën 

dhe pushtetin, u soll me dashamirësi e bujari me ta. 

Sikurse kuptohet gjatë bashkëbisedimit me ta, Jusufi nuk 

kishte pasur asnjëherë armiqësi ndaj vëllezërve, por shqetësohet 

se ata kujtojnë të shkuarën e tyre të zymtë dhe ndiejnë frikë dhe 

turp. Për këtë, ai u mundua t‟i qetësonte dhe t‟ua largonte 

makthin nga gjokset e tyre. Për më tepër, ai u përpoq që t‟i bënte 

të kuptonin se i kishin bërë një të mirë duke ardhur në Egjipt, pasi 

u bënë shkak që e vërteta të zbulohej përpara popullit të atij vendi. 

                                                            
1 Tefsiri “Kebijr”, vëll. 18, f. 206. 
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Populli i Egjiptit e mësoi se ministri i tyre rridhte nga zinxhiri i 

familjes së Profetëve dhe se nuk ishte një rob i blerë në treg për 

disa dinarë.  

Siç e dimë, edhe i Dërguari i All‟llahut, Muhammedi (Paqja 

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

sprovuar me situata të tilla të vështira. Për shembull, kur e çliroi 

Mekën, i poshtëroi idhujtarët, i mposhti ata, ua theu putat e tyre 

dhe e shkeli me këmbë magjinë dhe mendjemadhësinë e tyre (siç e 

transmeton Ibn Abasi), i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjëen e tij!) shkoi pranë Qabesë 

dhe hapi derën e saj. Idhujtarët ishin mbledhur rreth tij dhe po 

prisnin që t‟i gjykonte, por ai tha: “Falënderimi i takon All‟llahut 

të Lartësuar që e vërtetoi premtimin e Tij, që ia bëri të mundur 

robit të Tij që t‟i shkatërronte i vetëm të gjitha ushtritë, duke i 

dhënë fitoren.” Pastaj iu drejtua kurejshëve duke i pyetur: “O 

kurejshë, çfarë mendoni për mua?” Ata thanë: “Të gjitha të mirat. 

Je vëlla bujar dhe djalë i vëllait bujar e të drejtë.” I Dërguari i 

All‟llahut tha: “Unë po ju them ashtu siç ka thënë vëllai im Jusufi: 

Sot nuk ka qortim dhe as ndëshkim.”  

Me fjalë të  tjera, sot nuk është dita e qortimit apo 

ndëshkimit, apo që të mbaj mëri dhe urrejtje ndaj jush: “shkoni se 

ju sot jeni të lirë.”. 

Umer Ibn Hatabi ka thënë: “Nga turpi prej të Dërguarit të 

All‟llahut më rridhte djersë, sepse unë u kisha thënë atyre kur 

hymë në Mekë: Sot do të hakmerremi ndaj jush dhe do të bëjmë të 

njëjtën gjë që na keni bërë”.1 

                                                            
1 Tefsiri “Kurtubij”, vëll. 5, f. 3487. 
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Në shumë transmetime islame thuhet: “Zekati i fitores është 

falja.” 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Kur je superior ndaj 

armikut tënd, le të jetë falja e tij mirënjohje për epërsinë tënde.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Nehxhul Belaga”, Fjalë të Urta, Fjala 11. 
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Ajetet 94 - 98  

 

                     

                         

                                 

                  

                            

    

 

“Kur karvani u largua nga vendi (Egjipti), babai i tyre tha:  „Unë, 

me të vërtetë, po ndiej erën e Jusufit, ndonëse mund të më quani 

matuf.‟”  

“Ata thanë: „Për All‟llahun, me të vërtetë, ti edhe tani qëndron 

në gabimin e mëparshëm.‟” 

“Kur erdhi sjellësi i lajmit të mirë dhe ia vuri këmishën në 

fytyrë, atij iu kthye shikimi. Ai tha: „A nuk kam thënë se unë di 

nga All‟llahu atë që ju nuk e dini?‟” 
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“Ata thanë: „O babai ynë, kërko falje për ne e për gabimet tona! 

Ne paskemi qenë vërtet gjynahqarë.‟” 

“Ai u përgjigj: „Do ta lus Zotin tim t‟ju falë. Pa dyshim që Ai 

është Falësi dhe Mëshirëploti.‟” 

 

 

Komentimi 

 

Në fund, ata i përfshiu mbrojtja dhe mirësia e All‟llahut të 

Lartësuar 

Pasi u përballën me Jusufin dhe pasi morën me vete 

këmishën e Jusufit, djemtë e Jakubit u drejtuan të gëzuar me 

karvanët e ardhur në Egjipt. Ndërkohë që ata po kalonin 

momentet më të gëzuara të jetës së tyre, atje tutje në tokën e 

Shamit dhe në tokën e Kenanit, që ishte shtëpia e Jakubit, ai dhe 

familja e tij po kalonin momentet më të vështira e më të 

dhimbshme. 

Teksa vëllezërit ishin në kthim, në shtëpinë e Jakubit 

ndodhi një ngjarje e jashtëzakonshme që i habiti të gjithë. Jakubi u 

bë aktiv dhe filloi të lëvizte nga vendi i tij. Ai foli me siguri të 

plotë dhe tha: “Nëse nuk do të ma merrni këtë për keq dhe nuk do 

të më akuzoni si mendjelehtë, injorant e mashtrues, do t‟ju thoja: 

“Unë, me të vërtetë, po e ndiej erën e Jusufit”; me të vërtetë, unë po 

e ndjej që ditët e sprovës e të dhimbjeve do të mbarojnë shumë shpejt. 

Tani erdhi koha e fitores dhe e takimit me të dashurin. Unë po shoh se 
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familja e Jakubit po e zhvesh petkun e pikëllimit e të vështirësisë dhe po 

vesh petkun e gëzimit e të haresë, por ju nuk i besoni këto fjalë: “Kur 

karvani u largua nga vendi (Egjipti), babai i tyre tha: „Unë, me të 

vërtetë po e ndiej erën e Jusufit, ndonëse ju mund të më quani 

matuf.‟”1 

Nga fjala e All‟llahut të Lartësuar: “Kur karvani u largua 

nga vendi (Egjipti)”, mësojmë se në momentin kur filloi karvani të 

lëvizte e të drejtohej për në tokën e Kenanit, Jakubi e kishte këtë 

ndjesi dhe gjendja e tij fizike filloi të ndryshonte.  

Ata që ishin me Jakubin – nipat dhe gratë e djemve të tij, si 

dhe të tjerë nga familja e të afërmit e tij – u habitën dhe iu drejtuan 

me paturpësi dhe me fjalë mohuese: “Ata thanë: „Për All‟llahun, 

me të vërtetë, ti edhe tani qëndron në gabimin e mëparshëm.‟”. 

A nuk është ky një argument i qartë se ti je në rrugën e gabuar? Kanë 

kaluar shumë vite që Jusufi është i vdekur e ti ende pohon se ai është 

gjallë, e tani po thua edhe se po e ndien erën e tij që nga Egjipti?! Ku 

është Egjipti e ku është toka e Shamit, e sidomos toka e Kenanit?! Ky 

është një argument i largimit tënd nga bota reale dhe e zhytjes tënde në 

ëndrra e imagjinata. Ti e ke humbur rrugën prej kohësh! A nuk je ti, ai që 

para pak kohësh u ke thënë fëmijëve të tu që të shkonin në Egjipt dhe të 

kërkonin për Jusufin? 

Nga ky ajet kur‟anor mësohet se ajo që nënkuptohet me 

fjalën “dhalalun” – “qëndron në gabimin e mëparshëm”, nuk është 

devijimi në besim, por devijim në analizën e situatës së Jusufit dhe 

                                                            
1 Fjala “tufennidune” vjen nga lënda “el fenedu”, njësoj si “er remedu” dhe ka 
kuptimin e dobësisë mendore dhe të mendjelehtësisë. Disa gjuhëtarë kanë 
thënë se kuptimi i saj është gënjeshtra, kurse kuptimi në rrënjë është shkatërrimi, 
prishja. Në bazë të kësaj, fjalia “leu la en tefennedune”  ka kuptimin: “Nëse ju nuk 
më akuzoni mua për mendjelehtësi dhe prishje të logjikës.” 
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të çështjeve që lidhen me të. Nga këto shprehi të thëna kuptojmë 

se ata silleshin ashpër dhe me vulgaritet me këtë Profet të madh 

dhe të moshuar, saqë ndonjëherë i thonin: “Babai ynë, me të 

vërtetë po gabon.”. E në këtë rast i thanë përsëri: “Ata thanë: „Për 

All‟llahun, me të vërtetë, ti edhe tani qëndron në gabimin e 

mëparshëm.‟”. Por ata ishin të painformuar nga realiteti dhe e 

vërteta që Jakubi po e zbulonte nga pastërtia e zemrës së tij. Ata 

mendonin se zemra e Jakubit ishte si zemrat e tyre të zeza e të 

ashpra dhe se ai nuk ishte në gjendje të perceptonte të vërtetat e 

çështjeve, të kaluarat dhe ato të ardhshmet.  

Po kalonin ditë dhe net dhe Jakubi vazhdonte të priste. 

Ishte një pritje e vështirë, që në vetvete fshihte gëzimin e madh 

dhe qetësinë shpirtërore. Por, ata që e rrethonin ishin të hutuar 

sepse ishin të bindur se çështja e Jusufit ishte mbyllur një herë e 

përgjithmonë. 

Pas disa ditësh pritjeje – që askush nuk e di se si i kaloi 

Jakubi përveç All‟llahut të Lartësuar – u dëgjua zëri i lajmëtarit, i 

cili lajmëronte se karvani nga Egjipti arriti në tokën e Kenanit. 

Këtë herë – si asnjë herë tjetër – djemtë e Jakubit hynë në qytet të 

gëzuar e me lajme të mira. Me shpejtësi, ata u drejtuan drejt 

shtëpisë së babait të tyre. Përpara tyre arriti lajmëtari, i cili u dha 

lajmin e gëzueshëm se Jusufi ishte gjallë dhe ia hodhi këmishën e 

Jusufit të atit në fytyrë. 

Jakubi, të cilit fatkeqësitë ia kishin dobësuar shikimin dhe 

nuk ishte i aftë të shikonte këmishën e Jusufit, sa nuhati erën e 

këmishës, ndjeu se një dritë e përfshiu të gjithë qenien e tij. Iu duk 

se qielli dhe toka ishin të gëzuar dhe flladi i mëshirës ia gudulisi 

zemrën e tij dhe ia largoi dhimbjen e pikëllimin. Ai shikonte 
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muret dhe ato dukeshin sikur po qeshnin bashkë me të. Jakubi 

ndjeu se gjendja e tij po ndryshonte dhe papritmas ai pa dritë në 

sytë e tij dhe ndjeu se sytë iu hapën përsëri dhe po shikonte 

bukurinë e botës. Kur‟ani Famëlartë e përshkruan këtë situatë 

duke thënë: “Kur erdhi sjellësi i lajmit të mirë dhe ia vuri 

këmishën në fytyrë dhe atij iu kthye shikimi.”. 

Kjo situatë që i ndodhi Jakubit bëri që të shpërthenin lot 

gëzimi në sytë e djemve, gjithashtu edhe në sytë e familjes. Pastaj 

Jakubi iu drejtua atyre e iu tha: “Ai tha: „A nuk ju kam thënë se 

unë di nga All‟llahu atë që ju nuk e dini?‟”. 

Kjo mrekulli i bëri djemtë që t‟u ktheheshin veteve të tyre 

dhe të mendonin për të shkuarën e tyre të zymtë e të mbushur me 

gabime e mëkate. Në të shkuarën, zemra e tyre ishte e mbushur 

me zili e inat dhe me cilësi të tjera të ulëta larg njerëzores. Por sa i 

bukur është pendimi dhe kthimi në rrugën e drejtë kur njeriut i 

zbulohet rruga e gabuar në të cilën ai ka ecur! Sa të ëmbla janë ato 

momente kur mëkatari përpiqet të kërkojë falje për mëkatet që ka 

bërë, që të pastrojë shpirtin e tij dhe ta largojë atë nga rruga e 

gabuar dhe nga devijimi! Kjo është ajo që bënë vëllezërit e Jusufit 

kur ranë të penduar përpara babait të tyre duke i puthur duart 

dhe duke kërkuar nga ai falje: “Ata thanë: „O babai ynë, kërko 

falje për ne e për gabimet tona! Ne paskemi qenë vërtet 

gjynahqarë.‟”. 

Ndërsa Jakubi, ky njeri i madh, shpirti i të cilit ka qenë më i 

gjerë se oqeanet, iu përgjigj atyre pa i qortuar për ato vepra që 

kanë kryer, duke i hyrë në hak Jusufit dhe babait të tyre. Ai u tha: 

“Ai u përgjigj: „Do ta lus Zotin tim që t‟ju falë‟”; Unë shpresoj 

shumë se All‟llahu i Lartësuar do t‟jua falë gabimet: “Pa dyshim që Ai 

është Falësi dhe Mëshirëploti.”.  
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Hulumtime 

 

1– Si e ndjeu Jakubi erën e këmishës së Jusufit?  

Këtë pyetje e kanë bërë shumë komentues të Kur‟anit dhe e 

kanë konsideruar si një mrekulli të  jashtëzakonshme nga ana e 

Jakubit, apo e Jusufit. Por duke pasur parasysh se për këtë çështje, 

Kur‟ani ka heshtur dhe nuk e ka shprehur nëse është një mrekulli 

apo jo, është më e lehtë që t‟i gjejmë asaj një shpjegim shkencor. 

Telepatia apo zhvendosja e mendimit nga pikat apo vendet e 

largëta konsiderohet si një fenomen shkencor i padiskutueshëm. 

Kjo ndodh tek ata që kanë lidhje të afërt me njëri-tjetrin, apo që 

kanë një forcë të madhe shpirtërore. Shumë prej nesh përballen në 

jetën e tyre të përditshme me një fenomen të tillë. Kështu, nëna, 

babai, vëllai apo djali mund të ndjejnë plogështi, pikëllim apo 

ngushtim në shpirt pa asnjë shkak, pastaj nuk kalon shumë kohë 

dhe u vjen lajmi se vëllait apo djalit të tyre i ka ndodhur diçka 

diku larg. Shkencëtarët e shpjegojnë këtë ndjenjë duke thënë se 

ndodh nëpërmjet zhvendosjes së mendimit. 

Ndoshta ajo që i ka ndodhur Jakubit i përket këtij lloji. 

Lidhja e ngushtë dhe e fortë e tij me Jusufin dhe madhështia e 

shpirtit të tij, kanë qenë shkak që ta ndjente atë që u kishte 

ndodhur vëllezërve, si rezultat i mbajtjes së këmishës së Jusufit 

nga një largësi e madhe. 

Është po ashtu e mundur që kjo çështje të lidhet edhe me 

kapacitetin e dijes së Profetëve. 
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Në disa transmetime përmendet një citim interesant për 

çështjen e kalimit të mendimeve (telepatisë), apo kuptimit të 

mendimeve në largësi. Disa e pyetën Imam Ebu Xhafer El Bakirin 

(Paqja qoftë mbi të!) e ai tha: “U bëfsha kurban për ty! Nganjëherë 

hidhërohem pa më goditur asnjë fatkeqësi ose ndonjë çështje 

shqetësuese. Kjo arrin deri aty saqë familja ime apo ndonjë shok i  

imi e kuptojnë këtë gjë nga fytyra ime.”  

Imami (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Po, o Xhabir. Vërtet, 

All‟llahu i Lartësuar i ka krijuar besimtarët nga balta e Xhennetit 

dhe atyre u ka fryrë nga shpirit i Tij. Prandaj, besimtari është vëlla 

i besimtarit. Nëse një prej këtyre shpirtrave, në një prej qyteteve, e 

godet ndonjë hidhërim edhe ato (shpirtrat) hidhërohen sepse, janë 

pjesë e tij.”1 

Nga disa transmetime thuhet se këmisha e Jusufit nuk ka 

qenë një këmishë e thjeshtë, por një rrobë prej rrobave të 

Xhennetit, të cilën ia kishte lënë trashëgim Ibrahimi, miku i 

All‟llahut, familjes së Jakubit, që të ishte përkujtim ndaj tij. Një 

njeri i madh si Jakubi, i cili kishte shqisën e të nuhaturit të 

Xhennetit, e ndjeu erën e kësaj rrobe (këmishe) që nga larg.2 

 

2– Ndryshimi i gjendjes së Profetëve  

Një çështje tjetër e njohur këtu është pyetja që kanë ngritur 

një pjesë e komentuesve në lidhje me Jakubin: 

                                                            
1 “Usulul Kafij”, vëll. 2, f. 133. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 2, f. 464. 
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Si është e mundur që ky Profet kaq i madh ta ndiente erën e 

këmishës së Jusufit nga një largësi e madhe, - të cilën disa e kanë 

vlerësuar tetëdhjetë fersah (liga), kurse disa të tjerë kanë thënë se 

distanca ka qenë dhjetë ditë, - ndërkohë që ai nuk mund të dinte 

ngjarjet më të afërta që i kishin ndodhur Jusufit, kur e patën 

hedhur në pus në tokën e Kenanit? 

Duke parë atë që përmendëm më lart për dijen e fshehtë 

dhe kufizimin e dijes së Profetëve dhe të Imamëve, përgjigjja për 

këtë pyetje është e thjeshtë. Dija e tyre në çështjet e fshehta (gajbit) 

është e mbështetur në dijen dhe dëshirën e All‟llahut të Lartësuar 

dhe në atë që All‟llahu dëshiron t‟ua mësojë apo të mos ua mësojë 

nga dija, edhe nëse ajo gjë është në pikën më të afërt të kësaj bote. 

Shembulli i tyre ngjason me atë të një karvani që ecën në 

një natë të errët në shkretëtirë. Atë e mbulon errësira e plotë dhe 

kur është në atë gjendje, qielli fillon të vetëtijë, duke i dhënë dritë 

shkretëtirës deri në skajet e saj. Me anën e kësaj vetëtime, karvani 

shikon të gjitha skajet e shkretëtirës, por vetëtima shuhet në 

sekond dhe errësira përfshin sërish çdo vend, duke bërë që 

njerëzit e karvanit të mos shohin më asgjë.  

Ndoshta hadithi i transmetuar nga Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) për çështjen e dijes së Imamit, tregon për këtë kuptim. 

Është transmetuar se ai ka thënë: “All‟llahu ka vendosur ndërmjet 

Tij dhe Imamit shtyllë prej drite. Me anë të saj, All‟llahu shikon 

tek Imami dhe Imami shikon tek Ai. Nëse Imami dëshiron të dijë 

ndonjë gjë, ai shikon tek ajo dritë dhe e mëson atë.”1 

                                                            
1 “Sherah Nehxhul Belaga i El Khũij”, vëll. 5, f. 200. 
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Duke e vërejtur me kujdes këtë realitet, nuk kemi pse të 

habitemi që me vullnetin e Tij, All‟llahu dëshiron ta sprovojë 

Jakubin dhe ta mbikqyrë atë, që në një rast ai të mos e dijë se çfarë 

ka ndodhur atë ditë në tokën e Kenanit, - ndonëse ajo ngjarje ka 

ndodhur afër tij, - e në një rast tjetër të ndiejë erën e këmishës së 

djalit të tij, i cili ndodhej në tokën e Egjiptit.  

 

3– Si iu kthye shikimi Jakubit? 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se Jakubi nuk e 

kishte humbur shikimin plotësisht, por vetëm sa i ishte dobësuar. 

Sipas tyre, kur u bashkua me të bijtë, filloi ndryshimi i tij, aq sa iu 

kthye shikimi si më parë. Por ajetet kur‟anore tregojnë qartë se 

Jakubi e kishte humbur shikimin plotësisht dhe se sytë i ishin 

zbardhur nga dëshpërimi. Duke u bazuar në këtë, atij iu kthye 

shikimi nëpërmjet mrekullisë, siç thotë edhe Kur‟ani  Famëlartë: 

“Atij iu kthye shikimi.”. 

 

4– Premtimi për të kërkuar falje 

Në këto ajete lexojmë se kur vëllezërit ia shprehën Jusufit 

pendimin e tyre, ai u tha: “All‟llahu do t‟ju falë”, por kur ata e 

pranuan mëkatin dhe e shprehën pendimin e tyre tek Jakubi, ky i 

fundit u tha: “Ai u përgjigj: „Do ta lus Zotin tim që t‟ju falë.‟”. 

Siç e tregojnë disa transmetime, qëllimi i Jakubit ka qenë që t‟ua 

vononte përgjigjen e kërkesës së tyre, me qëllim që ai t‟i falte deri 
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në syfyrin e natës së xhuma, e cila është koha më e mirë për lutje e 

për t‟u pranuar lutja dhe pendimi.1  

Këtu shtrohet pyetja: Si është e mundur që Jusufi iu përgjigj 

atyre në mënyrë të prerë, kurse babai i tyre ua premtoi atë kërkesë 

për në të ardhmen?  

Ndoshta ndryshimi qëndron në faktin se Jusufi (Paqja qoftë 

mbi të!) u ka folur për mundësinë e të kërkuarit falje dhe se atë 

mëkat All‟llahu mund ta falte, ndërsa Jakubi ka folur për faljen e 

vërtetë dhe se çfarë duhej bërë që të pranohej pendimi dhe falja.  

 

5– Ndërmjetësimi është i lejuar 

Nga ajetet e lartpërmendura mësojmë se kërkesa për falje 

ndaj të tjerëve nuk bie në kundërshtim me njësimin e All‟llahut të 

Lartësuar (Teuhidin), por ajo është një rrugë apo mënyrë për të 

arritur afrimitetin dhe kënaqësinë e Tij. Në të kundërt, si do të 

mund t‟i përgjigjej Jakubi pozitivisht kërkesës së djemve të tij për 

të kërkuar falje për ta tek All‟llahu i Lartësuar?  

Kjo çështje tregon se ndërmjetësimi i të dashurve të 

All‟llahut të Lartësuar, në përgjithësi është i lejuar. Ata që 

mendojnë se kjo bie në kundërshtim me bazën e njëshmërisë 

(Teuhidin), janë apo nuk janë të vëmendshëm ndaj teksteve 

kur'anore, ose fanatizmi verbues ua ka mbuluar të shikuarit në ato 

tekste. 
                                                            
1 Në tefsirin e “Kurtubiut” lexojmë se qëllimi i Jakubit ishte kërkimi i faljes për 

të bijtë në natën e Xhuma, që përkonte me ditën e Ashurasë. Për më shumë, 

shih tefsirin “Kurtubij”, vëll. 6, f. 3491. 
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6– Mbarimi i natës së errët  

Mësimi i madh që mund të nxjerrim nga këto ajete 

kur‟anore është se sado të vështira dhe të rënda të jenë ngjarjet 

dhe problemet, sido që të jenë rrethanat dhe shkaqet dhe sado i 

ngadalshëm të jetë triumfi, asgjë nuk e ndalon shpresën dhe lutjen 

tek mirësia e All‟llahut të Lartësuar. All‟llahu i Lartësuar është Ai, 

i Cili ia riktheu shikimin Jakubit me anë të aromës së këmishës 

dhe Ai e transferoi atë aromë nga një distancë e largët, duke ia 

kthyer të dashurin e humbur pas shumë viteve të gjata në pritje. 

Ai është All‟llahu, i Cili është i Aftë t‟i bashkojë zemrat e 

plagosura nga ndarja  dhe t‟i shërojë dhimbjet e shpirtrave.  

Në këto tregime kur‟anore, ne gjejmë mësimin e 

rëndësishëm, se nuk ka asgjë të vështirë për fuqinë e All‟llahut të 

Lartësuar, por çdo gjë i nënshtrohet urdhërit dhe dëshirës së Tij: 

“Vërtet, urdhri i Tij, kur Ai dëshiron diçka, është t‟i thotë asaj 

„Bëhu!‟ – dhe ajo bëhet.”.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sure “Jasin”, ajeti 82. 
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Ajetet 99 – 101 

 

                   

                            

                              

                               

                           

                         

                          

             

 

“Kur ata hynë te Jusufi, ai i afroi pranë prindërit e vet dhe tha: 

„Hyni në Egjipt! Me lejen e All‟llahut, ju do të jeni të sigurt prej 

çdo të keqeje.‟” 

“Ai i ngriti prindërit e vet në fron dhe ata të gjithë iu përulën 

atij. Ai tha: „O babai im, ky është shpjegimi i ëndrrës sime të 
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dikurshme. Zoti im e përmbushi atë. Mua më bëri mirësi kur më 

nxori nga burgu, kurse juve ju solli nga shkretëtira, pasi djalli 

pati futur ngatërresë midis meje dhe vëllezërve të mi. Vërtet, 

Zoti im është i Butë me kë të dojë; Ai është i Gjithëdijshmi dhe i 

Urti!‟” 

“O Zoti im! Ti më ke dhënë pushtet dhe më ke mësuar 

shpjegimin e ëndrrave! O Krijues i qiejve dhe i Tokës, Ti je 

Mbrojtësi im edhe në këtë botë, edhe në Botën Tjetër! Bëj që të 

vdes si mysliman dhe më shoqëro me punëmirët (në Botën 

Tjetër)!” 

 

 

Komentimi 

 

Përfundimi i çështjes së Jusufit, babait dhe vëllezërve të tij 

Me të arritur karvani nga Egjipti në tokën e Kenanit dhe 

pasi iu rikthye shikimi Jakubit, në Kenan filloi festa. Familja që 

nuk e kishte hequr petkun e zisë dhe të fatkeqësisë për shumë 

vite, tani u zhyt në gëzim e hare dhe nuk e fshehën kënaqësinë e 

tyre ndaj këtyre mirësive të Zotit.  

Sipas porosisë së Jusufit, tani kjo familje duhej të përgatiste 

të gjitha gjërat për udhëtim e të shkonte drejt Egjiptit. Jakubi hipi 

mbi kafshën e tij dhe u nis për udhëtim, kurse buzët e tij ishin të 

lagura me përkujtimin (dhikrin) e All‟llahut të Lartësuar dhe 

falënderimin e Tij (duke bërë tesbih). Dashuria për Jusufin i dha 
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një forcë dhe një vendosmëri të atillë, sa dukej sikur u bë sërish një 

djalë i ri.   

Në ndryshim nga udhëtimet e mëparshme - të cilat kishin 

qenë të mbushura me shqetësim dhe frikë – ky udhëtim ishte larg 

çdo brenge dhe shqetësimi. Ndonëse ishte një udhëtim i 

lodhshëm, kjo lodhje nuk ishte aspak shqetësuese duke pasur 

parasysh atë që i priste në rrugëtimin e tyre. 

Ditët e netët po ecnin ngadalë e me qetësi, por çdo gjë 

mbaroi dhe nga larg u dukën banesat e Egjiptit, me fushat e 

gjelbra dhe pjellore, me pemët e tij të larta dhe me ndërtesat e 

bukura. 

Kur‟ani Famëlartë nuk i ka përmendur përshkrimet 

prezantuese, të cilat mund të përftohen duke medituar, por në 

lidhje me to ka thënë: “Kur ata hynë te Jusufi, ai i afroi pranë 

prindërit e vet.”. 

Fjala “aauaa” - siç thotë Ragib në fjalorin e tij - do të thotë 

bashkim i diçkaje me diçka tjetër. Kjo fjalë është përdorur për 

bashkimin e Jusufit me prindërit e tij dhe është një metaforë e 

përqafimit mes tyre.  

Për Jakubin, ato ishin momentet më të bukura të jetës së tij. 

Ai u bashkua me të birin, Jusufin, pas shumë vitesh ndarjeje. Sa lot 

gëzimi u derdhën nga sytë e tyre! 

Kur Jusufi u kthye nga vëllezërit dhe prindërit e tij, u tha: 

“dhe tha: „Hyni në Egjipt! Me lejen e All‟llahut, ju do të jeni të 

sigurt prej çdo të keqeje‟”; kjo sepse Egjipti ishte nën udhëheqjen 

e Jusufit dhe ishte një vend i sigurtë dhe i qetë.  
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Nga kjo fjali kuptohet se Jusufi kishte dalë jashtë portave të 

qytetit për të pritur prindërit dhe vëllezërit e tij. Ndoshta mënyra 

e artikulimit me fjalët “kur ata hynë te Jusufi”, mund të ketë 

kuptimin që Jusufi kishte dhënë urdhër që të ngriheshin çadra 

jashtë qytetit dhe të bëheshin përgatitje për të pritur prindërit dhe 

vëllezërit e tij. 

Sapo ata hynë në kështjellë, Jusufi i respektoi: “Ai i ngriti 

prindërit e vet në fron.”.  

Ajo madhështi, ajo mëshirë dhe dhunti që ia kishte dhuruar 

All‟llahu i Lartësuar Jusufit, i befasoi vëllezërit e Jusufit dhe dy 

prindërit e tij dhe të gjithë së bashku iu përulën: “dhe ata të gjithë 

iu përulën atij.”.  

Kur Jusufi u kthye nga babai i tij, i tha “Ai tha: „O babai 

im, ky është shpjegimi i ëndrrës sime të dikurshme.‟”. 

A nuk pati thënë ai se kishte parë në ëndërr njëmbëdhjetë 

yje, Diellin dhe Hënën që po i përuleshin atij  (po i binin në 

sexhde)?! 

O babai im, shiko se ajo çfarë ti prisje si përfundim të çështjes, 

ndodhi: “Zoti im e përmbushi atë” ... “Mua më bëri mirësi, kur 

më nxori nga burgu.”.  

Ajo çfarë mund të vërehet si diçka unike këtu, është se 

Jusufi flet për burgun që ka kryer në Egjipt në mesin e gjithë atyre 

problemeve të tij, dhe nuk flet për pusin, duke i ruajtur vëllezërit e 

tij. 
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Pastaj Jusufi vazhdon e thotë: “Kurse juve ju solli nga 

shkretëtira, pasi djalli pati futur ngatërresë midis meje dhe 

vëllezërve të mi.”. 

Edhe një herë tjetër, Jusufi shpalos zemërgjerësinë e 

madhështinë e shpirtit të tij, pa përmendur se kush ishte 

dështaku, por thotë se djalli me cytjet e tij mbolli armiqësi 

ndërmjet tij dhe vëllezërve, duke mos u ankuar për gabimet e 

mëparshme të tyre.  

Përshkrimi i tokës së Kenanit me termin “shkretëtirë” është 

një artikulim unik dhe tregon ndryshimin ndërmjet civilizimit të 

Egjiptit dhe prapambetjes së popullit të Kenanit (Palestinës).  

Së fundmi, Jusufi thotë: Me të vërtetë, të gjitha këto dhunti 

janë prej All‟llahut të Lartësuar:  “Vërtet, Zoti im është i butë me 

kë të dojë.”. 

All‟llahu i Lartësuar i zotëron veprat e robve të Tij me 

lehtësi e me drejtësi. Ai e di më së miri se kush është nevojtar dhe 

kush e meriton që t‟i përgjigjet: “Ai është i Gjithëdijshmi dhe i 

Urti!”. 

Pastaj Jusufi kthehet nga Zotëruesi dhe Mbreti i vërtetë i 

mbretërisë dhe Mbrojtësi i mirësisë së përhershme, duke e 

falënderuar me përulje e respekt: “O Zoti im! Ti më ke dhënë 

pushtet dhe më ke mësuar shpjegimin e ëndrrave!”.  

Shpjegimi i ëndrrave, kjo dije e thjeshtë në pamje të parë, pati një 

ndikim të madh në  ndryshimin e jetës time dhe të atij grupi prej robve të 

Tu. Sa mirësi të madhe paska dituria! Dhe Ti, o Zoti im, je: “Krijues i 

qiejve dhe i Tokës.”. 
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Të gjitha gjërat janë nënshtruar dhe janë dorëzuar përballë 

fuqisë Tënde. O Zoti im, “Ti je Mbrojtësi im edhe në këtë botë, 

edhe në Botën Tjetër! Bëj që të vdes si mysliman dhe më 

shoqëro me punëmirët (në Botën Tjetër)!”. 

O Zoti im, unë nuk kërkoj prej Teje pushtetin e përhershëm, 

sundimin dhe jetën materiale, sepse të gjitha këto shkatërrohen, janë 

kalimtare, por të kërkoj që ta mbyll këtë botë me vepra të mira dhe të jem 

prej punëmirëve, të vdes si besimtar në rrugën Tënde, i dorëzuar 

plotësisht ndaj vullnetit Tënd dhe të jem në radhët e njerëzve të drejtë e 

të devotshëm. Vetëm këto gjëra janë të rëndësishme për mua! 

 

 

Hulumtime 

 

1– A lejohet t‟i përulesh (t‟i bësh sexhde) tjetërkujt përpos 

All‟llahut të Lartësuar?! 

Në vëllimin e parë të këtij tefsiri, kur kemi komentuar për 

çështjen e përuljes (bërjes sexhde) së melekëve ndaj Ademit,1 kemi 

thënë: “Përulja, bërja sexhde, me kuptimin e adhurimit, i 

dedikohet vetëm All‟llahut të Lartësuar dhe nuk lejohet të 

adhurohet askush dhe t‟i përulemi askujt në asnjë doktrinë përpos 

vetëm All‟llahut të Lartësuar. Ky është qëllimi me njësimin në 

adhurim, që është një pjesë shumë e rëndësishme e Teuhidit për të 

cilin kanë bërë thirrje të gjithë Profetët e Zotit. 

                                                            
1 Shih komentimin e ajetit 34 të sures “El Bekare”. 
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Jusufi, që është Pejgamber i All‟llahut, nuk ka lejuar askënd 

që t‟i përulej atij dhe ta adhuronte atë në vend të All‟llahut. As 

Profeti i madh Jakub nuk do ta bënte këtë gjë dhe as Kur‟ani 

Famëlartë nuk e ka përmendur se ajo është një vepër e vyer ose së 

paku e lejuar.  

Në bazë të kësaj, përulja e treguar në këtë ajet, mund të ketë 

qenë përulje falënderimi për All‟llahun e Lartësuar, - i Cili ia 

dhuroi Jusufit këto mirësi dhe këtë pozitë të lartë, si dhe ia largoi 

familjes së Jakubit këtë siklet e trishtim të dhembshëm, - dhe në të 

njëjtën kohë është konsideruar edhe si një respekt ndaj Jusufit. 

Nga kjo pikëpamje, përemri “lehu” – “atij”, i cili i referohet Jusufit, 

përkon plotësisht me këtë kuptim.  

Ose fjala “përulje” është në kuptim të gjerë, d.m.th. përulje 

dhe bindje, sepse përulja – ose sexhdja – nuk bëhet gjithmonë me 

kuptimin që njihet, por nganjëherë ka edhe kuptimin e bindjes 

dhe të nënshtrimit. Për këtë, disa komentues të Kur‟anit kanë 

thënë se përshëndetja apo përulësia që qarkullonte në atë kohë, 

ishte nderim dhe respekt dhe se qëllimi i përuljes në këtë ajet ka 

pikërisht këtë kuptim.  

Por nëse rikthehemi te fjala “kharruu”, që do të thotë përulje 

drejt tokës, pa dyshim se me të nuk nënkuptohet nderimi dhe 

respekti.    

Disa komentues të mëdhenj kanë thënë se përulja (sexhdja) 

e Jakubit, vëllezërve të Jusufit dhe nënës së tyre, ka qenë vetëm 

për All‟llahun e Lartësuar, veçse Jusufi ka qenë si Qabja, si një 
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pikë orientimi për ta. Për këtë arsye, në disa shprehje arabe 

thuhet: Filani është falur nga drejtimi (kibla).1  

Por kuptimi i parë është më i afërt dhe më i saktë. Në disa 

transmetime të përcjella nga Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) thuhet se 

përulja e tyre ka qenë vetëm për All‟llahun e Lartësuar, ose në 

shenjë adhurimi për Të.2 

Gjithashtu, në disa transmetime të tjera thuhet se përulja 

(sexhdja) e tyre ka qenë bindje ndaj All‟llahut të Lartësuar dhe 

përshëndetje ndaj Jusufit.3  

Në të njëjtën mënyrë, edhe përulja (sexhdja) ndaj Ademit 

ka qenë një përulje ndaj All‟llahut të Lartësuar, i Cili e ka krijuar 

këtë krijesë të mrekullueshme. Ajo konsiderohet si adhurim ndaj 

All‟llahut të Lartësuar, por është edhe argument për respektin 

ndaj Ademit dhe nderimin e tij. 

Kjo çështje është plotësisht e ngjashme me atë njeri që 

kryen një vepër të rëndësishme dhe ne i bëjmë sexhde All‟llahut, i 

Cili e ka krijuar një njeri të tillë. Kjo sexhde është për All‟llahun 

dhe në të njëjtën kohë konsiderohet si respekt dhe nderim ndaj 

këtij njeriu. 

 

 

 

                                                            
1 Shih tefsirin “El Mizan”, tefsirin “Kebijjr” në komentimin e këtij ajeti. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 467. 
3 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 467. 
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2– Cytjet e djallit  

Duke e vërejtur me kujdes fjalinë ku All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Pasi djalli pati futur ngatërresë midis meje dhe 

vëllezërve të mi”, fjala “nezaga”, që do të thotë hyrje në një çështje 

për të prishur apo shkatërruar, tregon se cytjet e shejtanit në ngjarje 

të tilla kanë gjithmonë një ndikim të madh. Megjithatë, kemi 

theksuar edhe më parë se cytje të tilla nuk veprojnë të vetme, por 

projektuesi i fundit është vetë njeriu, madje është ai i cili i hap 

dyert e zemrës së tij djallit dhe e lejon të hyjë.  

Duke u bazuar në këtë, në ajetin që po komentojmë nuk ka 

diçka në kundërshtim me lirinë e dëshirës. Jusufin (Paqja qoftë mbi 

të!) e karakterizonte butësia dhe zemërgjerësia dhe nuk ka dashur 

t‟i vinte në pozitë të vështirë vëllezërit e tij, apo t‟ua shtonte 

turpin, pasi ata ishin tashmë shumë të turpëruar. Prandaj ai nuk i 

ka përmendur planet e vëllezërve kundër tij, por vetëm cytjet dhe 

vesveset e shejtanit, të cilat konsiderohen si faktor dytësor.  

 

3– Siguria është një mirësi e madhe e All‟llahut të 

Lartësuar 

Jusufi flet për sigurinë si një ndër dhuratat dhe mirësitë e 

shumta në Egjipt, dhe prindërve e vëllezërve të tij u thotë: “Hyni 

në Egjipt! Me lejen e All‟llahut, ju do të jeni të sigurtë prej çdo 

të keqeje.”. Kjo tregon se siguria është thelbi i të gjitha mirësive 

dhe kjo është e vërtetë, sepse nëse humbet siguria, atëherë 

mirëqenia dhe të mirat materiale e shpirtërore janë në rrezik të 

madh.  
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Në një vend të pasigurtë, nuk mund t‟i bindesh All‟llahut 

dhe nuk ke fuqi as të bësh një jetë të lirë dhe të ndershme. Kur ka 

pasiguri, njeriu nuk është në gjendje të mendojë i qetë dhe i 

sigurtë, dhe gjithashtu nuk është as në gjendje që të garojë dhe të 

arrijë qëllimet.  

Jusufi thotë se toka e Egjiptit në kohën dhe në pushtetin e 

tij nuk është ajo tokë dhe ai vend që ka qenë në kohën dhe 

pushtetin e faraonëve, pasi ata kanë qenë mizorë, të padrejtë, 

shfrytëzues dhe egoistë. Ata kanë shkuar, siç ka shkuar me ta 

edhe shtypja dhe e keqja, prandaj aty ambienti ishte plotësisht i 

sigurtë. 

 

4– Rëndësia e diturisë 

Edhe një herë tjetër, Jusufi, në përfundimin e punës së tij, 

vendosi të mbështetej te dituria e shpjegimit të ëndrrave dhe e 

vuri atë në dukje, duke e shoqëruar së bashku me pushtetin. Kjo 

tregon sigurinë e tij tek rëndësia e dijes, sado e thjeshtë qoftë ajo, 

dhe thotë: “O Zoti im! Ti më ke dhënë pushtet dhe më ke 

mësuar shpjegimin e ëndrrave!”. 

 

5– Përfundimi i mirë 

Gjatë jetës së tij, njeriu mund të luhatet nga probleme të 

shumta e të ndryshme, por faqet e fundit të jetës së tij janë më të 

rëndësishme sesa ato që ka kaluar, sepse regjistri i jetës së tij 

përfundon me përfundimin e jetës dhe në të shkruhet gjykimi 

përfundimtar. Prandaj njerëzit besimtarë kërkojnë gjithmonë nga 
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All‟llahu i Lartësuar që këto fletë të jetës së tyre të jenë të 

ndritshme dhe që jetën ta mbyllin me mirësi. 

Të njëjtën gjë shohim tek Jusufi, i cili kërkon nga All‟llahu i 

Lartësuar dhe thotë: “Bëj që të vdes si mysliman dhe më shoqëro 

me punëmirët (në Botën Tjetër)!”. 

Këto fjalë nuk e kanë kuptimin e kërkimit të vdekjes nga 

All‟llahu i Lartësuar, siç e ka konsideruar Ibn Abasi, i cili thotë: 

“Asnjë Profet nuk e ka kërkuar vdekjen prej All‟llahut të Lartësuar 

përveç Jusufit. Kur iu plotësuan të gjitha gjërat dhe arriti në majat e 

pushtetit, tek ai shpërtheu flaka e dashurisë (dhe e lidhjes me All‟llahun) 

dhe shpresoi që të takohet me Të.”.  

Por kërkesa e Jusufit ka qenë vetëm kusht dhe gjendje, që 

do të thotë se ai ka kërkuar të jetë në momentin e vdekjes një 

besimtar mysliman. Për të njëjtën gjë i kanë porositur edhe 

Ibrahimi dhe Jakubi fëmijët e tyre: “prandaj mos vdisni ndryshe 

veçse duke qenë myslimanë, të nënshtruar ndaj Atij!”.1 

Për këtë kuptim janë pajtuar shumica e komentuesve të 

Kur‟anit Famëlartë.  

 

6– A udhëtoi për në Egjipt nëna e Jusufit? 

Nga ajetet e lartpërmendura mësojmë se nëna e Jusufit 

ishte ende gjallë në atë kohë dhe se ajo, bashkë me Jakubin dhe 

fëmijët e saj, shkoi në Egjipt dhe u përul si falënderuese ndaj asaj 

mirësie. Disa komentues kanë këmbëngulur se nëna e Jusufit, 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 132. 
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Rahejla, në atë kohë ishte larguar nga kjo botë, dhe se ajo që shkoi 

në Egjipt ishte tezja e Jusufit, e cila zinte vendin e nënës së tij. 

Në Teurat, në Librin e Zanafillës, kapitulli 35, paragrafi 18, 

lexojmë se Rahejla kishte vdekur pasi kishte lindur Beniaminin. 

Në disa transmetime, po i njëjti mendim ka ardhur nga Vehb Ibn 

Munebih dhe Kabul Ehbari. Ky mendim duket se është marrë nga 

Teurati. 

Sido që të jetë, ne nuk mund ta anashkalojmë kuptimin e 

jashtëm të ajeteve kur‟anore, që thonë se nëna e Jusufit në atë kohë 

ka qenë gjallë.  

 

7– Jusufi nuk ia tregoi historinë babait të tij 

Në transmetimin e ardhur nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!), lexojmë se ai ka thënë: Jakubi i tha Jusufit: “O djali im, më trego 

se çfarë bënë vëllezërit e tu me ty!” 

Jusufi i tha: “O baba, më lër!” 

Jukubi vazhdoi: “Të jam betuar, a nuk po më tregon?!”  

Jusufi u përgjigj: “Më kapën dhe më vendosën mbi pus, e pastaj 

më thanë: „Hiqe këmishën!‟ Unë iu luta që për hatrin dhe respektin tënd 

të mos ma hiqnin këmishën e të mos më zbulonin vendet e turpshme, por 

njëri prej tyre më nxori thikën e më tha: „Zbrit!‟ 

Jakubi bërtiti dhe ra pa ndjenja, pastaj u zgjua dhe i tha:“O 

biri im, çfarë bënë me ty?” 
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Jusufi tha: “Po të lutem që për hir të Zotit të Ibrahimit, Ismailit 

dhe Is‟hakut, të më falësh mua!” „Dhe e la të lirë atë… etj‟.”1  

Nga ajo që u përmend më lart mësohet se Jusufi nuk ka 

dashur asnjëherë ta kujtonte atë ngjarje të hidhur për veten dhe 

për babanë e tij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 5, f. 265. 
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Ajetet 102 – 107 

 

                                

                        

                          

                           

                           

                        

 

“Këto janë disa nga historitë e fshehta, të cilat po t‟i shpallim ty 

(o Muhammed). Ti nuk ke qenë me ata, kur vendosnin për 

punën e tyre dhe kurdisnin dredhira.” 

“Shumica e njerëzve, sado të dëshirosh ti, nuk janë besimtarë.” 

“Ti nuk po kërkon prej tyre kurrfarë shpërblimi për këtë. Ai 

(Kur‟ani) është vetëm këshillë për të gjithë njerëzit.” 

“Eh, sa shumë shenja ka në qiej dhe në Tokë, pranë të cilave ata 

kalojnë pa ua vënë veshin!” 
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“Shumica e tyre nuk besojnë në All‟llahun, pa i shoqëruar Atij 

njëkohësisht (idhuj të rremë) në adhurim.” 

“A janë të sigurt ata se nuk do t‟i godasë një dënim 

gjithëpërfshirës nga All‟llahu apo që nuk do t‟u vijë papritmas 

Ora, ndërkohë që janë të pavetëdijshëm?” 

 

 

Komentimi 

 

Pretenduesit shpesh janë politeistë!    

Pasi përfundon tregimi i Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) me të 

gjitha ato mësime edukative, i pastër nga shpifjet e legjendat 

historike, fjala kalon menjëherë te Profeti ynë Muhammed, për të 

cilin Kur‟ani Famëlartë thotë: “Këto janë disa nga historitë e 

fshehta, të cilat ne po t‟i shpallim ty (o Muhammed). Ti nuk ke 

qenë me ata, kur vendosnin për punën e tyre dhe kurdisnin 

dredhira.”. 

Këto informacione kaq të detajuara nuk i di askush përveç 

All‟llahut të Lartësuar, ose ndonjërit që ka qenë aty i pranishëm. E 

meqenëse ti nuk ke qenë i pranishëm me ta, atëherë vetëm 

shpallja  e Zotit është ajo që po të lajmëron ty për këto rrëfime. 

Nga këtu qartësohet se, meqenëse është cekur në Teurat, 

banorët e Hixhazit kishin informacione të përafërta për historinë e 

Jusufit, por këto ngjarje nuk janë shtjelluar asnjëherë me kaq 
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përpikmëri. As në kuvendet e hershme, kjo histori nuk ka qenë e 

njohur pa ekzagjerime dhe legjenda. 

Prandaj njerëzit kanë qenë të detyruar të besonin pasi të 

shihnin me sy shenjat e shpalljes dhe pasi të dëgjonin këto këshilla 

hyjnore, por: “Shumica e njerëzve, sado të dëshirosh ti, nuk janë 

besimtarë.”. 

Përshkrimi me fjalën “el hirsu” – “sado që të dëshirosh ti”, 

është argument për dashurinë e zjarrtë që ka Profeti (Paqja dhe 

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

besojnë, por vendosmëria dhe dëshira e tij nuk janë të 

mjaftueshme, sepse kusht i besimit është pranimi në ndërgjegjen e 

njeriut. 

Djemtë e Jakubit patën jetuar në shtëpinë e Shpalljes dhe të 

profecisë, e megjithatë ata u pushtuan nga pasionet, egoja dhe 

lakmia, saqë pothuajse e vranë vëllanë e tyre. E si mund të presim 

nga të gjithë njerëzit që t‟i mposhtin një herë të vetme pasionet 

dhe epshet e tyre në mënyrë kolektive dhe ta besojnë All‟llahun e 

Lartësuar?! 

Ky ajet është një ngushëllim dhe qetësim për zemrën e 

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

tij!), që ai të mos dëshpërohet kurrë për vendosmërinë e njerëzve 

në mosbesim dhe mëkate dhe të mos e lërë rrugën, edhe pse ka 

pak shokë. Në lidhje me këtë, në disa ajete të tjera kur‟anore, si për 

shembull në suren “Kehf”, ajeti 6, All‟llahu i Lartësuar thotë: “A 

mos vallë do të vrasësh veten nga pikëllimi nëse ata nuk 

besojnë në këtë fjalë (Kur‟an)?”, si dhe ajeti tjetër, ku thuhet: “Ti 

nuk po kërkon prej tyre kurrfarë shpërblimi për këtë.”. Ata nuk 

kanë si të shfajësohen që nuk e pranojnë thirrjen. Ti nuk po iu 
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kërkon kurrfarë shpërblimi atyre, që ky të shërbejë si një justifikim 

i kundërshtimit ndaj teje: “Ai (Kur‟ani) është vetëm këshillë për 

të gjithë njerëzit.”. Kjo thirrje hyjnore është për mbarë njerëzimin. 

Pastaj All‟llahu i Lartësuar thotë: “Eh, sa shumë shenja ka 

në qiej dhe në Tokë, pranë të cilave ata kalojnë pa ua vënë 

veshin!”. 

Këto argumente i shohin çdo ditë me sytë e tyre! Çdo 

mëngjes dielli lind dhe me rrezet e tij të arta ndriçon çdo mal, 

kodër, luginë, fushë dhe det, e në mbrëmje ai perëndon që t‟ia lërë 

vendin natës me mbulesën e saj, e cila errëson çdo skaj. 

Sekretet e këtij sistemi të mahnitshëm, lindjes së Diellit dhe 

perëndimit të tij, jeta e bimësisë, e insekteve dhe jeta e njeriut, 

gjëmimet e ujërave dhe lëvizja e erës... i gjithë ky art i mahnitshëm 

i ekzistencës është i qartë. Nëse njeriu nuk mediton në të dhe në 

Krijuesin e tij, atëherë do të jetë si një dërrasë e pavlerë. 

Janë të shumta argumentet që ne i konsiderojmë si të vogla 

dhe të parëndësishme. Ne i prekim ato çdo ditë dhe nuk u japim 

kurrfarë rëndësie, dhe papritmas shfaqet një shkencëtar 

largpamës dhe pas studimit me muaj e vite, i zbulon sekretet e 

këtyre argumenteve dhe bota mahnitet prej tyre.     

E rëndësishme është të dimë se çdo gjë që ekziston në këtë 

botë nuk është vetëm një zbukurim dhe pa asnjë dobi, por të gjitha 

ato janë prej krijesave të All‟llahut të Lartësuar, dija e të Cilit nuk 

ka fund. Është naiv ai që beson se ky univers është krijuar kot, pa 

asnjë qëllim e dobi!  
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Prandaj mos u habit që nuk i besojnë argumentet që të kanë 

zbritur ty, sepse ata nuk i besojnë argumentet që i kanë rrethuar 

në çdo skaj: “Shumica e tyre nuk besojnë në All‟llahun, pa i 

shoqëruar Atij njëkohësisht (idhuj të rremë) në adhurim.”. 

Ata mendojnë se janë besimtarë të sinqertë, por në 

përgjithësi, në mendimet, thëniet dhe ndërgjegjen e tyre gjenden 

rrënjët e mosbesimit dhe të idhujtarisë. 

Besimi nuk është vetëm bindja në ekzistencën e All‟llahut 

të Lartësuar. Besimtar i sinqertë është ai që nuk i bindet asnjë të 

adhuruari tjetër përveç All‟llahut të Lartësuar; pra fjalët, veprat 

dhe të gjitha sjelljet e tij i nënshtrohen vetëm All‟llahut. Ai nuk 

njeh dhe nuk pranon asnjë ligj tjetër përveç ligjit të All‟llahut dhe 

adhurimin nuk e lidh me asnjë tjetër pos Tij! Të gjitha çështjet 

hyjnore shëmbëllehen në zemrën dhe shpirtin e tij, edhe nëse janë 

në kundërshtim me dëshirën e tij, duke pasur prioritet gjithmonë 

Zotin mbi pasionin dhe dëshirën e vet. Ky është ai besimi i 

sinqertë dhe i pastër nga idhujtaria. Po të bënim një përllogaritje të 

saktë në këtë aspekt, do të shihnim se njehsuesit e sinqertë e të 

drejtë janë shumë të paktë. 

Në transmetimet islame të ardhura nga Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) thuhet: “Idhujtaria është më e fshehtë sesa 

shushurima e bletës.”1 

Gjithashtu thuhet se Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të!) ka thënë:“Në të vërtetë, ajo nga e cila frikësohem më 

tepër për ju, është shirku i vogël.” Shokët e pyetën:“Cili është shirku i 

vogël, o i Dërguar i All‟llahut?” Ai u përgjigj: “Dukja” (t‟i bësh punët 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 1, f. 697. 
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për t‟u dukur). Në Ditën e Gjykimit, kur njerëzit të vijnë me veprat 

e tyre, All‟llahu i Lartësuar do të thotë: “Shkoni tek ata, për të cilët 

i keni bërë punët për t‟u dukur në dynja, dhe shihni nëse mund të 

gjeni ndonjë grimcë shpërblimi tek ata.”.1 

Në disa transmetime lexojmë se ajo që nënkuptohet me 

fjalën “shirku ni'metu” është në kuptimin kur All‟llahu i Lartësuar i 

dhuron njeriut një gjë dhe ai thotë: “Vërtet, filani ma solli këtë gjë! 

Nëse s‟do të më ndihmonte ai, unë do isha prej të shkatërruarve 

dhe jeta ime do të ishte skëterrë.”. Këtu pra, ai e krahason 

bamirësin e tij si shok të barabartë me All‟llahun e Lartësuar, kur 

në fakt ai është vetëm sebepi i saj, sepse mirësia i vjen prej 

All‟llahut.2 

Përmbledhje: Idhujtaria nuk është vetëm mosbesimi, 

mohimi i All‟llahut dhe adhurimi i idhujve, por idhujtaria ka 

kuptim të gjerë dhe i përfshin të gjitha këto çështje.  

Në ajetin e fundit, Kur‟ani Famëlartë u tërheq vërejtjen të 

gjithë atyre që nuk kanë besuar, që i kalojnë ajetet e Kur‟anit me 

një shikim sipërfaqësor e që me veprat e tyre bëjnë shirk:  

“A janë të sigurt ata se nuk do t‟i godasë një dënim 

gjithëpërfshirës nga All‟llahu, apo nuk do t‟u vijë papritmas 

Ora, ndërkohë që janë të pavetëdijshëm?” 

Fjala “gashije” do të thotë mbulesë apo perde. Kështu i thuhet 

pëlhurës që mbulon shalën e kalit. Në këtë ajet, kjo fjalë ka 

                                                            
1 Tefsiri “Dhilalul Kur‟an”, vëll. 5, f. 53. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 475. 
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kuptimin e fatkeqësisë dhe të ndëshkimit që i përfshin të gjithë të 

devijuarit. 

Ndërsa me fjalën “es saãtu” nënkuptohet Kiameti. Kjo fjalë 

ka ardhur me këtë kuptim në shumë ajete. Ajo mund të jetë edhe 

një metaforë për ngjarjet e mëdha që do të ndodhin përpara se të 

ndodhë Kiameti, si: tërmetet, furtunat dhe vetëtimat; ose mund të 

jetë treguese për momentin e vdekjes. Nga sa duket, komentimi i 

parë është më afër kuptimit.    
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Ajetet 108 – 111 

 

                                    

                         

                             

                              

                             

                        

                        

                     

      

 

“Thuaj: „Kjo është rruga ime: të ftoj drejt All‟llahut me dituri të 

plotë, unë dhe çdokush që më pason mua. I lëvduar qoftë 

All‟llahu; unë nuk jam prej idhujtarëve!‟” 
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“Para teje, ne kemi dërguar vetëm burra nga banorët e qyteteve, 

të cilët i frymëzuam me shpallje. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata 

nëpër botë për të parë se si ka qenë fundi i popujve,  që kanë 

jetuar para tyre? Pa dyshim, Bota Tjetër është më e mirë për ata 

që (e) kanë frikë (All‟llahun). Pra, a nuk kuptoni?” 

“Dhe, kur të Dërguarit gati e humbën shpresën dhe menduan se 

do të shpalleshin gënjeshtarë, atëherë u arriti ndihma Jonë: Ne 

shpëtojmë atë që duam dhe dënimi Ynë nuk zmbrapset nga 

populli keqbërës.” 

“Në tregimet e atyre (të dërguarve) ka këshilla për ata që janë 

me mend. Ky (Kur‟an) nuk është tregim i trilluar, por ai është 

vërtetues i atyre (librave) që janë shpallur para tij, është 

shpjegues i çdo gjëje dhe udhërrëfyes e mëshirë për njerëzit 

besimtarë.” 

 

 

Komentimi 

 

Mësimet dhe këshillat e sinqerta 

Në ajetin e parë të këtyre ajeteve, Profeti (Paqja dhe bekimet e 

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

përcaktimit të rrugës dhe të planprogramit që duhet të ndjekë. Për 

këtë, Kur‟ani Famëlartë thotë: “Thuaj: „Kjo është rruga ime: të 

ftoj drejt All‟llahut‟”; më pas vazhdon: “me dituri të plotë, unë 

dhe çdokush që më pason mua.”. 
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Kjo fjali qartëson se çdo mysliman që është i lidhur pas të 

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

familjen e tij!), ka të njëjtin rol në thirrjen drejt së vërtetës dhe 

duhet t‟i thërrasë të tjerët për në rrugën drejt All‟llahut të 

Lartësuar nëpërmjet fjalëve dhe veprave. Udhëheqësi duhet të 

ketë njohuri e dije të mjaftueshme pasi në të kundërt, thirrja e tij 

nuk është në të drejtën. Për ta përforcuar këtë, Kur‟ani Famëlartë 

shton e thotë: “I lëvduar qoftë All‟llahu e unë nuk jam prej 

idhujtarëve!”. 

Kjo konfirmon pastërtinë e Krijuesit nga çdo e metë. Profeti 

bën thirrje për tek adhurimi i Zotit Një, të Përsosurit absolut, larg 

çdo mangësie, i Cili nuk ka ortak të ngjashëm me Të. 

Karakteristikë e udhëheqësit të drejtë është që të deklarojë 

qartë dhe haptazi qëllimet dhe planet  e tij, që ai dhe ndjekësit e tij 

të ecin në rrugën e qartë dhe të drejtë, dhe të mos i përfshijë 

dyshimi në qëllimin dhe mënyrën, apo që secili prej tyre të ecë në 

një trajektore të caktuar. 

Një nga rrugët për të njohur udhëheqjet e drejta nga ato të 

gabuara, është se udhëheqja e drejtë karakterizohet nga thënie të 

qarta dhe nga qartësia e rrugës, kurse pala tjetër mundohet të 

mbulojë sjelljet e saj dhe mbështetet në fjalë të paqarta, me shumë 

këndvështrime. 

Ardhja e këtij ajeti pas ajeteve që kanë lidhje me Jusufin, na 

tregon se rruga dhe planprogrami i Profetit Muhammed (Paqja dhe 

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

ndryshon nga rruga dhe planprogrami i Profetit Jusuf (Paqja qoftë 

mbi të!). Edhe ai ka bërë thirrje në njëshmërinë e All‟llahut, të 
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Vetëm e të Pashoq, madje edhe në burg. Rruga e Profetëve dhe e 

të Dërguarve është vetëm një.    

Popujt injorantë dhe të humbur i kundërshtonin Profetët 

me pretekstin se ishin njerëz sikurse ata. Ata thonin: E përse nuk 

janë obliguar melekët me këtë mision? Meqenëse në kohën e 

injorancës (para Islamit), njerëzit kanë ngritur po të njëjtin 

kundërshtim ndaj të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe thirrjes së tij, Kur‟ani Famëlartë i 

përgjigjet edhe një herë dhe thotë: “Para teje, ne kemi dërguar 

vetëm burra nga banorët e qyteteve.”. 

Këta Profetë janë njësoj si të gjithë njerëzit që jetojnë nëpër 

qytete dhe fshatra, jetojnë në mesin e njerëzve dhe ndiejnë 

dhimbjet, nevojat dhe problemet e tyre. 

Përshkrimi në këtë ajet me shprehjen “nga banorët e 

qyteteve” duke pasur parasysh që fjala "el karjetu" nga ana 

gjuhësore përfshin qytetin apo një rrethinë, ndërsa fjala “el bedu” 

përdoret për banorët e shkretëtirës, mund të tregojë se Profetët e 

All‟llahut nuk kanë jetuar në mesin e njerëzve primitivë në 

shkretëtirë – siç e kanë shpjeguar edhe disa komentues të Kur‟anit 

– sepse banorët primitivë shquhen për injorancë dhe mungesë 

njohurie, për zemra të ngurta dhe për informacion të pakët rreth 

jetës dhe kërkesave të saj.    

Është e vërtetë se shumica e banorëve të Hixhazit (Arabisë) 

kanë qenë beduinë, njerëz të paqytetëruar, por Profeti ka qenë 

banor i Mekës, e cila konsiderohej si një qytet me popullsi të 

madhe. Gjithashtu, është e vërtetë se në krahasim me tokën e 

Egjiptit, qyteti i Kenanit ku Jusufi ka qenë udhëheqës, ishte i vogël 

dhe i parëndësishëm, e për këtë, ata janë konsideruar si beduinë. 
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Por ne e dimë se Jakubi dhe fëmijët e tij nuk kanë qenë asnjëherë 

beduinë, por kanë jetuar në këtë qytet të vogël, të quajtur Kenan. 

Më pas, Kur‟ani qartëson se nëse ata duan të dinë 

përfundimin e atyre që kundërshtojnë thirrjen dhe mesazhin e 

Profetit, i cili fton në një Zot të Vetëm e të Pashoq, atëherë ata 

duhet të udhëtojnë nëpër tokë e të shohin gjurmët e banorëve të 

hershëm: “Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër botë për të parë 

se si ka qenë fundi i popujve që kanë jetuar para tyre?” 

Udhëtimi nëpër tokë për të parë gjurmët e të parëve dhe 

shkatërrimin e vendbanimeve e qyteteve të tyre për shkak të 

ndëshkimit hyjnor, është mësimi më i mirë për ta; është një mësim 

i gjallë dhe i prekshëm nga të gjithë, siç thotë All‟llahu i Lartësuar: 

“Pa dyshim, Bota Tjetër është më e mirë për ata që (e) kanë frikë 

(All‟llahun). Pra, a nuk kuptoni?” 

Kjo botë është e mbushur plot fatkeqësi e dhimbje dhe nuk 

është e përhershme, ndërsa Ahireti është vendbanimi i 

përhershëm, pa dhimbje e pa ndëshkim.  

“Dhe, kur të Dërguarit gati e humbën shpresën dhe 

menduan se do të shpalleshin gënjeshtarë, atëherë u arriti 

ndihma Jonë, Ne shpëtojmë atë që duam.” 

Ky ajet tregon për momentin më të vështirë dhe më delikat 

të jetës së Profetëve. Ata janë përballur gjithmonë me rezistencën e 

ashpër të popullit të tyre zullumqar dhe të udhëheqësve tiranë të 

kohës, deri aty sa gjendja e tyre arrinte në dëshpërim dhe në 

humbje të shpresës, e mendonin se ndjekësit e tyre besimtarë, të 

paktë në numër, do t‟i përgënjeshtronin ata dhe do t‟i linin vetëm 

në rrugën e tyre drejt së vërtetës. E kur iu venit shpresa, iu erdhi 
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triumfi nga Zoti i tyre. Në fund të tij, ajeti tregon për përfundimin 

e kriminelëve: “dhe dënimi Ynë nuk zmbrapset nga populli 

keqbërës.”. 

Ky është ligji i All‟llahut të Lartësuar për ata që janë të 

vendosur në veprat e tyre dhe që ia kanë mbyllur vetes së tyre 

derën e udhëzimit, sepse pas përmbushjes së argumentit kundër 

tyre, ata i kaplon ndëshkimi hyjnor dhe asnjë forcë nuk mundet ta 

ndalojë atë. 

Cili është qëllimi i fjalës së All‟llahut të Lartësuar: “dhe 

menduan se do të shpalleshin gënjeshtarë”?  

Për këtë ajet, komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë disa 

mendime:  

1-  Shumica e tyre kanë thënë atë që u shpreh edhe më lart, 

se gjendja e Profetëve arrinte deri në atë shkallë, saqë besonin se të 

gjithë njerëzit do t‟i përgënjeshtronin. Madje te përgënjeshtruesit 

hynte edhe ai grup që e kishte shprehur besimin e tij, por që ishte i 

paqëndrueshëm në të.    

2- Në komentimin e këtij ajeti mendohet se subjekti i fjalës 

“dhannu” – “menduan”, janë besimtarët. Problemet e persekutimet 

e tyre arrinin deri në atë shkallë saqë të mendonin keq për 

triumfin që Profetët ua premtuan, duke hamendësuar se ai nuk do 

të ndodhte. Ky mendim i gabuar nuk është shumë i huaj për 

njerëzit që janë të rinj në besim. 

3– Disa komentues të tjerë kanë bërë një komentim tjetër 

për ajetin. Sipas tyre, Profetët të gjithë kanë qenë njerëz. Kur 

tronditeshin - ashtu sikurse edhe njerëzit e tjerë - dhe shikonin se 

të gjitha dyert para tyre ishin të mbyllura dhe në horizont nuk 
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shihej asnjë rrugëdalje, fatkeqësitë e njëpasnjëshme i goditnin ata, 

klithmat e besimtarëve, durimi i të cilëve ishte sosur, arrinin te 

veshët e tyre, në këtë situatë, në mendjet e tyre mund të vinte 

mendimi se triumfi ishte i largët!!! Ose fitorja e premtuar kishte 

kushtet e saj, të cilat nuk ishin realizuar ende. Por sapo ata i 

mposhtnin këto lloj mendimesh dhe i largonin nga mendjet e tyre, 

në zemra ndriçonte rrezja e shpresës. Më pas atyre u bëhej i qartë 

përgëzimi i fitores. 

Argumenti i këtyre komentuesve është ajeti 214 i sures “El 

Bekare”, ku thuhet: “…aq shumë u tronditën, saqë çdo i Dërguar 

dhe ndjekësit e tij, thirrën: „Kur do të arrijë ndihma e 

All‟llahut?!‟ Ja, ndihma e All‟llahut është afër!”. 

Ndërsa një grup tjetër komentuesish të Kur‟anit, - si 

Tabrisiu në tefsirin e tij “Mexhmaul Bejan” dhe Razij në tefsirin e 

tij “El Kebijr”, - pasi e kanë përmendur këtë mendim, kanë thënë 

se nuk është i saktë, sepse nuk përkon me pozitën e lartë të 

Profetëve. Megjithatë, komentimi i parë (në pikën 1) është më i 

saktë. 

Ajeti i fundit i kësaj sureje ka kuptim gjithëpërfshirës për të 

gjitha kërkimet që kemi përmendur më lart: “Në tregimet e atyre 

(të Dërguarve) ka këshilla për ata që janë me mend.”. 

Kur‟ani është një pasqyrë, nëpërmjet së cilës mund të 

shihen faktorët e fitores e të humbjes, e lejuara dhe e ndaluara, 

lumturia dhe skëterra, krenaria dhe përçmimi. Është një 

përmbledhje e gjërave që kanë vlerë dhe e atyre që nuk kanë. Ai 

është një pasqyrë për çdo përvojë të shoqërive të mëparshme dhe 

burrave të mëdhenj. Por njerëzit e mençur dhe vizionarë janë të 

vetmit që mund t‟i shohin dhe t‟i kuptojnë leksionet në faqen e 



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

  

122 

kësaj pasqyre mahnitëse: “Ky (Kur‟an) nuk është tregim i trilluar, 

por ai është vërtetues i atyre (librave) që janë shpallur para tij.”.  

Këto ajete që Ne t‟i zbritëm ty e që ngritën perden e 

historisë së saktë të popujve të mëparshëm, nuk janë dituri 

njerëzore që mund të mësohen nga dijetarët apo historianët, por 

librat e mëparshëm qiellorë i dëshmojnë, i vërtetojnë dhe i 

mbështesin. Veç kësaj, në këto ajete vërejmë se ka çdo gjë që 

njeriut i nevojitet për sigurinë, lumturinë dhe përsosjen e tij: “ 

është shpjegues i çdo gjëje”. 

Ajetet e Kur‟anit janë: “Dhe udhërrëfyes e mëshirë për 

njerëzit besimtarë.”. Ky ajet thotë se tregimet e sajuara në mesin e 

popujve janë veçse legjenda, por askush nuk duhet të 

hamendësojë se jeta e Jusufit, apo jeta e Profetëve të tjerë të 

përmendur në Kur‟anin Famëlartë, janë prej këtij lloji.  

Rrëfimet Profetike emocionuese, që kanë mësime të 

vlefshme, janë të vërteta dhe nuk përmbajnë as devijimin më të 

vogël nga e vërteta objektive. Për këtë shkak, ndikimi i tyre është 

shumë i madh. Ne e dimë se legjendat, sado të këqija dhe 

emocionuese të jenë, kanë pak ndikim në krahasim me një biografi 

reale. Kjo për arsye se:    

1- Kur lexuesi ose dëgjuesi arrin çastet më kulminante, 

emocionuese, papritmas në mendjen e tij i vjen mendimi se ato 

nuk janë gjë tjetër veçse një imagjinatë e trillim.  

2- Këto tregime janë bërë nga vetë dora e njeriut, pasi ai 

mundohet t‟i materializojë mendimet e tij me sjelljen e heroit të 

tregimit, e prandaj këto nuk janë më shumë sesa mendime. 

Ndërmjet këtyre tregimeve dhe biografisë reale ekziston një 
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dallim i madh: tregimi njerëzor nuk mund të jetë më shumë sesa 

një imagjinatë ose mendim i autorit, por historia e vërtetë e 

njerëzimit është shumë më e frytshme dhe më e dobishme.   

O Zoti ynë! Na dhuro shikimin në sytë tanë, dëgjimin në veshët 

tanë dhe diturinë në zemrat tona, aq sa të jemi të aftë që te rrëfimet e të 

parëve të gjejmë rrugë shpëtimi nga problemet në të cilat jemi zhytur! 

O Zoti ynë! Na jep shikim të mprehtë e na ndriço rrugën, në 

mënyrë që të shohim përfundimin e atyre që janë përçarë dhe kanë 

devijuar, e që të mos ecim në të njëjtën rrugë që kanë ecur ata! 

O Zoti ynë! Na furnizo me qëllim të pastër, që t‟i mposhtim 

epshet tona; me një dituri të nevojshme, që mos të na godasë mashtrimi 

në fitore, dhe me falje e vetëmohim, që nëse vërejmë se dikush është më i 

mirë sesa ne në kryerjen e përgjegjësisë, të heqim dorë prej saj dhe t‟ia 

lëmë atij.  

Nëse Ti na i jep këto, atëherë ne do të mund të triumfojmë ndaj të 

gjitha problemeve dhe do ta ruajmë dritën e fesë islame e Kur‟anin në 

këtë botë.   

 

Amin! 
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Sure “Er Rrad” 

 

Surja “Err Rrad” ka zbritur në Mekë dhe ka 43 ajete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

125 

Përmbajtja e sures  

Sikurse e kemi shpjeguar edhe më parë, karakteristikë e 

sureve të zbritura në Mekë është se ato janë shpallur në fillim të 

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

mbi familjen e tij!) dhe gjatë luftimit të tij me mushrikët (idhujtarët). 

Në përgjithësi, ato kanë folur vetëm rreth çështjeve të besimit, 

veçanërisht për thirrjen në njësimin e All‟llahut të Lartësuar, Botën 

Tjetër (jetën e varrit dhe botën e Ringjalljes) dhe luftën ndaj 

idhujtarisë. Nga ana tjetër, suret medinase kanë zbritur pasi është 

përhapur Islami dhe pasi është formuar shteti islam. Këto sure 

dhe ajete të shpallura në Medine trajtojnë ligjet dhe çështjet që 

kanë lidhje me sistemin shoqëror dhe me nevojat që ka shoqëria. 

Surja “Rrad”, që është nga suret mekase, i ka të njëjtat 

veçori që cekëm më lart, pasi tregon për vërtetësinë e Kur‟anit dhe 

madhështinë e tij, flet për argumentet e njëshmërisë së All‟llahut 

dhe për të fshehtat e universit, të cilat janë argument i Vetës 

Absolute e të shenjtë të Vetë All‟llahut të Lartësuar. Një herë flitet 

për krijimin dhe ngritjen e qiejve pa asnjë shtyllë, e herë tjetër për 

nënshtrimin e Diellit dhe të Hënës, herë për shtrirjen e tokës dhe 

krijimin e maleve, rritjen dhe zhvillimin e pemëve dhe të frutave, 

e herë për perden e natës së errët që e mbulon ditën. 

Në sure u përshkruhet njerëzve Xhenneti i palmave, i 

pemëve dhe i prodhimeve të begata, duke u numëruar atyre 

mrekullitë e tij.    

Pastaj i adresohet Botës Tjetër, ringjalljes së njeriut rishtazi 

dhe gjykatës së drejtësisë së All‟llahut të Madhëruar. Ky grumbull 

rregullash për zanafillën, fillimin (e krijimit) dhe përfundimin 
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qartëson përgjegjësinë dhe detyrat e njeriut për zhvillimin e jetës, 

si dhe tregon se çdo tjetërsim apo shndërrim në çështjet e tij duhet 

të fillojë brenda vetes.      

Më pas, surja i kthehet sërish çështjes së bubullimës që bën 

tesbih dhe frikësimit të njerëzve prej saj. Në të përmendet përulja e 

qiejve dhe e tokës përballë madhështisë së All‟llahut të Lartësuar, 

në mënyrë që zemrat të kuptojnë, veshët të dëgjojnë dhe të zgjojnë 

mendjet e njerëzve. Për të qartësuar se idhujt nuk kanë ndonjë 

veçori apo dobi, në sure u bëhet thirrje njerëzve që të meditojnë 

dhe të mendojnë. Surja u sjell shembuj të gjallë, që ta dallojnë të 

drejtën nga e padrejta. 

Në këtë sure, Kur‟ani u bën thirrje njerëzve që të mbajnë 

premtimet dhe të ruajnë lidhjet farefisnore, i nxit për durim dhe 

qëndrueshmëri në rrugën e drejtë, për të shpenzuar fshehurazi 

dhe haptazi si dhe flet për ndalimin e hakmarrjes. Njerëzimit i 

qartëson se kjo botë është e shkurtër e kalimtare dhe se qetësia 

dhe rehatia shpirtërore arrihen vetëm nën hijen e mëshirës dhe me 

besimin në All‟llahun e Lartësuar. 

Në përfundim, kjo sure “i kap njerëzit për dore” dhe “i 

zhyt” në thellësitë e historisë, u tregon ndëshkimet e këqija të 

atyre që bënë tirani e padrejtësi, që kryen mëkate dhe që i larguan 

njerëzit nga e vërteta. Kjo sure mbyllet duke kërcënuar 

jobesimtarët me shprehje dhe fjali të ashpra. 

Pra, surja “Rrad” fillon me doktrinën fetare dhe besimin 

dhe përfundon me programe edukative dhe këshilluese për 

njeriun. 
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Ajetet 1 – 4 

 

                               

                          

                          

                        

                              

                            

                          

                       

                 

 

“Elif Lâm Mîm Râ‟. Këto janë vargjet e Librit (Kur‟anit)! Ajo që 

të është shpallur ty (Muhammed) prej Zotit tënd është e Vërteta,  

por shumica e njerëzve nuk e besojnë.” 
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“All‟llahu është Ai që qiejt i ka ngritur me shtylla, të cilat nuk 

mund t‟i shihni, e më pas është ngritur mbi Fron. Ai ka 

nënshtruar Diellin dhe Hënën; të gjitha këto rrotullohen për një 

kohë të caktuar. Ai i drejton të gjitha çështjet dhe i shpjegon në 

hollësi shpalljet, me qëllim që ju të bindeni se do të takoheni 

me Zotin tuaj.” 

“Është Ai që e ka shtrirë tokën, duke krijuar në të male dhe 

lumenj. Dhe për çdo lloj frute, Ai ka krijuar nga një çift. Ai ka 

bërë që nata ta mbulojë ditën. Me të vërtetë, në këto ka shenja 

për njerëzit që mendojnë.” 

“Në Tokë ka vise që janë të lidhura njëri me tjetrin, ka kopshte 

të mbjella me hardhi, ka ara dhe palma të degëzuara dhe jo të 

degëzuar, të cilat ujiten me të njëjtin ujë, por disa nga frutat i 

bëjmë më të shijshme nga të tjerat. Pa dyshim, në këto ka shenja 

për njerëzit që kanë mend.” 

 

 

Komentimi 

 

Argumentet e All‟llahut të Lartësuar në qiell e në tokë dhe 

bota bimore  

Përsëri në këtë sure shohim germa të ndara, të cilat kanë 

ardhur edhe në njëzet e nëntë (29) sure të tjera. Germat e 

përmendura këtu janë “elif, lam, mim”, që kanë ardhur në fillim të 

disa sureve dhe “elif, lam, ra”, që kanë ardhur në fillim të disa 
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sureve të tjera. Në të vërtetë, kjo sure veçohet nga suret e tjera  me 

germat: “elif, lam, mim, ra”. 

Ajo që besohet në komentimin e germave të ndara është se 

ato kanë lidhje të drejtpërdrejtë me kuptimin e sures. Më e 

mundshme është se kjo përbërje në fillim të sures “Rrad” na 

tregon bashkimin e përmbajtjes së saj në dy grupe të sureve që 

fillojnë me germat e ndara “elif, lam, mim” dhe “elif, lam, ra”. 

Nëse e vërejmë me kujdes përmbajtjen e këtyre sureve, do 

të shohim se për to vlen ajo që thamë, veçanërisht komentimi i 

germave të ndara që e kemi shpjeguar me detaje kur kemi 

komentuar fillimin e sureve “El Bekare”, “Al Imran” dhe “El 

Araf”. Për këtë, nuk është e nevojshme që t‟i përsërisim edhe një 

herë. 

Ajeti i parë i kësaj sureje flet për madhështinë që ka Kur‟ani 

Famëlartë: “Këto janë vargjet e Librit (Kur'anit)! Ajo që të është 

shpallur ty (Muhammed) prej Zotit tënd është e Vërteta.”.1 

Nuk ka asnjë dyshim te këto ajete, sepse ato qartësojnë të 

vërtetën e këtij universi dhe sistemin e tij që ka lidhje të fortë me 

njeriun. Shenjat e së vërtetës janë të qarta në të dhe nuk kanë 

nevojë për një argument: “por shumica e njerëzve nuk e 

besojnë”. Kjo sepse njerëzit, nëse lihen të lirë të veprojnë sipas 

dëshirës së tyre, duke u shkuar pas pasioneve, dhe nuk ndjekin 

një udhëheqës të drejtë që i udhëzon dhe që i edukon në jetën e 

tyre të përditshme, atëherë ata do ta humbasin rrugën e drejtë  

dhe të vërtetën. 

                                                            
1 Është përdorur përemri “tilke” për larg. Siç e kemi thënë më parë, ajo është një 
metaforë për madhështinë e Kur‟anit dhe mrekullinë e tij. 
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Por nëse janë Profetët (Paqja qoftë mbi ta!) dhe udhëzuesit e 

së vërtetës, Imamët dhe drejtuesit, të cilët individi vendos t‟i 

ndjekë në sjellje dhe veprime, pa dyshim se shumica do të ecin në 

rrugën e drejtë e të vërtetë. 

Më pas, kjo sure prek shpjegimin e një pjese shumë të 

rëndësishme nga argumentet e njëshmërisë dhe argumenteve të 

All‟llahut të Lartësuar në univers. Surja i bën njeriut një udhëtim 

specifik, duke i kërkuar atij që të meditojë në gjerësinë e qiejve. I 

flitet për planetet e mëdha si dhe sekretet e këtij sistemi dhe 

lëvizjen e tij, derisa njeriu të besojë fuqinë absolute dhe mençurinë 

e pakufishme: “All‟llahu është Ai që qiejt i ka ngritur me 

shtylla, të cilat nuk mund t‟i shihni.”.1 

Fjalia “i ka ngritur me shtylla, të cilat nuk mund t‟i 

shihni” ka dy komentime:  

1– Siç e vëreni, qielli është i ngritur pa asnjë shtyllë (d.m.th 

në dukje nuk ka asnjë shtyllë).      

2– Fjalia “t‟i shihni ato” është cilësi e shtyllave, dhe 

kuptimi i kësaj fjalie është: me të vërtetë, qielli është i ngritur me 

shtylla, por ju nuk i shihni sepse ato janë të padukshme! 

Këtë thotë edhe Imam Ali Ibn Musa Rrida (Paqja qoftë mbi 

të!) në hadithin e transmetuar nga Husejn Ibn Halidi, ku thuhet: 

“E pyeta Imam Ebu Hasan Rridan se cili është kuptimi i fjalës së 

All‟llahut të Lartësuar, që thotë: „Për qiellin e stolisur me yje!‟2. Ai 

tha: „Ky qiell ka rrugë për në tokë‟, unë i thashë: „Si ka mundësi që qielli 

                                                            
1 Fjala “amedun”, njësoj si “samedun”, dhe fjala “umdun” njësoj si “zuhlun”. Që te 
dyja janë shumësa të fjalës “amuudun”; e para është shumës, kurse e dyta është 
emri i shumësit (Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, fundi i ajetit që po komentojmë). 
2 Sure “Edh Dharijat”, ajeti 7. 
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ka rrugë për në tokë, kur në të njëjtën kohë All‟llahu i Lartësuar thotë: 

„All‟llahu është Ai që qiejt i ka ngritur pa shtylla”. Imami u 

përgjigj: „I Lartësuar qoftë All‟llahu! A nuk thotë All‟llahu „me shtylla, 

të cilat nuk mund t‟i shihni?‟. Unë pohova. Pastaj tha: „Atje ka 

shtylla, por ato nuk mund të shihen sepse janë të padukshme‟.”1 

Ky ajet, pavarësisht ekzistencës së këtij hadithi që e 

komenton atë, zbulon një të vërtetë shkencore, e cila nuk ka qenë e 

njohur në kohën e shpalljes së ajeteve të bekuara. Ajo është se: Në 

atë kohë ekzistonte teoria e formave të Ptolemeut, që i dominonte 

të gjitha fushat shkencore në tërë botën. Sipas kësaj teorie, qielli 

është shprehje e trupave të ndërthurur me njëri-tjetrin që 

ngjasojnë me lëvozhgat e qepës. Ato nuk janë të lidhur dhe pa 

shtylla, por secili prej tyre mbështetet tek tjetri. 

Pas zbritjes së këtyre ajeteve, përafërsisht një mijë vjet, 

njeriu arriti të mësonte se kjo teori ishte e gabuar dhe se e vërteta 

është se trupat qiellorë kanë një epiqendër dhe një orbitë fikse dhe 

nuk mbështeten në asgjë. Gjëja e vetme që i bën të stabilizuar dhe 

të fiksuar në pozicionin e tyre është balanca e forcës tërheqëse dhe 

asaj shtytëse. E para i lidh trupat me njëri-tjetrin, kurse e dyta ka 

lidhje me lëvizjen e tyre. 

Kjo balancë e dy forcave, e cila formon shtylla të 

padukshme, i ruan trupat qiellorë dhe i mban të qëndrueshëm në 

pozicionin e tyre. 

Në hadithin e ardhur nga Imami prijës i besimtarëve, 

posaçërisht për këtë tematikë, thuhet: “Yjet që ndodhen në qiell janë 

                                                            
1 Hadithi në Tefsirin “Burhan”, vëll. 2, f. 278, përcjellë nga Ali Ibrahim, nga El 
Ajjashij. 
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qytete, siç janë qytetet në tokë që lidhen me njëri-tjetrin me një shtyllë 

prej drite.”1  

A ka përshkrim më të qartë për kulturën e asaj kohe sesa 

shprehjet: “shtylla të cilat nuk mund të shihen”, apo “shtylla 

prej drite”, për të qartësuar kështu valët tërheqëse dhe ekuilibrin 

e dy forcave të tërheqjes dhe të shtytjes?! Për më shumë 

informacion në lidhje me këtë, shih librin “El Kur‟an ve akher rusul” 

(f. 177 e në vijim). 

Pastaj All‟llahu i Lartësuar vazhdon e thotë: “më pas është 

ngritur mbi fron”. Në lidhje me kuptimin e fronit dhe ngritjes mbi 

të kemi bërë një shpjegim të qartë gjatë komentimit të ajetit 45 të 

sures “El Araf” . 

Pasi qartëson krijimin e qiejve dhe faktin se Krijuesi e 

zotëron këtë gjithësi, Kur‟ani flet për nënshtrimin e Diellit dhe të 

Hënës dhe thotë: “Ai ka nënshtruar Diellin dhe Hënën”. 

A ka nënshtrim më të madh se ky, që është nën dëshirën 

dhe vullnetin e Krijuesit, në shërbim të ekzistencës së njeriut dhe 

krijesave të gjalla, ku drita e të dyjave përhapet dhe ndriçon në të 

gjithë botën, duke ruajtur ngrohtësinë për krijesat, dhe i ndihmon 

ato për t‟u rritur e për t‟u zhvilluar?! Këto të dyja janë burimi i të 

gjitha të mirave, por ky sistem material nuk është i përhershëm, 

siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “të gjitha këto rrotullohen për një 

kohë të caktuar”. 

Pas kësaj thuhet se këto lëvizje dhe ndryshime në gjendjet e 

tyre nuk janë pa dituri e pa llogari të saktë, pa dobi e rezultat, por 

janë ashtu siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “Ai i drejton të gjitha 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 2, f. 475, marrë nga tefsiri i Ali bin Ibrahim El Kummij. 
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çështjet dhe i shpjegon me hollësi shpalljet, me qëllim që ju të 

bindeni se do të takoheni me Zotin tuaj.”. 

Ajeti i dytë i ajeteve të Njehsimit (Teuhidit) e udhëzon 

njeriun drejt librit të universit, që përfshin tokën, malet, detet, 

llojeve të ndryshme të frutave, lindjes së Diellit dhe perëndimit të 

tij, etj, që të mendojë thellë se si ka qenë në fillim e se si është bërë 

tani në këtë formë.   

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Është Ai që e ka shtrirë 

tokën”, e ka sheshuar tokën në atë formë që të jetë e përshtatshme 

për jetën e njeriut, zhvillimin e bimësisë dhe të kafshëve, i ka 

mbushur luginat dhe ultësirat e egra me dhé nëpërmjet 

shpërbërjes së gurëve të maleve, e ka bërë tokën të sheshtë e të 

përshtatshme për jetesë, pasi relievet kanë qenë të papërshtatshme 

më parë. 

Në komentimin e fjalisë: “e ka shtrirë tokën” mund të 

nënkuptohet ajo çfarë thonë shkencëtarët e natyrës, se toka ka 

qenë e mbuluar me ujë. Pastaj ujërat u stabilizuan nëpër lugina 

dhe toka e thatë doli në sipërfaqe. Me kalimin e kohës, ajo u 

zgjerua akoma më shumë, derisa u bë kjo që shohim sot. 

Më pas, Kur‟ani tregon për paraqitjen e maleve dhe thotë: 

“duke krijuar në të male”. Ato janë malet që në ajetet e tjera 

përmenden me fjalën “eutadun”, që do të thotë shtylla. Ndoshta kjo 

tregon se ato janë të ndërthurura me njëra-tjetrën nga poshtë. 

Shembulli i tyre është si ai i mburojës që mbulon sipërfaqen e 

tokës, që prish trysnitë e brendshme në thellësi dhe trysninë e 

jashtme të përfaqësuar me gravitetin e Hënës dhe baticës e të 

zbaticës. Kështu mënjanohen çrregullimet dhe tërmetet dhe bëhet 
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e mundur që toka të jetë e qëndrueshme, e qetë dhe e 

përshtatshme për vazhdimësinë e jetës së njeriut. 

Rrëfimi i Kur‟anit Famëlartë për malet, pas shtrirjes së 

tokës, ka mundësi të nënkuptojë se toka nuk është e shtrirë dhe e 

sheshtë plotësisht, aq sa të zhdukeshin zonat malore, sepse në të 

nuk do të qëndronte uji dhe nuk do të zbrisnin reshjet e shiut, ose 

do të shndërrohej në këneta e moçale, ku do të kishte gjithmonë 

vërshime dhe do t‟u ekspozohej gjithmonë tufaneve. Kështu, 

All‟llahu i Lartësuar i ka krijuar malet për ta siguruar e për ta 

mbrojtur njerëzimin nga këto dy gjëra. 

E gjithë toka nuk është vetëm male e lugina, pasi do të ishte 

e papërshtatshme për jetesë, por përbëhet edhe nga ultësira e zona 

kodrinore dhe fusha pjellore. Kjo është forma më e mirë dhe më e 

përshtatshme për jetën e njeriut dhe të krijesave të gjalla. Në vijim, 

ajeti shton lumenjtë, siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “dhe lumenj”. 

Sistemi i ujitjes së tokës është sistem i përsosur nëpërmjet 

maleve dhe lidhjes së tyre me lumenjtë, sepse shumë male e 

ruajnë ujin mbi majat e tyre në formën e borës dhe në faqet e 

luginave. Pastaj bora shkrihet në mënyrë graduale dhe sipas ligjit 

të tërheqjes, merr rrugën e saj nga zonat e larta drejt zonave të 

ulëta, pa pasur nevojë për asnjë forcë tjetër për ta ndihmuar, duke 

ujitur një numër të madh zonash në mënyrë natyrore gjatë gjithë 

vitit.  

Nëse toka nuk do ta kishte pjerrësinë e plotë dhe malet nuk 

do të depozitonin ujin e mjaftueshëm në këtë formë, atëherë do të 

ishte e vështirë ujitja e shumë vendeve të thata dhe do të nevojitej 

shpenzimi i një shume të madhe që të çonim ujin atje. 
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Pas kësaj, Kur‟ani përmend bimët dhe pemët, ujin dhe 

rrezet e diellit të cilat janë mënyra më e mirë për ta furnizuar 

njeriun me ushqim, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Dhe për çdo 

lloj frute, Ai ka krijuar nga një çift.”. 

Ky ajet tregon se drurët frutorë janë të gjallë, kanë gjini 

(femër dhe mashkull) dhe nëpërmjet pllenimit formohet fruti.  

Shkencëtari suedez Carl Von Linné, i cili ka qenë i 

specializuar në fushën e botanikës, e ka zbuluar këtë të vërtetë në 

mesin e shekullit të tetëmbëdhjetë. Ai ka thënë se çiftëzimi në 

botën bimore (në fushën e botanikës) konsiderohet një rregull dhe 

ligj i përgjithshëm, pothuajse siç është te bota shtazore, dhe se 

frutat formohen nga pllenimi. Kur‟ani Famëlartë e ka zbuluar këtë 

fenomen përpara njëmijë e katërqind e ca viteve. Kjo është një nga 

mrekullitë shkencore të Kur‟anit, e cila qartëson madhështinë e 

këtij Libri të madh të Zotit. 

Përpara Carl Von Linné kanë qenë shkencëtarë të shumtë 

që e kanë besuar ekzistencën e gjinisë (femër dhe mashkull) te 

disa pemë, madje edhe njerëzit e thjeshtë e kanë ditur këtë gjë. 

Por, askush nuk e ka ditur se ky është një rregull dhe ligj i 

përgjithshëm, gjë që e zbuloi Linne, dhe para tij Kur‟ani 

Famëlartë. 

Jeta e njeriut dhe e të gjitha krijesave – veçanërisht bota 

bimore – nuk mund të kenë vazhdimësi, përveçse me ekzistencën 

e një sistemi të saktë të natës dhe ditës. Këtë, Kur‟ani e përmend 

në pjesën tjetër të këtij ajeti, ku thotë: “Ai ka bërë që nata ta 

mbulojë ditën.”. 
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Nëse nuk do të ishte errësira e natës dhe qetësia e saj, dielli 

me dritën e tij të vazhdueshme do ta digjte të gjithë bimësinë dhe 

mbi sipërfaqen e tokës nuk do të ekzistonte asnjë frut dhe asnjë 

krijesë e gjallë. Kështu, sipërfaqja e Hënës nuk ka ditë të 

përhershme, e megjithatë gjatë atyre ditëve, që janë rreth 15 ditë 

prej ditëve të tokës, shohim se temperatura në të është shumë e 

lartë, aq sa nëse do të vendosnim ujë apo diçka të lëngët, do të 

vërenim se do të vlonte e do të avullonte. Asnjë krijesë e gjallë mbi 

sipërfaqen e tokës nuk do të mund ta përballonte këtë 

temperaturë të lartë. 

Në mbyllje, ajeti qartëson e thotë: “Me të vërtetë, në këto 

ka shenja për njerëzit që mendojnë.”. Njerëz të zgjuar janë ata që 

mendojnë për këtë sistem të përsosur, për sistemin e dritës e të 

errësirës, për lëvizjen e trupave qiellorë, nënshtrimin e Diellit dhe 

Hënës dhe vënien e tyre në shërbim të njeriut, për sistemin e 

shtrirjes së tokës dhe bërjes së saj të përshtatshme, për sekretet e 

krijimit të maleve, lumenjve dhe të bimësisë. Ata, me qartësinë më 

të madhe, shikojnë në këto argumente, mençurinë absolute dhe 

fuqinë e pakufishme të Krijuesit të Gjithëdijshëm.   

Në ajetin e fundit të këtyre ajeteve, Kur‟ani Famëlartë 

tregon disa detaje rreth tokës dhe botanikës, që gjenden në 

sistemin e përkryer të krijimit. Në fillim thuhet: “Në Tokë ka vise 

që janë të lidhura me njëra-tjetrën.”.1 Pra, pjesët e sipërfaqes së 

tokës janë të lidhura me njëra-tjetrën, dhe secila prej tyre ka 

ndërtimin dhe strukturën e saj të veçantë. Disa janë të forta, disa të 

dobëta, disa të ëmbla, disa të kripura e të hidhura. Çdo pjesë e 

                                                            
1 Fjala “mutexhauir” është me kuptimin “el xharu” - ajo që është afër; kurse fjala 
“kitaun mutexhaueratun” tregon se këto pjesë janë të ndryshme dhe nuk janë të 
barabarta; përndryshe, fjalia nuk do të kishte kuptim. 
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tokës ka përbërjen për kultivimin e një lloji specifik bimësh, 

pemësh frutore dhe bujqësore, sepse nevojat e njeriut dhe të 

kafshës janë të shumta dhe të ndryshme. Çdo pjesë e kësaj toke 

është përgjegjëse për t‟iu përgjigjur njërës prej këtyre nevojave. 

Nëse kjo tokë do të ishte e njëjtë në strukturë, ose nëse nuk do të 

ishte e përshtatshme dhe e ndarë sipas formës së kërkuar, atëherë 

njeriu do të kalonte në një krizë dhe mungesë lëndësh ushqimore, 

mjekësore dhe nevojash të tjera. Por, kjo ndarje e përshtatshme në 

të gjitha pjesët e ndryshme të tokës, i plotëson të gjitha nevojat e 

domosdoshme të njeriut. 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “ka kopshte të mbjella me 

hardhi, ka ara dhe palma1 që janë të degëzuara dhe jo të 

degëzuara.”.2  

Fjala “sinvan” është shumësi i fjalës “sinv”, dhe do të thotë 

degëz që del jashtë rrënjës së pemës. Kjo fjalë ka kuptimin e degëve 

të ndryshme që dalin nga rrënja e pemës. 

Ajo që na tërheq vëmendjen, është se secila prej këtyre 

degëve mund të ketë një lloj të veçantë hurme dhe kjo tregon 

mënyrën e formimit të pemëve. Në disa raste formohen disa sytha 

apo degë të ndryshme në një trup, dhe pas zhvillimit të tyre, çdo 

degë jep llojin e veçantë të frutit. Kështu pra, është e njëjta tokë, e 

njëjta rrënjë dhe i njëjti trup, por frutat janë të ndryshme. 

                                                            
1 Fjala “a‟nabun” është shumësi i “inebun”, kurse “nekhiul” është shumësi i 
“nakhletun”. Mendohet se ato të dyja janë cituar në numrin shumës për të 
treguar llojet e ndryshme të rrushit dhe hurmave, që mund të arrijnë deri në 
qindra të tillë. 
2 Për fjalën “sin'un” është përmendur një kuptim tjetër, që është ngjashmëria, por 
mendohet se ky kuptim është  marrë nga i njëjti që përmendëm edhe më lart. 
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Është mahnitës fakti se ato ujiten me të njëjtin ujë, siç thotë 

All‟llahu i Lartësuar: “të cilat ujiten me të njëjtin ujë, por disa 

nga frutat i bëjmë më të shijshme nga të tjerat.”. 

Shumë herë ne vërejmë se në një pemë apo në një degë 

gjejmë fruta të të njëjtit lloj, por që kanë shije dhe ngjyra të 

ndryshme. Në tërë botën shohim lule të shumta, ku një degë e 

vetme mund të mbajë lule me ngjyra të ndryshme. 

Çfarë laboratori sekretesh është ky, që e bën këtë gjë me 

degët e pemëve, duke prodhuar nga disa lëndë të bashkuara 

kombinime të ndryshme, për të garantuar nevojat e njeriut? 

A nuk janë të gjitha këto të fshehta që tregojnë për 

ekzistencën e Atij, që e drejton këtë sistem me dituri dhe 

mençuri?!  

Në fund të këtij ajeti, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Pa 

dyshim, në këto ka shenja për njerëzit që kanë mend.”. 

 

 

Hulumtime 

 

1– Cila është lidhja mes njësimit dhe Botës Tjetër 

(Ringjalljes)? 

Në fillim të ajetit flitet rreth njësimit dhe sekreteve të 

universit, kurse në fund të tij lexojmë “Ai i drejton të gjitha 
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çështjet dhe i shpjegon në hollësi shpalljet, me qëllim që ju të 

bindeni se do të takoheni me Zotin tuaj.”.  

Cila është lidhja mes njësimit të All‟llahut të Lartësuar dhe 

Botës Tjetër? 

Për t‟iu përgjigjur kësaj pyetjeje duhet të vërejmë pikat e 

mëposhtme:  

a– Fuqia e All‟llahut të Lartësuar për ta krijuar këtë univers 

është argument për fuqinë e Tij për ta kthyer atë sërish siç ka 

qenë. Në ajetin 29 të sures “El Araf”, All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Siç ju ka krijuar së pari, ashtu do t‟ju ringjallë”, ndërsa në ajetet 

e fundit të sures “Jasin” thuhet: “Vallë, a nuk është i aftë Ai që 

krijoi qiejt e Tokën, t‟i rikrijojë ato? Po! Ai është Krijuesi i çdo 

gjëje dhe i Gjithëdijshmi!”. 

b– Siç e kemi cituar kur kemi folur për Botën Tjetër 

(Ringjalljen), krijimi i këtij universi dhe i kësaj bote nuk do të 

kishte dobi nëse Ahireti nuk do të ishte i vërtetë, sepse nuk do të 

ishte e mundur që kjo botë të ishte qëllimi i vetëm i krijimit të këtij 

universi të madh e të gjerë. Në ajetet ku bëhet fjalë për Botën 

Tjetër, e konkretisht në suren “El Uakia”, ajeti 62, thuhet: 

“Sigurisht, ju e dini krijimin e parë (prej një pike farë), atëherë 

përse nuk mendoni?!”. 

 

2– Mrekullitë shkencore në Kur‟an 

Në Kur‟anin Famëlartë ka shumë ajete që e kanë hequr 

perden dhe kanë zbuluar shumë sekrete shkencore, të cilat kanë 
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qenë të panjohura nga shkencëtarët në atë kohë. Ky është një nga 

argumentat e mrekullisë dhe madhështisë së Kur‟anit. 

Nga ajetet që kemi përmendur më lart, është një ajet që 

tregon për çiftëzimin te bimët, siç e kemi thënë më parë. Fenomeni 

i çiftëzimit të pemëve ka qenë i njohur nga njerëzit në kohët e 

mëparshme, qoftë edhe pjesërisht, por nuk ka qenë i njohur në 

formën e një ligji të përgjithshëm deri në mes të shekullit të 

tetëmbëdhjetë, kur shkencëtari Carl Von Linné e zbuloi për herë të 

parë. Por Kur‟ani Famëlartë këtë gjë na e ka lajmëruar para më 

shumë se një mijë e ca vjetëve. 

Kur‟ani e ka trajtuar këtë tematikë në suren “Lukman” në 

ajetin 10, ku thotë: “Ne e zbresim ujin nga qielli dhe nëpërmjet 

tij, kemi bërë të mbijë çdo lloj (bime) i mirë”, sikurse e tregojnë 

edhe ajetet e tjera. 

 

3– Nënshtrimi i Diellit dhe i Hënës 

Në ajetet e lartpërmendura lexuam se All‟llahu i Lartësuar 

e ka nënshtruar Diellin e Hënën. Në shumë ajete të tjera lexojmë 

për nënshtrimin e qiellit, tokës, natës dhe ditës ndaj njeriut. Për 

këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë:  

- “Ai i ka krijuar lumenjtë për dobinë tuaj”,1  

- “Ai i ka vënë në shërbimin tuaj anijet”,2  

 

                                                            
1 Sure “Ibrahim”, ajeti 32. 
2 Sure “Ibrahim”, ajeti 32. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

141 

- “Ai ka vënë në shërbimin tuaj natën dhe ditën”,1 

-  “e po ashtu edhe Diellin dhe Hënën, që lëvizin vazhdimisht”,2  

- “Është Ai që ju ka vënë në shërbim detin, prej të cilit hani 

mish të freskët dhe nxirrni nga ai stolitë që mbani.”3  

- “A nuk e sheh ti, se All‟llahu ka vënë në shërbimin tuaj 

gjithçka që është në Tokë?”4  

- “Ai ka vënë në shërbimin tuaj çka gjendet në qiej dhe në Tokë, 

të gjitha janë prej Tij.”5 

Nga të gjitha këto ajete mund të përfitojmë gjërat në vijim:  

Së pari: Njeriu është krijesa më e përsosur nga të gjitha 

krijesat e tjera në këtë botë. Legjislacioni islam i jep njeriut një 

vlerë aq të madhe, saqë  atij i është nënshtruar gjithçka në këtë 

univers, pasi ai është mëkëmbësi i All‟llahut të Lartësuar në tokë 

dhe zemra e tij është vendi ku është vendosur drita e Zotit. 

Së dyti: Me fjalën “nënshtrim” nuk nënkuptohet që të gjitha 

krijesat janë nën urdhrin e njeriut. Ato janë në dobi dhe në 

shërbim të tij në një masë të përcaktuar. Për shembull, nënshtrimi 

dhe vënia në dobi të njeriut e planeteve qiellore, është bërë për 

shkak që ai të përfitojë nga drita e tyre apo për dobi të tjera.    

Nuk ekziston asnjë parim që ta vlerësojë njeriun në këtë 

formë dhe asnjë lloj filozofie që ta vlerësojë këtë pozitë të 

                                                            
1 Sure “Ibrahim” ajeti 33; sure “En Nahl”, ajeti 12. 
2 Sure “En Nahl”, ajeti 14. 
3 Sure “En Nahl”, ajeti 14. 
4 Sure “El Haxh”, ajeti 65. 
5 Sure “El Xhathije”, ajeti 13. 
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personalitetit të tij. Kjo për shkak se këto janë veçori të shkollës 

islame, që ia rrisin shumë vlerën njeriut. Njohja e tyre ka ndikim 

shumë të madh në edukimin e njeriut, sepse kur ai mendon se sa e 

ka nderuar All‟llahu, duke ia nënshtruar retë, ajrin, Diellin, 

Hënën, yjet, e të gjitha në shërbimin e tij, atëherë ai nuk pushtohet 

nga hutimi dhe pakujdesia dhe nuk bëhet rob i epsheve e skllav i 

pasurisë dhe i pushtetit; përkundrazi, ai i thyen zinxhirët dhe 

studion horizontet e qiellit. 

Si mund të thuhet se Dielli dhe Hëna nuk i janë nënshtruar 

njeriut, kur vërejmë se tek rrezet e diellit ka një dritë që e ndriçon 

jetën e njeriut dhe ruan ngrohtësinë e tij, e nëse nuk do të ishin ato 

rreze, atëherë nuk do të ekzistonte asnjë lëvizje dhe asnjë aktivitet 

mbi sipërfaqen e tokës?! Nga ana tjetër, forca tërheqëse rregullon 

lëvizjen e tokës rreth boshtit të saj, nga ku krijohet edhe fenomeni 

i baticës dhe zbaticës në dete me ndihmën e Hënës, e cila është 

burim i shumë të mirave dhe dobive. 

Detet, lumenjtë, nata, dita dhe anijet, të gjitha janë në 

shërbim dhe në dobi të njeriut. Saktësia në këtë nënshtrim dhe 

sistem është një argument i qartë për madhështinë, fuqinë dhe 

Urtësinë e Krijuesit të Lartësuar.  
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Ajetet 5 – 6 

 

                             

                              

                              

                                

           

 

“Nëse ti (Muhammed) çuditesh nga idhujtarët, vërtet janë të 

çuditshme fjalët e tyre: „Vallë, pasi të bëhemi dhé, do të 

krijohemi vërtet përsëri?!‟ Këta janë ata që nuk besojnë në Zotin 

e tyre dhe në qafat e të cilëve do të ketë vargonj; këta janë 

banorët e Xhehennemit, në të cilin do të qëndrojnë përherë.” 

“Ata të kërkojnë ty me ngut t‟u sjellësh të keqen para së mirës,  

ndonëse para tyre ka pasur shumë dënime shembullore. Zoti yt 

është Falës për njerëzit, pavarësisht gjynaheve të tyre, por në të 

vërtetë, Zoti yt është edhe i ashpër në dënim.” 
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Komentimi 

 

Çudia dhe mahnitja e jobesimtarëve me Botën Tjetër 

(Ringjalljen) 

Ajeti i parë i këtyre dy ajeteve bën fjalë për çështjet e Botës 

Tjetër, të Ringjalljes, e cila ka një lidhje të veçantë me çështjen e 

fillimit të krijimit. Këtë kuptim, Kur‟ani Famëlartë e vërteton dhe 

thotë: “Nëse ti (Muhammed) çuditesh nga idhujtarët, janë vërtet 

të çuditshme fjalët e tyre: „Vallë, pasi të bëhemi dhé, do të 

krijohemi vërtet përsëri?!‟”;1 d.m.th, nëse dëshiron të çuditesh me 

fjalët e tyre, atëherë çuditu me fjalët e tyre për Botën Tjetër!  

Kjo çudi e mahnitje për Ringjalljen dhe Botën Tjetër ka 

ekzistuar tek të gjithë popujt injorantë e të painformuar, pasi ata 

mendonin se jeta pas vdekjes dhe Ringjallja janë një gjë e 

pamundur. Por ajetet e lartpërmendura dhe ajetet e tjera kur‟anore 

u përgjigjen pyetjeve të tilla, si: Cili është ndryshimi mes fillimit të 

krijimit dhe ringjalljes përsëri nga fillimi? I Plotfuqishmi, që i ka 

krijuar në fillim, është i aftë që ta ringjallë edhe një herë shpirtin. 

A e harruan këta fillimin e krijimit të tyre, që bëjnë polemika për 

ringjalljen e tyre? 

Pastaj ajeti qartëson gjendjen e tyre aktuale dhe të ardhmen 

e tyre në tri fjali:  

                                                            
1 Në komentimin e fjalisë “e nëse ti çuditesh (o Muhammed), është më e 

çuditshme thënia e tyre”, mendohet se ajo që nënkuptohet prej saj është 
kuptimi: “Nëse ty të çudit adhurimi i statujave prej tyre, më e çuditshme është 
që ata të mohojnë Ringjalljen”. Mirëpo ky mendim nuk është përmendur, 
kështu që më e sakta është ajo çfarë kuptohet nga ajeti i përmendur në tekst. 
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Në fillim thuhet: “Këta janë ata që nuk besojnë në Zotin e 

tyre”, sepse nëse ata do të besonin në ekzistencën e All‟llahut të 

Lartësuar, atëherë nuk do të dyshonin në fuqinë e Tij për 

ringjalljen e njeriut rishtazi. Duke u bazuar në këtë, mendimi i tyre 

i gabuar për Botën Tjetër është rezultat i mendimit të tyre të 

gabuar për njëshmërinë e All‟llahut të Lartësuar dhe hyjninë e Tij. 

Çështja tjetër është se për shkak të mosbesimit të tyre dhe 

daljes plotësisht nga rrethi i njëshmërisë, ata e lidhën veten me 

pranga, me prangat e adhurimit të idhujve, të pasioneve e të egos, 

të materies, injorancës e trillimit, dhe i vendosën ato në qafat e 

tyre: “dhe në qafat e të cilëve do të ketë vargonj”. 

Njerëz të tillë nuk meritojnë gjë tjetër veçse ndëshkim në 

zjarr: “Këta janë banorët e Xhehennemit, në të cilin do të 

qëndrojnë përherë.”. 

Ajeti i dytë bën thirrje të tjera për idhujtarët dhe thotë: “Ata 

të kërkojnë ty me ngut që t‟u sjellësh të keqen para së mirës”, në 

vend që të kërkojnë mëshirën me begatinë e pranisë tënde  në mesin e 

tyre, o Muhammed! 

Përse ky popull vazhdon të këmbëngulë në injorancë dhe 

në kokëfortësi? Përse nuk thonë: Nëse ti je i vërtetë, a do të na e 

zbrisje mëshirën e Zotit ose a do e largoje ndëshkimin prej nesh?   

  Vallë, a besonin se ndëshkimi i All‟llahut është mashtrim? 

“...ndonëse para tyre ka pasur shumë dënime shembullore.”.1  

                                                            
1 Fjala “el methlath” është shumësi i fjalës “methletun”, që do të thotë ndëshkimi që 
u është zbritur popujve të mëparshëm. 
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Pastaj ajeti vazhdon e thotë: “Zoti yt është Falës për 

njerëzit, pavarësisht gjynaheve të tyre, por, në të vërtetë, Zoti yt 

është edhe i ashpër në dënim.”. Dënimi i ashpër nuk bie ndesh 

me mëshirën e gjerë të Zotit, ashtu siç nuk duhet të mendojë 

askush se mëshira e Tij e përgjithshme u jep mundësinë të 

padrejtëve dhe zullumqarëve që të bëjnë çfarë të duan. Kjo për 

shkak se në këto raste, Zoti është ndëshkues i ashpër. Prandaj, në 

varësi të sjelljes së vetë njeriut, shihen edhe rezultatet e faljes dhe 

të dënimit.     

 

Dy hulumtime 

 

1– Përse mohuesit habiten me krijimin e ri (me Ringjalljen 

dhe me Botën Tjetër)? 

Nga një numër i madh i ajeteve kur‟anore përftohet se 

problemi më i madh ndërmjet Profetëve dhe idhujtarëve, ka qenë 

çështja e Ringjalljes (sigurisht e ringjalljes me trup e me shpirt), 

sepse ata janë habitur gjithmonë rreth kësaj tematike. Ata pyesnin: 

“Si është e mundur që njeriu të ringjallet edhe një herë pasi është 

bërë dhé?” Kjo habi e tyre përmendet edhe në ajetin e mësipërm: 

“Vallë, pasi të bëhemi dhé, do të krijohemi vërtet përsëri?!” 

Gjithashtu, në Kur‟an janë edhe shtatë ajete të tjera që flasin për 

këtë tematikë: ajetet 35 dhe 82 të sures “El Mu‟minun”, ajeti 27 i 

sures “En Neml”, ajeti 53 i sures “Es Saffat”, ajeti 3 i sures “Kaf” 

dhe ajeti 37 i sures “El Uakia”. 
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Nga këtu bëhet e qartë se kjo pyetje ka qenë aq shumë e 

rëndësishme për ta, saqë e kanë përsëritur në çdo moment. 

Kur‟ani Famëlartë u përgjigjet atyre me shprehje të shkurtra e të 

prera. Për shembull, ajeti 29 i sures “El Araf”, ku thuhet: “Siç ju 

ka krijuar së pari, ashtu do t‟ju ringjallë”, përbëhet nga shumë 

pak fjalë, por që janë bindëse për ta. Në një vend tjetër, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “e për Atë, kjo është edhe më e lehtë”.1 Kjo për 

shkak se në krijimin e parë, ju nuk keni qenë asgjë, ndërsa tani së 

paku ekzistojnë eshtrat e kalbura me baltën që ka mbetur prej 

jush. 

Kur‟ani i fton njerëzit që ta mendojnë dhe ta kuptojnë 

madhështinë dhe fuqinë e Krijuesit: “Vallë, a nuk është i zoti Ai 

që krijoi qiejt dhe Tokën, t‟i rikrijojë ato? Po! Ai është Krijuesi i 

çdo gjëje dhe i Gjithëfuqishmi!”.2  

 

2– A i fal All‟llahu i Lartësuar zullumqarët? 

Në ajetet e mëparshme lexuam se All‟llahu i fal ata që kanë 

bërë padrejtësi dhe pendohen. Ndërsa ai që këmbëngul në 

padrejtësi dhe nuk heq dorë prej saj, All‟llahu nuk e fal atë. Të 

padrejtëve All‟llahu u jep mundësi që ata të ndreqin veten e tyre 

duke u larguar nga padrejtësia. Nëse largohen, i fal, në të kundërt, 

All‟llahu i Madhëruar është Ndëshkues i ashpër. 

Nga ky ajet mësojmë se mëkatet e mëdha, – pjesë e të cilave 

është edhe padrejtësia –, mund edhe të falen, kur realizohen 

kriteret e faljes. Kjo është një kundërpërgjigje ndaj thënies së 

                                                            
1 Sure “Er Rum”, ajeti 27. 
2 Sure “Jasin”, ajeti 81. 
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te'zilëve që thonë se All‟llahu i Lartësuar nuk i fal asnjëherë 

mëkatet e mëdhaja. 

Sido që të jetë, fjalët “falje e gjerë” dhe “dënim i ashpër” i 

bëjnë të gjithë ata që e pranojnë ekzistencën e All‟llahut, që të 

jetojnë ndërmjet frikës dhe shpresës, që konsiderohen nga faktorët 

më të rëndësishëm në formimin dhe edukimin e njeriut. Kështu 

pra, ai nuk brengoset prej mëshirës së All‟llahut për shkak të 

mëkateve të shumta, dhe as nuk është i garantuar ndaj dënimit 

prej numrit të pakët të mëkateve.    

Në lidhje me këtë, në një hadith të të Dërguarit më të 

nderuar (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) thuhet: “Nëse nuk do të ishte mëshira dhe falja e All‟llahut të 

Lartësuar, asnjë nuk do ta gëzonte këtë jetë, e nëse nuk do të ishin 

kërcënimi dhe ndëshkimi i All‟llahut të Lartësuar, do t‟i varnin shpresat 

të gjithë.”1  

Nga këtu qartësohet se ata, që gjatë kryerjes së mëkateve, 

thonë: “All‟llahu është Bujar” (pra, Ai fal), gënjejnë në mbështetjen 

e tyre te bujaria e All‟llahut. Në realitet, ata tallen me ndëshkimin 

e All‟llahut të Lartësuar. 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 5 dhe 6, f. 278, tefsiri “Kurtubij”, vëll. 6, f. 
3514. 
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Ajeti 7 

 

                          

          

 

“Jobesimtarët thonë: „Sikur t‟i ishte dërguar atij një mrekulli 

nga Zoti i tij?‟ Në të vërtetë, ti je vetëm paralajmërues. E, për çdo 

popull ka udhërrëfyes.” 

 

 

Komentimi 

 

Një pretekst tjetër!  

Në ajetet e mësipërme u fol për çështjen e njëshmërisë 

(Teuhidit) dhe të Botës Tjetër (Ringjalljen). Ajeti në fjalë tregon një 

nga kundërshtimet e idhujtarëve kokëfortë rreth profecisë, i cili 

thotë: “Jobesimtarët thonë: „Sikur t‟i ishte dërguar atij një 

mrekulli nga Zoti i tij?‟”.  

Është e qartë se një nga detyrat e Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte që të shpaloste 

mrekullitë e tij, të argumentonte vërtetësinë dhe lidhjen e tij me 
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Shpalljen e All‟llahut. Ai që hulumton për të vërtetën, ka të drejtën 

që të kërkojë mrekulli gjatë dyshimit të tij në vërtetësinë e 

mesazhit Profetik, apo që t‟i qartësohen mrekullitë e profecisë nga 

një mënyrë tjetër. 

Në fakt, kur kanë kërkuar mrekulli, armiqtë e Profetëve 

nuk e kanë pasur qëllimin e mirë, apo dëshirën për të ndjekur të 

vërtetën, por e kanë bërë këtë për shkak të kokëfortësisë së tyre 

dhe mosdorëzimit ndaj realitetit. Prandaj, nga njëra kohë në 

tjetrën, ata kërkonin mrekulli të çuditshme.  

Kërkesa e tyre për mrekulli nuk ka qenë për të zbuluar të 

vërtetën, prandaj edhe Profetët nuk u janë përgjigjur atyre. Në të 

vërtetë, ky grup mohuesish kokëfortë besonin se Profeti (Paqja dhe 

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

kishte fuqi që të bënte çdo vepër të jashtëzakonshme, kështu që 

secilit që propozonte diçka, ai do t‟ia plotësonte.     

Por Profetët u thonin atyre të vërtetën, se ato mrekulli ishin 

prej All‟llahut të Lartësuar dhe se mesazhi i tyre ishte udhëzimi i 

njerëzve në rrugën e drejtë. Për këtë, në mbyllje të ajetit, lexojmë: 

“Në të vërtetë, ti je vetëm paralajmërues. E, për çdo popull ka 

udhërrëfyes.”.  
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Hulumtime 

 

Këtu shtrohen dy pyetje:  

1- A është ajeti “Në të vërtetë, ti je vetëm paralajmërues”, 

një përgjigje për jobesimtarët? Si është e mundur që fjalia “Në të 

vërtetë, ti je vetëm paralajmërues. E, për çdo popull ka 

udhërrëfyes”, të jetë përgjigje për jobesimtarët, kur ata kërkojnë 

mrekulli? 

Përgjigje: Në shtesë të atyre që kemi thënë edhe më parë, 

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

mbi familjen e tij!) nuk e kishte fuqinë e fshehtë absolute që të 

kërkonte mrekulli, sepse detyra kryesore e tij ishte që t‟u tërhiqte 

vërejtjen atyre që ecnin në rrugën e gabuar dhe t‟u bënte thirrje 

për në rrugën e drejtë. Nëse kjo thirrje ka nevojë për mrekulli, 

Profeti e sjell, por ai nuk e sjell këtë mrekulli për kokëfortët e të 

larguarit nga rruga e drejtë. 

Kuptimi i këtij ajeti është: Me të vërtetë, mohuesit harruan 

se qëllimi i Profetëve ishte që të tërheqin vërejtjen e të bëjnë thirrje 

për tek All‟llahu i Lartësuar. Ata besonin se detyra e tyre ishte që 

të sjellin mrekulli. 

2- Çfarë kuptimi ka fraza: “E, për çdo popull ka një 

udhërrëfyes.” 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se cilësitë 

“paralajmërues” dhe “udhërrëfyes”, janë dy cilësi për të Dërguarin 

(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 
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sepse rrënja e fjalisë është: “Ti je paralajmërues dhe udhërrëfyes për 

çdo popull”. 

Përgjigje: Ky komentim është në kundërshtim me 

aparencën e ajetit, sepse shkronja “uau” në fjalinë e këtij ajeti është 

ndarëse mes fjalisë: “E, për çdo popull ka udhërrëfyes”, dhe 

fjalisë: “Në të vërtetë, ti je vetëm paralajmërues.”. Nëse fjala 

“hadin” - “udhëzues”, do të ishte përpara frazës “për çdo popull”, 

atëherë kuptimi i mësipërm do të ishte i saktë, por nuk është 

kështu. 

Një gjë tjetër që mund të vërehet në këtë ajet është se ai ka 

për qëllim të deklarojë dy lloj thirrjesh për në rrugën e All‟llahut 

të Lartësuar: Njëri është që thirrësi të bëjë vetëm paralajmërim dhe 

tjetri është që thirrësi të ftojën në udhëzim.  

Por cili është ndryshimi ndërmjet fjalëve “paralajmërim” dhe 

“udhërrëfim”? Duke iu përgjigjur kësaj pyetjeje, themi se 

paralajmërimi dhe heqja e vërejtjes bëhet ndaj atyre që e kanë 

humbur rrugën e drejtë, dhe thirrja ndaj tyre bëhet për t‟i drejtuar 

në rrugën e drejtë. Ndërsa udhërrëfimi dhe drejtimi në rrugën e 

drejtë është për ata që besuan.   

Në të vërtetë, paralajmëruesi është si motivi i përditësuar, 

ndërsa udhërrëfyesi është në gradën e motivit të përhershëm. 

Kështu thuhet për të Dërguarin dhe Imamin, sepse i Dërguari 

themelon legjislacionin kurse Imami e ruan dhe e mbron atë.  

Ka shumë transmetime që e konfirmojnë këtë që thamë. Në 

një hadith, i Dërguari i All‟llahut të Lartësuar (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Unë jam 

paralajmërues dhe Aliu është udhërrëfyesi.”. 
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Këtu do të përmendim edhe disa transmetime të tjera:  

a– Në fundin e tefsirit të këtij ajeti, Fakhrudin Raziu në 

tefsirin e tij transmeton nga Ibn Abasi: “I Dërguari i All‟llahut vuri 

dorën e vet në gjoksin e tij dhe tha: „Unë jam paralajmërues‟, pastaj 

bëri me dorë tek shpatulla e Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe tha: „Ti je 

udhërrëfyesi. Me ty do të udhëhiqen të udhëzuarit pas meje.‟”.1  

Këtë transmetim e kanë sjellë komentuesi i madh Ibn Kethir 

në tefsirin e tij, dijetari Ibn Sabbag El Malikij në librin e tij 

“Fusulul Muhime”, El Kenxhij Esh Shafi'ij në librin “Kifejetu 

Talib”, Tabarij në tefsirin e tij, Ebu Hajan El Endulusij në tefsirin e 

tij “Bahrul Muhijt”, dijetari Nejsaburijj në tefsirin e tij “El Keshaf” 

si dhe disa komentues të tjerë. 

 b– Hameuejni, një nga dijetarët e shquar të Ehli Synetit, 

transmeton në librin e tij “Feraidu Simtejn” se Ebu Hurejra ka 

thënë: “Në të vërtetë, qëllimi me fjalën „hadijj‟ – udhërrëfyes, është Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!).”.  

c– Mijr Gijathudijn, autori i librit “Habibus Sejid” thotë në 

vëllimin e 2-të, në faqen 12: “Është vërtetuar në rrugë të shumta 

transmetimesh se kur ka zbritur fjala e të Madhërishmit, ku 

thuhet: “Në të vërtetë, ti je vetëm paralajmërues. E, për çdo 

popull ka udhërrëfyes”, Profeti i ka thënë Aliut: “Unë jam 

paralajmëruesi dhe ti je udhërrëfyesi! Me ty, o Ali, do të udhëzohen 

udhëzuesit pas meje.‟”. 

Gjithashtu, këtë hadith e kanë transmetuar Aluzi në tefsirin 

e tij “Ruhul Meanij”, Sheblenxhij në tefsirin “Nurul Ebsar” dhe 

shejkh Sulejman Kanduzij në “Jenabiul Meueddeti”. 
                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 19, f. 14. 
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Edhe pse shumica e këtyre transmetimeve janë me zinxhir 

transmetimi nga Ibn Abasi, mirëpo ai nuk ka qenë personi i vetëm 

që e ka transmetuar hadithin, sepse edhe Ebu Hurejra e ka 

transmetuar, siç e e ka përmendur Hameuejni. Madje edhe vetë 

Aliu e ka transmetuar atë hadith, sipas asaj që e ka transmetuar 

Tha‟lebiu, i cili ka thënë: “Paralajmërues është Pejgamberi, ndërsa 

udhërrëfyesi është një person nga Beni Hashim”, që do të thotë vetë 

Aliu.1 

Këto hadithe nuk e deklarojnë të qënit kalif, por duke 

vërejtur me kujdes kuptimin e gjerë të përmbajtjes së kësaj fjale “el 

hidajetu” – “udhëzim”, ajo nuk është e kufizuar vetëm për Aliun 

(Paqja qoftë mbi të!), por përfshin të gjithë dijetarët dhe sahabët 

(shokët) e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të cilët ishin angazhuar për të 

kryer të njëjtën detyrë. Neve na qartësohet se specifikimi me këtë 

titull i Ali Ibn Ebu Talibit në këto transmetime, tregon se ai është i 

besueshmi dhe i dallueshmi për të.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Për më shumë, shih librin “Ihkakul Hak”, vëll. 3, f. 87. 
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Ajetet 8 - 10  

 

                        

                                 

                           

         

 

“All‟llahu e di se ç‟mbart çdo femër dhe e di sa shkurtohet e sa 

zgjatet (koha e lindjes). Çdo gjë tek Ai është me masë.” 

“Ai i di gjërat e dukshme dhe të padukshme. Ai është i Madhi, i 

Larti.” 

 “(Për Atë) njëlloj është: si ai prej jush që flet me vete edhe ai që 

flet me zë të lartë, si ai që fshihet natën edhe ai që ecën ditën.” 
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Komentimi 

 

Dija absolute e All‟llahut 

Në këto ajete do të lexojmë disa nga cilësitë e Krijuesit. Këto 

ajete plotësojnë çështjen e njësimit (Teuhidit) të All‟llahut të 

Lartësuar dhe të Ringjalljes. Dija e Tij e gjerë është ajo dije mbi të 

cilën është ngritur rregulli i krijimit të krijesave dhe argumentet e 

njësimit. Ajo dije është baza dhe themeli i Ringjalljes dhe i 

drejtësisë së All‟llahut në Ditën e Gjykimit. Këto ajete flasin për dy 

lloj dijeje: 1) dija për sistemin dhe rregullin e krijimit dhe 2) dija 

për veprat e njerëzve. 

Në fillim, ajeti thotë:  

- “All‟llahu e di se ç‟mbart çdo femër” në mitrën e saj, 

qoftë femër njeri, apo kafshë;  

- “dhe e di sa shkurtohet”, d.m.th. Ai e di se sa ditë do t‟i 

shkurtohen përpara se t‟i vijë afati i caktuar; 

- “e sa zgjatet (koha e lindjes)”1 d.m.th. Ai e di se sa do të 

zgjatet koha e lindjes së caktuar. 

Në komentimin e këtyre tri fjalive, komentuesit e Kur‟anit 

kanë dhënë mendime të ndryshme:  

                                                            
1 Rrënja e fjalës “tegijdhu” është “el gajdhu” dhe ka kuptimin e gëlltitjes së lëngut 

dhe zbritjes së nivelit të ujit, por ajo vjen edhe me kuptimin e pakësimit dhe të 

shkatërrimit; Kurse “el gijdhatu” është vendi ku qëndron në të uji dhe e përpin 

atë (ujin); “lejletun gaidhetun” d.m.th. “natë e errët”. 
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Disa komentues, siç e thamë më lart, mendojnë se ato 

tregojnë kohën e lindjes, e cila është tre llojesh: një herë fëmija lind 

përpara kohës së lindjes (përpara afatit), herë tjetër fëmija lind në 

kohën e caktuar (kur mbushet afati i lindjes), ndërsa herë tjetër ai 

lind pasi t‟i kalojë afati i lindjes. All‟llahu i Lartësuar i di të gjitha 

këto. Ai e di me saktësi momentin e lindjes. Këto çështje nuk 

mund t‟i dijë askush, qoftë edhe me aparatura. Kjo dituri është 

specifike vetëm për All‟llahun e Lartësuar, që është larg çdo të 

mete. Shkaku i kësaj është i qartë, sepse përgatitjet e mitrave dhe 

të embrioneve janë të ndryshme dhe asnjë nuk e di këtë ndryshim. 

Disa të tjerë kanë thënë se këto fjali tregojnë për tri gjendjet 

e ndryshme të mitrës gjatë periudhës së shtatzanisë. Kështu, fjalia 

e parë tregon për embrionin e ruajtur në mitër, e dyta tregon për 

gjakun e menstruacioneve që rrjedh në mitër, të cilin e thith 

embrioni i sapoformuar, ndërsa fjalia e tretë tregon për gjakun 

shtesë, i cili del jashtë gjatë shtatzanisë ndonjëherë, ose gjaku i 

lehonës që rrjedh gjatë lindjes.1 

Ka mundësi që qëllimi i këtij ajeti t‟i përfshjë të gjitha 

komentimet e përmendura. Megjithatë, komentimi i parë është më 

i afërt, me argumentin se fjala mbart ka për qëllim embrionin e 

sapoformuar, kurse dy frazat “tegijdhu”  dhe “tezdadu” tregojnë 

shtimin dhe pakësimin  në periudhat e shtatzanisë.  

Pastaj All‟llahu i Lartësuar thotë: “Çdo gjë tek Ai është me 

masë të caktuar”, që askush të mos mendojë se kjo shtesë dhe ky 

                                                            
1 Autori i tefsirit “Mijjzan” thotë se disa transmetime të Imamëve të Ehli Bejtit 
(Paqja qoftë mbi ta!) e mbështesin këtë mendim. Ibn Abasi është prej atyre që e 
mbështesin këtë mendim. Por duke vërejtur transmetimet e ardhura në tefsirin 
“Nuruth Thekalejn” në komentimin e këtij ajeti, kuptojmë se shumica 
mbështesin atë çfarë thamë në komentimin e parë të tij. 
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pakësim është i pallogaritur dhe pa argument. Përkundrazi, çdo 

orë, minutë dhe çdo çast nuk kalon pa u llogaritur mirë, me masë 

të caktuar e të mjaftueshme, sikurse fetusi dhe gjaku në mitër 

është i përllogaritur me masë dhe është i caktuar. Ajeti në 

vazhdim konfirmon atë çfarë shpjeguam në ajetin e mësipërm, ku 

thuhet: “Ai i di gjërat e dukshme dhe të padukshme”, pra 

diturinë e Zotit për të dukshmen dhe për të padukshmen. Prandaj: 

“Ai është i Madhi, i Larti”. Ai është i Gjithëditur për çdo gjë dhe 

Atij nuk mund t‟i fshihet asgjë. 

Për ta plotësuar këtë kërkim e për të argumentuar diturinë 

absolute të Zotit, Kur‟ani Fisnik thotë: “Për Atë, njëlloj është (në 

dijen e Tij): si ai prej jush që e fsheh thënien, edhe ai që flet 

hapur, si ai që fshihet natën edhe ai që ecën ditën.”.1 Kjo është e 

vërteta. Për Atë që gjendet në çdo vend, nuk ka kuptim e 

dukshmja dhe e padukshmja, apo nata e dita, sepse të gjitha janë 

të Tij dhe Ai është i Gjithëditur për çdo gjë.  

 

Hulumtime 

 

1– Kur‟ani dhe shkenca e Embrionologjisë 

Kur‟ani Famëlartë e ka trajtuar disa herë çështjen e 

embrionit dhe mrekullinë e formimit të tij, duke qenë kështu një 

nga argumentet e njësimit dhe të njohjes së All‟llahut dhe të dijes 

                                                            
1 “Saarebe” vjen nga “serebe”, njësoj si “darere”, me kuptimin e ujit që rrjedh. 

Gjithashtu, kjo fjalë përdoret  edhe për personin që shkon në punë. 
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së Tij absolute. Shkenca e embrionologjisë është ndër shkencat e 

reja e bashkëkohore, që më parë përbëhej nga informacione 

fillestare e të kufizuara. Në kohët e sotme, kjo shkencë ka evoluar, 

duke zbuluar se me të vërtetë, mësimi më i madh për njësimin dhe 

dijen e All‟llahut të Lartësuar, është i fshehur në përbërjen e 

embrionit dhe në fazat e formimit të tij. 

Kush është Ai që kujdeset për këtë krijesë të padukshme 

dhe atë çfarë ndodh me të “në tre errësirat”? Kush është Ai që 

shquhet për zgjuarsinë dhe përsosmërinë e formimit, duke  i 

dërguar sasinë e caktuar të ushqimit këtij embrioni dhe duke e 

udhëzuar atë në periudhat e jetës së tij? 

Në ajetin e mëparshëm, ku thuhet: “All‟llahu e di se 

ç‟mbart çdo femër”, nuk është për qëllim vetëm dija e Tij, pra të 

diturit nëse është femër apo mashkull, por dija për të gjitha 

veçoritë. Të gjitha këto gjëra nuk është askush në gjendje që t‟i 

dijë. Duke u bazuar në këtë, nuk ka dyshim se ekzistenca e këtij 

sistemi kaq të përsosur dhe të ndërlikuar të embrionit dhe 

periudhave të formimit të tij, nuk mund të mos dëshmojë 

Krijuesin e Ditur dhe të Aftë. 

 

2– Çdo gjë ka një masë të caktuar 

Në ajete të ndryshme të Kur‟anit Famëlartë lexojmë se çdo 

gjë ka një kufi të caktuar dhe nuk mund ta kalojë cakun e saj. Në 

ajetin 3 të sures “Et Talak”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “All‟llahu 

e përmbush me siguri vendimin e Tij dhe për çdo gjë Ai ka 

caktuar masë.”. Në ajetin 21 të sures “El Hixhr”, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Nuk ka asnjë send që të mos gjendet te thesaret 
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e Tij; por prej tij ne japim me masë të caktuar.”. Ndërsa në ajetin 

që po komentojmë, thotë: “Çdo gjë tek Ai është me masë.”. 

E gjithë kjo tregon se nuk ka asgjë në këtë botë që nuk është 

e mirëllogaritur, madje edhe ekzistenca e krijesave në natyrë, që 

ndonjëherë ne i konsiderojmë si të parëndësishme, është pa 

dyshim në bazë të një llogarie të saktë. Nuk ka dyshim se prej 

mençurisë së All‟llahut është që çdo gjëje në këtë univers t‟i 

vendosë një kufi, një masë dhe një rregull. 

Gjithçka që kemi marrë sot prej sekreteve të universit 

nëpërmjet shkencave, e konfirmon pikërisht këtë të vërtetë. Për 

shembull, ne vërejmë se gjaku i njeriut – që është një lëndë jetësore 

për ekzistencën e tij, e që kryen një rol të rëndësishëm në 

transmetimin e lëndëve të domosdoshme për qelizat e trupit –  

përbëhet nga njëzet apo më shumë lëndë. Nëse do të bëhej ndonjë 

ndryshim në të, shëndeti i njeriut do të ishte në rrezik. Prandaj, 

për të mësuar mungesën e sasisë në trup, bëhen analizat e gjakut, 

matet përqindja e sheqerit, e yndyrës dhe e të gjitha përbërjeve të 

tjera të gjakut, dhe bëhet diagnostikimi i sëmundjes nëpërmjet 

shtimit apo mungesës së këtj raporti. Këtë veçori, këtë saktësi dhe 

rregull, nuk e ka vetëm gjaku i njeriut, por çdo gjë në këtë gjithësi.  

Mungesa e rregullit që vëmë re ndonjëherë në botën e 

ekzistencës, në fakt është vetëm produkt i mangësisë në njohuritë 

dhe dijet tona. Njeriu që e beson All‟llahun e Lartësuar nuk mund 

të mendojë se në krijimin e Tij ka të meta. Me zhvillimin e 

shkencave dhe të teknologjisë na konfirmohet kjo e vërtetë. 

Në mënyrë që shoqësia njerëzorë të jetojë në qetësi e 

harmoni, duhet të ketë gjithmonë parasysh moton: “Çdo gjë tek 

Ai është me masë.”. Kjo moto duhet ta udhëheqë në çdo gjë dhe 
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të shmangë neglizhencën dhe ekstremizmin në veprimet e tij. Të 

gjitha institucionet sociale duhet t‟i nënshtrohen përllogaritjes dhe 

ekuilibrave . 

 

3– E dukshmja dhe e padukshmja janë të njëjta tek 

All‟llahu i Lartësuar 

E dukshmja dhe e padukshmja janë dy nocione relative dhe 

përdoren për qenien, dituria dhe ekzistenca e së cilës është e 

kufizuar. Për shembull, ne kemi shqisa që kanë shkallë relative. 

Kur diçka ndodhet në hapësirën tonë, atëherë ajo është e dukshme 

për ne, ndërsa ajo që është jashtë, është e panjohur dhe e 

padukshme. Nëse supozojmë se fuqia e të shikuarit është e 

pakufizuar dhe se mund të depërtojë në thellësi të gjërave, atëherë 

sigurisht që çdo gjë do të quhej e dukshme për ne. 

Meqenëse Veta e All‟llahut është Absolute dhe ekzistenca e 

Tij po ashtu është Absolute, atëherë çdo gjë për Atë është e 

dukshme dhe jo e fshehur. Për Atë, e padukshmja dhe e dukshmja 

kanë një kuptim. Përshembull: Kur ne shikojmë ditën atë çfarë 

kemi në dorë, a mund ta mohojmë se çfarë ka në to?! I gjithë 

universi është i përfshirë në dijen absolute të All‟llahut. 

 

 

4– Ndikimet edukative në perceptimin tonë për diturinë e 

All‟llahut të Lartësuar 

Në ajetet e mëparshme thuhej se All‟llahu i Lartësuar e di të 

fshehtën dhe atë që thuhet haptazi nga fjalët dhe lëvizjet tuaja 

ditën dhe natën. Të gjitha janë të ditura tek Ai. A e besojmë ne 

këtë të vërtetë? Nëse do ta besonim me të vërtetë këtë gjë dhe do 

ta ndjenim se All‟llahu i Lartësuar është i ditur për gjithçka rreth 

nesh, pa dyshim se ky besim dhe kjo ndjenjë e brendshme do të na 
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mundësonte një ndryshim të thellë në shpirtin, mendjen, fjalët dhe 

ndërgjegjen tonë. 

Transmetohet nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), se në 

përgjigje ndaj atij që e pyeti për mënyrën e sjelljes në këtë jetë, ai 

ka thënë: “E kam mësuar mirë se All‟llahu i Lartësuar është i Ditur për 

çdo gjë rreth meje, prandaj kam pasur turp prej Tij.”.1  

Siç e vërejmë në shumë qëndrime të historisë së 

myslimanëve dhe mënyrës së jetesës së tyre, kjo e vërtetë dallohet 

qartë. Në një histori të ndodhur thuhet se njëherë babë e bir hynë 

në një kopsht. Babai u ngjit në një degë peme për të këputur frutat 

e saj, pa marrë leje nga pronari, ndërkohë që i biri qëndroi poshtë 

pemës për të ruajtur sendet. Papritur, djali që ishte besimtar dhe i 

ditur, bërtiti dhe i thirri babait të tij që të zbriste me shpejtësi. 

Babai pati frikë e zbriti menjëherë nga pema, duke e pyetur se 

kush i kishte parë. I biri iu përgjigj: “Ai që është sipër nesh”. Babai 

shikoi lart, por nuk pa askënd. E pyeti përsëri të birin se kush po i 

shihte. Ai sërish iu përgjigj: “Ai që është sipër nesh”. Babai shikoi 

prapë lart dhe nuk pa askënd. Pastaj, i biri i tha: “O babai im, e 

kisha fjalën për All‟llahun e Lartësuar, sepse Ai është i 

Gjithëdijshmi, që e di të dukshmen dhe të padukshmen. Si është e 

mundur që të kesh frikë se po të shohin njerëzit dhe nuk ke frikë 

se po të sheh All‟llahu i Lartësuar?! Ku është besimi?!” 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Mustedrek”, vëll. 12, f. 172. 
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Ajeti 11  

 

                               

                           

                     

 

“Njeriu ka përcjellës (engjëj), para tij dhe pas tij, që e 

mbikëqyrin atë me urdhrin e All‟llahut. Me të vërtetë, All‟llahu 

nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë 

ç‟kanë në vetvete. Kur Ai dëshiron ta ndëshkojë një popull, 

askush nuk mund ta pengojë Atë; dhe ata, përveç Tij, s‟kanë 

asnjë ndihmës.” 

 

 

Komentimi 

 

Përcjellësit e padukshëm! 

Në ajetet e lartpërmendura mësuam se All‟llahu i Lartësuar 

është i Dituri i të padukshmes dhe i të dukshmes. Ai i di sekretet e 

njerëzve dhe të fshehtat e tyre. Ajeti që është objekt studimi flet 
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për ruajtjen dhe mbrojtjen e All‟llahut ndaj robërve të Tij: “Njeriu 

ka përcjellës (engjëj), para tij dhe pas tij, që e mbikëqyrin atë me 

urdhrin e All‟llahut.”.1 

Askush nuk duhet të mendojë se mbrojtja dhe ruajtja është 

pa kushte, e në këtë mënyrë të zhytet në shkarje dhe gabime, apo 

të bëjë gjynahe që meritojnë ndëshkimin, e pastaj të presë që 

All‟llahu dhe engjëjt ta ruajnë. Kur‟ani e shpjegon këtë gjendje me 

këto fjalë: “All‟llahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, 

derisa ata të ndryshojnë ç‟kanë në vetvete.”. 

Me qëllim që askush të mos mendojë se: Meqenëse 

ekzistojnë engjëjt mbrojtës, atëherë s‟ka kuptim ndëshkimi apo 

shpërblimi, ajeti shton e thotë: “Kur Ai dëshiron ta ndëshkojë një 

popull, askush nuk mund ta pengojë Atë; dhe ata, përveç Tij, 

s‟kanë asnjë ndihmës.”. Për këtë shkak, kur hidhet ndëshkimi i 

All‟llahut mbi një komb apo ymet, atëherë roli i përcjellësve 

përfundon dhe ata e lënë njeriun të përballet me ngjarjet.     

 

 

 

 

 

                                                            
1 Ka një mendim ndër komentuesit se përemri “lehu” është për atë që kthehet. 
Siç e tregon ajeti, kjo fjalë i referohet njeriut, gjë që e konfirmojnë edhe ajetet e 
mëparshme, mirëpo një pjesë e komentuesve kanë thënë se ajo i referohet 
Pejgamberit ose All‟llahut, dhe kjo bie në kundërshtim me atë që thuhet në 
fund të ajetit (shikoje me kujdes). 
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Dy hulumtime 

 

1- Cilët janë përcjellësit? 

Fjala “el muakkebatu”, siç ka ardhur në tefsirin “Mexhmaul 

Bejan” të dijetarit Tabarsij dhe siç kanë thënë disa komentues, 

është shumësi i fjalës “muakkabetun”, që është vetë shumësi i 

“muakkabun”. Kjo fjalë tregon një grup që punon me rotacion dhe 

në mënyrë të vazhdueshme. Nga ky ajet është e qartë se All‟llahu i 

Lartësuar ka urdhëruar një grup melekësh, që ta ruajnë njeriun 

natën dhe ditën, nga para dhe nga mbrapa. 

Gjatë jetës së tij, njeriu është i ekspozuar ndaj shumë 

ngjarjeve shpirtërore e trupore. Sëmundjet, apo ndryshimet në 

qiell e në tokë e rrethojnë atë, veçanërisht në periudhën e 

fëmijërisë, kohë gjatë së cilës ai nuk e di se çfarë ndodh rreth tij, 

duke u bërë kështu një objektiv i lehtë për t‟u goditur. Njeriu 

mund të mahnitet se si fëmija shpëton dhe zhvillohet në mesin e 

të gjitha këtyre ngjarjeve. Kjo dukuri është e mahnitshme 

veçanërisht në familjet që nuk i kuptojnë këto çështje dhe që 

vuajnë nga mundësitë e pakta, siç janë fëmijët e fshatit për 

shembull, të cilët vuajnë nga privimi dhe varfëria, si dhe janë më 

të ekspozuar ndaj sëmundjeve. 

Nëse e shohim me kujdes këtë çështje, do të kuptojmë se 

atje ka forca mbrojtëse e ruajtëse, që e ruajnë njeriun prej këtyre 

ndodhive, si një mburojë e vërtetë. 

Shpesh, kur njeriu ekspozohet para këtyre ngjarjeve të 

rrezikshme dhe shpëton prej tyre mrekullisht, e bëjnë atë të ndjejë 
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se e gjithë kjo nuk është një rastësi, por diku atje ka forca 

mbrojtëse që e mbrojnë atë. 

Ka shumë hadithe të transmetuara nga Imamët e 

myslimanëve që e konfirmojnë këtë të vërtetë. Njëri prej tyre është 

hadithi i transmetuar nga Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) në 

komentimin e këtij ajeti, ku thuhet: “Me urdhrin e All‟llahut, njeriu 

ruhet që të mos bjerë në ndonjë pus, apo që të mos i rrëzohet sipër ndonjë 

mur, apo që të mos e godasë ndonjë gjë tjetër. Dhe kur t‟i vijë caktimi, ata 

dy melekët që e ruajnë atë natën dhe dy të tjerë që e ruajnë atë ditën, duke 

e ndjekur vazhdimisht.”.1 

Në një hadith tjetër, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) thotë: 

“Çdo njeriu i janë caktuar dy melekë që e ruajnë atë, e kur të vijë urdhri 

nga ana e All‟llahut, ata distancohen ndërmjet tij dhe urdhrit të 

All‟llahut.”2  

Në librin “Nehxhul Belaga” lexojmë se Prijësi i 

myslimanëve, Aliu (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Çdo njeri ka dy 

melekë që e mbrojnë atë, dhe kur të vijë ajo që është caktuar që më parë, 

ata e lirojnë rrugën mes asaj dhe njeriut.”3  

Gjithashtu, në “Nehxhul Belaga”, kur flitet për përshkrimin 

e melekëve, në hutben e parë thuhet: “dhe prej tyre (melekëve) ka 

mbrojtës që ruajnë robtë e Vet.”.  

Pamundësia jonë për ta perceptuar ekzistencën e 

përcjellësve me anë të shqisave, apo të eksperimenteve shkencore, 

nuk është argument për të thënë se ata nuk ekzistojnë. Sigurisht, 

pamundësia e shqisave të njeriut ekziston edhe në fushat e tjera. 

                                                            
1 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 283. 
2 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 283. 
3 “Nehxhul Belaga”, fjalë të Shkurtra, fjala 201. 
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Kur‟ani Famëlartë dhe enciklopeditë e tjera shkencore kanë 

treguar shumë gjëra që janë dhe që ndodhin përtej shqisave tona 

dhe që nuk mund të dëshmohen me rrugë të zakonshme. Për më 

tepër, më lart thamë se ne jemi të ekspozuar para shumë rreziqeve 

në jetën tonë, prej të cilave nuk mund të shpëtojmë vetëm se me 

ekzistencën e këtyre forcave mbrojtëse. 

 

2– Ndryshimi fillon nga vetvetja (ligj i përgjithshëm) 

Fraza: “All‟llahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli”, 

e cila ka ardhur në dy vende të ndryshme në Kur‟anin Famëlartë, 

na e bën të qartë se ky është një ligj dhe rregull i përgjithshëm, një 

ligj i prerë dhe paralajmërues. 

Ky ligj apo rregull, që është një ndër ligjet bazë të 

Sociologjisë në Islam, tregon se çdo gjë që e godet njeriun është 

për shkak të veprave që kryen, si dhe çdo gjë që e godet një 

popull, si për shembull mirësia apo skamja, është për shkak të asaj 

që ata kanë punuar me duart e tyre. Ajo që thuhet, se gjoja është 

fat ose rastësi, ose ajo çfarë supozojnë fallxhorët apo magjistarët, 

nuk ka asnjë bazë vërtetësie. Baza dhe rregulli janë vullnet i 

popullit, pra janë në varësi të asaj që ata vetë dëshirojnë. Është 

vullneti i popujve që të ndryshojnë atë çfarë mbartin në vetvete, 

derisa t‟i kaplojë mëshira apo ndëshkimi i Zotit.  

Me fjalë të tjera, Kur‟ani na konfirmon se çdo ndryshim i 

brendshëm i popujve, është i lidhur me ndryshimin e jashtëm të 

tyre dhe se çdo sukses apo dështim që e godet çdo popull, është i 

lidhur po me vetet e tyre. Ata që kërkojnë faktorë të jashtëm për të 

shfajësuar veprat dhe sjelljet e tyre, duke i parë ata si shkak të 
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skamjes dhe të dëshpërimit, bien në një gabim të madh. Kjo sepse 

forcat e skëterrës nuk mund të bëjnë asgjë, nëse nuk e gjejnë 

frymëzimin e tyre brenda  shoqërisë.    

E rëndësishme është që të pastrojmë shoqëritë tona nga 

këto dukuri dhe të mos i lejojmë që të depërtojnë, sepse të gjitha 

këto janë prej shejtanit, dhe ne e dimë mirë se shejtani nuk ka 

asnjë rrugë të hapur ndaj robve të sinqertë të All‟llahut të 

Lartësuar. Ai ka nën kontroll vetëm atë që ia shtron rrugën atij.  

Ky mësim kur'anor na thotë: Ne duhet të bëjmë revolucion 

të brendshëm, në mënyrë që t‟i japim fund gjendjes së mjeruar 

dhe të privimit. Të bëjmë revolucion ideologjik, kulturor, 

doktrinal dhe moral. Kur të biem në kthetrat e mjerimit, ne duhet 

të kërkojmë pikat tona të dobëta në vetat tona dhe t‟i pastrojmë 

shpirtërat tanë prej tyre duke u penduar me një pendim të 

sinqertë tek All‟llahu i Lartësuar dhe të fillojmë një jetë të re, të 

mbushur me dritë lëvizje dhe zhvillim. Në këtë mënyrë, ne do të 

jemi në gjendje që ta zëvendësojmë humbjen me triumfin. Ne nuk 

duhet t'i fshehim pikat e dobta që kemi e as faktorët e mposhtjes 

në brendinë tonë dhe pastaj këto t'i kërkojmë në shoqëri duke u 

vërtitur në rrugë të lakuara. 

Janë shkruar libra të shumtë që tregojnë për faktorët e 

triumfit të myslimanëve të parë. Mirëpo, pas një kohe, pushteti i 

tyre u dobësua dhe u shua pak e nga pak. Nëse dëshirojmë që të 

frymëzohemi nga mësimi i mësipërm, që rrjedh Shpallja, atëherë 

ne duhet ta hulumtojmë atë triumf, atë mposhtje si dhe faktorët 

ideologjikë, doktrinalë dhe moralë te myslimanët. Në revolucionet 

bashkëkohore, prej tyre edhe revolucioni islamik iranian, 

revolucioni algjerian, apo revolucioni i myslimanëve afganë, ne 

shohim zbatimin e këtij mësimi kur‟anor. Kështu, përpara se 
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shtetet pushtuese dhe kolonialiste të ndryshonin mënyrën e 

sjelljes me ne, ishim vetë ne që e ndryshuam veten tonë, e për 

pasojë çdo gjë ndryshoi.    

Si do që të jetë, ky është një mësim i vlefshëm për të 

shkuarën dhe për të ardhmen tonë, për të gjithë myslimanët dhe 

brezat e ardhshëm. Ne besojmë se vetëm udhëheqjet triumfuese 

mund t‟i ndryshojnë popujt e tyre, duke u bazuar në këtë mësim 

të përjetshëm. Në historinë e myslimanëve dhe të Islamit ka 

dëshmi të shumta rreth kësaj. 
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Ajetet 12 – 15 

 

                      

                             

                           

                           

                               

                           

              

 

“Ai jua tregon juve vetëtimën, duke ju bërë të frikësoheni e të 

shpresoni; është Ai që krijon re të rënda (me shi).” 

“Bubullima e madhëron Atë me falënderim, por edhe engjëjt,  

nga frika ndaj Tij; Ai i dërgon rrufetë dhe godet me to kë të 

dojë; - dhe ata përsëri diskutojnë për All‟llahun, ndërkohë që Ai 

është i ashpër në ndëshkime.” 
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“Vetëm për Atë është lutja e vërtetë! Kurse idhujt, të cilëve 

jobesimtarët u luten në vend të All‟llahut, nuk u përgjigjen 

lutjeve të tyre aspak. Rasti i tyre është si rasti i atij që i zgjat 

duart tek uji,  për t‟i ardhur te goja, por ai kurrsesi nuk i vjen. 

Lutja e jobesimtarëve është e kotë.” 

“All‟llahut i përulet në sexhde gjithçka që gjendet në qiej dhe 

në Tokë, me hir a me pahir, si dhe hijet e tyre i përulen në 

mëngjes dhe në mbrëmje.” 

 

 

Komentimi 

 

Argumente të tjera të madhështisë së All‟llahut të 

Madhëruar 

Edhe një herë tjetër, Kur‟ani Famëlartë prek argumentet e 

njësimit, shenjat e madhështisë dhe sekretet e krijimit. Këto ajete 

përpiqen të forcojnë lidhjen mes njeriut dhe Zotit të tij, duke 

treguar disa dukuri natyrore në mënyrë përmbledhëse, por me 

kuptim të thellë, që të përhapet e të shkëlqejë drita e besimit në 

zemrat e njerëzve. Ajeti i parë tregon për vetëtimën dhe thotë: “Ai 

jua tregon juve vetëtimën, duke ju bërë të frikësoheni e të 

shpresoni.”. Vetëtima me dritën e saj nga njëra anë të rrëmben 

shikimin, ndërsa nga ana tjetër shkakton një zë të frikshëm, që 

është bubullima. Ndonjëherë mund të shkaktojë zjarre, sidomos 

në vendet shkretinore, duke ngjallur frikë te njerëzit, por nga ana 

tjetër ajo është shkak që shiu të zbresë, të largojë thatësirën e 
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shkretëtirës, të gjallërojë tokat e mbjella, të ujisë bimësinë dhe t‟i 

kënaqë njerëzit. Ndërmjet kësaj frike dhe shprese, njerëzit 

përjetojnë emocione të forta. Më pas, ajeti shton e thotë: “është Ai 

që krijon re të rënda (me shi)”, që shuajnë etjen e tokave 

bujqësore. 

 

Mirësitë e vetëtimës dhe të bubullimës 

Në kuptimin shkencor, dukuria e vetëtimës është afrimi i 

dy reve me njëra-tjetrën. Ato të dyja mbartin ngarkesa elektrike 

pozitive dhe negative. Nga afrimi i tyre kryhet procesi i 

shkarkimit të dy ngarkesave ndërmjet dy reve, duke shkaktuar një 

shkëndijë të madhe. Kështu ndodh edhe kur bashkohen dy telat 

që kanë rrymë pozitive e negative, dhe nëse jemi afër tyre, 

dëgjojmë një zhurmë të lehtë. Por retë kanë një ngarkesë të madhe 

elektronesh dhe shkaktojnë një zhurmë të fortë, e cila quhet 

bubullimë ose gjëmim. 

Kur afrohet një re, që mbart ngarkesë elektrike pozitive, me 

tokën, e cila mbart ngarkesa elektrike negative, atëherë do të 

ndodhin shkëndija elektrike, të cilat quhen rrufe. Toka dhe zonat e 

larta konsiderohen kreshta e përcjellësit negativ. Sigurisht që kjo 

është e rrezikshme. Madje edhe  njeriu në shkretëtirë mund të 

përfaqësojë përcjellësin dhe bën që të ndodhë shkarkimi i 

ngarkesave duke e shndërruar njeriun në pluhur menjëherë. Për 

këtë shkak, kur vetëtima bie në shkretëtirë, njeriu duhet të struket 

tek ndonjë pemë, mur, mal apo tek një vend tjetër i ngritur,  ose të 

shtrihet në një vend të ulët.    
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Sidoqoftë, vetëtima ka shumë dobi që janë zbuluar gjatë 

kërkimeve të shkencës bashkëkohore. Këtu do të tregojmë tri prej 

tyre:  

1– Ujitja: prej vetëtimës formohet një temperaturë shumë e 

lartë, që ndonjëherë arrin deri në 15 mijë gradë celcius. Kjo është 

një temperaturë e mjaftueshme për të djegur ajrin rreth saj, dhe si 

rezultat e ul presionin atmosferik dhe shkakton rënien e pikave të 

shiut. Për këtë arsye vërejmë se pas vetëtimës bie shi i 

rrëmbyeshëm. Ujitja është një nga funksionet e vetëtimës. 

2– Sterilizimi: si rezultat i temperaturës së lartë që 

shkakton vetëtima, në pikat e shiut shtohet përqindja e oksigjenit. 

Ky ujë emërtohet si ujë i rëndë ose ujë i oksiduar (H2O2). Një prej 

efekteve të tij është edhe vrasja e mikrobeve, prandaj përdoret për 

të larë plagët. Kur pikat e shiut bien në tokë, ato do të shfarosin të 

gjitha vezët e insekteve dhe sëmundjet në tokat bujqësore, prandaj 

thuhet se gjatë vitit që ka shumë sëmundje bujqësore, ka patur 

shumë pak vetëtima, bubullima e rrufe. 

3– Ushqimi dhe plehërimi: pikat e ujit dhe temperaturat e 

larta reagojnë ndaj vetëtimës për të prodhuar acidin karbonik. Kur 

pikat e ujit zbresin në tokë dhe bashkohen me përbërësit e tokës, 

ato formojnë një lloj plehu organik. Në këtë mënyrë bëhet 

ushqyerja e bimëve. 

Disa shkencëtarë thonë se sasia e plehërave organike që 

prodhon vetëtima në një vit, arrin në dhjetëra milionë tonë dhe se 

kjo është një sasi shumë e madhe. 

Nga një dukuri e vogël natyrore shohim gjithë këto dobi 

dhe begati. Vetëtima mundëson ujitjen, spërkatjen e helmeve dhe 
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ushqyerjen. Ky mund të jetë një argument i qartë për të njohur 

All‟llahun e Lartësuar. Të gjitha këto mirësi janë prej begative të 

vetëtimës. Vetëtima mund të jetë një faktor i rëndësishëm në 

ndezjen e zjarreve nëpërmjet rrufeve. Ajo mund të djegë njeriun 

ose pemët, edhe pse ndodh rrallë. Megjithatë, ajo është një 

element frike për njerëzit. 

Fjalia “është Ai që krijon re të rënda (me shi)” ka mundësi 

të ketë lidhje me vetëtimën, e cila i formon këto re të mbushura 

me ujë. 

Ajeti tjetër tregon për zhurmën e bubullimës që bashkohet 

me vetëtimën: “Bubullima e madhëron Atë me falënderim.”.1 

Kjo zhurmë e stuhishme në botën e natyrës merret si 

shembull, sepse ajo (bubullima) bashkë me vetëtimën janë në 

shërbim të një qëllimi të vetëm. Ato të dyja kanë dobi të shumta, 

siç e treguam edhe më lart dhe i bëjnë falënderim e lavdërim 

All‟llahut të Lartësuar. Thënë ndryshe: Bubullima dhe vetëtima 

dëshmojnë madhështinë e Krijuesit dhe sistemin e krijimit që 

është një libër më vete që përmban në fletët e tij argumentet e 

ekzistencës së All‟llahut të Madhëruar. Çdo grimcë në këtë gjithësi 

ka një sistem preciz dhe tregon për se All‟llahut i Lartësuar është i 

pa të meta (A janë lartësimi e madhërimi gjë tjetër, përveç kësaj?!).  

Ajeti flet për fuqinë dhe urtësinë e All‟llahut (A nuk është 

falënderimi veçse sqarim i cilësive të përsosura?!).    

                                                            
1 Për qartësim të mëtejshëm të kuptimit të madhërimit dhe falënderimit të 
krijesave ndaj All‟llahut të Lartësuar, lexoni shpjegimin e ajetit 44 të sures “El 
Isra”, ku thuhet: “Dhe nuk ka asnjë që nuk e madhëron Atë, duke e 

lavdëruar, por ju (o njerëz) nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata.” 
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Disa filozofë kanë thënë se çdo grimcë në këtë gjithësi ka 

një lloj logjike dhe ndjenje. Me anë të kësaj logjike, ato e 

falënderojnë All‟llahun dhe e lartësojnë Atë, jo vetëm me gjuhën e 

gjendjes,  por edhe me një gjuhë të foluri. 

Jo vetëm vetëtima e bubullima, si dhe të gjitha pjesët e tjera 

të botës, e madhërojnë dhe e lavdërojnë All‟llahun e 

Madhërueshëm, “por edhe engjëjt, nga frika ndaj Tij”,1 sepse ata 

e kanë frikë All‟llahun e Lartësuar për urdhrat që u janë obliguar; 

ata kanë frikë se mos i kanë neglizhuar dhe nuk i kanë bërë ashtu 

siç duhet urdhrat, dhe si rrjedhim ata i druhen ndëshkimit të 

Zotit. Ne e dimë se frika i godet ata që ndiejnë përgjegjësitë ndaj 

obligimeve të tyre dhe detyrave që u janë ngarkuar. Kjo është një 

frikë konstruktive që e nxit njeriun të përpiqet dhe të lëvizë e të 

garojë. 

Për ta qartësuar edhe më tej dukurinë e vetëtimës dhe të 

bubullimës, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ai i dërgon rrufetë dhe 

godet me to kë të dojë.”. Ndonëse i shohin argumentet e 

madhështisë së All‟llahut në botën e krijimit të qiejve dhe të tokës, 

bimësinë, pemët, vetëtimën, bubullimën dhe shembuj të tjerë si 

këto, si edhe pafuqinë e njeriut ndaj këtyre dukurive, madje qoftë 

edhe ndaj një dukurie të vetme siç është shkëndija e vetëtimës, 

prapëseprapë është një grup injorantësh që polemizojnë për 

All‟llahun: “dhe ata përsëri diskutojnë për All‟llahun, ndërkohë 

që Ai është i ashpër në ndëshkime.”. 

                                                            
1 Shejh Tusij në tefsirin e tij “Et Tibjan”, vëll. 6, f. 230, ka thënë se fjala “el 
khijfetu”, do të thotë sqarim i gjendjes së personit, kurse “el khaufu” është 
paskajorja e saj. 
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Fjala “el mihal” rrjedh nga rrënja e fjalës “el hijletu”, që do të 

thotë kontroll i fshehtë dhe i padukshëm. Pra, All‟llahu që e ka fuqinë 

për këtë kontroll dhe drejtim, zotëron diturinë dhe mençurinë e 

lartë. Për këtë shkak, Ai mund të triumfojë ndaj armiqve të Tij dhe 

askush nuk mundet t‟i shpëtojë gjykimit të Tij. 

Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë shumë mendime për 

komentimin e ajetit që thotë: “ndërkohë që Ai është ndëshkues i 

rreptë”, duke e interpretuar në versionet: “Ai është i ashpër në 

ndëshkim”, ose “i rreptë në ndëshkim”, ose “Ai është i aftë për të 

ndëshkuar”, ose “i ashpër dhe i drejtë për të gjykuar”.1 

 

Ajeti i fundit tregon për dy çështje: 

E para: Sipas thënies së ajetit: “Vetëm për Atë është lutja e 

vërtetë!”, All‟llahu i Lartësuar është Ai që u përgjigjet lutjeve tona. 

Ai ka dije të plotë për lutjen dhe kërkesën e robve të Tij dhe është i 

aftë për t‟iu përgjigjur nevojave të tyre. Për këtë arsye, lutja dhe 

kërkesa jonë për Të janë të vërteta dhe jo të kota.      

Por lutja ndaj idhujve është e kotë dhe e padobishme, siç 

thotë All‟llahu i Lartësuar: “Kurse idhujt, të cilëve jobesimtarët u 

luten në vend të All‟llahut, nuk u përgjigjen lutjeve të tyre 

aspak.”. Kjo lloj lutjeje nuk është gjë tjetër veçse një imagjinatë, 

sepse ajo çfarë ata thonë për dijen dhe aftësinë që kanë idhujt (që 

ata i quajnë zota), nuk është gjë tjetër veçse imagjinatë dhe iluzion. 

A nuk është e Vërteta, vetë realiteti dhe burimi i mirësisë dhe i 

                                                            
1 Disa e kanë komentuar fjalën “el mihal” prej “el mihel'lu” dhe “el mahilu” në 
kuptimin e kurthit, polemikës dhe këmbënguljes ndaj ndëshkimit, por ajo që cituam 
më sipër është më e sakta, kurse dy komentimet e tjera janë afër kuptimit. 
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begatisë? A nuk është e pavërteta, vetë imagjinata dhe burimi i së 

keqes dhe i shkatërrimit? Për ta portretizuar këtë tematikë, 

Kur‟ani Famëlartë na sjell një shembull të gjallë dhe të 

mrekullueshëm, ku thotë: “Rasti i tyre është si rasti i atij që i 

zgjat duart tek uji, për t‟i ardhur te goja, por ai kurrsesi nuk i 

vjen.”. A mundet dikush, që të ulet afër pusit dhe me shenjë të 

kërkojë ujë, e uji t‟i vijë te goja e tij?! Kjo gjë mund të pretendohet 

vetëm nga një i çmendur! 

Ky ajet ka një komentim tjetër, sipas të cilit jobesimtarët 

shëmbëllejnë me atë që i ka shtrirë duart për të mbledhur ujë dhe 

kur i nxjerr ato nga uji, ai nuk merr dot asgjë, sepse uji ka 

depërtuar mes gishtave të hapur të dorës. 

Ajeti ka edhe një komentim të tretë, që thotë se jobesimtarët 

u drejtoheshin idhujve për të zgjidhur problemet e tyre. Shembulli 

i tyre është si ai që e ruan ujin në dorën e tij. A mund të ruhet uji 

në një dorë?!  

Ka edhe një shembull të njohur në mesin e arabëve për atë 

që garon pa pasur asnjë dobi. Për të thuhet se është si njeriu që e 

kap ujin në dorë. Gjendja e tij përshkruhet me vargjet e 

mëposhtme:   

“Për atë dashuri dhe respekt që kishte mes nesh,  

unë u bëra si ai njeriu që e kap ujin me dorë.”1  

Për ta konfirmuar këtë fjalë, All‟llahu i Lartësuar, në 

mbyllje të këtij ajeti thotë: “Lutja e jobesimtarëve është e kotë.”. 

A ka humbje më të madhe sesa kur njeriu garon dhe i harxhon të 

                                                            
1 Tefsiri “Kurtubij”, vëll. 5, f. 3529. 
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gjitha energjitë në rrugën e humbur dhe nuk arrin asnjë rezultat, 

pavarësisht lodhjes e mundit?!  

Për të argumentuar se si jobesimtarët e kanë humbur 

rrugën e vërtetë, ajeti i fundit i këtij grupi ajetesh thotë: 

“All‟llahut i përulet në sexhde gjithçka që gjendet në qiej dhe 

në Tokë, me hir a me pahir, si dhe hijet e tyre i përulen në 

mëngjes dhe në mbrëmje.”. 

 

Hulumtime 

 

1– Cili është kuptimi i suxhudit të krijesave? 

Sexhdja në këto ajete ka kuptimin e bindjes dhe të dorëzimit. 

Të gjithë krijesat logjikuese dhe që mendojnë janë modestë ndaj 

All‟llahut dhe të bindur ndaj urdhërave të Tij. Ka dy lloj sexhdesh: 

sexhde e origjinës (tekuinij), që ka kuptimin se të gjithë krijesat janë 

të nënshtruara dhe të dorëzuara para ligjeve natyrore, si jeta, 

vdekja, sëmundja etj. Disa krijesa, në shtesë të sexhdes krijimtare, 

tek ata gjendet edhe sexhdja legjislative (teshriij), që ka kuptimin se 

disa krijesa me dëshirën dhe prirjen e tyre i bëjnë sexhde 

All‟llahut të Madhëruar.   

 

2– Cili është kuptimi i shprehjes “me hir a me pahir”? 

Shprehja “me hir a me pahir” mund të tregojë se 

besimtarët i binden dhe i përulen All‟llahut të Lartësuar me 

dëshirën dhe prirjen e tyre, ndërsa jobesimtarët, deshën apo nuk 
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deshën, po ashtu u binden ligjeve natyrore, të cilët ecin sipas 

urdhrit të All‟llahut të Lartësuar. 

Fjala “el kurhu” ka kuptimin e urrejtjes në brendësi të njeriut, 

ndërsa fjala “kerhun”, është ajo çfarë mbart njeriu nga jashtë vetes së 

tij. Meqenëse jobesimtarët janë të mposhtur nga faktorët e jashtëm 

dhe nga ligjet e natyrës, Kur‟ani ka përdorur fjalën “kerhun”. 

Në komentimin e fjalës “me hir a me pahir” të All‟llahut të 

Lartësuar, mendohet se kuptimi i fjalës “tau'an” - “me hir”, është 

pajtueshmëria dhe prirja e natyrshme e njeriut me shkaqet 

natyrore (si për shembull, dashuria e çdo njeriu për jetën), ndërsa 

kuptimi i fjalës “kerhan” - “me pahir” është ajo që i është obliguar 

njeriut nga jashtë (si për shembull, vdekja e ndonjërit për shkak të 

sëmundjes, apo të ndonjë faktori tjetër natyror). 

 

3– Cili është kuptimi i fjalës “dhilal”? 

Fjala “dhilalun” është shumësi i fjalë “dhil'lun”, hija. 

Përdorimi i kësaj fjale në këtë ajet tregon se fjala “sexhde” nuk 

është vetëm në kuptimin legjislativ. Kjo për shkak se hijet e 

krijesave nuk i nënshtrohen dëshirës dhe përzgjedhjes së tyre, por 

është bindje dhe nënshtrim i ligjit të dritës. Duke u bazuar në këtë, 

sexhdja e tyre është krijimtare dhe e caktuar, që do të thotë se është 

bindje dhe dorëzim ndaj ligjeve të natyrës. 

Natyrisht që fjala “dhilalun” nuk ka kuptimin se çdo gjë që 

gjendet në qiej e në tokë ka një ekzistencë materiale, që të kenë 

hije. Por ajeti tregon për ato gjëra që kanë hije. Për shembull 
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thuhet: Nën një hije janë tubuar dijetarët dhe fëmijët e tyre, por kjo 

nuk do të thotë se të gjithë dijetarët kanë fëmijë.  

Sidoqoftë, hija është një gjë që nuk ekziston dhe nuk është 

gjë tjetër veçse humbja e dritës. Shaku i pranisë dhe i gjurmëve të 

saj është drita. Ndoshta ajeti tregon pikërisht këtë fakt, se edhe 

hija i përulet dhe i bindet All‟llahut të Lartësuar. 

 

4– Cili është kuptimi i fjalës “asaalun”?  

Fjala “asalun” është shumësi i fjalës “uslun”, që vetë është 

shumësi i “esiilun” dhe ka kuptimin e kohës së fundit të ditës, që 

konsiderohet edhe si fillimi i natës. Ndërsa fjala “guduun”  është 

shumësi i fjalës “gudatun”, që ka kuptimin e fillimit të ditës. 

Ndonëse përulja dhe sexhdja e krijesave në gjithësi ndaj 

urdhëresave të Zotit është e përhershme dhe e vazhdueshme, 

përmendja e tyre këtu në dy kohë (mëngjes e mbrëmje) mund të 

jetë ose metaforë për vazhdimësinë e kohës (si në rastin kur 

thuhet: “Filani e kërkon diturinë nga mëngjesi deri në mbrëmje”, 

pra e kërkon diturinë në çdo kohë), ose mund të nënkuptojë hijen, 

e cila është më tepër e qartë në fillimin e ditës dhe në fundin e saj.    
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Ajeti 16  

 

                                

                           

                          

                              

 

 “Thuaj: „Kush është Zoti i qiejve dhe i Tokës?‟ dhe përgjigju:  

„All‟llahu!‟ Thuaj: „A mos vallë, ju zgjidhni për mbrojtës në 

vend të Tij, ata që nuk mund t‟i sjellin vetes as dobi, as dëm?‟ 

Thuaj:  „A janë të njëjtë i verbëri dhe ai që sheh? Ose a janë 

njësoj terri dhe drita? Apo ata (idhujtarët) i veshin All‟llahut 

ortakë, të cilët krijojnë siç krijon Ai, kështu që krijimi u ngjan i 

njëjtë atyre (idhujtarëve)?!‟ Thuaj: „All‟llahu është Krijuesi i çdo 

gjëje dhe Ai është i Vetmi, Ngadhënjimtari.‟” 

 

 

 

 



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

  

182 

Komentimi 

 

Përse i adhurojnë idhujt? 

Ajetet e mëparshme deklaruan njohjen e All‟llahut të 

Lartësuar dhe vërtetimin e ekzistencës së Tij. Ky ajet bën fjalë për 

humbjen e idhujtarëve dhe të paganëve, duke e trajtuar në disa 

aspekte. Në fillim, All‟llahu i Lartësuar i flet Pejgamberit (Paqja 

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

thotë: “Thuaj: „Kush është Zoti i qiejve dhe i Tokës?‟”. Pastaj, Ai 

e urdhëron atë që t‟i përgjigjet pyetjes përpara se të presë 

përgjigjen e tyre: “dhe përgjigju: „All‟llahu!‟”. Pas kësaj, All‟llahu 

i kritikon dhe i fajëson ata me këtë fjali: “A mos vallë, ju zgjidhni 

për mbrojtës në vend të Tij, ata që nuk mund t‟i sjellin vetes as 

dobi, as dëm?”.  

Së pari, me anë të rrugës hyjnore qartësohet se All‟llahu 

është Projektuesi dhe Zotëruesi i kësaj gjithësie dhe se çdo e mirë 

dhe e dobishme është prej Tij, se Ai është i aftë për të ndaluar çdo 

të keqe dhe dëm. Kjo do të thotë se ju, duke e pranuar hyjninë e Tij, 

duhet të kërkoni çdo gjë prej Tij dhe jo prej statujave të pafuqishme, për 

të zgjidhur çdo problem tuajin. Më pas thuhet se idhujt për veten e 

tyre nuk zotërojnë asnjë dobi dhe asnjë dëm. E si munden ata, që 

t‟ju bëjnë dobi apo t‟ju shkaktojnë dëm juve? Ata nuk ju zgjidhin asnjë 

nyjë, edhe sikur ju t‟i adhuroni, pasi nuk  kontrollojnë vetet e tyre. 

Atëherë, çfarë pritet prej tyre?     

Pastaj jepen dy shembuj të qartë, ku përcaktohet situata e 

besimtarëve dhe e idhujtarëve dhe thuhet: “Thuaj: „A janë të 

njëjtë i verbri dhe ai që sheh?‟”. Ashtu siç nuk është i barabartë i 
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verbëri me atë që sheh, ashtu nuk është i barabartë as besimtari 

me jobesimtarin, dhe është e pamundur që të krahasohen idhujt 

me Krijuesin e gjithësisë. 

Më pas thuhet: “Ose a janë njësoj terri dhe drita?”. Si 

mund të barazohet errësira, e cila konsiderohet humbje dhe 

devijim, me dritën udhëzuese, e cila ngjall jetën? Si mund t‟i vëmë 

idhujt, të cilët janë errësirë e qartë dhe humbje, në krah të 

All‟llahut të Lartësuar, i Cili është Drita absolute?! Si mund të 

barazohen besimi e njësimi, që janë dritë e zemrës dhe e shpirtit, 

me idhujtarinë, që është burimi i errësirës? 

Ajetet vazhdojnë më tej duke dhënë argumente për besimin 

e kotë të idhujtarëve: “Apo ata (idhujtarët) i veshin All‟llahut 

ortakë, të cilët krijojnë siç krijon Ai, kështu që krijimi u ngjan i 

njëjtë atyre (idhujtarëve)?!”. E vërteta nuk është kështu, sepse 

vetë idhujtarët nuk e besojnë këtë. Ata e dinë se All‟llahu i 

Lartësuar është Krijuesi i çdo gjëje dhe se bota e ekzistencës është 

e lidhur me Të, prandaj edhe ajeti thotë: “Thuaj: „All‟llahu është 

Krijuesi i çdo gjëje dhe Ai është i Vetmi, Ngadhënjimtari.‟”. 

 

 

Hulumtime 

 

1–  Krijuesi dhe Sunduesi duhet adhuruar  

Nga ajetet e lartpërmendura mësohet se Krijuesi është Zoti 

Ngadhënjimtar, sepse krijimi është një proces i vazhdueshëm dhe 
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i përhershëm dhe nuk është thjesht vetëm krijimi i gjallesave dhe 

braktisja e tyre në çështjet e tyre. Por, me të vërtetë, All‟llahu i 

Lartësuar derdh vazhdimisht mbi ta ekzistencën dhe çdo gjë që 

merr ekzistencën e vet nga Veta e Tij e Shenjtë. Duke u bazuar në 

këtë, sistemi i krijimit dhe menaxhimi i kësaj bote është në dorën e 

All‟llahut të Lartësuar. Për këtë arsye, është Ai që sjell të mirën 

dhe të keqen. Tjetër kush nuk posedon asgjë, përveç asaj që ka 

marrë prej Tij. A ka ndonjë tjetër që është më meritor të 

adhurohet, përveç All‟llahut të Lartësuar? 

 

2– Si është e mundur që Ai pyet dhe Ai Vetë i përgjigjet 

pyetjes? 

Duke vërejtur ajetin e lartpërmendur, shtrohet kjo pyetje: Si 

e urdhëroi All‟llahu i Lartësuar Pejgamberin e Tij që t‟i pyesë 

idhujtarët se kush i ka krijuar qiejt dhe tokën? Dhe më pas, pa 

pritur prej tyre që t‟i përgjigjen, e urdhëron Pejgamberin që ai vetë 

t‟i përgjigjet kësaj pyetjeje dhe pa asnjë hezitim i qorton ashpër 

idhujtarët për adhurimin që u bëjnë idhujve të tyre?! Çfarë  stili 

është ky në pyetje dhe përgjigje? 

Duke e vërejtur këtë pikë me kujdes, na qartësohet se në 

disa raste, përgjigjja ndaj pyetjes është shumë e qartë dhe nuk ka 

nevojë për pritje. Për shembull, kur pyesim dikë: “A është natë 

apo ditë tani?” Pa asnjë hezitim, ne i përgjigjemi kësaj pyetjeje dhe 

themi: “Sigurisht që tani është natë.” Kjo është një metonimi 

interesante, pasi tematika është shumë e qartë dhe nuk është e 

nevojshme që të presim për përgjigje. Veç kësaj, duhet të shtojmë 

se idhujtarët e besojnë që All‟llahu është Ai, i Cili e ka krijuar këtë 

gjithësi dhe asnjëherë nuk thonë se idhujt i kanë krijuar qiejt dhe 
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tokën, por ata kanë besuar tek ndërmjetësimi i tyre dhe i fuqisë së 

tyre për t‟i bërë dobi njeriut dhe për t‟i larguar të keqen. Për këtë 

shkak i kanë adhuruar ato, e përderisa akti i krijimit është i 

pandarë nga hyjnia, mund t‟u drejtohemi idhujtarëve me këto 

fjalë: Ju jeni ata që thoni se All‟llahu është Krijuesi. Ju duhet ta 

dini gjithashtu se edhe hyjnia i takon All‟llahut të Lartësuar, e 

vetëm Atij i takon adhurimi.      

 

3– Drita e shikimit dhe drita e diellit janë dy kushte të 

domosdoshme  

Këtë të vërtetë na e tregojnë qartë dy shembuj: i verbëri dhe 

ai që shikon; errësira dhe drita. Shikimi ka nevojë për dy gjëra: 

syrin shikues dhe rrezet e diellit. Nëse njëra prej tyre nuk është, 

njeriu nuk sheh. Por si është gjendja e atyre që janë të privuar nga 

të parët dhe drita? Idhujtarët janë prova e vërtetë e kësaj, sepse 

zemrat e tyre janë të verbëra dhe mjedisi i tyre është i mbushur me 

mosbesim dhe me adhurimin e idhujve. Për këtë shkak, ata janë 

në një qorrsokak dhe në humbje. E kundërta ndodh me 

besimtarët. Këta, duke e parë të vërtetën dhe duke u frymëzuar 

nga drita e Shpalljes së All‟llahut dhe udhëzimet e të Dërguarve, e 

kanë njohur dhe kuptuar me qartësi rrugën e jetës së tyre. 

 

4– A është krijimi i çdo gjëje nga ana e All‟llahut, një 

argument për detyrimin (el xhebr)?   

Një grup i ndjekësve të shkollës "El Xhebr" (që beson se 

njeriu është i detyruar), ka argumentuar se fjalia “All‟llahu është 
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Krijuesi i çdo gjëje” në ajetin e mësipërm, ka një kuptim aq të 

gjerë, saqë përfshin edhe punën e individëve, pasi All‟llahu është 

Krijuesi i veprave tona dhe nuk jemi ne që i zgjedhim ato.     

Kësaj fjalie mund t‟i përgjigjemi në dy mënyra:  

E para: Fjalitë e tjera të ajetit e mohojnë këtë fjalë, sepse ato 

i qortojnë jobesimtarët në mënyrë të hapur. Nëse veprat tona 

kryhen pa dëshirë, atëherë përse bëhet ky qortim? Nëse dëshira e 

All‟llahut të Lartësuar ka qenë që ne të jemi idhujtarë, atëherë 

përse na qorton?! Përse përpiqet që të sjellë argumente të 

logjikshme, që të ndryshojë të ardhmen tonë, nga humbja drejt 

udhëzimit? E gjitha kjo është një argument që njerëzit janë të lirë 

që të zgjedhin vetë rrugën e tyre. 

E dyta: Krijimi në vetvete është prej veçorive të All‟llahut të 

Lartësuar dhe nuk bie në kundërshtim me përzgjedhjen tonë në 

vepra, sepse çdo gjë që ne kemi prej fuqisë, logjikës dhe ndjenjave, 

si edhe zgjedhja e liria, që të gjitha janë prej All‟llahut. Duke u 

bazuar në këtë, nga njëra anë Ai është Krijuesi (për sa u përket të 

gjithave, edhe veprave tona), kurse nga ana tjetër, ne veprojmë 

sipas zgjedhjes sonë dhe ato të dyja janë në një linjë. Ai pra, është 

Krijuesi i të gjitha mënyrave të veprimeve dhe ne përfitojmë prej 

tyre në rrugën e së mirës, apo të keqes. 

Për shembull, ai që ndërton një laborator për të prodhuar 

energji elektrike, ose për të prodhuar tuba uji, i prodhon ato dhe i 

vë në dispozicionin tonë. Kështu, ne nuk mund të përfitojmë nga 

këto gjëra pa ndihmën e tij, por në fund, vendosja përfundimtare 

na takon neve. Ne mund të përfitojmë nga energjia elektrike për të 

furnizuar sallën e operacioneve dhe për të shpëtuar të sëmurin 

nga vdekja, ose ta përdorim atë në ambiente argëtimi e 
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degjenerimi. Me ujë mund të shuajmë etjen e njeriut dhe të ujisim 

një lule të bukur, apo ta përdorim ujin që të mbysim njerëzit, apo 

të shkatërrojmë shtëpitë e njerëzve. 
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Ajeti 17 

 

                        

                           

                            

                        

 

“Ai e zbret shiun nga qielli, prandaj rrjedhin lumenjtë me masë 

dhe rrjedha bart shkumë mbi sipërfaqen e ujit. Edhe shkuma e 

atyre (metaleve) që i vendosin në zjarr (që të shrihen), për të bërë 

stoli ose vegla, është si ajo e tij. Kështu, All‟llahu jep 

shembullin e së vërtetës dhe të së pavërtetës. Për sa i përket 

shkumës (së ujit apo metaleve) ajo hidhet si mbeturinë, ndërsa 

ajo që u shërben njerëzve mbetet në tokë. Kështu, All‟llahu i 

shpjegon shembujt.” 
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Komentimi 

 

Një përshkrim i hollësishëm për paraqitjen e së drejtës dhe 

së kotës    

Kur‟ani Famëlartë – i cili konsiderohet si Libri i udhëzimit 

dhe edukimit – mbështetet në ngjarjet e natyrës, për të përafruar 

kuptimet e vështira në mendjet e njerëzve, duke sjellë shembuj të 

ndjeshëm nga jeta e tyre. Këtë e bën për të materializuar të 

vërtetat e argumenteve të mëparshme, të cilat silleshin rreth 

njësimit dhe idhujtarisë, besimit dhe mosbesimit, të vërtetës dhe të 

kotës.  

Në fillim të këtij ajeti, All‟llahu thotë: “Ai e zbret shiun nga 

qielli”. Uji është baza e jetës, është burimi i zhvillimit dhe i 

lëvizjes: “prandaj rrjedhin lumenjtë me masë”. Burimet dhe 

përrenjtë e vegjël bashkohen me njëri-tjetrin, duke formuar 

lumenjtë, kurse ujërat rrjedhin nga sipërfaqet e maleve të larta dhe 

të luginave, duke gërryer çdo gjë që u del përpara. Gjatë kësaj 

rrjedhjeje krijohet shkuma, e cila duket mbi sipërfaqe si shkuma e 

sapunit në mesin e dallgëve të ujit. Për këtë, Kur‟ani Fisnik thotë: 

“dhe rrjedha bart shkumë mbi sipërfaqen e ujit.”.  

Fjala “el rabi” rrjedh nga fjala “el rabve”, dhe do të thotë 

lartësirë apo kreshtë dhe lundrim, ndërsa fjala “rriba” do të thotë 

shtesë, kamatë, që është e marrë nga i njëjti burim. 

Shfaqja e shkumës nuk është e kufizuar vetëm me rënien e 

shirave, por “Edhe shkuma e atyre (metaleve) që i vendosin në 

zjarr (që të shkrihen), për të bërë stoli ose vegla, është si ajo e 
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tij”,1 d.m.th metalet e shkrira në zjarr për të prodhuar mjetet 

zbukuruese prej tyre, ose mjete të nevojshme për jetesë. 

Pas shembullit të shkumës, e cila nuk ndodh vetëm mbi 

sipërfaqen e ujit, por edhe te metalet e gjërat e tjera, All‟llahu i 

Lartësuar e përfundon ajetin duke thënë: “Kështu, All‟llahu jep 

shembullin e së vërtetës dhe të së pavërtetës.”. Më pas thotë: 

“Për sa i përket shkumës (së ujit apo metaleve) ajo hidhet si 

mbeturinë, ndërsa ajo që u shërben njerëzve mbetet në tokë.”.  

Shkuma prej së cilës nuk ka dobi, shkon kot, ndërsa uji i 

pastër dhe i dobishëm qëndron në tokë, ose depërton në thellësinë 

e saj, duke formuar burime dhe puse që shuajnë etjen dhe ujisin 

pemët dhe lulet, duke i dhënë jetë çdo gjëje. 

Në mbyllje të këtij ajeti, për të përforcuar kuptimin e këtyre 

shembujve, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kështu, All‟llahu i 

shpjegon shembujt.”. 

 

 

Hulumtime 

 

Ky shembull kuptimplotë, që e ka artikuluar Kur‟ani 

Famëlartë me fjalë të barazpeshuara dhe me shprehje të renditura 

mirë, duke përshkruar të vërtetën dhe të kotën në mënyrën më të 

mirë, ka shumë të vërteta të fshehta, të cilat po i tregojmë në vijim:  

                                                            
1 Ky ajet tregon për furrat që përdoren për të shkrirë metalin. Ato furra 
dallohen për zjarrin që kanë poshtë dhe sipër tyre, dhe këto janë llojet më të 
mira të furrave, pasi zjarri i përshkon metalet nga të gjitha anët. 
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1– Cilat janë shenjat e njohjes së të vërtetës dhe të kotës?    

Njeriu ka nevojë ndonjëherë që të mësojë se cila është e 

vërteta dhe cila është e kota - nëse i vështirësohet çështja - për 

shenja dhe shembuj, derisa nëpërmjet tyre të njohë të vërtetat dhe 

iluzionet. Kur‟ani Fisnik i ka sqaruar mirë këto shenja nëpërmjet 

shembullit të mësipërm: 

a) E vërteta është gjithmonë e mirë dhe e dobishme, sikurse 

uji i pastër që është burimi i jetës, ndërsa e kota nuk ka asnjë dobi 

e vlerë. As flluska që pluskon mbi ujë nuk e shuan etjen dhe as 

nuk i ujit pemët, e as shkuma e krijuar nga shkrirja e metaleve nuk 

mund të përdoret për zbukurim apo për përdorime të tjera 

jetësore. Kjo e fundit mund të ketë vetëm përdorime të rëndomta, 

ashtu siç përdorim tallashin e drurit për djegie.   

b) E kota përfaqësohet nga mendjemadhi dhe ai që bën jetë 

luksoze me shumë zhurmë, por që është i boshatisur nga 

përmbajtja, kurse e vërteta është modeste, pa zhurmë, por ka një 

peshë të rëndë.1 

c) E vërteta mbështetet gjithmonë te vetvetja, ndërsa e kota 

përpiqet të vishet me të vërtetën, sikurse edhe gënjeshtra vishet 

me rrezet e dritës së të vërtetës. Nëse do të humbiste fjala e vërtetë 

nga kjo botë, atëherë në të nuk do të kishte asgjë që të vërtetonte 

gënjeshtrën. E nëse do të humbisnin mallrat e mira në këtë botë, 

nuk do të njihej se kush mashtron me mallra të këqija.  

                                                            
1 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), në përshkrimin që u bën shokëve të tij në luftën 
e Xhemelit, thotë: “Ata gjëmuan si re të zeza e shkrepëtinë si vetëtima, por në fund 
dëftuan frikën që kishin; ne nuk bubullijmë para se të vetëtijmë mbi armikun, as 
lëshojmë rrebeshe, përpara se të biem vetë si breshër përmbi ta.” (“Nehxhul Belaga”, 
Fjalimi 9). 
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2– Çfarë është “ez zebedu”? 

Fjala “ez zebedu” do të thotë shkumë që shfaqet nga lëndët e 

lëngshme. Uji i pastër ka më pak shkumë, sepse mbeturina e 

shkumës formohet për shkak të përzierjes së trupave të jashtëm 

me ujin. Ngjashëm me ujin, nëse e vërteta qëndron në pastërtinë 

dhe kthjelltësinë e saj, në të nuk do të shfaqet kurrë ndonjë 

papastërti. Por, nga përzierja me mjedisin e jashtëm, të ndotur me 

papastërti, edhe ajo merr diçka prej tij. Kështu, e vërteta përzihet 

me trillimin, e drejta me të kotën dhe e pastra me të pistën.  

Këtë e vërteton Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) me fjalët e tij: 

“Nëse e padrejta do të kishte qenë e pastër dhe e papërzier me të drejtën, 

s‟do ishte më e fshehtë për atë që e kërkon. E nëse e drejta do të kishte 

qenë e pastër dhe e patrazuar me të padrejtën, s‟do t'u linte më gojë 

armiqve të saj”.1  

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se ky ajet paraqet 

tre shembuj:  

a) Zbritja e ajeteve të Kur‟anit, që i ngjason zbritjes së 

pikave të shiut, të cilat janë të begata; 

b) Zemrat e njerëzve, që i ngjasojnë tokës dhe luginave, 

nga të cilat ka dobi të shumta.    

c) Vesveset dhe cytjet e shejtanit, që shëmbëllehen me 

mbeturinat e shkumës pluskuese mbi sipërfaqen e ujit, shkumë që 

nuk është prej ujit, por prej përzierjes së tij me lëndë të tjera të 

tokës. Kështu, cytjet e egos dhe të shejtanit nuk janë prej 

                                                            
1 “Nehxhul Belaga”, fjalimi 50. 
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mësimeve të Zotit të Madhëruar, por nga ndotja me papastërti e 

zemrës së njeriut. Megjithatë, këto cytje largohen prej besimtarëve 

dhe mbetet pastërtia e Shpalljes së All‟llahut, që është e nevojshme 

për udhëzimin dhe drejtimin për në rrugën e drejtë. 

 

3– Dobia është sa e gatshme, aq dhe e përshtatshme!   

Nga ky ajet mësojmë se mirësia e madhe e Zotit nuk 

ngrihet mbi koprracinë. Retë e hedhin shiun në çdo vend pa 

dallim dhe toka e luginat përfitojnë prej tij aq sa u duhet. Kështu, 

tokat e vogla marrin më pak, ndërsa tokat e mëdha marrin më 

shumë. Ngjashëm mund të thuhet edhe për zemrat e njerëzve 

përballë këtyre mirësive dhe burimeve të Zotit. 

 

4– E kota dhe situatat shqetësuese 

Kur uji arrin në ultësira e në shkretëtirë dhe qëndron në to, 

lëndët e përziera me të fillojnë të veçohen, shkuma largohet dhe 

shfaqet përsëri uji i pastër. Në këtë mënyrë, edhe e kota kërkon 

terrenet e çorientuara që të përfitojë prej tyre, por sapo terreni 

bëhet i qëndrueshëm, e keqja nuk gjen vend dhe largohet 

menjëherë. 

 

5– E kota merr forma të ndryshme 

Një ndër veçoritë e së kotës është se ajo e ndryshon petkun 

e saj nga një periudhë në tjetrën. Edhe nëse e njohin prej rrobave 

të saj, ajo mundohet ta fshehë fytyrën me një petk tjetër. Në ajetin 
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e lartpërmendur ka një rrëfim të bukur rreth kësaj çështjeje, ku 

thuhet se mbeturina e shkumës nuk shfaqet vetëm në ujë, por 

edhe në furra të veçanta ku shkrihet metali, pra në një formë tjetër. 

E  thënë ndryshe, e vërteta dhe gënjeshtra ekzistojnë në çdo vend, 

ashtu sikurse edhe mbeturina e shkumës në lëndët likuide. Duke 

u bazuar në këtë, ne nuk duhet të mashtrohemi me llojshmërinë e 

fytyrave, por duhet t‟i njohim fytyrat e të kotës dhe t‟i lëmë ato 

mënjanë. 

 

6– Lidhja e qëndrueshmërisë me dobinë 

Në këtë ajet kur‟anor, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ndërsa 

ajo që u shërben njerëzve mbetet në tokë.”. Nuk është vetëm uji 

që shkon e mbetet shkuma që pluskon mbi të, por janë edhe 

metalet që i përdorin njerëzit për zbukurim apo për mjete. Ajo që 

është e pastër mbetet, kurse papastërtia largohet. Duke u bazuar 

në këtë, njerëzit, shkollat dhe parimet kanë të drejtën e jetës e të 

aktivitetit sipas dobive të tyre. Nëse vërejmë se njerëzit që kanë 

parime të kota e të padrejta, qëndrojnë për një periudhë kohe, kjo 

ndodh për arsye të ekzistencës së asaj pjese të së drejtës që është 

përzier në to.   

 

7– Si e dëbon e vërteta të kotën? 

Fjala “el xhefa” ka ardhur me kuptimin gjuajtje, nxjerrje. Për 

këtë thotë se e kota arrin deri në atë pikë, saqë nuk është në 

gjendje të ruajë vetveten dhe kështu, ajo largohet përfundimisht. 

Ky veprim ndodh kur e drejta dhe e vërteta vlojnë, dhe kur vlon e 

vërteta, shfaqen mbeturinat e shkumës që pluskojnë mbi 
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sipërfaqen e ujit dhe hidhen përjashta. Ky është një argument që e 

vërteta duhet të jetë në gjendjen e vlimit dhe të zierjes, derisa ta 

largojë nga vetja të kotën.    

 

8– E kota është borxhlie ndaj së drejtës  

Sikurse treguam në komentimin e ajetit, nëse nuk do të 

ishte uji, nuk do të ekzistonte as mbeturina e shkumës. Ngjashëm 

me këtë, nëse nuk do të ishte e vërteta, e kota nuk do të kishte 

kuptim. Nëse të gjithë njerëzit do të ishin të drejtë e të sinqertë, 

asnjë nuk do të binte nën ndikimin e personave mashtrues dhe 

nuk do të besonin komplotin e tyre. Prandaj, rrezet e rreme i janë 

borxhlie dritës së të vërtetës.    

 

9– Lufta ndërmjet të vërtetës dhe të kotës është e 

vazhdueshme 

Shembulli që na ka sjellë Kur‟ani Famëlartë, i cili 

pasqyrohet në materializimin e së vërtetës dhe së kotës, nuk është 

i kufizuar në një periudhë apo vend të caktuar. Këtë dukuri, 

njerëzit e vërejnë në çdo vend të ndryshëm të botës, gjë që na 

qartëson se vepra e vërtetë dhe e kotë nuk është e përkohshme 

apo e momentit. Rrjedha e ujit të ëmbël dhe të kripur është e 

vazhdueshme deri në kohën kur t‟i fryhet surit (bririt), vetëm nëse 

shoqëria shndërrohet në një shoqëri shembullore, si ajo në kohën e 

shfaqjes së Imam Mehdiut. Kur të shfaqet ai, kjo luftë do të 

mbarojë. Atëherë do të triumfojë e vërteta dhe me lehtësi do të 

palosë faqen e të kotës. Shoqëria njerëzore do të hyjë në një fazë të 
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re të historisë së saj. Derisa të vijë kjo kohë, lufta ndërmjet të 

vërtetës dhe të kotës do të jetë e vazhdueshme dhe ne duhet ta 

përcaktojmë qëndrimin tonë në të. 

 

10– Sinkronizimi i jetës me përpjekjen dhe xhihadin 

Shembulli që treguam më lart tregon se jeta pa përpjekje 

dhe luftë është e pamundur. Edhe fuqia pa bërë përpjekje, është 

gjithashtu e pamundur. Ajeti na thotë se njerëzit duhet të shkojnë 

në miniera për të përgatitur gjërat e domosdoshme të jetës së tyre, 

sendet dhe zbukurimet: “që të bëjnë stoli ose vegla”. Për t‟i 

arritur këto dy gjëra duhet që këto lëndë të vlefshme të pastrohen 

nga mbeturinat me anë të furrave shkrirëse, që të merret metali i 

pastër dhe i mirë për përdorim. E gjithë kjo nuk mund të arrihet 

ndryshe, vetëm se me anë të përpjekjes, luftës dhe kujdesit. 

Kjo është natyra e jetës, ku në anë të lules gjendet gjembi, 

ndërsa në anë të fitores e triumfit gjenden vështirësitë dhe 

problemet. Në kohët e vjetra kanë thënë se thesaret janë nën 

rrënoja, dhe sipër çdo thesari ndodhet një gjarpër i fjetur. Në të 

vërtetë, rrënojat dhe gjarpëri simbolizojnë vështirësitë dhe 

problemet për të arritur suksesin në këtë jetë. 

Edhe Kur‟ani Fisnik tregon se suksesi nuk arrihet veçse 

duke përballuar vështirësitë dhe sprovat e jetës. Në ajetin 214 të 

sures “El Bekare”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Vërtet menduat të 

hyni në Xhennet, pa provuar atë që kanë provuar të tjerët para 

jush? Ata i goditi mjerimi dhe sëmundjet dhe aq shumë u 

tronditën, saqë çdo i Dërguar dhe ndjekësit e tij, thirrën: „Kur do 
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të arrijë ndihma e All‟llahut?!‟ Ja, ndihma e All‟llahut është 

vërtetë afër!”. 

 

Shembëllsimet në Kur‟anin Famëlartë   

Shembëllsimet kanë një rëndësi të madhe e të 

pamohueshme në shpjegimin dhe komentimin e qëllimeve. Çdo 

shkencë i përdor ato për të qartësuar të vërtetat dhe për t‟i bërë 

ato më të kuptueshme në mendjet e njerëzve. Nëpërmjet 

shembëllsimeve, edhe mesazhet e Zotit bëhen të kuptueshme nga 

të gjithë. Gjithashtu, shembëllsimet kanë një rol të rëndësishëm në 

kërkimet e ndryshme shkencore, edukative, shoqërore, morale. 

Ndër rolet kryesore të tyre, përmendim: 

 

1– Shembëllsimi i bën çështjet të kuptueshme 

Dihet se njeriu bëhet më i ndjeshëm me gjërat e ndjeshme, 

ndërsa të vërtetat shkencore janë të vështira dhe të largëta për t‟u 

kapur. Shembujt i afrojnë këto ndarje dhe largësi, duke i bërë të 

vërtetat abstrakte të prekshme dhe konkrete. 

 

2– Shembëllsimi i afron kuptimet 

Ndonjëherë, njeriu ka nevojë të vërtetojë një çështje logjike 

me argumente të ndryshme. Duke përmendur shembuj të qartë, 

përafrohet kuptimi dhe përforcohen argumentet. 

 

 



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

  

198 

3– Shembëllsimi universalizon kuptimet  

Shumë kërkime shkencore në thelb, i kuptojnë vetëm disa 

njerëz të veçantë, dhe pjesa tjetër e njerëzve nuk përfitojnë prej 

tyre. Megjithatë, kur shoqërohen me shembuj, ato kërkime bëhen 

më të kuptueshme dhe të gjithë njerëzit arrijnë që t‟i kuptojnë ato. 

Duke u bazuar në këtë, shembulli është një mënyrë e 

universalizimit të mendimit dhe kulturës.   

 

4– Shembëllsimi e rrit shkallën e besueshmërisë 

Sado të arsyeshme të jenë të përgjithshmet logjike, ato nuk 

krijojnë besueshmëri të mjaftueshme në mendjen e njeriut, sepse ai 

e kërkon besimin tek gjërat konkrete. Kështu, shembulli krijon një 

realitet të caktuar dhe e sqaron qartë atë në botën e jashtme. Për 

këtë arsye, ai ka ndikim në rritjen e shkallës së besueshmërisë së 

çështjeve dhe në pranimin e tyre.   

  

5- Shembëllsimi ua mbyll gojën njerëzve kokëfortë 

Në shumicën e rasteve, argumentet logjike dhe intelektuale 

nuk bëjnë dobi në heshtjen e njeriut kokëfortë. Një njeri i tillë 

vazhdon të qëndrojë këmbëngulës në kundërshtimin e tij, por kur 

ne përdorim shembullin, atij ia mbyllim rrugën e justifikimit dhe 

të arsyetimeve të pabaza. 

Në Kur‟anin Famëlartë lexojmë se All‟llahu i Lartësuar u 

përgjigjet atyre që kishin dyshime për lindjen e Profetit Isa 

(Mesisë), (Paqja qoftë mbi të!), për faktin se si ai lindi me një nënë 

dhe pa baba: “Rasti i Isait për All‟llahun është si rasti i Ademit 

që e krijoi prej baltës e pastaj i tha: „Bëhu!‟ – dhe ai u bë.”.1 

                                                            
1 Sure “Ali Imran”, ajeti 59. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

199 

Vërejeni me kujdes, se sado të përpiqemi që t‟u themi 

kundërshtarëve se për fuqinë absolute të All‟llahut të Lartësuar, 

kjo gjë është krejt e thjeshtë, ka mundësi që ata përsëri të 

justifikohen. Por ata nuk mund të gjejnë më justifikim nëse u 

themi se All‟llahu i Lartësuar e ka krijuar Ademin nga balta, 

prandaj sigurisht që e ka edhe fuqinë që të krijojë një njeri pa baba.  

Për gjendjen e hipokritëve, Kur‟ani Famëlartë sjell një 

shembull të mrekullueshëm, duke i shëmbëllyer ata me udhëtarët 

që udhëtojnë në shkretëtirë: “Shkreptima, pothuaj, ua merr 

shikimin. Sa herë që ajo ua ndriçon rrugën, ata ecin dhe kur i 

kaplon errësira, ndalen. Sikur të donte All‟llahu, do t‟ua merrte 

dëgjimin dhe shikimin. Pa dyshim, All‟llahu është i Fuqishëm 

për çdo gjë.”.1 

A ka përshkrim më të qartë se ky përshkrim për hipokritin, 

që e ka humbur rrugën dhe që lëviz nëpërmjet hipokrizisë së tij 

për të ecur përpara në jetën e vet?   

Ose kur u thuhet njerëzve, se atij që jep sadaka dhe që 

shpenzon në ndihmë të njerëzve, All‟llahu ia shton disa herë, ata 

nuk mund ta kuptojnë këtë fjalë, por Kur‟ani Famëlartë thotë: 

“Shembulli i atyre që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të 

All‟llahut, është si shembulli i një kokrre nga e cila dalin shtatë 

kallinj, ku secili kalli ka nga njëqind kokrra. All‟llahu ia shton 

(shpërblimin) edhe më tepër kujt të dëshirojë; All‟llahu është 

Mirëbërës i madh dhe i Gjithëdijshëm.”.2 Ky shembull i qartë 

është më afër mendjes dhe perceptimit. 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 20. 
2 Sure “El Bekare”, ajeti 261. 
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Në përgjithësi themi se syfaqësia nuk i bën dobi njeriut, 

ndonëse ky rrëfim është i rëndë për disa. Si mundet për shembull, 

që ndërtimi i spitaleve dhe i shkollave të jetë i padobishëm, nëse 

qëllimi i tyre është vetëm syfaqësi? Përse nuk ka asnjë vlerë tek 

All‟llahu i Lartësuar? Për këtë, All‟llahu i Lartësuar sjell një 

shembull të mrekullueshëm dhe thotë:          

“O besimtarë! Mos i çoni dëm lëmoshat tuaja, duke ua 

kujtuar ato (atyre që ua keni dhënë) dhe duke fyer, siç vepron ai 

që e shpenzon pasurinë e vet për sy e faqe të botës dhe nuk 

beson në All‟llahun dhe Ditën e Fundit. Ai shëmbëllen me një 

gur të lëmuar të mbuluar me dhé, mbi të cilin bie shiu me 

rrebesh, duke e lënë të zhveshur. Ata nuk kanë kurrfarë dobie 

nga veprat që kanë bërë, se All‟llahu nuk e udhëzon në rrugë të 

drejtë popullin mohues.”1  

Këtu duhet të theksojmë se shembulli dhe ndikimi i tij 

duhet të jenë në përputhje me qëllimin. Në të kundërt, ai do të 

ishte devijim dhe humbje e qartë. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 264. 
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Ajeti 18 

                         

                              

                    

 

“Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, është përgatitur e mira e 

madhe. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen Atij - sikur të ishte e tyrja 

gjithçka që gjendet në Tokë, madje edhe një herë aq, ata do ta 

sakrifikonin atë (për të shpëtuar). Njerëzve të tillë u është 

përgatitur llogari e rëndë dhe strehimi i tyre është Xhehennemi. 

Eh, sa shtrat i shëmtuar që është ai!” 

 

 

Komentimi 

 

Ata që iu përgjigjën mesazhit të së vërtetës  

Pasi ajetet e lartpërmendura zbuluan “fytyrën” e të vërtetës 

dhe të pavërtetës nëpërmjet një shembulli të qartë e kuptimplotë, 

ky ajet tregon për fatin e atyre që iu përgjigjën thirrjes dhe 

mesazhit të Zotit të tyre, si dhe atyre që nuk iu përgjigjën kësaj 

thirrjeje dhe që iu drejtuan rrugës së gabuar. 
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Së pari, ajeti thotë: “Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, 

është përgatitur e mira e madhe.”.  

Fjala “el husna”, në kuptimin e saj të gjerë, përfshin të gjitha 

të mirat dhe lumturinë, duke filluar nga cilësitë e mira dhe virtytet 

morale, duke vazhduar me jetën e pastër shoqërore dhe me 

triumfin ndaj armiqve, si dhe Xhennetin e përhershëm. 

Pastaj ajeti vazhdon e thotë: “Ndërsa ata që nuk i 

përgjigjen Atij, sikur të ishte e tyrja gjithçka që gjendet në 

Tokë, madje edhe një herë aq, ata do ta sakrifikonin atë (për të 

shpëtuar).”. 

Nuk ka shembull më të qartë sesa ky ajet për qartësimin e 

ndëshkimit dhe dënimit të ashpër. Njeriu ka çdo gjë që gjendet në 

tokë dhe e sakrifikon atë për të shpëtuar, por nuk arrin të shpëtojë. 

Në të vërtetë, kjo fjali e ajetit tregon për dëshirën e fundit të 

njeriut, pas së cilës nuk mund të përfytyrohet dëshirë tjetër. Ajo 

është se njeriu dëshiron të posedojë çdo gjë që gjendet në tokë. Por 

ndëshkimi i rëndë i të padrejtëve dhe i atyre që e kundërshtojnë të 

vërtetën i çon ata deri në atë shkallë, saqë ta sakrifikojnë të gjithë 

këtë dëshirë, apo pjesën më të madhe të saj, për të shpëtuar. Le të 

supozojmë se atyre iu pranua kjo gjë dhe ata shpëtojnë vetëm nga 

dënimi, por shpërblimi i madh u takon vetëm atyre që i janë 

përgjigjur thirrjes së vërtetë. 

Nga këtu qartësohet thënia: “sikur të ishte e tyre gjithçka”, 

nga e cila nuk nënkuptohet që ata të posedojnë më shumë se çfarë 

gjendet në tokë. Mirëpo, sado që të zotërojnë, ata janë të gatshëm 

ta japin vetëm e vetëm që të shpëtojnë nga dënimi i rëndë. 

Argumenti i kësaj është i qartë sepse njeriu kërkon çdo gjë për 
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interesin e tij, por kur ta shohë veten e tij të zhytur në dënimin e 

rëndë, çfarë dobie do t‟i bënin ato që zotëronte në dynja?    

Në vijim të këtij dënimi të rëndë, Kur‟ani Famëlartë tregon 

një mjerim tjetër: “Njerëzve të tillë u është përgatitur llogari e 

rëndë.”. 

 

Çfarë kuptimi ka shprehja “llogari e rëndë”? 

Komentuesit e Kur‟anit kanë mendime të ndryshme në 

lidhje me kuptimin e kësaj fjale. Disa thonë se ajo është një llogari 

e detajuar pa asnjë falje dhe tolerancë, dhe se “llogaria e rëndë” 

nuk nënkupton padrejtësinë, sepse All‟llahu i Lartësuar është i 

Drejti Absolut. 

 Këtë kuptim e përforcon hadithi i transmetuar nga Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), ku ai i drejtohet një njeriu e i thotë: “O 

filan, përse ankohet nga ti një vëllai yt?”. Ai tha: “Ai ankohet sepse 

gjithmonë unë e merrja të plotë të drejtën time prej.” Kur Imami e dëgjoi 

këtë përgjigje, u zemërua dhe u ul dhe i tha atij: “Ti mendon se kur e 

merr të drejtën tënde të plotë nuk i bën keq atij?” A nuk e ke dëgjuar se 

çfarë ka thënë All‟llahu i Lartësuar: “që kanë frikë Zotin e tyre e i 

frikësohen llogarisë së rëndë?” “Ti mendon se ata i frikësohen 

All‟llahu se Ai do t'u bëjë padrejtësi atyre?! Jo, pasha All‟llahun. Nuk 

është ashtu. Ata kanë se All‟llahu i Lartësuar do t'i llogarisë me përpikëri 

e deri në fund. Zoti këtë e ka quajtur „llogari të rëndë‟. Ai që kërkon 

llogari të rëndë, bën keq.”1  

                                                            
1 Tefsiri “El Burhan”, vëll. 2, f. 288. Ky hadith është përmendur edhe te ajeti 21 i 
po kësaj sureje, por togfjalëshi “llogari e rëndë” vjen me të njëjtin kuptim në 
çdo vend. 
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Disa komentues të tjerë kanë thënë se kuptimi i shprehjes 

“llogari e rëndë”, është se llogarinë e tyre e ndjek qortimi dhe 

fajësimi i rëndë, dhe se përveç frikës nga dënimi, atyre u dhemb 

shumë edhe qortimi dhe nënçmimi.    

Disa të tjerë thonë se qëllimi me fjalën “llogari e rëndë” 

është dënimi që u rëndon atyre. Për shembull, themi: “Filani ka 

pasur një llogari të pastër”, ose “Llogaria e tij është e zymtë.” Kjo 

do të thotë se rezultati i llogarisë së tyre është i mirë apo i keq. Ose 

themi: “Lëre llogarinë e tij në dorën e Zotit!”, që do të thotë se 

llogaria e tij do të jetë sipas veprave që ka kryer. 

Këto tri komentime nuk bien në kundërshtim me njëri-

tjetrin. Kuptimi i tyre është se këtyre njerëzve do t‟u bëhet një 

llogari e rreptë, gjatë së cilës ata do të turpërohen e do të 

përçmohen, e pastaj do t‟u kërkohet e drejta. 

Në mbyllje të këtij ajeti tregohet pjesa e tretë apo rezultati 

përfundimtar i ndëshkimit ndaj tyre, ku All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “dhe strehimi i tyre është Xhehennemi. Eh, sa shtrat i 

shëmtuar që është ai!”.  

Fjala “mihadun” është shumësi i fjalës “mehdun”, që ka edhe 

kuptimin shtrat, e që përdoret nga njeriu për t‟u qetësuar. Ky 

shtrat është përgatitur për pushim. Kur‟ani e ka përdorur këtë 

fjalë për të treguar se këta njerëz që kanë bërë padrejtësi dhe janë 

tiranë, në vend që të qetësohen e të pushojnë në shtratin e tyre, do 

të digjen në flakën e fortë të zjarrit të Xhehennemit. 
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Hulumtime 

 

Nga ajetet kur‟anore mësohet se në Ditën e Gjykimit, 

njerëzit ndahen në dy grupe: grupi i parë është ai, llogaria e të cilit 

ka për të qenë e lehtë dhe jo e imtësishme nga ana e All‟llahut të 

Lartësuar. Për ta, All‟llahu thotë: “Ai, të cilit do t‟i jepet libri në 

dorën e djathtë, do ta ketë të lehtë llogarinë.”.1  

E kundërta e këtij është grupi që do të merret në llogari të 

rëndë e të vështirë, aq sa edhe për gjënë më të vogël sa grimca e 

atomit prej veprave të tyre do të japin llogari, sikurse u ka 

ndodhur disa vendeve, banorët e të cilëve kanë qenë mëkatarë. 

Për këtë grup, All‟llahu thotë: “Sa shumë qytete u treguan 

kokëforta para urdhrave të Zotit të vet dhe të Dërguarve të Tij! 

Ne u kërkuam llogari të rreptë dhe i ndëshkuam me dënim të 

ashpër.”.2  

Llogaria e rreptë dhe ndëshkimi i ashpër janë rezultat i 

veprave që ata kanë kryer gjatë jetës së tyre, duke i shfrytëzuar të 

tjerët, qoftë edhe në dinarin e fundit. Nëse ndodh ndonjë gabim 

prej tyre, ata e ndëshkojnë atë në mënyrën më të rreptë dhe nuk 

tolerojnë askënd, qofshin ata fëmijët, vëllezërit apo shokët e tyre. 

Meqenëse Ahireti është reflektim i jetës së dynjasë, pa dyshim se 

All‟llahu i Lartësuar u bën atyre një llogari të ashpër për çdo vepër 

që kanë kryer, pa tolerancën më të vogël. Në të kundërt, atje ka 

njerëz që janë të lehtë, tolerantë dhe prej atyre që falin, veçanërisht 

kur bëhet fjalë për njerëzit e tyre të afërm, farefisin dhe shokët e 

                                                            
1 Sure “El Inshikak”, ajetet 7-8. 
2 Sure “Et Talak”, ajeti 8. 
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tyre, të cilët kanë të drejta ndaj tyre, apo kur bëhet fjalë për ata që 

janë të dobët. Njerëz të tillë i kanë mbyllur sytë ndaj rrëshqitjeve 

personale të atyre që përmendëm dhe për pasojë, All‟llahu i 

Lartësuar i përfshin ata me faljen dhe mëshirën e Tij të gjerë dhe 

do t‟u bëjë një llogari të lehtë. 

Ky është një mësim i rëndësishëm për të gjithë njerëzit. 
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Ajetet 19 – 24 

 

                           

                        

                       

                        

                            

                        

                                

                   

 

“Vallë, ai që di se ajo që të është shpallur ty (Muhammed) nga 

Zoti yt është e vërteta, a është njësoj me atë që është i verbër 

(ndaj këtij fakti)? Vetëm njerëzit që kuptojnë ia vënë veshin 

kësaj.” 
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“Këta janë ata që i përmbahen besëlidhjes me All‟llahun dhe 

nuk e prishin premtimin”; 

“dhe ata që mbajnë lidhjet (familjare) që ka urdhëruar All‟llahu 

të mbahen, që kanë frikë Zotin e tyre e i frikësohen llogarisë së 

rëndë”; 

“dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit të tyre, që 

falin namazin, që ndajnë fshehurazi dhe haptazi nga ajo që ua 

kemi dhënë dhe që të keqen, e kthejnë me të mirë. Këtyre u 

takon shpërblimi në Shtëpinë e fundit.”  

“Xhenneti i Adnit, në të cilin do të hyjnë ata dhe besimtarët e 

ndershëm prej prindërve të tyre, grave dhe pasardhësve të tyre. 

Dhe engjëjt do të hyjnë tek ata nga çdo derë (e Xhennetit).” 

“(e do t‟u thonë): „Paqja qoftë mbi ju, për durimin që keni 

treguar (në jetën e kësaj bote)! Sa vendbanim i bukur që është 

ky!‟” 

 

 

Komentimi 

 

Tetë dyert e Xhennetit dhe cilësitë e njerëzve që kuptojnë  

Këto ajete rrëfejnë për njerëzit që kuptojnë dhe për cilësitë e 

tyre të mira. Ky është një plotësim i studimit të mëparshëm. 

Në ajetin e parë prej ajeteve në fjalë ndodhet një pyetje: 

“Vallë, ai që di se ajo që të është shpallur ty (Muhammed) nga 
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Zoti yt është e vërteta, a është njësoj me atë që është i verbër 

(ndaj këtij fakti)?”. 

Ky është një përshkrim i mrekullueshëm, sepse nuk thuhet 

“A është i njëjtë ai që e di se ky Kur‟an është i vërtetë, sikurse ai që nuk e 

di?”, por thuhet “sikurse ai që është i verbër?” (ndaj këtij fakti 

dhe argumenti të qartë)? Kjo tregon se është e pamundur që 

dikush të mos e dijë këtë fakt të vërtetë dhe këtë argument kaq të 

qartë, përveçse nëse ka një zemër të verbër. Si është e mundur që 

njeriu, i cili ka sy të shëndoshë, të mos e vërejë dritën e diellit? Ky 

Kur‟an është si dielli. Për këtë, në fund të ajetit, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Vetëm njerëzit që kuptojnë, ia vënë veshin 

kësaj.”.  

Fjala “el elbab” është shumësi i fjalës “lubbun”, që ka 

kuptimin e thelbit të diçkaje. E kundërta e tyre që kuptojnë që janë 

të paditurit dhe të verbërit.   

Ky ajet – sikurse mendojnë disa komentues – i nxit njerëzit 

që të kërkojnë diturinë dhe të luftojnë injorancën, sepse ai e 

konsideron individin që e humbet diturinë sikurse ai që është i 

verbër. Më pas, në të jepen cilësitë e njerëzve të mençur.  

Cilësia e parë është mbajtja e besës dhe e premtimit ndaj 

All‟llahut të Lartësuar: “Këta janë ata që i përmbahen 

besëlidhjes me All‟llahun dhe nuk e prishin premtimin.”. 

Fjala “ahdullah”, ka një kuptim të gjerë. Ajo përfshin 

besëlidhjet e natyrshme, në të cilat njerëzit janë përbetuar dhe i kanë 

dhënë besën Zotit të tyre, siç është: natyra e pastërtisë ndaj 

Njëshmërisë (Teuhidit), dashuria ndaj të vërtetës dhe drejtësisë; 

besëlidhjet e logjikshme, që njeriu i percepton dhe i arsyeton me anë 
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të meditimit dhe arsyetimit rreth botës së ekzistencës, krijimit dhe 

Ringjalljes. Gjithashtu, kjo fjalë përfshin edhe besëlidhjen legjislative, 

e cila është ajo çfarë njerëzit i premtuan të Dërguarit të All‟llahut 

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

t‟u binden urdhrave të All'llahut dhe të largohen nga veprat e 

këqija dhe të shëmtuara. 

Të gjitha këto përfshijnë edhe besëlidhjen dhe mbajtjen e 

premtimit ndërmjet individëve, sepse All‟llahu i Lartësuar ka 

urdhëruar e këshilluar për këtë gjë, madje kjo përfshin edhe 

besëlidhjen legjislative dhe betimin logjik.     

Cilësia e dytë e njerëzve të ditur dhe e atyre që kuptojnë 

është: “dhe ata që mbajnë lidhjet (familjare) që ka urdhëruar 

All‟llahu të mbahen.”. Në këtë aspekt nuk gjejmë formulë me 

kuptim më të gjerë sesa kjo, pasi njeriu ka lidhje të shumta: lidhja 

e tij me Zotin, me Pejgamberët, me drejtuesit e tij dhe eprorët, 

lidhjet me shokët e tij, fqinjët, të afërmit, farefisin dhe me të gjithë 

njerëzit. Ky ajet urdhëron që këto lidhje të respektohen dhe 

ndalon çdo faktor që të çon në shkëputjen e tyre. 

Njeriu në të vërtetë, nuk është i distancuar dhe i lënë 

mënjanë nga bota e ekzistencës, por janë lidhjet ato që e 

kontrollojnë të gjithë ekzistencën e tij. Një pjesë e këtyre lidhjeve 

janë:  

1– Lidhja me All‟llahun e Lartësuar. Nëse njeriu e ndërpret 

këtë lidhje dhe shkëputet nga Zoti i tij, atëherë kjo gjë çon në 

shkatërrimin e tij, siç ndodh me shuarjen e dritës së llambës nëse 

shkëputet energjia elektrike prej saj. Këtë lidhje të caktuar që në 

krijim (tekuinijeh), pra mes njeriut dhe Zotit të tij, duhet ta pasojë, 

bindja, adhurimi dhe zbatimi i urdhëresave dhe i ligjevë të Tij. 
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2– Lidhja me të Dërguarit dhe Imamët (Paqja qoftë mbi ta!), 

bazuar në faktin se ata janë udhëheqësit e njerëzimit. Shkëputja 

nga kjo lidhje e çon njeriun në devijim dhe në humbje. 

3– Lidhja me shoqërinë në përgjithësi, veçanërisht me ata ndaj 

të cilëve njeriu ka të drejta e obligime, siç janë: babai, nëna dhe 

njerëzit e afërt e farefisi. 

4– Lidhja me veten. Njeriu është i urdhëruar që të kujdeset, 

ta ruajë, ta rregullojë dhe ta përmirësojë veten e tij.     

Ruajtja e secilës prej këtyre lidhjeve është zbatim i fjalëve të 

ajetit: “dhe ata që mbajnë lidhjet (familjare) që ka urdhëruar 

All‟llahu të mbahen.”. Ndërprerja e këtyre lidhjeve është 

ndërprerje e asaj që All‟llahu i Lartësuar ka urdhëruar të mbahet 

fort dhe të mos shkëputet. 

Në shtesë të asaj që përmendëm, gjenden disa hadithe që 

janë transmetuar në lidhje me këtë ajet, që sqarojnë se një herë 

është për qëllim lidhja farefisnore, një herë prijësi (Imami) ose 

familja e të Dërguarit të All‟llahut, e herë tjetër janë për qëllim të 

gjithë besimtarët!  

Në komentimin e këtij ajeti, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!) ka thënë (se në ajet nënkuptohet): “Lidhja jote me farefisin”. 

Gjithashtu, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ky ajet 

është shpallur që të ruhen lidhjet me familjen e Muhammedit, të 

Dërguarit të All‟llahut, dhe mund të jetë edhe për ruajtjen e lidhjeve me 

farefisin”. Në përfundim të fjalëve të tij në lidhje me këtë ajet, 

Imam Sadiku ka thënë: “Mos u bëni nga ata që thonë për një gjë se ajo 
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është vetëm për një gjë!1 Kjo fjali është një tregues i qartë për 

kuptimet e gjera që ka Kur‟ani Fisnik. 

Në një hadith tjetër, Imam Sadiku thotë: “Ajo (që përmendet 

në ajet) është lidhja juaj me Imamin çdo vit (d.m.th me pasuri), pak ose 

shumë qoftë ajo”. Pastaj vazhdon: “Unë nuk dua prej jush asgjë tjetër, 

përveç pastrimit tuaj”.2  

Dy cilësi të tjera të atyre që kuptojnë, përshkruhen në fjalët 

e All‟llahut, ku thuhet: “... që kanë frikë Zotin e tyre e i 

frikësohen llogarisë së rëndë.”. 

Për ndryshimin midis fjalës “khashijetu”, dhe fjalës “khauf”, 

disa kanë thënë se “khashijetu” është gjendja e frikës duke 

respektuar palën tjetër me dije dhe vendosmëri. Këtë, Kur‟ani 

Famëlartë e ka konsideruar si një nga veçoritë e dijetarëve, për të 

cilën thotë: “Në të vërtetë, nga robërit e Tij, All‟llahut i 

frikësohen vetëm dijetarët.”.3  

Por duke vërejtur se Kur‟ani këtë fjalë e ka përdorur disa 

herë, na qartësohet se fjala “khashijetu” vjen me kuptimin frikë, 

“khauf” dhe përdoret së bashku me të si sinonim. 

Pyetje: Nëse frika është nga Vetë Krijuesi, dhe nëse ajo 

është frikë prej llogarisë së Tij, atëherë cili është ndryshimi 

ndërmjet frazave: “... që kanë frikë Zotin e tyre” dhe “e i 

frikësohen llogarisë së rëndë?”. 

Përgjigje: Frika ndaj All‟llahut të Lartësuar nuk është e 

thënë që të jetë gjithmonë një frikë ndaj llogarisë dhe ndëshkimit 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thakalejn”, vëll. 2, f. 494, hadithi 84. 
2 Tefsiri “Nuruth Thakalejn”, vëll. 2, f. 495, hadithi 90. 
3 Sure “Ta ha”, ajeti 28. 
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të Tij, por pa dyshim që madhështia e All‟llahut dhe ndjenja e 

adhurimit ndaj Tij, bëjnë që të ekzistojë një gjendje frike në zemrat 

e  besimtarëve. Ajeti 28  i sures “Fatir” e tregon pikërisht këtë 

kuptim. 

Pyetje: A është e vërtetë se gjendet padrejtësi në 

llogaridhënien e individëve? 

Përgjigjja e kësaj pyetjeje është dhënë para disa ajeteve, ku 

kemi thënë se qëllimi është te imtësia në llogaridhënie, pa asnjë 

falje apo tolerancë. Për të sqaruar këtë çështje, është përmendur 

edhe një hadith.  

Cilësia e pestë e njerëzve të zgjuar, është se ata janë të 

vendosur në qëndrimin në rrugën e drejtë, duke i përballuar të 

gjitha problemet me të cilat haset njeriu në rrugëtimin e tij, si atë 

të bindjes dhe braktisjes së gjynahut, luftimit të armiqve si dhe 

luftimit të padrejtësisë e të shkatërrimit.1 Ata bëjnë durim për të 

arritur kënaqësinë e Krijuesit të tyre. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit të 

tyre.”.  

Shprehja “për të fituar dashurinë e Zotit të tyre” 

përmbledh në vetvete dy kuptime:  

Së pari: fjala “uexh'hun” në këto citime do të thotë 

madhështi. Fjala “uexh'hun” shëmbëllen formën e qartë dhe të 

rëndësishme të diçkaje, njësoj sikurse fytyra e njeriut, e cila 

konsiderohet si pjesa më e rëndësishme në trupin e tij, ku në të 

                                                            
1 Durimi nuk është vetëm për bindjen dhe gjynahun, por edhe për mirësitë, në 
mënyrë që njeriun të mos e godasë mendjemadhësia dhe egoja. 
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ndodhet të dëgjuarit (veshët), të shikuarit (sytë) dhe të folurit 

(goja). 

Së dyti: Fjala “uexh'hun” këtu vjen me kuptimin e 

kënaqësisë së All‟llahut të Lartësuar, ku ata (njerëzit e ditur) bëjnë 

durim ndaj sprovave dhe vështirësive, vetëm për të arritur 

kënaqësinë e Tij. Kështu, përdorimi i fjalës fytyrë me këtë kuptim 

është për shkak se kur njeriu dëshiron të tërheqë kënaqësinë e një 

personi, ai vëzhgon me kujdes fytyrën e tij (për këtë, ajo përdoret 

si metaforë për diçka). Megjithatë, kjo fjali qartëson se çdo durim 

dhe vepër e mirë ka vlerë të madhe nëse bëhet për të arritur 

kënaqësinë e All‟llahut të Lartësuar, dhe e kundërta, çdo vepër që 

bëhet me syfaqësi dhe ego, nuk ka asnjë vlerë. 

Disa komentues të Kur‟anit thonë se njeriu bën durim 

herën e parë për të thënë njerëzit se ai është në rrugën e drejtë. 

Herën tjetër e bën nga frika se mos thonë njerëzit se nuk është 

durimtar, ose bën durim që të mos i gëzojë armiqtë për 

fatkeqësinë, ose e di mirë se nuk ka dobi nga shqetësimi. Të gjitha 

këto qëllime nuk përfshihen në përsosmërinë e njeriut, vetëm nëse 

janë të sinqerta e vetëm nëse bëhen për të arritur kënaqësinë e 

All‟llahut të Lartësuar. Njeriu bën durim, ecën në rrugën e drejtë 

dhe është i qëndrueshëm, sepse e di se çdo tragjedi apo fatkeqësi e 

ka një mençuri pas saj. Ai nuk thotë diçka që e hidhëron 

All‟llahun. Ky durim është kuptimi i fjalës së All‟llahut të 

Madhëruar: “dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit të 

tyre.”. 

Cilësia e gjashtë e njerëzve të mençur përshkruhet në ajet 

me fjalët: “... që falin namazin”. Falja e namazit është prej 

mbajtjes së premtimeve dhe besëlidhjes me All‟llahun e Lartësuar, 
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një vërtetim i ruajtjes së asaj që ka urdhëruar All‟llahu për t‟u 

kryer si dhe shenjë e durimit dhe e qëndrimit në rrugën e drejtë.     

Njeriu e ripërtërin besëlidhjen me All‟llahun e Lartësuar në 

mëngjes dhe në darkë, mediton për madhështinë e Krijuesit dhe i 

lutet Atij, e pastron shpirtin nga mëkatet dhe lidhet fort me të 

vërtetën absolute. Nuk ka asnjë dyshim se namazi i ka të gjitha 

këto efekte dhe begati.   

Më pas qartësohet cilësia e shtatë për thirrësit e së vërtetës, 

për të cilën All‟llahu i Lartësuar thotë: “... që ndajnë fshehurazi 

dhe haptazi nga ajo që ua kemi dhënë ne.”. 

Ky ajet nuk është i vetmi që tregon për çështjen e 

shpenzimit në rrugë të All‟llahut dhe zekatit pas përmendjes së 

namazit, pasi shumë ajete flasin për to. Kështu, namazi e forcon 

lidhjen ndërmjet robit dhe Zotit të tij, ndërsa lëmosha dhe zekati i 

forcojnë lidhjet mes njerëzve, robve të Zotit. 

Fjalia ku thuhet “nga ajo që Ne ua kemi dhënë”, përfshin 

të gjitha llojet e lëmoshave që mund të jepen nga pasuria, dituria, 

forca dhe pushteti. Po kështu, edhe shpenzimi i përfshin të gjitha 

këto dimensione. Ndërsa shprehja ku thuhet “që ndajnë 

fshehurazi dhe haptazi”, tregon se lëmosha që ata japin 

plotësohet ose kryhet në mënyrë të studiuar, ku një herë është e 

fshehtë, dhe kjo ndodh në situatat kur obligohet të ruhet nderi dhe 

dinjiteti i palës tjetër, ose të ruajë palën që shpenzon nga 

syfaqësia, kurse herë tjetër shpenzimi bëhet haptazi dhe ka më 

tepër ndikim në situatat kur ftohen të tjerët për t‟u bashkuar me 

këtë vepër të mirë dhe për ta ndjekur atë.   
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Nga këtu na bëhet e qartë se Kur‟ani Famëlartë ngulmon 

shumë në kryerjen e veprave të mira, jo vetëm në thelbin e punës, 

por edhe në mënyrën dhe zbatimin e saj. 

Cilësia e tetë dhe e fundit e njerëzve të ditur përshkruhet 

me frazën ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “... dhe që të keqen, e 

kthejnë me të mirë.”.  

Kuptimi i kësaj shprehjeje është se ata nuk mjaftohen dhe 

nuk janë të kënaqur vetëm me pendimin dhe kërkimin e faljes kur 

bëjnë mëkate, por ato të këqija apo mëkate që kanë kryer, i 

kompensojnë duke i kthyer në vepra të mira, derisa ta pastrojnë 

veten dhe shoqërinë me ujin e mirësive dhe të veprave të mira. 

Fjala “jedreune” është folje e kohës së tashme e foljes 

“dere‟e”, njësoj si fjala “zerea”, që do të thotë “largojnë, kthejnë”. 

Në komentimin e ajetit supozohet se ata nuk e kthejnë të 

keqen me të keqe, por përpiqen që nëpërmjet bërjes mirë ndaj 

keqbërësit, t‟i bëjnë ata që ta kthejnë shikimin tek qëndrimet e 

tyre, sikurse e lexojmë në ajetin 34 të sures “Fussilet”, ku All‟llahu 

i Lartësuar thotë: “Nuk barazohet e mira me të keqen! Të keqen 

ktheje me të mirë, e atëherë armiku yt do të bëhet menjëherë 

mik i ngushtë.”. 

Ky ajet mund t‟i ketë të dyja këto kuptime, siç është treguar 

në hadithe. Në një hadith të të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ai i thotë 

Meadh Ibn Xhebelit: “Nëse kryen ndonjë vepër të keqe, në krah të saj 
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kryej edhe një vepër të mirë, në mënyrë që kjo e fundit ta fshijë veprën e 

keqe.”.1  

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Qortoje vëllain tënd 

duke i bërë mirë, dhe largoje të keqen e tij duke i bërë mirë atij.”.2  

Pasi përmenden tetë cilësitë e njerëzve të mençur dhe të 

atyre që kuptojnë, në mbyllje të këtij ajeti, All‟llahu i Lartësuar 

tregon për rezultatin e çështjes së tyre: “Këtyre u takon 

shpërblimi në Shtëpinë e fundit.”.3 

Ajeti tjetër e qartëson këtë përfundim dhe thotë: “Xhenneti 

i Adnit, në të cilin do të hyjnë ata dhe besimtarët e ndershëm 

prej prindërve të tyre, grave dhe pasardhësve të tyre.”. 

Ajo që i plotëson këto mirësi të mëdha e të pafundme është: 

“Dhe engjëjt do të hyjnë tek ata nga çdo derë (e Xhennetit) (e do 

t‟u thonë): „Shpëtimi qoftë mbi ju, për durimin që keni treguar 

(në jetën e kësaj bote)! Sa vendbanim i bukur që është ky!‟”. Ky 

shpëtim e paqe ka ardhur pas durimit të tyre ndaj vështirësive 

dhe mbajtjes së përgjegjësive. Ju këtu keni qetësi dhe siguri të plotë, 

nuk ka as luftë, as brenga e konflikte. Çdo gjë ju buzëqesh. Këtu ka qetësi 

të plotë, pa lodhje. E gjitha është përgatitur vetëm për ju.   

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 6, f. 289. 
2 “Nehxhlul Belaga”, fjalë të shkurtra, fjala 158.. 
3 “El ukba” ka kuptimin e fundit  apo rezultatit të një vepre të mirë apo të keqe, 
por duke parë krahasimin e situatës në ajetin e mësipërm, kjo fjalë na tregon 
fundin e mirë 
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Hulumtime 

 

1– Përse është përmendur vetëm durimi? 

Fjalia ku thuhet: “(e do t‟u thonë): „Shpëtimi qoftë mbi ju, 

për durimin që keni treguar (në jetën e kësaj bote)!‟” tregon 

vetëm për çështjen e durimit, ndërkohë që në ajetet e mëparshme  

janë përmendur tetë cilësi të njerëzve të mençur. Pra, cili është 

sekreti këtu? 

Për t‟iu përgjigjur kësaj pyetjeje, do të citojmë atë që thuhet 

në hadithin e vyer të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), ku thuhet: 

“Me të vërtetë, durimi për besimin është si koka për trupin, dhe ashtu siç 

nuk ka gjë të mirë në trupin pa kokë, ashtu nuk ka asgjë të mirë në 

besimin pa durim.”1 

Të gjitha veprat e jetesës dhe cilësitë e mira të individëve 

dhe shoqërive mbështeten tek durimi dhe qëndrueshmëria në 

rrugën e drejtë. Pa këto nuk mund të arrijmë asnjë virtyt, sepse në 

rrugën e veprave të mira ka pengesa e vështirësi që nuk mund të 

kapërcehen. Triumfi mund të arrihet vetëm me vendosmëri në 

rrugën e drejtë. As premtimi nuk mund të mbahet pa pasur durim 

e vendosmëri, as lidhjet me Zotin, as frika ndaj All‟llahut të 

Lartësuar, as kryerja e namazit dhe as dhënia e lëmoshës nuk 

mund të arrihen pa durimin dhe qëndrimin në rrugën e drejtë. 

 

 

                                                            
1 “Nehxhul Belaga”, fjalë të shkurtra, fjala 82. 
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2– Dyert e Xhennetit 

Nga ajetet kur‟anore dhe hadithet fisnike mësohet se 

Xhenneti ka disa dyer. Megjithatë, ky numër i madh dyersh nuk 

nënkupton numrin e madh të atyre që do të hyjnë në Xhennet, aq 

sa një derë e vetme të jetë e ngushtë për ta, as ndryshimin 

shtresor, aq sa çdo grup të hyjë nga një derë, as për distancën e 

largët apo të shkurtër të tyre dhe as për bukurinë e këtyre dyerve. 

Dyert e Xhennetit nuk janë si dyert apo portat e kështjellave apo 

kopshteve të kësaj bote. Numri i madh i tyre është për shkak të 

veprave të ndryshme të individëve. Në disa transmetime lexojmë 

se këto dyer kanë emra të ndryshëm. Atje është një derë që quhet 

dera e atyre që luftojnë në rrugën e All‟llahut të Lartësuar. Këta 

luftëtarë hyjnë në Xhennet nga kjo derë, të ngjeshur me armët e 

tyre, dhe engjëjt i përshëndesin ata.1  

Transmetohet nga Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) se ai ka 

thënë: “Ta dini mirë se Xhenneti ka tetë dyer! Gjerësia e çdo dere është 

sa largësia e dyzet viteve”.2  

E veçanta është se Kur‟ani Famëlartë tregon se Xhehennemi 

ka shtatë dyer, siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “Ai ka shtatë 

dyer.”.3  

Sipas transmetimeve, Xhenneti ka tetë dyer dhe ky është 

një tregues i qartë se rrugët për të arritur drejt lumturisë dhe 

Xhennetit të përhershëm janë më të shumta sesa rrugët për të 

arritur mjerimin dhe Xhehennemin. Mëshira e All‟llahut i ka 

                                                            
1 “Minhaxhul Beraeti fi sherhi Nehxhul Belaga”, vëll. 3, f. 395. 
2 “Khisal Lil Saduk”, f. 473, Ebvabu themanije, hadithi 8. 
3 “El Hixhr”, ajeti 44. 
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paraprirë zemërimit të Tij: “O Ti që mëshira e Tij e ka paraprirë 

zemërimin e Tij!”.1  

Më e bukura në këtë çështje është se ajetet e mësipërme i 

kanë cituar tetë cilësitë e njerëzve të mençur e të ditur, dhe secila 

prej tyre është në të vërtetë një derë nga dyert e Xhennetit dhe një 

rrugë për të arritur lumturinë e përjetshme. 

 

3– Banorëve të Xhennetit u shkojnë pas të afërmit e tyre 

(farefisi) 

Ajeti i mësipërm dhe ajetet e tjera prej Kur‟anit Fisnik 

tregojnë qartë, se në mesin e banorëve të Xhennetit janë prindërit, 

bashkëshortet dhe fëmijët e tyre të sinqertë, të drejtë e vepërmirë. 

Kjo është për të plotësuar mirësinë ndaj tyre dhe për të mos e 

ndjerë ndarjen me të dashurit e tyre. Meqenëse në atë vendbanim 

rinovohet çdo gjë, banorët e tij hyjnë me fytyra të reja dhe me 

shumë dashuri e harmoni, dashuri e cila shtohet edhe më shumë 

prej mirësive të Xhennetit ndaj tyre.  

Ajeti i lartpërmendur tregon për prindërit, bashkëshortet 

dhe fëmijët, por në të vërtetë, atje do të bashkohen të gjithë të 

afërmit, sepse është e pamundur prania e bijve dhe e prindërve, 

pa qenë të pranishëm edhe vëllezërit e motrat e tyre, madje edhe 

të gjithë të afërmit dhe farefisi i tyre. Kështu, babain e sinqertë dhe 

të drejtë e ndjekin patjetër fëmijët dhe vëllezërit e tij. Duke u 

bazuar në këtë, është më se e natyrshme që të jenë të pranishëm 

edhe të gjithë të afërmit e tyre. 

                                                            
1 “Biharul Enuar”, vëll. 19, f. 239, “Beledul Emijjn”, f. 404. 
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4– Çfarë janë Xhennetet e Adnit? 

“El adn” është vendbanim, kurse këtu fjala ka ardhur me 

kuptimin vendbanim i përhershëm, ashtu sikurse minerali, në të cilin 

qëndrojnë elementet metalike. Nga ajetet e ndryshme të Kur‟anit 

mësojmë se Xhenneti është vendbanim i përhershëm për banorët e 

tij, por siç e kemi përmendur edhe në shpjegimin e ajetit 72 të 

sures “Et Teube”, Xhennetet e Adnit janë një vend specifik dhe i 

veçantë në Xhennet, që kanë veçori e grada të larta. Në to nuk hyn 

tjetërkush përveç  tri kategorive: Profetët, të sinqertët dhe 

dëshmorët (shehidët).1 

 

5– Pastrimi nga gjurmët e gjynaheve 

Veprat e mira dhe të këqija kanë një ndikim të përkundërt 

në shpirt. Në jetën tonë të përditshme, ne shohim shembuj të 

ndryshëm të ndikimeve të tilla. Kështu, një herë njeriu i përballon 

të gjitha vështirësitë për vite të tëra dhe përpiqet shumë për të 

fituar pasuri, por e humbet atë me një vepër të thjeshtë, si rezultat 

i mospërfilljes. Herë tjetër ndodh e kundërta, ku njeriu bën shumë 

gabime në jetën e tij, vuan dhe pëson dështime të mëdha, por ai i 

kalon ato nëpërmjet një pune të guximshme dhe të llogaritur mirë.    

Ajeti ku thuhet “dhe që të keqen, e kthejnë me të mirë” e 

dëshmon këtë çështje, sepse njeriu nuk është i ruajtur që të mos 

gabojë e të mos bjerë në gjynahe. Ai është i ekspozuar ndaj 

gabimit dhe gjynahut, prandaj duhet të mendojë mirë për të 

rregulluar atë që ka prishur. Veprat e mira të njeriut nuk i fshijnë 

                                                            
1 Për sqarime të mëtejshme, shih komentimin e fundit të ajetit 72 të sures 
“Teube”. 
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gjurmët socilale të gjynaheve, por fshijnë errësirën nga zemra e tij 

dhe e kthejnë drejt dritës e pastërtisë së natyrshme. Kjo gjendje në 

Kur‟anin Fisnik përshkruhet me fjalën ettekfiru - shlyerje, ndëshkim i 

vetvetes (siç e kemi shpjeguar në komentimin e ajetit 217 të sures El 

Bekare).  

Por, siç thamë në komentimin e ajetit të lartpërmendur, kjo 

frazë mund të jetë një tregues i virtytit moral të njerëzve të 

mençur, për shkak se ata nuk e kthejnë të keqen me të keqe, 

përkundrazi; ata e përballojnë hakmarrjen me mirësi dhe të keqes 

i kthehen gjithashtu me të mirë. 
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Ajetet 25 – 26 

 

                         

                                  

                           

              

 

“Sa për ata që shkelin besëlidhjen me All‟llahun, pasi 

kanë dhënë fjalën për atë e që këpusin lidhjet (familjare) që ka 

urdhëruar All‟llahu të ruhen dhe bëjnë çrregullime në Tokë - 

mbi ta rëndon mallkimi dhe përfundimi i keq!” 

“All‟llahu ia shton furnizimin kujt të dojë dhe ia pakëson 

kujt të dojë. Jobesimtarët i gëzohen jetës së kësaj bote, por jeta e 

kësaj bote në krahasim me Botën Tjetër është vetëm kënaqësi 

kalimtare.” 
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Komentimi 

 

Shkatërrimtarët në tokë 

Pasi ajetet e mëparshme treguan për cilësitë dhe veçoritë e 

njerëzve të urtë e të ditur dhe thirrësve të së vërtetës, këto ajete 

tregojnë për një pjesë nga cilësitë e njerëzve të këqij dhe të 

shkatërrimtarëve në tokë. Për ata, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Sa 

për ata që shkelin besëlidhjen me All‟llahun, pasi kanë dhënë 

fjalën për atë, e që këpusin lidhjet (familjare) që ka urdhëruar 

All‟llahu të ruhen dhe bëjnë çrregullime në Tokë, mbi ta rëndon 

mallkimi dhe përfundimi i keq!”.  

Në të vërtetë, doktrina e besimit të tyre përmblidhet në tri 

fjalitë e mëposhtme:  

a) shkelja e besëlidhjes me All‟llahun, që përfshin 

besëlidhjet e pastra natyrore, mendore dhe ato legjislative. 

b) shkëputja e lidhjeve, që përfshin lidhjet me All‟llahun e 

Lartësuar, me të Dërguarit e Tij (Paqja qoftë mbi ta!), e të gjithë 

njerëzit me vetet e tyre. 

c) shkatërrimi ose çrregullimi në tokë, që është rezultat i 

shkeljes së besëlidhjes dhe i shkëputjes së lidhjeve. 

A nuk është shkatërrimtar ai që shkel besëlidhjen me 

All‟llahun dhe që shkëput lidhjet farefisnore? 
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Kjo garë ose përpjekje e këtij grupi të individëve ka për 

qëllim që të arrijë synimet materiale. Në vend që këto përpjekje t‟i 

çojnë ata drejt qëllimeve fisnike, ata largohen prej tyre dhe bëhen 

të mallkuar. Mallkim do të thotë që të largohesh nga mëshira e 

All‟llahut të Lartësuar.1 

Është interesante se fjala “ed daru”, “vendbanim”,  në këtë 

ajet dhe në ajetin  e mëparshëm, ka ardhur në formë të 

përgjithshme. Ky është një tregues se vendbanimi i vërtetë është ai 

i Ahiretit dhe se çdo vendbanim tjetër përveç tij, është i 

shkatërruar dhe i shuar.    

Pastaj All‟llahu i Lartësuar thotë: “All‟llahu ia shton 

furnizimin kujt të dojë dhe ia pakëson kujt të dojë.”. Kjo tregon 

për ata që garojnë për të arritur më shumë të ardhura, sepse bëjnë 

shkatërrime e çrregullime në tokë, duke thyer besëlidhjen e 

All‟llahut e duke prishur lidhjet që All‟llahu ka urdhëruar të 

mbahen, në mënyrë që të shtojnë sa më shumë pasuri materiale. 

Ata janë të pavëmendshëm ndaj të vërtetës, sepse furnizimi, 

shtimi dhe pakësimi i pasurisë, janë në dorën e All‟llahut të 

Lartësuar.  

Kjo fjali mund të shërbejë si përgjigje ndaj pyetjes që 

shtrohet rëndom: 

                                                            
1 Në fjalorin e tij, Ragibi thotë: “el la'nu” ka kuptimin dëbim me zemërim. 

Mallkimi në Ahiret nënkupton dënimin, ndërsa në dynja, largimin nga mëshira 

e All‟llahut. Nëse mallkimi vjen prej njerëzve, atëherë kuptimi i tij është lutja 

për keq.  
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Si është e mundur që All‟llahu i Lartësuar i furnizon të 

gjithë këta njerëz të mirë dhe të këqinj nga mirësia e bujarisë së 

Tij? 

Ajeti i përgjigjet kësaj pyetjeje dhe thotë: “All‟llahu ia 

shton furnizimin kujt të dojë.”. E megjithatë, furnizimi dhe 

mirësitë e kësaj bote janë të pakta dhe kalimtare, por ajo për të 

cilën duhet të bëhen përpjekje, është Bota e Përtejme dhe lumturia 

e përhershme. 

Vullneti i All‟llahut në çështjen e furnizimit është se 

All‟llahu nuk e furnizon askënd që nuk përfiton nga shkaqet e 

natyrshme të furnizimit “All‟llahu dëshiron që çështjet të ecin 

sipas shkaqeve të tyre”.   

Pastaj ajeti vazhdon e thotë: “Jobesimtarët i gëzohen jetës 

së kësaj bote, por jeta e kësaj bote në krahasim me Botën Tjetër 

është vetëm kënaqësi kalimtare.”. 

Fjala “metaun” që do të thotë kënaqësi kalimtare, ka ardhur 

në trajtën e pashquar, për të qartësuar  pavlefshmërinë e kësaj 

bote në krahasim me Botën Tjetër. 
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Hulumtime 

 

1– Kush është shkatërrimtari në tokë? 

Shkatërrimi - el fesadu - është e kundërta e rregullimit. Kjo 

fjalë përdoret për të treguar çdo vepër shkatërruese. Ragibi në 

fjalorin e tij thotë: “Çrregullim (fesad) është dalja e diçkaje nga 

gjendja normale, qoftë pak apo shumë. E kundërta e tij është 

rregullimi dhe kryerja e veprave të mira. Kjo fjalë përdoret për 

shpirtin, për trupin, si dhe për gjërat që kanë dalë nga rruga e 

drejtë”. Duke u bazuar në këtë, çdo vepër në të cilën ka mangësi 

dhe çdo papërmbajtje apo ekstremitet në çështjet individuale dhe 

shoqërore, janë vërtetuese të shkatërrimit dhe çrregullimit në tokë. 

Në shumë ajete kur‟anore, fjalët shkatërrim e çrregullim kanë 

ardhur të përkundërta me fjalët rregullim e përmirësim, siç thotë 

All‟llahu i Lartësuar: “... e të cilët bëjnë ngatërresa në Tokë e nuk 

sjellin përmirësim.”.1; “All‟llahu di të dallojë keqbërësit prej 

mirëbërësve.”2; “... mbaj rregull dhe mos ndiq rrugën e 

ngatërrestarëve.”.3 

Gjithashtu, besimi dhe vepra e mirë përmenden duke i 

vënë përballë shkatërrimit e çthurjes: “A t‟i trajtojmë njëlloj ata 

që besojnë e bëjnë vepra të mira, me turbulluesit në Tokë?!”.4 

                                                            
1 Sure “Esh Shuara”, ajeti 152. 
2 Sure “El Bekare”, ajeti 220. 
3 Sure “El Araf”, ajeti 142. 
4 Sure “Sad”, ajeti 28. 
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Shkatërrimi dhe çrregullimi përmenden së bashku me 

frazën “në tokë” në mbi 20 ajete të Kur‟anit Famëlartë, gjë që 

tregon gjendjen e shoqërisë njerëzore. 

Gjithashtu, çrregullimi e çthurja përmenden bashkë me 

gjynahe të tjera. Një pjesë e gjynaheve janë të mëdha, kurse një 

pjesë janë më të vogla: “Pa dyshim se ndëshkimi i atyre që 

luftojnë kundër All‟llahut dhe të Dërguarit të Tij dhe që bëjnë 

shkatërrime në tokë...”1; “E, kur largohet, përpiqet të bëjë të 

këqija në tokë, duke shkatërruar të mbjellat dhe bagëtinë.”2; “... 

të cilët shkelin besën e All‟llahut, pasi e patën dhënë, 

ndërpresin atë që ka urdhëruar All‟llahu për ta mbajtur lidhur 

dhe bëjnë ngatërresa në Tokë.”3; “Sa për shtëpinë e Botës Tjetër, 

ne do ta caktojmë atë për ata që nuk kërkojnë as madhështi, e as 

ngatërresa në Tokë.”.4 

Në Kur‟an, Faraoni konsiderohet si shkatërrimtar dhe i 

pabindur, kurse gjatë kohës që po pendohej dhe po mbytej në 

lumin Nil, ai përshkruhet me këto fjalë: “Vallë, tani (po beson), 

ndërkohë që më parë ishe i padëgjueshëm dhe ngatërrestar?!”.5 

Fraza “ngatërrestar dhe shkatërrues në tokë” është 

përdorur si një mënyrë shprehjeje për ata që vjedhin, sikurse në 

rrëfimin e Jusufit (Paqja qoftë mbi të!), ku All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “(Vëllezërit e Jusufit) thanë: „Betohemi për All‟llahun, ju e 

                                                            
1 Sure “El Maide”, ajeti 33. 
2 Sure “El Bekare”, ajeti 205. 
3 Sure “El Bekare”, ajeti 27. 
4 Sure “El Kasas”, ajeti 83. 
5 Sure “Junus”, ajeti  91. 
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dini se nuk kemi ardhur të bëjmë turbullira në këtë vend dhe 

nuk jemi vjedhës.‟”.1 

Në një vend tjetër është përdorur si metaforë për matjen jo 

të drejtë e të rregullt, sikurse ka ardhur në rrëfimin e Shuajbit, ku 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “O populli im, matni drejt në litër dhe 

kandar, mos ua hani njerëzve hakun e tyre dhe mos bëni 

ngatërresa në Tokë!”.2 

Në fund, Kur‟ani Famëlartë i ka përdorur fjalët shkatërrim 

dhe çrregullim për prishjen e sistemit të përgjithshëm: “Sikur në 

qiej e në Tokë të kishte zota të tjerë përveç All‟llahut, do të 

shkatërroheshin.”.3 

Nga të gjitha këto ajete kur‟anore mësojmë se shkatërrimi 

ose çrregullimi në tokë kanë një kuptim të gjerë. Ky term përfshin 

krimet dhe mëkatet më të rënda, siç janë krimet dhe mëkatet e 

Faraonit dhe të të gjithë diktatorëve të tjerë. Termi përfshin edhe 

veprat më pak kriminale, si: matja dhe peshimi i padrejtë, si dhe 

çdo dalje nga gjendja e mesatares. Për këtë arsye, duke parë se 

ndëshkimi duhet të jetë sipas krimit që është kryer, na qartësohet 

se secili grup prej shkatërrimtarëve në tokë, ka një ndëshkim të 

caktuar e specifik. 

Në ajetin 33 të sures “El Maide”, ku përmendet shkatërrimi 

në tokë bashkë me shpalljen e luftës ndaj All‟llahut të Lartësuar 

dhe të Dërguarit të Tij, ka katër ndëshkime për këta njerëz. 

Gjyqtari legjitim (El Hakimu Esh Sher'ij) duhet të zgjedhë 

ndëshkimin e përshtatshëm sipas masës së veprës së keqe 

                                                            
1 Sure “Jusuf”, ajeti 73. 
2 Sure “Hud”, ajeti 85. 
3 Sure “El Enbija”, ajeti 22. 
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(vrasjen, kryqëzimin, prerjen e duave dhe të këmbëve, ose 

dëbimin) siç i kanë shpjeguar juristët në librat e tyre, kushtet dhe 

kufijtë e shkatërruesit në tokë dhe ndëshkimet e tij.1 

Për t‟i çrrënjosur këto të këqija, ne duhet të përdorim të 

gjitha instrumentet e nevojshme siç është urdhërimi në të mirë 

dhe të ndalimi nga e keqja nëpërmjet këshillave. Nëse e kërkon 

nevoja, përdorim edhe forcën (duke zbatuar rregullat e 

jurisprudencës islame), edhe nëse kjo çon drejt luftës. 

Fjalia “dhe bëjnë çrregullime në Tokë” na tregon se 

shkatërrimi dhe çthurja shoqërore nuk kufizohen vetëm në një 

vend apo zonë të caktuar, por përhapen në mesin e shoqërive dhe 

shtrihen në tërë rruzullin tokësor, nga një shoqëri në tjetrën. Nga 

ajetet kur‟anore mësohet se një nga qëllimet e dërgimit të 

Pejgamberëve (Paqja qoftë mbi ta!) ka qenë për t‟i dhënë fund 

shkatërrimit në tokë dhe çrrënjosjes së tij. Në lidhje me këtë,  në 

ajetin 88 të sures “Hud”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Unë dëshiroj 

vetëm të përmirësoj atë që mundem.”. 

 

2– Furnizimi është në dorën e All‟llahut të Lartësuar 

Nga ajeti i mësipërm kur‟anor nuk mësojmë vetëm se 

furnizimi dhe privimi prej tij janë në dorën e All‟llahut të 

Lartësuar, por edhe faktin se All‟llahu i Lartësuar ia shton 

furnizimin dhe ia pakëson atij që Ai dëshiron. Megjithatë, kjo 

çështje nuk është ashtu siç e mendojnë disa të paditur, të cilët nuk 

e kërkojnë rrizkun dhe ulen në qoshe të shtëpisë, derisa All‟llahu i 

                                                            
1 Këtë e kemi shpjeguar në mënyrë më të hollësishme në komentimin e ajetit 33 
të sures “El Maide”. 
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Lartësuar t‟u dërgojë furnizim. Këta njerëz, mendimi negativ i të 

cilëve shihet si një pretekst prej atyre që thonë se feja është opium 

për popujt, kanë harruar dy gjëra të rëndësishme:    

E para: Dëshira dhe vullneti i All‟llahut, që përmenden në 

ajetet kur‟anore, nuk janë arbitrare dhe të pallogaritura, por - siç e 

këmi thënë edhe më parë - dëshira e All‟llahut nuk është e 

shkëputur nga urtësia e All‟llahut të Madhëruar, dhe në to 

përfshihen përgatitjet dhe sukseset.   

E dyta: Këtu nuk nënkuptohet mohimi i shkaqeve, sepse 

bota e shkaqeve është bota e ekzistencës. Të gjitha botërat janë 

krijuar me dëshirën dhe vullnetin e All‟llahut dhe ato nuk janë të 

ndara nga vullneti legjislativ.  

Thënë ndryshe: Dëshira e All‟llahut në furnizimin dhe 

pakësimin është e kushtëzuar me kushtet që kontrollojnë jetën e 

njerëzve. Kështu, përpjekja, sinqeriteti dhe altruizmi, si dhe të 

kundërtat e tyre: përtacia, koprracia dhe qëllimi i keq, luajnë një 

rol shumë të rëndësishëm. Në lidhje me këtë, në Kur‟anin 

Famëlartë thuhet shpeshherë se njeriu është peng i përpjekjes, i 

dëshirës dhe i punës së tij. Ajo çfarë fiton ai në jetën e tij, është 

sipas masës së përpjekjes dhe mundit që hedh, siç thotë All‟llahu i 

Lartësuar: “se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka 

punuar.”.1 

Ekziston një portë e përpjekjes për të arritur furnizimin, të 

cilën e përmendin muhadithët (ata që merren me shkencën e 

hadithit) në veprat e tyre të haditheve. Një ndër to është vepra 

“Uesailu Shijja”, që përmban një kapitull për shitblerjen, e ku 

                                                            
1 Sure “En Nexhm”, ajeti 39. 
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citohen shumë hadithe që flasin për këtë fushë. Gjithashtu, në të 

ka edhe kapituj të tjerë që kritikojnë papunësinë, dembelizmin e 

përtacinë. Një nga këto hadithe është ai që transmetohet nga 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), ku thuhet: “Në të vërtetë, kur gjërat 

janë përzier e bashkuar, është përzier dhe bashkuar edhe dobësia e 

dembelizmi. Këto të dyja sjellin vetëm varfëri e fukarallëk.”.1 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Mos u bëni dembelë 

në kërkimin e furnizimit tuaj! Vërtet, baballarët tanë kanë garuar dhe e 

kanë kërkuar furnizimin, andaj kërkojeni edhe ju atë!”.2 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Në të vërtetë, unë e 

urrej atë person që është dembel për të kërkuar furnizimin në këtë botë! 

Ai që është dembel në çështjet e kësaj bote, është më dembel në çështjet e 

Botës Tjetër.”3 

Imam Musa ibn Xhafer (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Në të 

vërtetë, All‟llahu i Lartësuar e urren robin e Vet të fjetur e dembel, e 

urren robin që e kalon kohën kot.”4 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 “Uesailu Shijja”, vëll. 12, f. 38. 
2 “Usulul Kafijj”, vëll. 5, f. 86, hadithi 8. 
3 “Usulul Kafij”, f. 38. 
4 “Usulul Kafijj”, hadithi 21972. 
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Ajetet 27 – 29 

 

                             

                              

                   

                  

 

“Jobesimtarët thonë: „Pse nuk i dërgohet atij 

(Muhammedit/Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) një mrekulli nga Zoti i tij?‟ Thuaj: „Me të vërtetë, 

All‟llahu shpie në humbje ata që Ai do, ndërsa udhëzon në 

rrugë të drejtë ata që kthehen tek Ai.‟”  

“Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve, kur përmendet All‟llahu,  

qetësohen. Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e 

All‟llahut!” 

“Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira ka çdo mirësi dhe 

vendbanim të mrekullueshëm!” 
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Komentimi 

 

 “Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e All‟llahut! 

Siç e kemi cituar më herët, në suren Rrad ka shumë 

hulumtime që flasin rreth Teuhidit (Njëshmërisë së All‟llahut të 

Lartësuar), Ringjalljes dhe profecisë. Ajeti i parë i këtyre ajeteve flet 

edhe një herë për thirrjen e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

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

një ndër pretekstet që parashtrojnë idhujtarët kokëfortë: 

“Jobesimtarët thonë: „Pse nuk i dërgohet atij 

(Muhammedit/Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) një mrekulli nga Zoti i tij?‟”  

Fjala “jekulu” – “thonë”, është folje e kohës së tashme, për të 

treguar se ky justifikim përdorej shumë prej tyre si pretekst. 

Pavarësisht se ata i shikonin mrekullitë e të Dërguarit të All‟llahut 

(çdo Profet shfaqte mrekulli të caktuara, si argument i vërtetësisë 

së tij), prapëseprapë i kundërshtonin dhe nuk i besonin mrekullitë 

e mëparshme, duke kërkuar prej tij mrekulli të reja, që t‟u 

përshtateshin mendimeve të tyre. 

Ata dhe të gjithë mohuesit e tjerë të thirrjes së All‟llahut 

kanë kërkuar gjithmonë mrekulli dhe prisnin që Profeti do të ulej 

në një cep të shtëpisë dhe do të shfaqte për gjithsecilin prej tyre 

mrekullinë që ata propozonin. E nëse nuk i kënaqte, ata nuk i 

besonin! 

Detyra kryesore e Profetëve është që t‟i informojnë, t‟i 

drejtojnë, t‟u heqin vërejtje dhe t‟i udhëzojnë njerëzit, ndërsa 

mrekullia është e veçuar dhe specifike dhe kryhet me urdhër të 
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All‟llahut të Lartësuar, dhe jo me urdhër të të Dërguarit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Por në 

shumë ajete kur‟anore lexojmë se ky grup i pabindur e kokëfortë 

nuk e marrin në konsideratë këtë realitet dhe i kanë shqetësuar 

gjithmonë Profetët me këto lloj kërkesash. 

Kur‟ani Famëlartë u përgjigjet këtyre mohuesve, duke 

thënë: “Thuaj: „Me të vërtetë, All‟llahu shpie në humbje ata që 

Ai do, ndërsa udhëzon në rrugë të drejtë ata që kthehen tek 

Ai.‟”. 

Ky është një tregues i faktit se mangësia dhe defekti nuk 

qëndrojnë te mungesa e mrekullisë, sepse Profetët kanë shfaqur 

shumë mrekulli, por problemi është brenda veteve të tyre. Janë 

kokëfortësia,  fanatizmi, injoranca dhe gjynahet, ato që ua 

pengojnë besimin. 

Për këtë arsye, ata duhet të kthehen tek All‟llahu e të 

kërkojnë falje, të largojnë nga sytë dhe mendimet e tyre perden e 

injorancës e të mashtrimit, në mënyrë që t‟ju qartësohet drita e 

qartë e së vërtetës. 

Ajeti i dytë e tregon në mënyrën më të bukur komentimin e 

frazës “ata që kthehen tek Ai”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve, kur përmendet All‟llahu, 

qetësohen.”. 

Pastaj flitet për një rregull të përgjithshëm dhe një bazë të 

fortë të këtij përkujtimi: “Vërtet, zemrat qetësohen me 

përmendjen e All‟llahut!”. 
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Ajeti i fundit i këtyre ajeteve tregon për të ardhmen e atyre 

që kanë besuar dhe thotë: “Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të 

mira ka çdo mirësi dhe vendbanim të mrekullueshëm!”. 

Shumë komentues të Kur‟anit kanë thënë se fjala “tuuba” 

është gjinia femërore e fjalës “atjeb”, dhe meqenëse përkatësia 

është e fshirë, atëherë ajo ka një kuptim të gjerë dhe të pakufizuar. 

Fraza “tuuba lehum” (kanë çdo mirësi) do të thotë se ata do të kenë 

gjërat më të mira: jetesën më të mirë, mirësitë dhe rehatinë më të 

mirë, si dhe begatitë më të mira të Zotit. Të gjitha këto vijnë si 

rezultat i besimit dhe i veprave të mira të atyre që janë të 

qëndrueshëm në besim dhe të sinqertë në veprat e tyre të mira. 

Ajo çfarë kanë thënë një grup komentuesish për kuptimin e 

kësaj fjale dhe që e ka sjellë edhe autori i tefsirit “Mexhmaul 

Bejan” në dhjetë kuptime, përfshihet brenda kuptimit të gjerë që 

përmendëm.   

Në shumë transmetime lexojmë se fjala “tuuba” është një 

pemë, rrënja e së cilës gjendet në shtëpinë e Pejgamberit (Paqja dhe 

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

Aliut (Paqja qoftë mbi të!) në Xhennet. Ajo i përhap degët e saj mbi 

kokat e të gjithë besimtarëve dhe është vend strehimi për ta. 

Ndoshta ky është  një mishërim i udhëheqjes së tyre dhe i lidhjes 

së fortë me ndjekësit e tyre.  

Nëse e vërejmë me kujdes, fjala “tuuba” ka ardhur në 

gjininë femërore të fjalës “attjeb”, e cila është në gjininë 

mashkullore. Arsyeja është se kjo fjalë shpreh një cilësi të jetës ose 

të mirësisë, dhe këto cilësi janë në gjininë femërore.  
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Hulumtime 

 

1– Si qetësohet zemra me përkujtimin e All‟llahut të 

Lartësuar? 

Shqetësimet dhe frika janë fatkeqësitë më të mëdha në jetën 

e njerëzve. Pasojat e tyre në jetën e individit dhe të shoqërisë janë 

shumë të dukshme. Disa dijetarë thonë se kur shfaqen epidemi 

dhe sëmundje të rënda - siç është murtaja – në mesin e dhjetëra 

njerëzve që vdesin si shkak i kësaj sëmundjeje, shumica e tyre 

vdesin prej frikës dhe vetëm një numër i vogël prej sëmundjes.  

Në përgjithësi, qetësimi dhe çrregullimi luajnë një rol të 

rëndësishëm në shëndetin dhe sëmundjen e individit dhe të 

shoqërisë. Kjo është një çështje që nuk mund të anashkalohet apo 

të harrohet. Për këtë arsye janë shkruar shumë libra që flasin për 

ankthin, mënyrat e shpëtimit prej tij, si dhe për format se si mund 

të arrihet qetësia e rehatia. Historia njerëzore është e mbushur plot 

me zgjedhje fatkeqe për ta arritur qetësinë, duke përdorur edhe 

mënyrat e paligjshme, siç janë lëndët narkotike, për të arritur 

kënaqësinë shpirtërore. 

Kur‟ani Famëlartë tregon rrugën më efikase nëpërmjet një 

fjalie të shkurtër, por kuptimplotë në thelb, ku All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e 

All‟llahut!”. 

Për të shpjeguar këtë kuptim dhe për të njohur faktorët e 

ankthit dhe të shqetësimit, duhet të vërejmë pikat e mëposhtme:  
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E para: Ndonjëherë, shqetësimi ndodh për shkak të 

mendimeve të zymta të njeriut për të ardhmen e tij. Ai mund të 

frikësohet se do t‟i largohen mirësitë e do t‟i dobësohet ekonomia, 

ose se do bëhet rob i armikut, i dobësisë apo i sëmundjes. Të gjitha 

këto e bëjnë njeriun që të ndiejë dhimbje dhe të brengoset, por 

besimi në All‟llahun e Lartësuar, të besuarit se Ai është i Aftë për 

çdo gjë, e bën njeriun që t‟i fshijë të gjitha gjurmët e ankthit dhe të 

shqetësimit dhe i jep atij qetësinë për t‟i përballuar situatat e jetës 

siç duhet. Besimi i jep atij garancinë se nuk është vetëm, por që ka 

një Zot që kujdeset për të e që është i Gjithëpushtetshëm e 

Mëshirues. 

E dyta: Njeriun mund ta shqetësojë gjithashtu edhe e 

kaluara e tij e zymtë. Atë mund ta kapë ankthi dhe të brengoset 

për shkak të gjynaheve që ka kryer. Por duke e ditur se All‟llahu i 

Lartësuar i fal mëkatet dhe e pranon pendimin, njeriu qetësohet 

dhe i kërkon falje Atij për veprat e këqija, duke iu drejtuar me 

pendim të sinqertë.   

E treta: Dobësia e njeriut përballë dukurive natyrore apo 

përballë numrit të madh të armiqve, e bën atë që të ketë ankth, 

duke menduar pamundësinë e përballimit të sfidave në 

fushebetejë, por edhe në fushat e tjera të jetës.   

Por, kur e përkujton All‟llahun e Lartësuar dhe mbështetet 

te fuqia dhe mëshira e Tij, tek ajo fuqi që s‟mund t‟i dalë përpara 

asnjë fuqi tjetër, zemra e njeriut qetësohet dhe ai ia përkujton vetes 

se nuk është vetëm, por është nën hijen e fuqisë absolute të 

All‟llahut. 

Qëndrimet heroike të luftëtarëve në fushat e betejës, në të 

kaluarën apo në të tashmen, si dhe trimëria e tyre e rrallë, deri 
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edhe në dyluftim, tregojnë gjendjen e qetësisë që buron nga 

besimi. 

Për shembull, kemi dëgjuar për rastet kur një nga 

komandantët besimtarë e ka humbur shikimin, apo ka marrë 

shumë plagë pas një luftimi të ashpër me armiqtë e Islamit, por 

kur ka folur, dukej sikur nuk i kishte ndodhur asgjë. Ky është 

rezultat i qëndrueshmërisë dhe qetësisë nën hijen e besimit në 

All‟llahun e Lartësuar. 

E katërta: Mund të jetë edhe origjina e vështirësisë, ajo që e 

shqetëson njeriun, siç është për shembull ndjenja e kotësisë së jetës 

apo mungesa e qëllimit të saj. Por, besimtari i All‟llahut të 

Madhëruar, i cili beson se qëllimi i jetës është rrugëtimi drejt 

përsosjes shpirtërore dhe materiale, nuk do të ndjejë shqetësim 

përgjatë këtij rrugëtimi.    

E pesta: Arsye tjetër e ankthit është se ndonjëherë njeriu 

ngarkohet me shumë probleme për të arritur drejt objektivit, por 

nuk e vëren se kush i vlerëson punët e tij, në mënyrë që ta 

falënderojë për mundin. Kjo gjë e lëndon shumë atë dhe përjeton 

një gjendje shqetësimi e ankthi. Ndërsa, kur ai e di se gjendet kush 

ia vlerëson mundin dhe përpjekjen, e falënderon dhe e shpërblen, 

atëherë nuk ka arsye që shqetësimi apo ankthi të kenë vend në të.    

E gjashta: Mendimi i keq është një tjetër faktor shqetësimi 

dhe brenge, që i godet shumë njerëz në jetën e tyre dhe u shkakton 

atyre dhimbje dhe brengë. Por besimi në All‟llahun e Lartësuar 

dhe në mëshirën e Tij të plotë, si dhe mendimi i mirë për Të, ia 

largojnë njeriut gjendjen e ankthit dhe vendin e tyre e zë gjendja e 

qetësisë dhe e rehatisë.     
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E shtata: Pasioni dhe dashuria për këtë botë janë ndër 

faktorët më të rëndësishëm që mund të shkaktojnë ankth dhe 

shqetësime. Por besimi në Zot dhe përpjekja e besimtarit për t‟u 

larguar nga epshet e kësaj bote, e largojnë shqetësimin dhe 

çrregullimin. Në lidhje me këtë, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Kjo botë ka vlerë tek unë aq sa gjethja e një bime në gojën e 

karkalecit që e përtyp atë.”.1 

Ai që ka një vizion të tillë për jetën e kësaj bote, nuk mund 

të kaplohet nga gjendja e frikës dhe e ankthit për shkak të 

mosarritjes së gjërave materiale apo humbjes së tyre.    

E teta: Një arsye tjetër që i jep njeriut ankth dhe shqetësim, 

është frika nga vdekja, si dhe fakti që ajo nuk ndodh vetëm në 

moshë të thyer, por i kaplon të gjitha moshat, veçanërisht në rast 

sëmundjesh apo lufte. Nëse ne besojmë se vdekja është mbarimi 

dhe fundi i gjithçkaje (siç e besojnë materialistët), atëherë ankthi 

dhe frika janë të justifikuara. Sigurisht që njeriu duhet të ketë frikë 

nga ajo lloj vdekjeje, e cila u jep fund të gjitha shpresave, 

dëshirave dhe ambicieve. Por besimi në Zot na jep garancinë se 

vdekja është porta për një jetë më të gjerë e më të mirë sesa kjo 

botë. Njeriu kalon në botën e berzah-ut (vendi ku qëndrojnë 

shpirtrat deri në ringjallje), që është një hapësirë e gjerë, prandaj 

dhe nuk ka kuptim që të ketë ankth. Madje, nëse vdekja është në 

rrugë të All‟llahut, ajo është e pëlqyeshme dhe e kërkuar. 

Në të vërtetë, faktorët që shkaktojnë ankth dhe shqetësim 

janë të shumtë dhe nuk mund të kufizohen vetëm në numrin që 

përmendëm më lart. Megjithatë, të gjithë këta faktorë bëhen të 

                                                            
1“Nehxhul Belaga”, fjala 224. 
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pafuqishëm përballë besimit në Zot. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e All‟llahut!”. 

 

2- Qetësia dhe frika nga All‟llahu i Lartësuar 

Në ajetin e mësipërm thuhet: “Vërtet, zemrat qetësohen 

me përmendjen e All‟llahut!”, ndërsa në një ajet tjetër, e pikërisht 

në ajetin 2 të sures “El Enfal”, thuhet: “Besimtarë të vërtetë janë 

vetëm ata, zemrat e të cilëve, kur përmendet All‟llahu, 

fërgëllojnë.”.  

Lind pyetja: A janë këto dy ajete në kundërshtim me njëri-

tjetrin?  

Përgjigje: Qetësia shpirtërore e lavdëruar është ajo përballë 

gjërave materiale, të cilat e fusin në ankth njeriun. Por njeriu 

duhet të shqetësohet për përgjegjësitë që mbart mbi supe. Pra, 

besimtarët shqetësohen nga frika që ndjejnë përballë përgjegjësive 

të tyre para All‟llahut. Kjo lloj frike është një gjë e mirë dhe e 

kërkuar.1 

 

3– Çfarë është dhikri (përmendja) e All‟llahut të Lartësuar 

dhe si bëhet ai? 

Siç thotë Ragibi në librin e tij, dhikri është ruajtja apo të 

mësuarit përmendësh e kuptimeve dhe e dijeve. Mësimi 

përmendësh përdoret për fillimin e dhikrit, ndërsa përmendja 

                                                            
1 Këtë çështje e kemi përmendur në këtë komentim në fund të ajetit 2 të sures 
“El Enfal” e ajetit 
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përdoret për vazhdimësinë në të. Përmendja (dhikri) është dy 

llojesh: 1) përmendja me zemër; 2) përmendja me gojë.  

Sidoqoftë, qëllimi i përmendjes në ajetin e lartpërmendur 

nuk është vetëm përmendja e All‟llahut me gojë (pra, që të themi 

SubhanAll‟llah, Elhamdulilah dhe All‟llahu Ekber), por qëllimi është 

që të drejtohemi tek Ai me zemër e me shpirt dhe të jemi të 

vetëdijshëm se Ai është i pranishëm dhe na shikon me dijen dhe 

mëshirën e Tij. Kjo lloj përmendjeje na vë në lëvizje drejt mirësisë 

dhe na largon nga mëkatet. Kjo është një përmendje që ka begati 

të shumta, ashtu siç tregohet edhe në transmetimet Profetike.     

Transmetohet se në një rast, Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!) këto fjalë: “O Ali, tri gjëra nuk mund t‟i tolerojë ky 

ymet: ngushëllimi i vëllait në pasurinë e tij, të jetë i drejtë me njerëzit 

dhe përmendja e All‟llahut të Lartësuar në çdo gjendje. Përmendja e Tij 

nuk është që të thotë subhanAll‟llahi uel hamdulilahi ue la ilahe 

ilall-llahu uAll‟llahu ekber. Por përmendja është se kur përballet me 

diçka që e ka të ndaluar t'i frikësohet All‟llahut dhe ta braktisë atë.”.1 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Përmendja (dhikri) 

është dy llojesh: përmendja e All‟llahut kur të godet ndonjë fatkeqësi, dhe 

më e mirë sesa kjo është përmendja e All‟llahut kur privohesh nga diçka 

dhe kjo është mburojë për ty.”.2 

Disa transmetime e kanë konsideruar përmendjen (dhikrin) 

si mburojë dhe si një mënyrë mbrojtjeje, siç transmetohet nga 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “Një ditë, 

Pejgamberi ligjëroi përpara shokëve të tij dhe u tha: „Merrni mburoja!‟. 

                                                            
1 “Sefinetul Bihar”, vëll. 1, f. 484. 
2 “Sefinetul Bihar”, vëll.1, f. 484. 
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Ata e pyetën: „O i Dërguar i All‟llahut, a t‟i marrim këto mburoja për t‟u 

mbrojtur nga armiku që po na përçmon?” Ai u përgjigj: „Jo, por nga 

zjarri i Xhehennemit. Thoni: subhanAll‟llahi uelhamdulilahi ue la 

ilahe ilall‟llahu uAll‟llahu ekber.‟”.1 

Në lidhje me komentimin e fjalës së All‟llahut të Lartësuar, 

“Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e All‟llahut!”, 

transmetohet nga Imam Sadiku se ai ka thënë: “Me falënderimin, 

pra me fjalën elhamdulilah, zemrat qetësohen. Kjo është përmendja e 

All‟llahut dhe mburoja e Tij.”.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Sefinetul Bihar”, vëll.1, f. 484. 
2 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 291. 
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Ajetet 30 - 32  

 

                             

                         

                             

                               

                        

                        

                               

                 

 

“Dhe kështu, ne të dërguam ty tek një popull, para të cilit kanë 

kaluar shumë popuj, që ti t‟u lexosh atyre Shpalljen që të kemi 

dhënë, sepse ata nuk e besojnë të Gjithëmëshirshmin. Thuaj:  

„Ai është Zoti im, s‟ka Zot tjetër përveç Tij; tek Ai mbështetem 

dhe tek Ai kthehem!‟” 
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“(Idhujtarët e Mekës thonë) Sikur të kishte një Kur‟an me të cilin 

të lëviznin malet ose të copëtohej toka, ose të flisnin të vdekurit 

(që të besojmë Muhammedin)! Jo, e gjithë çështja i takon (vetëm) 

All‟llahut! Vallë, a nuk e dinë ata që besojnë, se sikur të donte 

All‟llahu, do t‟i kishte udhëzuar të gjithë njerëzit (në besim)?! 

Kurse jobesimtarët (e Mekës), për atë që kanë bërë, vazhdon t‟i 

godasë shkatërrimi apo të bjerë pranë shtëpive të tyre, derisa të 

kryhet premtimi i All‟llahut. Nuk ka dyshim se All‟llahu e 

kryen premtimin e Tij.” 

“Edhe para teje janë tallur me të Dërguar, andaj Unë u kam 

dhënë afat atyre që kanë mohuar e pastaj i kam ndëshkuar. Eh si 

ka qenë dënimi Im!” 

 

 

Shkaqet e zbritjes 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se ajeti i parë i këtij 

grupi ajetesh ka zbritur në paktin ose marrëveshjen e Hudejbijes, në 

vitin e gjashtë të Hixhretit. Kjo ka ndodhur kur deshën që të 

nënshkruanin marrëveshjen dhe Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha Aliut: “Shkruaj: 

Me emrin e All‟llahut, Mëshirëplotit, Mëshirëbërësit…”. Suhejl Ibn 

Amr, me të cilin ishin edhe idhujtarët, tha: “Ne nuk e njohim 

Rrahmanin, që është mëshirëplotë, por në Jemame është një mëshirëplotë 

(me këtë fjalë kishin për qëllim Musejleme Kedhebin), por shkruaj 

“Me emrin Tënd, o Zot!”. Pastaj Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha Aliut: “Shkruaj: Kjo është 

marrëveshje e Muhammedit, të Dërguarit të All‟llahut...”. Idhujtarët 
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thanë: “Nëse ti je me të vërtetë i Dërguari i All‟llahut, atëherë është 

padrejtësi të të luftojmë dhe të të ndalojmë që të kryesh ritet e Haxhit, 

prandaj shkruaj: „Kjo është marrëveshja e Muhammed Ibn Abullahut... !‟ 

Gjatë kësaj kohe, shokët e Profetit u zemëruan dhe thanë: 

“Na lejo që t‟i vrasim këta idhujtarë!”. Por i Dërguari i All‟llahut 

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

tha: “Jo, shkruaj ashtu siç dëshirojnë ata”. Pas kësaj zbriti ajeti i 

lartpërmendur, që i qorton dhe i përçmon idhujtarët që nuk 

pranuan të shkruanin frazën “Me emrin e Mëshiruesit...”, ku 

përmendet një nga atributet e All‟llahut të Lartësuar. 

Ky shkak i zbritjes mund të jetë i saktë në rast se besojmë 

që kjo sure ka zbritur në Medine, gjë që përputhet me ngjarjen e 

marrëveshjes së Hudejbijes, por siç është e njohur, kjo sure është 

mekase, pra ka zbritur në Mekë. Por mund të jetë i saktë, me 

përjashtim, nëse pranojmë që shkaku i zbritjes është 

kundërpërgjigje ndaj idhujtarëve, ashtu siç ka ardhur në ajetin 60 

të sures “El Furkan”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur atyre u 

thuhet: „Bëjini sexhde të Gjithëmëshirshmit‟, ata thonë: „Çfarë 

është i Gjithëmëshirshmi?”.  

Sido që të jetë, ky ajet ka një kuptim të gjerë, të cilin do ta 

trajtojmë gjatë komentimit të tij. 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se shkaku i zbritjes 

së ajetit të dytë, është për t‟i dhënë përgjigje një grupi të 

idhujtarëve të Mekës, të cilët po qëndronin ulur pas Qabesë dhe 

kërkuan që të vinte i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Profeti u erdhi me 

shpresën që t‟i udhëzonte në fenë e All‟llahut, por ata i thanë: 

“Nëse ti dëshiron që ne të jemi ndjekësit e tu, atëherë largoji pak më tutje 
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këto male, derisa toka të bëhet më e gjerë! Çaje tokën, që të shpërthejnë 

burime dhe lumenj, e që ne të mbjellim pemë dhe të kemi mundësinë që të 

kultivojmë çdo gjë! A nuk beson se ti se nuk ke asgjë më pak sesa Daudi 

(Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), të cilit  All‟llahu i Lartësuar ia 

nënshtroi malet dhe kanë bërë tesbih me të? Apo të na nënshtrojë erën, 

siç ka qenë e nënshtruar ndaj Sulejmanit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi 

të!), derisa të udhëtojmë në Sham dhe t‟i zgjidhim nevojat tona tregtare, 

e të kthehemi në të njëjtën ditë! A beson se ti ke diçka më pak sesa 

Sulejmani? Ose ringjalle gjyshin tënd, ose cilindo nga të vdekurit tanë, 

që ta pyesim nëse ato që ti na thua janë të vërteta apo të kota. A nuk i ka 

ngjallur Isai (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) të vdekurit?!”   

Në këtë kohë zbriti ky ajet, i cili i kujton Profetit se gjithçka 

që ata thonë, është veçse prej armiqësisë, kundërshtimit dhe 

kokëfortësisë, e jo për shkak se ata besojnë, sepse nëse do të ishte 

për këtë të fundit, atyre u kishin ndodhur shumë mrekulli.   

 

 

Komentimi 

 

Nuk ka shpresë në besimin e njerëzve kokëfortë 

Edhe një herë tjetër, këto ajete cekin çështjen e profecisë. 

Ajetet e lartpërmendura shpalosin një polemikë tjetër të 

idhujtarëve në lidhje me këtë çështje. Kur‟ani u përgjigjet atyre në 

këtë ajet: “Dhe kështu, Ne të dërguam ty tek një popull, para të 

cilit kanë kaluar shumë popuj.”. Qëllimi i këtij mesazhi të 

All‟llahut është “që ti t‟u lexosh atyre Shpalljen që të kemi 
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dhënë”; “sepse ata nuk e besojnë të Gjithëmëshirshmin”; ata e 

mohojnë All‟llahun e Lartësuar, Mëshira e të Cilit përfshin çdo 

vend dhe çdo gjë, përfshin besimtarët dhe jobesimtarët.  

Pastaj u thuaj atyre se: Zoti im është i Gjithëmëshirshmi, 

Mirësia e të Cilit ka përfshirë çdo gjë, “Thuaj: „Ai është Zoti im, 

s‟ka zot tjetër përveç Tij. Tek Ai mbështetem dhe tek Ai 

kthehem!‟”. 

Pastaj u përgjigjet atyre që këmbëngulin gjithmonë në 

justifikime imagjinare dhe thonë: Sikur malet të lëviznin nga 

vendi i tyre me ndërmjetësimin e Kur‟anit, “Sikur të kishte një 

Kur'an me të cilin të lëviznin malet ose të copëtohej toka, ose të 

flisnin të vdekurit (që të besojmë Muhammedin)!”. Megjithatë, 

ata nuk do ta besonin. 

Gjithçka është në dorën e All‟llahut të Lartësuar. Ai vepron 

si të dojë dhe kur të dojë: “Jo, e gjithë çështja i takon (vetëm) 

All‟llahut.”. Por ju nuk doni që ta kërkoni të vërtetën, sepse nëse do ta 

kërkonit, atëherë mrekullia që ka në dorë i Dërguari i All‟llahut, është e 

mjaftueshme që ju të besoni. 

Pastaj Kur‟ani Famëlartë vazhdon e thotë: “Vallë, a nuk e 

dinë ata që besojnë, se sikur të donte All‟llahu, do t‟i kishte 

udhëzuar të gjithë njerëzit (në besim)?!”.1 

Kjo tregon se All‟llahu i Lartësuar është i Aftë që t‟i bindë 

dhe t‟i detyrojë të gjithë njerëzit të bëhen besimtarë, madje edhe 

                                                            
1 “Jejesu” rrjedh nga lënda “el je‟su”. Shumica e komentuesve thonë se ajo ka 
ardhur këtu me kuptimin e diturisë. Por disa thonë - sipas asaj që transmeton 
Fakhru Razi-, se fjala “jeistu” kurrë nuk vjen me kuptimin “alimtu”, “mësova”. 
Kurse Ragibi  në librin e tij "El Mufredtu" mendon se  fjala “elje‟su” këtu ka po 
të njëjtin kuptim të tij. 
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ata kokëfortët, sepse Ai është i Plotfuqishëm dhe i Aftë për çdo 

gjë. Por, Ai këtë gjë nuk e bën kurrë, sepse besimi i detyrueshëm, 

që kryhet nën presionin e dhunës, nuk ka dobi dhe e humb 

kuptimin e përsosmërisë, për të cilin njeriu ka nevojë në jetën e tij 

të përditshme. 

Pastaj ajeti shton e thotë: “Kurse, jobesimtarët, për atë që 

kanë bërë, vazhdon t‟i godasë shkatërrimi.”. Këto janë fatkeqësi 

që u zbresin atyre në formë sprovash të ndryshme, ose  në formë 

sulmi të besimtarëve ndaj tyre, dhe këto fatkeqësi ndodhin pranë 

shtëpive të tyre, “apo të bjerë pranë shtëpive të tyre”, që ata të 

reflektojnë dhe të kthehen tek All‟llahu i Lartësuar. Ky 

paralajmërim është i vazhdueshëm: “derisa të kryhet premtimi i 

All‟llahut.”. 

Ky premtim i fundit mund të tregojë për vdekjen apo Ditën 

e Gjykimit, apo sipas thënies së disave, për çlirimin e Mekës, e cila 

ka prishur fortesën e fundit të armikut.    

Sido që të jetë, nuk ka dyshim se ndëshkimi dhe premtimi i 

All‟llahut të Lartësuar do të vijë, siç Ai thotë: “Nuk ka dyshim se 

All‟llahu e kryen premtimin e Tij.”. 

Ajeti i fundit i këtyre ajeteve i drejtohet Pejgamberit (Paqja 

dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të!), duke i thënë se ai nuk është i 

vetmi në mesin e Profetëve, prej të cilit kërkojnë këto lloj 

mrekullish, apo që të tallen me të jobesimtarët. Për këtë, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Edhe para teje janë tallur me të Dërguar”, por 

ata mohues Ne nuk i kemi ndëshkuar menjëherë, “andaj Unë u 

kam dhënë afat atyre që kanë mohuar.”. Ndëshkimi nuk ka qenë 

i menjëhershëm, në mënyrë që ata të zgjoheshin e të ktheheshin te 

rruga e vërtetë, ose së paku që ky të ishte një argument i 
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mjaftueshëm kundër tyre. Në të vërtetë, mëshira, bujaria dhe 

mençuria e All‟llahut të Lartësuar nuk ndikohet nga veprat dhe 

mëkatet e tyre.   

Megjithatë, kjo shtyrje e ndëshkimit nuk nënkupton 

harresë. Përkundrazi, për këtë, All‟llahu thotë: “e pastaj i kam 

ndëshkuar; eh si ka qenë dënimi Im!”. Atëherë, kjo e ardhme e 

pret popullin tënd kokëfortë e kundërshtar! 

 

 

Hulumtime 

 

1– Përse vihet theksi te fjala “Err Rrahman” – “Mëshirues”? 

Ajeti i lartpërmendur dhe ajo çfarë treguam mbi shkaqet e 

zbritjes së këtij ajeti, qartësojnë se mohuesit kurejshë nuk pranuan 

që ta cilësonin All‟llahun e Lartësuar me epitetin “Mëshirues” - 

“Err Rrahman”. Kjo edhe për arsye se një gjë e tillë nuk ka qenë e 

përhapur në mesin e tyre. Në ajetet e mëparshme pohohet se në 

këtë fjalë ka një mirësi specifike. Mëshira e All‟llahut të Lartësuar 

përfshin besimtarët dhe mohuesit, ndërsa atributi “Rrahim” – 

“Mëshirëbërës” është specifik vetëm për robtë e  Tij besimtarë.   

Si nuk po besoni në All‟llahun e Lartësuar, i Cili është burimi i 

mëshirës dhe i zemërgjerësisë, dhe që i përfshin armiqtë e Tij në mirësinë 

dhe mëshirën e Vet? Ky është kulmi i injorancës! 
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2-  Përse nuk iu përgjigj Pejgamberi kërkesave të tyre? 

Këtu përmendet edhe një herë tjetër ajo që thonë disa, se 

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

familjen e tij!) nuk ka pasur mrekulli tjetër përpos Kur‟anit 

Famëlartë. Për këtë, ata sjellin si argument ajetin e lartpërmendur 

dhe të tjerë të ngjashëm me të, sepse këto ajete tregojnë se 

Pejgamberi nuk u është përgjigjur kërkesës së tyre për të sjellë 

mrekulli të ndryshme, si: lëvizja e maleve, çarja e tokës dhe 

shfaqja e burimeve, ringjallja e të vdekurve dhe bashkëbisedimi 

me ta. 

Siç e kemi thënë edhe më parë, mrekullitë ndodhin vetëm 

për të shfaqur të vërtetën, si dhe për ata që e kërkojnë atë, sepse 

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

familjen e tij!) nuk ishte një njeri i mbinatyrshëm, që t‟u jepte çdo 

gjë që ata kërkonin, apo të plotësonte çdo kërkesë të tyre.  

Me të vërtetë, shembulli i këtyre kërkesave për mrekulli 

(mrekulli propozuese), buron vetëm nga njerëz kokëfortë, 

injorantë dhe mohues, të cilët nuk i janë përgjigjur asnjë të vërtete. 

Ajetet e lartpërmendura e tregojnë këtë gjë me qartësinë më të 

madhe. Ajeti i fundit i këtyre ajeteve tregon për përçmimin dhe 

talljen ndaj Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo tregon se ata nuk e kanë 

kërkuar mrekullinë që të njihnin të vërtetën, por që ta përçmonin 

dhe të talleshin me të Dërguarin.    

Kjo tregon se këta njerëz janë fanatikë dhe kokëfortë dhe se 

qëllimi i tyre nuk është që të zbulojnë apo të kërkojnë të vërtetën 

(një sqarim tjetër për këtë temë jepet në fund të ajetit 90 të sures 

“El Isra”). 
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3– Çfarë është “kariatu” – “goditja”? 

Fjala “el kariatu” rrjedh nga fjala “karaa”, që do të thotë 

goditi, trokiti. Bazuar mbi këtë, kuptimi i fjalës “el kariatu” është  

“trokitje”. Këtu flitet për ngjarjet që i ndodhin njeriut dhe i tërhiqet 

atij vërejtja.     

Fjala “kariatu” ka një kuptim të gjerë, që përfshin çdo 

fatkeqësi, problem dhe ngjarje që i ndodh njeriut. 

Disa komentues mendojnë se kjo fjalë nënëkupton luftërat, 

thatësirën, vrasjen dhe skllavërimin. Të tjerë mendojnë se fjala i 

referohet luftërave që kanë ndodhur në fillim të Islamit, ku nuk ka 

marrë pjesë Pejgamberi (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të!), por ka urdhëruar shokët e tij. Në fakt, fjala “el kariatu” mund 

t‟i përfshijë të gjitha këto kuptime. 

Ëshë interesante se ajetet e mësipërme tregojnë se këto 

ngjarje, ose do t‟i godasin ata, ose do të ndodhin afër shtëpive të 

tyre. A nuk janë të mjaftueshme të gjitha  këto ngjarje për t‟i zgjuar 

ata?! 
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Ajetet 33 – 34 

 

                          

                                    

                             

                              

      

 

“Vallë, Ai që është Mbikëqyrës për çdokënd se çfarë punon, a 

është njësoj si idhujt që s‟dëgjojnë e s‟shohin gjë?! E megjithatë 

ata i shoqërojnë All‟llahut zota të rremë (në adhurim)? Thuaj: 

„Më tregoni emrat e atyre (idhujve që ia bëni shok All‟llahut)!‟ 

Apo ju po e njoftoni Atë për ndonjë gjë që Ai nuk e di në tokë 

apo thoni vetëm fjalë boshe? Jo, por jobesimtarëve dinakëritë e 

veta u duken të hijshme; ata janë larguar nga rruga e drejtë. Për 

atë që All‟llahu e shpie në humbje, s‟ka udhërrëfyes.” 

“Për ata ka dënim në këtë jetë, por dënimi në Jetën Tjetër, me 

siguri, është edhe më i ashpër; për ata s‟ka mbrojtës nga dënimi 

i All‟llahut.”  
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Komentimi 

 

Si po i bëni idhujt, ortakë me All‟llahun e Lartësuar? 

Në këto ajete po i rikthehemi edhe një herë hulumtimit 

rreth njësimit dhe idhujtarisë. Këto ajete u drejtohen njerëzve me 

një argument të fortë dhe të qartë, ku i Lartësuari thotë: “Vallë, Ai 

që është Mbikëqyrës për çdokënd se çfarë punon...”. Kjo fjali 

tregon se All‟llahu i Lartësuar qëndron mbi kokën e të gjithë 

njerëzve, e di çfarë bëjnë ata dhe i shpërblen për atë që bëjnë. Në 

dorën e Tij janë të gjitha çështjet. Për këtë, fjala “kaimun”, që do të 

thotë mbikëqyr, dhe është i ngritur e vrojton për së larti, ka një kuptim 

të gjerë që i përfshin të gjitha kuptimet e përmendura, ndonëse 

disa komentues mendojnë se ajo ka dimensione specifike.    

Për të plotësuar hulumtimin e shkuar dhe si përgatitje për 

hulumtimin e ardhshëm, All‟llahu i Lartësuar thotë: “E 

megjithatë, ata i shoqërojnë All‟llahut zota të rremë (në 

adhurim).”. 

Pastaj, menjëherë Ai u përgjigjet atyre me disa mënyra:  

Së pari thotë: “Thuaj: „Më tregoni emrat e atyre‟”, (emrat e 

idhujve që ia bëni shok All‟llahut). 

Qëllimi me emërtimin e idhujve është: 

1) Ose idhujt nuk kanë asnjë vlerë, saqë vetë idhujtarët nuk 

mund t‟i emërtojnë dot. Pra, si po i vini këto krijesa, që s‟mundeni as 
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t‟i emërtoni me emra, e që nuk kanë vlerë, ndërmjet Krijuesit, të 

Gjithëpushtetshmit dhe të Lartësuarit? 

2) Ose qëllimi është: Sqaroni cilësitë e tyre, për të parë nëse 

e meritojnë adhurimin. Ne themi për cilësitë e All‟llahut të Lartësuar, 

se Ai është Krijues, Furnizues, Ringjallës, i Ditur, i Plotfuqishëm. A jeni 

të aftë që t‟i emërtoni me këto epitete e cilësi idhujt tuaj? Ose në të 

kundërt, nëse dëshirojmë që t‟i emërtojmë ata – idhujt – ne themi se nuk 

janë gjë tjetër veçse gurë apo drunj të heshtur, që nuk kanë logjikë dhe 

ndjenja. Ata kanë humbur çdo gjë! Si t‟i barazojmë ata me All‟llahun e 

Lartësuar? A nuk po e logjikoni këtë?! 

3) Arsyeja e tretë mund të jetë që të vlerësohen veprat e 

idhujve. A ia kanë larguar ndokujt të keqen, apo i kanë sjellë 

ndonjë të mirë? A ua kanë zgjidhur këta idhuj problemet dhe 

hallet tuaja? Me këtë situatë, cila mendje e shëndoshë ua lejon juve 

këtë gjë, e ju thotë që t‟i bëni ata ortakë me All‟llahun e Lartësuar, 

i Cili është Burimi i mirësisë dhe i begatisë, i Dobishmi, 

Shpërblyesi dhe Ndëshkuesi?! 

Ka mundësi që të gjitha këto kuptime të tubohen në fjalinë: 

“Thuaj: „Më tregoni emrat e atyre (idhujve që ia bëni shok 

All‟llahut)!‟”.   

Së dyti thotë:  “Apo ju po e njoftoni Atë për ndonjë gjë që 

Ai nuk e di në tokë?”. 

Në të vërtetë, ky përshkrim është mënyra më e mirë për t‟iu 

përgjigjur diskutimit të tyre të kotë. Kjo situatë është e ngjashme 

me rastin kur dikush të thotë se dje kishe filanin mysafir dhe ti i 

përgjigjesh, duke i thënë: “A po më tregon mua për një mysafir, 

kur unë nuk kam dijeni për të?” Që do të thotë: A është e mundur 
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që unë të kem mysafir dhe të mos kem dijeni për këtë, ndërsa ti 

po? 

Së treti thotë: Edhe ju në të vërtetë nuk e besoni këtë në 

thellësinë e shpirtrave tuaj,  përkundrazi “apo thoni vetëm fjalë 

boshe?”. 

Kur idhujtarët i godet ndonjë e keqe apo kanë ndonjë 

problem në jetën e tyre, ata drejtohen tek All‟llahu i Lartësuar, 

sepse në zemrat e tyre e dinë se idhujt nuk janë të aftë që të bëjnë 

gjë. Kur‟ani Famëlartë e qartëson situatën e tyre në ajetin 65 të 

sures “El Ankebut”, ku thuhet: “Kur hipin në anije, ata i luten 

All‟llahut me devotshmëri të sinqertë, por kur Ai i sjell në tokë 

shëndoshë e mirë, menjëherë ata i veshin Atij ortakë (në 

adhurim)”.  

Së katërti thotë: Idhujtarët nuk kanë një perceptim të qartë. 

Meqë janë ndjekës të epsheve dhe traditës së tyre të verbër, ata 

nuk janë të aftë të japin një gjykim të drejtë, dhe për këtë shkak, e 

kanë humbur rrugën. All‟llahu i Lartësuar thotë: “Jo, por 

jobesimtarëve dinakëritë e veta u duken të hijshme; ata janë 

larguar nga rruga e drejtë. Për atë që All‟llahu e shpie në 

humbje, s‟ka udhërrëfyes.”. 

Kemi thënë shpesh se kjo humbje nuk është e imponuar, as 

e paplanifikuar dhe as arbitrare dhe e pallogaritur. Por kjo humbje 

është reflektimi i veprave të këqija që vetë njeriu kryen, të cilat e 

çojnë atë në humbje.  

Në ajetin e fundit të kësaj serie ajetesh, Kur‟ani Fisnik 

tregon për ndëshkimin e dhembshëm që do t‟i kaplojë idhujtarët 

në këtë botë dhe në Botën Tjetër. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar 
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thotë: “Për ata ka dënim në këtë jetë, por dënimi në Jetën Tjetër, 

me siguri, është edhe më i ashpër.”. Ky ndëshkim është i 

vazhdueshëm dhe i pandërprerë, është ndëshkim trupor dhe 

shpirtëror. Në të ka lloje të ndryshme dënimesh. 

Nëse idhujtarët mendojnë se ekziston ndonjë rrugë për t‟u 

arratisur apo një mënyrë për t‟u mbrojtur, pa dyshim që ata 

gënjejnë veten, sepse “për ata s‟ka mbrojtës nga dënimi i 

All‟llahut.”. 
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Ajeti 35 

 

                                

                          

 

“Xhenneti që u është premtuar besimtarëve është i tillë, 

që nëpër të rrjedhin lumenj; frutat dhe freskia e tij janë të 

përhershme. Ky është fundi i besimtarëve, kurse fundi i 

jobesimtarëve është zjarri.” 

 

 

Komentimi 

 

Ky ajet flet sërish për Ditën e Ringjalljes, veçanërisht për 

mirësitë e Xhennetit dhe ndëshkimin e Xhehennemit. Në fillim, 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Xhenneti që u është premtuar 

besimtarëve është i tillë, që nëpër të rrjedhin lumenj.”. 

Fjala “methelu”, që në këtë ajet do të thotë i tillë, tregon se 

Xhenneti dhe të gjitha mirësitë e tjera në Botën Tjetër, nuk mund 

të përshkruhen nga njerëzit e kësaj bote të kufizuar, e cila në 

krahasim me botën pas vdekjes është shumë e vogël.  
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Përshkrimi i dytë i Xhennetit është ashtu siç All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “frutat dhe freskia e tij janë të përhershme”. 

Këto fruta nuk janë si frutat stinore të kësaj bote, që dalin në një 

periudhë të caktuar të vitit, e që në disa raste, për shkak të 

sëmundjeve të ndryshme, nuk prodhojnë. Frutat e Xhennetit nuk 

janë stinore, as sezonale dhe as që i godet ndonjë sëmundje. Ato 

janë njësoj si besimi i besimtarëve të sinqertë, të përhershme dhe 

të qëndrueshme.  

Po kështu, All‟llahu i Lartësuar thotë: “dhe hija e tyre”, 

nuk është si ajo e pemëve të kësaj bote, e cila shfaqet kur dielli 

është horizontal, dhe largohet e zvogëlohet kur ai është pingul.  

Përmbledhje: hija e Xhennetit është si të gjitha mirësitë e 

Botës Tjetër, e pandërprerë dhe e përhershme. Nga këtu 

qartësohet se në Xhennet nuk ka stinë, ku gjethet e pemëve mund 

të bien. Nga kjo mësojmë se në Xhennet ka rreze dielli. Nëse nuk 

do të kishte, atëherë shprehja ku flitet për hijen nuk ka asnjë 

kuptim. Ajo që përmendet në ajetin 13 të sures “El Insan”, ku 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “ata nuk do të kenë as vapë dhe as të 

ftohtë”, mund të jetë një tregues i  temperaturës konstante, ku as 

dielli nuk është përvëlues dhe as i ftohti i acartë, por nuk do të 

thotë se atje nuk ka diell.  

Shuarja e dritës së diellit në Ditën e Kiametit nuk është 

argument i zhdukjes së tij përgjithmonë, sepse Kur‟ani Famëlartë 

thotë: “Ditën kur Toka do të ndërrohet me tokë tjetër, por edhe 

qiejt”1 do të jenë më të mëdhenj dhe me një pamje të re. 

                                                            
1 Sure “Ibrahim”, ajeti 48. 
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Nëse thuhet se dielli i Xhennetit nuk është përvëlues, 

atëherë përse duhet hija? 

Duke iu përgjigjur kësaj pyetjeje themi: Me të vërtetë, hija  

nuk është vetëm penguese e nxehtësisë së Diellit, por edhe freskia 

që bëjnë gjethet e pemëve duke u bashkuar me oksigjenin i jep një 

gjallëri dhe butësi të veçantë hijes. Për këtë, hija e pemëve 

ndryshon nga hijet e  sendeve të ngurta.   

Pas përshkrimit të këtyre tri veçorive të Xhennetit në fund 

të këtij ajeti, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ky është fundi i 

besimtarëve, kurse fundi i jobesimtarëve është zjarri”. 

Në këtë shprehje janë shpjeguar mirësitë e Xhennetit, por 

për banorët e Zjarrit është përmendur me një fjali të shkurtër dhe 

të ashpër, ku thuhet se përfundimi i tyre është vetëm zjarri i 

Xhehennemit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

261 

 

Ajeti 36  

                             

                             

            

 

 “Ata, të cilëve ua kemi zbritur Librin, gëzohen për atë që 

të kemi shpallur ty. Dhe (ka) disa prej grupeve që mohojnë 

diçka prej tij. Thuaj: „Mua më është urdhëruar që ta adhuroj 

vetëm All‟llahun dhe që të mos i shoqëroj Atij ortak. Vetëm Atij 

i lutem dhe vetëm tek Ai kthehem.‟” 

 

 

Komentimi 

 

Besimtarët dhe grupimet  

Ky ajet citon një reagim të pabarabartë të njerëzve ndaj 

zbritjes së ajeteve kur‟anore. Njerëzit që e kërkojnë dhe që e duan 

të vërtetën, janë të kënaqur me atë çfarë i është shpallur Profetit 
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Muhammed (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ndërkohë që kokëfortët e kundërshtojnë atë. 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ata, të cilëve ua kemi zbritur 

Librin, gëzohen për atë që të kemi shpallur ty.”. 

Fraza “Ata, të cilëve ua kemi zbritur Librin” tregon për 

jehudinjtë, të krishterët dhe të tjerë që u janë shpallur libra 

qiellorë. Këta, Kur‟ani i ka përmendur në shumë vende, ku 

individë jehudinj e të krishterë, që e donin dhe e kërkonin të 

vërtetën, gëzoheshin kur Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i zbrisnin ajetet e 

Kur‟anit. Nga njëra ana, për shkak se ata e shihnin se ato ishin në 

përputhje me shenjat që kishin në duart e tyre prej librave qiellorë. 

Nga ana tjetër ishte shkaku i lirisë dhe i shpëtimit të tyre prej të 

keqes së trillimeve të dijetarëve jehudinj dhe të krishterë, të cilët i 

skllavëronin. Ata kanë qenë të privuar nga liria e mendimit dhe 

nga përsosja njerëzore. 

Ajo që kanë thënë disa komentues të mëdhenj, se qëllimi 

prej fjalës së All‟llahut të Lartësuar: “Ata, të cilëve ua kemi 

zbritur Librin”, janë shokët e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) nuk qëndron, sepse ky 

përshkrim nuk është i njohur ndër myslimanët, dhe nuk është në 

harmoni me fjalinë: “gëzohen për atë që të kemi shpallur ty”.  

Ndonëse kjo sure është shpallur në Mekë, ajo nuk bie në 

kundërshtim me atë çfarë cekëm më lart, edhe pse qendrat 

kryesore të jehudinjve në Gadishullin Arabik kanë qenë Medina 

dhe Hajberi, ndërsa qendra e banimit të të krishterëve ka qenë 

Nexhrani dhe rrethinat e tij.  



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

263 

Por, ata e frekuentonin Mekën dhe reflektonin mendimet 

dhe besimet e tyre në të. Për këtë arsye, banorët e Mekës i kanë 

ditur shenjat e Profetit të fundit që do të dërgohej dhe kanë qenë 

në pritje të tij (rrëfimi i Vereka ibn Noufelit dhe shembuj të tjerë 

kanë qenë të njohur). 

Dëshmi të tjera në lidhje me këtë temë ka në ajetet e tjera të 

Kur‟ani Fisnik, ku besimtarët e ithtarët e Librit gëzoheshin kur i 

zbritnin ajetet Pejgamberit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin  

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Për shembull, në ajetin 52 të sures “El 

Kasas”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ata që ne ua kemi zbritur 

Librin para tij (Kur‟anit), i besojnë atij.”. 

Pastaj ajeti vazhdon e thotë: “Dhe (ka) disa prej grupeve 

që mohojnë diçka prej tij.”. Termi “grupe” u referohet jehudëve 

dhe të krishterëve, të cilët i kishte mposhtur fanatizmi sektar, 

prandaj Kur‟ani Famëlartë nuk i përshkruan prej ithtarëve të 

Librit, sepse ata nuk kanë qenë ndjekës të librave të tyre qiellorë, 

por kanë qenë grupime që ndiqnin vetëm linjën e tyre të 

mendimit. Ky grup mohonte çdo gjë që binte në kundërshtim me 

dëshirat dhe epshet e tyre.  

Gjithashtu, mendohet se fjala “el ahzab”, që do të thotë 

grupime, u referohet idhujtarëve, sepse surja “El Ahzab” i ka 

përmendur ata me këtë shprehje. Këta nuk kanë as fe dhe as 

medhheb, por kanë qenë grupime që janë bashkuar për ta 

kundërshtuar bashkërisht Kur‟anin Famëlartë dhe fenë islame.  

Tabrasijj dhe disa komentues të tjerë të mëdhenj 

transmetojnë nga Ibn Abasi, se ky ajet tregon për idhujtarët, të 

cilët kundërshtuan që ta cilësonin All‟llahun e Lartësuar me 

epitetin “Rrahman” – “Mëshirues”. Ithtarët e Librit – veçanërisht 
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jehudët – gëzoheshin me këtë përshkrim të All‟llahut në ajetet e 

ndryshme kur‟anore, kurse idhujtarët mekas talleshin dhe e 

përçmonin atë, për shkak të mungesës së njohurive të tyre për 

këtë cilësi.  

Në fund të ajetit, All‟llahu i Lartësuar e urdhëron 

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

familjen e tij!) që të mos ua vërë veshin fjalëve të kundërshtuesve, 

por i bën thirrje të qëndrojë i fortë e të ecë në rrugën e drejtë. Për 

këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: „Mua më është 

urdhëruar që ta adhuroj vetëm All‟llahun dhe që të mos i 

shoqëroj Atij shok. Vetëm Atij i lutem dhe vetëm tek Ai 

kthehem.‟”. Kjo është një thirrje për njehsuesit e sinqertë dhe për 

besimtarët e Mesazhit, në mënyrë që ata të dorëzohen përpara 

urdhëresave të All‟llahut. I Dërguari ka qenë i nënshtruar dhe i 

përulur për çdo gjë që i ka zbritur atij, dhe nuk merrte atë që ishte 

në harmoni me mendimet e tij, e të braktiste të tjerat.  

 

  

Hulumtime 

 

Besimi dhe përbërja e grupimit  

Në këtë ajet pamë se si All‟llahu i Lartësuar i ka përshkruar 

besimtarët jehudinj dhe të krishterë, me epitetin “ithtarët e Librit”, 

ndërsa ndjekësit e fanatizmit dhe të pasioneve të tyre, i ka 

emërtuar me termin “grupime”. Kjo ndarje nuk është e kufizuar 

vetëm në fillimet e Islamit, por ka ekzistuar gjithmonë ndërmjet 
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besimtarëve të vërtetë dhe atyre që e pretendojnë besimin. 

Besimtarët e vërtetë dorëzohen plotësisht përpara urdhëresave të 

All‟llahut dhe nuk bëjnë thirrje për ndarje në grupime. Ata e 

meritojnë me të vërtetë, që Kur‟ani Famëlartë t‟i quajë “ithtarët e 

Librit dhe të besimit”. 

Ndërsa pala tjetër, grupimet, janë pjesë e ajetit: “Ne disa i 

besojmë e disa nuk i besojmë.”.1  

Kuptimi i kësaj shprehjeje, është se ata pranojnë çdo gjë që 

përputhet me ideologjinë dhe pasionet e tyre, dhe mohojnë çdo 

gjë që bie në kundërshtim me interesat e tyre personale. Këta nuk 

janë as myslimanë, e as besimtarë, por grupime që kërkojnë për 

interesat e tyre në fe.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Surja “En Nisa”, ajeti 150. 
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Ajetet 37 – 40 

 

                           

                               

                               

                          

                         

             

 

“Ja, kështu, ne e kemi zbritur (Kur‟anin) në gjuhën arabe (për të 

qenë) si gjykim (për njerëzit). Por, nëse ti ndjek dëshirat e tyre,  

pas dijes që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmës, as 

mbrojtës prej Zotit.” 

“Vërtet, edhe para teje ne kemi sjellë të Dërguar, të cilëve u 

kemi dhënë gra dhe pasardhës. Asnjë i Dërguar nuk ka sjellë 

me vete asnjë mrekulli, përveçse me lejen e All‟llahut. Çdo 

periudhë e kohës ka librin e vet (ku është shënuar caku i saj).” 

“All‟llahu fshin çfarë të dojë dhe e lë çfarë të dojë (në këtë libër); 

dhe tek Ai është baza e Librit.” 
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“Edhe nëse ne të tregojmë ty nga dënimi që u kemi premtuar 

atyre apo ta marrim shpirtin më parë, detyra jote është të 

kumtosh Shpalljen, se llogaria është te Ne.” 

 

 

Komentimi 

 

Ngjarjet e qëndrueshme dhe ato të ndryshueshme 

Këto ajete bëjnë fjalë për çështjet që kanë lidhje me 

profecinë. Në ajetin e parë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ja, kështu, 

ne e kemi zbritur (Kur‟anin) në gjuhën arabe (për të qenë) si 

gjykim (për njerëzit).”.  

Fjala “el arabij”, siç thotë Ragibi në fjalorin e tij, është 

elokuenca në fjalë. Për këtë, gruas së ndershme dhe të pastër i 

thuhet “imre'etun arubetun”. Pastaj ajeti thotë: “në gjuhën arabe 

(për të qenë) si gjykim (për njerëzit).”. Është thënë se kuptimi i 

kësaj fraze është se ai qartëson të vërtetën dhe zhduk të 

pavërtetën.   

Mundet që fjala “el arabij” të ketë kuptimin i ndershëm dhe i 

pastër, sepse në gjuhën arabe ka ardhur me këtë kuptim. Prandaj, 

Kur‟ani është cilësuar me fjalën “el arabij”, sepse rregullat e tij janë 

të qarta. Për këtë, në disa ajete të tjera, pas fjalës “arabijen” ka 

ardhur çështja e këmbënguljes në rrugën e drejtë dhe e 

mosdevijimit apo e diturisë. Për shembull, në ajetin 28 të sures “Ez 

Zumer”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ne e kemi shpallur 
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Kur‟anin në gjuhën arabe dhe pa asnjë kundërthënie”, dhe në 

ajetin 3 të sures “El Fussilet” thotë: “Ky është një Libër, ajetet e të 

cilit janë shtjelluar qartë, një Kur‟an në gjuhën arabe, për 

njerëzit me dije.”. 

Duke u bazuar në këtë, ajetet para këtij ajeti dhe pas tij 

tregojnë se qëllimi me fjalën “arabijun” është elokuenca dhe 

qartësia, pastërtia në deklaratë dhe zhveshja prej devijimit e 

përdredhjeve.    

Kjo shprehje ka ardhur në shtatë sure të Kur‟anit Famëlartë, 

por në disa vende ka ardhur në formën: “E zbritëm në gjuhën e 

qartë arabe”1, e cila mund të ketë të njëjtin kuptim. Mundet që kjo 

pozitë e veçantë të jetë një tregues për gjuhën arabe, sepse 

All‟llahu i Lartësuar ka dërguar çdo Pejgamber me gjuhën e 

popullit të tij, që së pari të udhëzojë popullin e tij, e pastaj ta 

përhapë këtë Mesazh të All‟llahut te zonat e tjera. 

Pastaj Kur‟ani Famëlartë i drejtohet Pejgamberit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me një gjuhë 

të ashpër e në formë të prerë dhe i thotë: “Por, nëse ndjek 

dëshirat e tyre, pas dijes që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as 

ndihmës, as mbrojtës prej Zotit.”. Por meqenëse mundësia e 

devijimit të të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin  mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) nuk mund të ekzistojë, për shkak se ai 

dallohet për pozitën e ruajtjes ndaj gabimit dhe për njohuritë, 

atëherë shprehja e mësipërme:     

Së pari, sqaron se All‟llahu i Lartësuar nuk ka ndonjë lidhje 

të veçantë me asnjë person, qoftë ai edhe Profet, pasi grada e lartë 

dhe fisnike e Profetëve është për shkak të adhurimit dhe 
                                                            
1 Surja “En Nahl”, ajeti 103; surja “Esh Shuara”, ajeti 195. 
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dorëzimit të plotë të tyre, si dhe të qëndrueshmërisë së tyre në 

rrugën e drejtë.    

Së dyti, është një garanci dhe heqje vërejtjeje ndaj të tjerëve. 

Nëse Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të!) nuk 

është i ruajtur nga ndëshkimet i All‟llahut në momentin e 

devijimit të tij nga rruga e drejtë dhe e orientimit nga e gabuara, 

atëherë si do të jetë situata për të tjerët?!   

Fjalët “uelij” dhe “uakin”, që do të thonë ndihmës dhe 

mbrojtës, edhe pse të ngjashme në kuptim, ato kanë një ndryshim 

të dukshëm mes tyre. E para tregon anën e përforcimit, ndërsa 

tjetra tregon anën e mohimit. Njëra vjen me kuptimin ndihmë dhe 

mbështetje, kurse tjetra vjen me kuptimin ruajtje dhe mbrojtje. 

Ajeti tjetër është përgjigje ndaj paradokseve të armiqve të të 

Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të!). 

Ndër këto paradokse përmendim:   

Së pari, ata thonin: “A mundet që të jetë i Dërguari nga raca 

e njerëzve, që të martohet dhe të ketë pasardhës e 

trashëgimtarë?”. Ky ajet u përgjigjet atyre dhe thotë se kjo 

karakteristikë nuk është e panjohur: “Vërtet, edhe para teje kemi 

sjellë të Dërguar, të cilëve u kemi dhënë gra dhe pasardhës.”1. 

Paradoksi i tyre tregon në të vërtetë se ata, ose nuk kanë 

dituri për historinë e Pejgamberëve të mëparshëm, ose e injorojnë 

atë.     

                                                            
1 Disa komentues kanë thënë për shkakun e zbritjes së ajetit, se ai është një 
përgjigje ndaj asaj që përmendnin disa për numrin e grave të të Dërguarit, 
ndërkohë që ne shohim se surja “Rra‟d” është mekase dhe në atë periudhë 
kohore, ai nuk ka pasur shumë gra. 
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Së dyti, ata kanë pritur që i Dërguari i All‟llahut t‟u 

përgjigjej atyre me të gjitha mrekullitë që i propozonin atij sipas 

dëshirave dhe pasioneve, besuan apo nuk besuan, por ata duhet ta 

dinë se: “Asnjë i Dërguar nuk ka sjellë me vete asnjë mrekulli, 

përveçse me lejen e All‟llahut.”. 

Së treti, ata thonin: Përse erdhi Profeti i Islamit dhe i 

ndryshoi rregullat legjislative të Teuratit dhe të Ungjillit, apo nuk 

janë edhe këta libra qiellorë? A është e mundur që All‟llahu i 

Lartësuar t‟i anullojë urdhëresat e Tij? (Ky paradoks është në 

përputhje me atë që thonin jehuditë për moskopjimin e ligjeve). 

Fjalia e fundit e këtij ajeti thotë: “Çdo periudhë e kohës ka 

librin e vet (ku është shënuar caku i saj)”, që njerëzimit mos t‟i 

përcillet faza përfundimtare e udhëzimit dhe e përsosmërisë. Nuk është 

e habitshme që në një kohë të zbresë Teurati, në një kohë tjetër 

Ungjilli, e më pas Kur‟ani Famëlartë, sepse njerëzimi në 

tranzicionin dhe përsosjen e tij, ka nevojë për programe të 

ndryshueshme dhe të ndryshme. 

Mendohet se fjalia “Çdo periudhë e kohës ka librin e vet 

(ku është shënuar caku i saj)” mund të jetë një përgjigje ndaj atyre 

që thonë: “Nëse i Dërguari i All‟llahut është i drejtë dhe i sinqertë, 

atëherë përse All‟llahu i Lartësuar nuk e zbret ndëshkimin dhe 

zemërimin e Tij ndaj atyre që kanë kundërshtuar?”. All‟llahu i 

Lartësuar në Kur‟an u përgjigjet e thotë: “Çdo periudhë e kohës 

ka librin e vet (ku është shënuar caku i saj).”. Nuk lihet asgjë pa u 

llogaritur e pa u shënuar në libër, por do të vijë momenti dhe koha 

e ndëshkimit. 

Ajeti tjetër e pohon dhe e argumenton atë që citohet në 

ajetin e mëparshëm, se çdo ngjarje dhe ligj ka një kohë të caktuar. 
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Nëse disa libra qiellorë zënë vendin e disa librave të tjerë, kjo 

ndodh sepse vetë All‟llahu i Lartësuar thotë: “All‟llahu fshin 

çfarë të dojë dhe lë çfarë të dojë (në këtë libër); dhe tek Ai është 

baza e Librit.”. All‟llahu i fshin disa çështje me mençurinë dhe 

dëshirën e Tij dhe vendos çështje të tjera, por baza e Librit është 

tek Ai (në atë libër është shkruar dhe është regjistruar çdo gjë). 

Së fundmi, ata kanë qenë në pritje të ndëshkimeve që u 

premtonte Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të!), 

madje thonin: “Përse nuk po vjen dhe nuk po realizohet premtimi 

i ndëshkimit?”. All‟llahu i Lartësuar thotë: “Edhe nëse ne të 

tregojmë ty nga dënimi që u kemi premtuar atyre (nga triumfi yt 

ndaj tyre dhe mposhtjen e tyre, çlirimin e ndjekësve të tu dhe 

skllavërimin e ndjekësve të tyre) apo ta marrim shpirtin më parë, 

detyra jote është të kumtosh Shpalljen, se llogaria është te Ne.”.   

 

 

Hulumtime 

 

1– Pllaka e fshirjes, e lënies dhe baza e Librit  

Fjala e All‟llahut të Lartësuar, ku thuhet: “All‟llahu fshin 

çfarë të dojë …” ka zbritur në kuadrin e mrekullive dhe të librave 

qiellorë, por ato tregojnë qartë për një rregull, për një ligj të 

përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës, që është shprehur në burime të 

ndryshme islame. Sipas këtij rregulli, realizimi i ngjarjeve të 

ndryshme në botë kalon në dy faza: e para është faza e 

përfunduar, ose e pandryshueshme, në të cilën nuk ka asnjë 
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mënyrë ndryshimi, e që ajeti i mësipërm e ka cituar me fjalën 

“baza e Librit”; kurse tjetra është faza e ndryshimit, ose faza e 

kushtëzuar, ku mund të ketë ndryshime, e që përshkruhet me 

fjalën “fshirje” dhe “pohim”. Ndonjëherë, për të dyja fazat 

përdoret shprehja “Pllaka e ruajtur mirë” dhe “Pllaka e fshirjes 

dhe e pohimit”. Pra, ajo çfarë është shkruar në librin e parë, është 

e ruajtur dhe nuk ndryshon, ndërsa ajo çfarë është shkruar në të 

dytën, ka mundësi të ndryshohet. 

Ka transmetime të shumta që flasin për kapitullin e 

“Leuhul mahfudh” dhe “Leuhul mahui uel ithbat” dhe për 

diturinë e Profetëve e të Imamëve të ndershëm. Këtu po sjellim 

disa prej tyre si shembull. 

a– Ibn Merdeuijeh dhe Ibn Asakir transmetojnë nga Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!), se ai e ka pyetur të Dërguarin e All‟llahut 

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

këtë ajet dhe ai i ka thënë “Ti do të gëzohesh me komentimin e 

këtij ajeti dhe do të gëzohet edhe ymeti im pas meje: sinqeriteti, 

sjellja e mirë ndaj prindërve dhe kryerja e veprave të mira e 

shndërrojnë mjerimin në lumturi, ta shtojnë jetën dhe të mbrojnë 

nga të këqijat”.1  

Kjo tregon se mjerimi dhe lumturia nuk janë çështje të 

përfunduara, edhe nëse njeriu bën mëkat dhe konsiderohet prej të 

mjerëve. Në të vërtetë, ai e ka mundësinë që të ndryshojë sjelljen e 

tij dhe të drejtohet nga e mira, veçanërisht në ndihmën dhe 

shërbimin ndaj robve të All‟llahut, sepse vendi i këtyre çështjeve 

është në librin e fshirjes dhe të ngulitjes ose në Leuhul Meuhi Uel 

Ithbat, dhe  jo në bazën e Librit (Ummul Kitab). 

                                                            
1 Tefsiri “Mizan”, vëll. 11, f. 380. 
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b– Fudejl Ibn Jesar ka thënë: “E kam dëgjuar Ebu Xhaferrin 

(Paqja qoftë mbi të!) duke thënë: „Ka çështje që janë të përfunduara 

e që nuk mund të ndryshohen, ka çështje që janë jo të përfunduara 

tek All‟llahu i Lartësuar, i Cili shkruan çfarë të dojë, fshin çfarë të 

dojë dhe lë çfarë të dojë.‟”.1  

c– Transmetohet nga Imam Ali Ibn Hysejn (Paqja qoftë mbi 

të!) se ai ka thënë: “Nëse nuk do të ishte një ajet në librin e All‟llahut të 

Lartësuar, atëherë do t‟ju tregoja juve si ka qenë, si është dhe si do të jetë 

deri Ditën e Kiametit”. I thashë atij: “Cili është ky ajet?”. Ai më tha: 

“Fjala e All‟llahut të Lartësuar, që thotë: “All‟llahu fshin çfarë të 

dojë e ngulit çfarë të dojë (në këtë libër); dhe tek Ai është baza e 

Librit.”.2  

Ky diskutim është një argument i qartë se Leuhul Mahfudh 

dhe Leuhul Mahui Uel Ithbat janë specifikë vetëm për All‟llahun e 

Lartësuar. Në to, ka një pjesë të dijeve që i dinë disa nga robtë e Tij 

të veçantë, nëse Ai e dëshiron këtë. 

Në lutjet që thuhen në netët e muajit të begatë të 

Ramazanit, lexojmë: “Nëse jam prej të mjerëve, më shkruaj tek Ti që të 

jem prej atyre që janë të lumtur.”.  

Sido që të jetë, fshirja dhe lënia, sipas asaj që folëm, ka një 

kuptim të gjerë që përfshin çdo ndryshim të një gjendjeje, për 

shkak të ndryshimit të kushteve dhe pranisë së pengesave. Por 

disa komentues kanë thënë se kjo fjali tregon për fshirjen e 

mëkateve për shkak të pendimit, apo shtimin dhe pakësimin e 

furnizimit, për shkak të ndryshimit të kushteve. Ky interpretim 

                                                            
1 Tefsiri “Mizan”, vëll. 11, f. 419. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 512, hadithi 160. 
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nuk është i saktë dhe nuk përkon me kuptimin e vërtetë të 

shprehjes.  

 

2– Çfarë është  “el bedau” (miratimi i diçkaje që mësohet, 

pasi nuk ka qenë e ditur më parë)? 

El bedau është një nga hulumtimet e ndërlikuara dhe 

komplekse ndërmjet Shiiave dhe Ehli Synetit. 

Në tefsirin e tij “El Kebijr”, në fund të ajetit në fjalë, Razi 

thotë: Shiiat besojnë që “el bedau” është e lejueshme për All‟llahun 

e Lartësuar. E vërteta e “el bedau” tek ata është se njeriu beson në 

diçka, pastaj atij i shfaqet diçka tjetër e kundërt me atë që besonte. 

Për ta argumentuar këtë, ata i referohen ajetit ku thuhet: 

“All‟llahu fshin çfarë të dojë dhe lë çfarë të dojë (në këtë libër).”. 

Më pas, Razi vazhdon e thotë: “Ky besim (akide) është i kotë, 

sepse dija e All‟llahut është prej domosdoshmërisë së Vetës së Tij 

dhe është i pamundur ndryshimi dhe zëvendësimi në të (në dijen 

e All‟llahut).”. 

Është për të ardhur keq që mosnjohja e akides së Shiiave në 

çështjen e “el bedau” ka çuar në ngritjen e shumë akuzave ndaj 

tyre, të cilat nuk janë aspak të vërteta. 

Nga ana gjuhësore, fjala “el bedau” ka kuptimin e shfaqjes 

dhe të qartësimit të plotë, por ka edhe kuptimin e pendimit, sepse 

njeriut që pendohet mund t‟i shfaqen çështje të reja. 

Nuk ka dyshim se kuptimi i fundit është i pamundur që të 

jetë atribut i All‟llahut të Lartësuar. Askush që logjikon dhe ka 

njohuri, nuk mund të supozojë se ka çështje të fshehta për 
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All‟llahun e Lartësuar, e pastaj ato i shfaqen Atij me kalimin e 

kohës. Ky supozim është me të vërtetë kufër dhe mohim i qartë, 

duke i mveshur All‟llahut atributin e injorancës dhe mungesën e 

njohurisë.    

Larg qoftë për Shiitët e Imamatit, që ta mendojnë këtë gjë 

për Unin e Shenjtë të All‟llahut të Madhëruar! Ajo çfarë besojnë 

Shiiat me kuptimin e “el bedau”, dhe që janë të vendosur në të, 

përkon me atë që gjendet në transmetimet e Ehli Bejtit (Paqja qoftë 

mbi ta!), ku thuhet: “Nuk e ka njohur me të vërtetë siç duhet 

All‟llahun ai që  nuk e ka njohur Atë me anë të „el bedau.‟”.  

Shpesh ndodh – sipas dukurisë shkak - pasojë – që të 

ndiejmë se një ngjarje do të ndodhë. Ose ndodhinë e një ngjarjeje 

të tillë e ka lajmëruar i Dërguari i All‟llahut, ndërkohë që ajo 

ngjarje nuk ndodhi. Në këtë rast themi se me të vërtetë ka 

ndodhur “el bedau”, që do të thotë se ajo që ne e mendonim, sipas 

të dukshmes, se do të ndodhë dhe e besuam realizimin e saj në 

formë të prerë, u shfaq e kundërta e saj. 

Thelbi i këtij kuptimi është ajo çfarë kemi thënë në 

hulumtimin e mëparshëm se: Nganjëherë njohja jonë është vetëm 

për shkaqet e mangëta dhe nuk njohim kushtet dhe pengesat. Por, 

pasi përballemi me humbjen e kushtit apo me praninë e pengesës 

dhe vërtetohet e kundërta e asaj që pritnim, atëherë do të 

mendojmë më shumë rreth kushteve dhe pengesave. Po kështu, 

Pejgamberi apo Imami që kanë njohuri për çështjet që janë të 

shkruara në pllakën e fshirjes dhe të konstatimit (sigurisht ato 

çështje që pranojnë ndryshimin), mirëpo ka raste që ato nuk mund 

të realizohen për shkak të përballjes së tyre me pengesat dhe me 

humbjen e kushteve. 
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Që të qartësohet kjo temë, duhet të bëjmë një krahasim 

ndërmjet “en nes‟khu” (abrogim), që është abrogimi i një rregulli 

me një rregull tjetër, dhe “el bedau”, që është shfaqja e diçkaje apo 

një mendimi, pasi nuk ka qenë më parë. Ne e dimë se abrogimi 

është i njohur te myslimanët, që do të thotë se është e mundur që 

të zbresë një ligj në Sheriat, për të cilin njerëzit mendojnë se është i 

përhershëm dhe i pandryshueshëm. Por, pas një periudhe kohe, i 

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

mbi familjen e tij!) lajmëron ndryshimin e këtij ligji dhe abrogimin e 

tij, dhe në vend të tij vjen një ligj tjetër (sikurse kemi lexuar në 

ngjarjen e ndryshimit të Kiblës).   

Në të vërtetë, ky është një lloj “el bedau”. Por te çështjet 

legjislative, te ligjet dhe rregullat, këtë e quajnë “en nes‟khu”, kurse 

te çështjet “tekuinijeh” (të caktuara në krijim), këto quhen “el 

bedau”. Ndonjëherë thuhet se abrogimi i disa ligjeve është një lloj 

bedau, kurse bedau në çështjet “tekuinijeh”, është një lloj abrogimi. 

A mundet ndokush ta mohojë këtë çështje të logjikshme, 

përveç atij që nuk është në gjendje të bëjë dallimin ndërmjet 

shkakut të plotë dhe shkakut të mangët, ose që është nën ndikimin 

e sloganeve tendencioze kundër Shiiave të Ehli Bejtit (Paqja qoftë 

mbi ta!) dhe atij që nuk e lejon fanatizmi i verbër që të lexojë 

akiden e Shiiave nga librat e tyre?!  

Razi e cek çështjen e “el bedau” te Shiiat në komentimin e 

këtij ajeti, ku thuhet: “All‟llahu fshin çfarë të dojë e ngulit çfarë 

të dojë (në këtë libër)”, pa e vërejtur se shfaqja e një mendimi apo 

diçkaje pasi nuk ka qenë më parë, nuk është gjë tjetër veçse fshirje 

dhe ngulitje, duke i sulmuar kështu Shiiat me fanatizmin e tij të 

njohur dhe duke i mohuar mendimet e tyre për çështjen e “el 

bedau”. 
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Këtu do të sjellim disa shembuj që janë të pranueshëm nga 

të gjithë:  

a– Në rrëfimin e Junusit (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë se 

mosbindja e popullit të tij bëri që të zbriste ndëshkimi i All‟llahut 

mbi ta. Ky Profet i braktisi ata, për shkak të mosudhëzimit të tyre 

dhe meritimit të ndëshkimit, por papritmas ndodhi “el bedau”, 

shfaqja e diçkaje që u njoh, pasi nuk kishte qenë e ditur më parë, 

ku një nga dijetarët e tyre i pa shenjat e ndëshkimit, i tuboi ata dhe 

u bëri thirrje për pendim. Të gjithë pranuan dhe ndëshkimi u 

largua, siç thotë All‟llahu i Lartësuar: “Përse nuk pati ndonjë 

qytet, banorët e të cilit të besonin t‟u bënte dobi besimi i tyre, 

përveç popullit të Junusit? Kur ata besuan, ne ua larguam 

dënimin e poshtërimit në jetën e kësaj bote dhe i lamë të 

kënaqeshim edhe njëfarë kohe.”.1  

b– Në historinë islame thuhet se Mesia – Isai (Paqja qoftë mbi 

të!) – pati lajmëruar se një nuse do të vdiste në natën e martesës, 

por kjo gjë nuk ndodhi. Kur e pyetën për këtë ngjarje, ai tha: “A 

keni dhënë lëmoshë në këtë ditë?”. Ata pohuan: “Po.” Ai tha: 

“Lëmosha e largon fatkeqësinë e caktuar”.2  

Mesia – Isai – ka lajmëruar për këtë ngjarje, sepse ka pasur 

dijeni prej Leuhul Mahui Uel Ithbat – pllakës së fshirjes dhe të 

lënies. Kjo ngjarje ka qenë e caktuar, me kusht që të mos dilte 

asnjë pengesë për të (siç ishte në këtë rast dhënia e lëmoshës), e 

meqë ajo u përball me pengesën, rezultati doli diçka tjetër.   

c– Në rrëfimin e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) – 

shkatërruesit të idhujve – në Kur‟an, lexojmë se ai u urdhërua që 

të bënte kurban djalin e tij, Ismailin. Ai shkoi për ta zbatuar 

urdhrin, por në momentin kur Ismaili shprehu gatishmërinë e tij 

                                                            
1 Surja “Junus”, ajeti 98. 
2 “Biharul Enuar”, vëll. 2, f. 131, transmetuar nga Amali  Saduk, vëll. 4, f. 94. 
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për t‟u bërë kurban, u shfaq el bedau i All‟llahut dhe u pa se kjo 

vepër ishte vetëm një sprovë që All‟llahu i Lartësuar e kishte 

caktuar për të parë shkallën e bindjes dhe nënshtrimin e Ibrahimit 

(Paqja qoftë mbi të!). 

d– Në jetëshkrimin e Musait (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë se 

ai u urdhërua në fillim që të linte popullin e tij për tridhjetë ditë 

dhe të shkonte te vendi i premtuar nga All‟llahu për të marrë ligjet 

e Teuratit, por kjo periudhë u shtua edhe me dhjetë ditë të tjera, 

dhe kjo ka qenë sprovë për popullin e Izraelit. 

 

Cila është dobia e  el beda? 

Përgjigjja e kësaj pyetjeje nuk është e vështirë, duke pasur 

parasysh atë çfarë thamë më lart. Ndonjëherë ndodhin ngjarje 

shumë të rëndësishme, siç është sprovimi i një njeriu me popullin 

e tij, ndikimi i pendimit dhe kthimi tek All‟llahu i Lartësuar (siç 

thuhet në rrëfimin e Junusit), apo lëmosha dhe ndihma e njerëzve 

në nevojë si dhe vepra e mirë. Të gjitha këto çojnë në shtyrjen e 

ngjarjeve të papritura. Kjo do të thotë se ngjarjet e së ardhmes janë 

programuar në një formë të veçantë, e pastaj kushtet ndryshuan.   

Është transmetuar se nëse ndokush nuk e njeh All‟llahun 

me el bedau, ai nuk e ka njohur Atë me një njohje të plotë.    

Transmetohet nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), se ai ka 

thënë: “Nuk ka dërguar All‟llahu i Lartësuar ndonjë Profet, pa 

vlerësuar tek ai tri karakteristika: qëndrueshmëria në adhurim,  

zhveshja nga vënia ortak All‟llahut dhe bindja se All‟llahu afron 

atë që Ai dëshiron dhe vonon atë që Ai dëshiron”.1  

                                                            
1 “Usulul Kafij”, vëll. 1, f. 147; “Sefijnetul Bihar”, vëll. 1, f. 61. 
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Pra, në realitet, besa e parë është e lidhur me nënshtrimin 

dhe dorëzimin tek All‟llahu i Lartësuar, besa e dytë është luftimi i 

idhujtarisë, ndërsa besa e tretë është e lidhur me “el bedau”.  

Dijetarët e Shiiave thonë: Kur ne ia atribuojnë All‟llahut 

cilësinë e “el bedau”, ajo është me kuptimin e “el ibtidau”, që do të 

thotë shfaqja e diçkaje, e cila ka qenë e panjohur dhe e padukshme 

për ne më parë dhe që nuk pritej të ndodhte.     

Ajo që thuhet për Shiiat, se ata besojnë që All‟llahu i 

Madhëruar pendohet ndonjëherë për atë çfarë ka vepruar, ose 

lajmëron për diçka që nuk e ka ditur më parë, është prej shpifjeve 

më të mëdha dhe është e papranueshme.  

Për këtë është transmetuar nga Imamët, se ata kanë thënë: 

“Largohuni prej atij njeriu që deklaron se All‟llahut të Madhëruar i 

shfaqet diçka që nuk e ka ditur më parë!”.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Sefijjnetul Bihar”, vëll. 1, f. 61. 
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Ajetet 41 – 43 

 

                                

                       

                           

                          

                       

 

“A nuk e shohin ata, se ne po ua zvogëlojmë tokën nga skajet e 

saj? All‟llahu gjykon dhe askush nuk mund ta thyejë gjykimin e 

Tij; Ai është i shpejtë në llogari.” 

“Dredhi kanë bërë edhe ata që kanë qenë para tyre, por 

All‟llahu është zotërues i të gjitha dredhive. Ai e di çfarë fiton 

çdo njeri dhe mohuesit do ta dinë se për kë do të jetë 

përfundimi më i mirë.” 

“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.‟” 
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Komentimi 

 

I gjithë njerëzimi është i përkohshëm, ndërsa All‟llahu 

është i përhershëm   

Sikurse ajetet e mëparshme, edhe këto ajete flasin për 

mohuesit e mesazhit të Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të!). Qëllimi me këtë është tërheqja e vërejtjes 

dhe argumentimi, në mënyrë që ata të meditojnë dhe ta 

ndryshojnë gjendjen e tyre.       

Në fillim, All‟llahu i Lartësuar thotë: “A nuk e shohin ata 

se ne po ua zvogëlojmë tokën nga skajet e saj?”. Qëllimi me 

fjalën “tokë” këtu, janë banorët e saj, që do të thotë se ata nuk e 

vërejnë se popujt, qytetërimet dhe shtetet e mëdha e të forta janë 

drejt shuarjes dhe shkatërrimit. Popujt që kanë qenë edhe më të 

fuqishëm sesa ata e që kanë lënë gjurmë, janë groposur nën 

rrënoja.     

A është ky rregull i përgjithshëm i jetës, i cili i robëron të 

gjithë individët e çdo shoqërie njerëzore, e vogël apo e madhe 

qoftë, i pamjaftueshëm për t‟i zgjuar ata dhe për të kuptuar se këto 

ditë të pakta të jetës nuk janë të përhershme?  

Pastaj All‟llahu i Lartësuar vazhdon e thotë: “All‟llahu 

gjykon, dhe askush nuk mund ta thyejë gjykimin e Tij; Ai është 

i shpejtë në llogari.”. Për këtë, ligji i shuarjes dhe i venitjes është 

shkruar në fatin e çdo njeriu apo shoqërie, dhe askush nuk është 

në gjendje që ta ndryshojë këtë rregull dhe as rregullat e tjera. 
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Llogaria e njerëzve do të jetë shumë e shpejtë dhe shpërblimi është 

përfundimtar.    

Në shumë transmetime të ndryshme të tefsirit “El Burhan” 

dhe “Nuruth Thekalejn”, si dhe në të gjitha burimet e haditheve, 

thuhet se komentimi i këtij ajeti u referohet humbjes së dijetarëve, 

sepse humbja e tyre është zhvlerësim i tokës dhe i shoqërisë 

njerëzore. 

Në tefsirin e tij, komentuesi i madh Tabrasij transmeton se 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në komentimin e këtij ajeti, ka 

thënë se ai ka kuptimin: “E zvogëlojmë atë (tokën) me vdekjen dhe 

humbjen e dijetarëve dhe të banorëve më të mirë të saj.”.1  

Në një hadith tjetër thuhet se Abdullah ibn Umeri e ka 

lexuar këtë ajet kur ka rënë dëshmor prijësi i besimtarëve, Aliu, ku 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “A nuk e shohin ata se ne po ua 

zvogëlojmë tokën nga skajet e saj?”. Pastaj ka thënë: “O prijës i 

besimtarëve! Ti ke qenë pjesa më e madhe në këtë dituri. Sot u 

pakësua dituria islame dhe shkoi pjesa e besimit”.2  

Ky ajet ka një kuptim të gjerë dhe i përfshin të gjitha, si: 

mangësitë, zvogëlimin, vdekjen e individëve, shoqërive dhe 

banorëve të tokës. Është për t‟i hequr vërejtje të gjithë njerëzve të 

mirë apo të këqinj, madje edhe dijetarëve, që përbëjnë shtyllat 

kryesore të shoqërisë njerëzore, se vdekja e ndonjërit prej tyre 

mund të jetë ndonjëherë një mangësi dhe zhvlerësim për dynjanë. 

Prandaj, ky është një paralajmërim i qartë.     

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 5, f. 300. 
2 Tefsiri “Burhan”, vëll. 2, f. 301. 
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Ndërsa supozimin e disa komentuesve, se qëllimi i fjalës 

“zvogëlim” është zvogëlimi i tokës së mohuesve dhe të 

jobesimtarëve, duke ua shtuar atë tokës së besimtarëve, nuk e 

shohim si një mendim të drejtë. Kjo për shkak se nëse marrim në 

konsideratë faktin se kjo sure është mekase, në atë kohë çlirimet 

dhe hapja e vendeve islame nuk kishin filluar ende.  

Edhe mendimi i disa komentuesve të zhytur në shkencat 

natyrore, sipas të cilit ky ajet tregon për zvogëlimin e tokës nga 

ana e dy poleve dhe drejtimin e saj për në ekuator, është larg të 

vërtetës, sepse Kur‟ani nuk është në pozitën e referencës për këtë.      

Në ajetin e dytë thuhet se nuk është vetëm ky grupim që ka 

bërë dredhi dhe ka luftuar të Dërguarin, por:  “Dredhi kanë bërë 

edhe ata që kanë qenë para tyre”, mirëpo dredhitë e tyre u 

zbuluan, dhe kurthet e tyre dështuan me urdhrin e All‟llahut të 

Lartësuar, sepse Ai është më i Dituri për çështjet, siç edhe thotë: 

“por All‟llahu është Zotërues i të gjitha dredhive.”. Ai është i 

Dituri për çdo gjë: “Ai e di çfarë fiton çdo njeri.”. Pastaj, All‟llahu 

u heq vërejtjen, si mënyrë kërcënimi për përfundimin e veprave të 

tyre dhe thotë: “dhe mohuesit do ta dinë se për kë do të jetë 

përfundimi më i mirë.”.  

Ajeti i fundit i këtij hulumtimi e përfundon suren “Rra‟d” 

me një pohim edhe më të madh për mrekullinë e Kur‟anit, ku 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Jobesimtarët thonë: „Ti nuk je i 

dërguar!‟”. 

Ata kërkojnë të shfajësohen në çdo moment, duke kërkuar 

mrekulli të ndryshme. Së fundmi, ata po thonë se ti nuk je i dërguar, 

andaj “Thuaju (o Muhammed): „Mjafton All‟llahu për dëshmitar 

midis meje dhe jush, dhe ata që kanë dijeni për Librin.‟”. Në të 
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vërtetë, All‟llahu i Lartësuar e di se unë jam i Dërguari i Tij, po ashtu 

edhe ata që kanë dituri të mjaftueshme se Kur‟ani është një  libër qiellor. 

Ata e dinë mirë se ky Libër nuk është nga dora e njeriut dhe se zbritja e 

tij mund të bëhet vetëm nga All‟llahu i Lartësuar. 

Ky është një pohim i ri për mrekullinë e Kur‟anit, gjë që e 

kemi trajtuar edhe në vende të tjera. Në bazë të kësaj që thamë, 

qëllimi me frazën “dhe ata që kanë dijeni për librin”, janë 

njerëzit që kishin dijeni për përmbajtjen e Kur‟anit Fisnik. 

Disa komentues të Kur‟anit janë të mendimit se ky ajet 

tregon për dijetarët e ithtarëve të Librit, të cilët i kanë lexuar 

shenjat e Profetit të Islamit, Muhammedit, në librat e tyre qiellorë, 

dhe duke e dashur dhe duke ditur për të, ata i besuan atij.      

Gjithsesi, komentimi i parë është më i saktë dhe më i 

pranueshëm. 

Ka shumë transmetime që thonë se fjala e All‟llahut të 

Lartësuar: “dhe ata që kanë dijeni për Librin (besimtarët çifutë 

dhe të krishterë të asaj kohe)” i referohet Ali ibn Ebu Talibit,  

prijësit të drejtë. Këto transmetime janë përmbledhur në tefsiret 

“Nuruth Thekalejn” dhe “El Burhan”. 

Këto transmetime nuk janë tregues të kufizimit, por siç e 

kemi thënë disa herë, ato tregojnë për  një ose më shumë vërtetësi 

të plota. Megjithatë, tefsiri i parë që përmendëm e aprovon këtë 

gjë. 

Në një transmetim të Ebu Said El Khuderij, thuhet se ai e ka 

pyetur të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për fjalën e All‟llahut të 
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Lartësuar: “Po ai që ishte i pajisur me dijen e Librit tha...”1 dhe 

ai është përgjigjur: “Kjo është këshilla e vëllait tim Sulejmanit, 

djalit të Dautit”. Ebu Said El Khuderij e ka pyetur sërish për 

kuptimin e fjalës së All‟llahut të Lartësuar: “Thuaju (o 

Muhammed): „Mjafton All‟llahu për dëshmitar midis meje dhe 

jush dhe ata që kanë dijeni për Librin‟” dhe i Dërguari i është 

përgjigjur: “Ai është Ali Ibn Ebu Talibi”.2 

Zoti ynë, na i hap dyert e mirësisë dhe të mëshirës Tënde dhe na 

frymëzo me dijen e Librit! 

Zoti ynë, na i ndriço zemrat me njohjen e dijeve të Kur‟anit dhe 

mos lejo që të mbështetemi te dikush tjetër përveç Teje! Në të vërtetë, Ti 

je Ai që i zgjidh problemet dhe që i plotëson nevojat e robërve të Tu!  

Amin!  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “En Neml”, ajeti 40. 
2 Tefsiri “Mijjzan”, vëll. 11, f. 427. 
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Surja “Ibrahim” 

Mekase, Numri i ajeteve: 52 
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Surja “Ibrahim” 

Kjo sure përmban 52 ajete dhe është shpallur në Mekë, 

përveç ajeteve 28 dhe 29, që sipas shumicës së komentuesve janë 

shpallur në Medine, për idhujtarët e vrarë në Luftën e Bedrit. 

 

Përmbajtja  

Siç dihet edhe nga emri i sures, një pjesë e saj ka lidhje me 

heroin e Teuhidit dhe të shkatërrimit të idhujve dhe statujave, 

Ibrahimin (Paqja qoftë mbi të!). 

Pjesa tjetër e kësaj sureje rrëfen për historinë e Profetëve të 

mëparshëm, si: Nuhu, Musai (Paqja qoftë mbi ta!), të popullit të 

Adit dhe të Themudit, si dhe përmban shumë mësime e këshilla të 

tjera. 

Këtë seri hulumtimesh në sure e plotësojnë ajetet e 

predikimit, këshillimit, përgëzimit dhe të  paralajmërimit.     

Një pjesë e madhe e sureve mekase hulumtojnë tematikat e 

krijimit dhe të Ringjalljes, të cilat e rrënjosin dhe e forcojnë 

besimin në zemrën e njeriut, në shpirtin dhe veten e tij, pastaj në 

fjalën dhe veprën e tij, duke i shfaqur kështu një dritë tjetër në 

rrugëtimin e së vërtetës dhe thirrjes në rrugën e All‟llahut të 

Lartësuar. 

Në këtë sure qartësohet besimi, predikimet dhe këshillat që 

rrjedhin prej ngjarjeve të popujve të kaluar, qëllimi i mesazhit të të 

Dërguarve të All‟llahut të Lartësuar si dhe zbritja e Librave 

qiellorë. 
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Mirësia e kësaj sureje   

Transmetohet se i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kushdo që i 

lexon suret „Ibrahim‟                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dhe „El Hixhr‟, shpërblehet me dhjetë të mira njehsuar me numrin e 

secilit adhurues të idhujve dhe me dhjetë të mira njehsuar me numrin e 

secilit mohues të idhujve.”1 

Siç e kemi thënë edhe më parë, shpërblimi për leximin e 

sureve të Kur‟anit shoqërohet me meditimin rreth tyre dhe pastaj 

me të vepruarit sipas tyre. Përderisa suret “Ibrahim” dhe “El 

Hixhr” shpjegojnë tematikën e teuhidit dhe të shirkut, atëherë 

është e kuptueshme se edhe të vepruarit sipas përmbajtjes së tyre, 

ka po të njëjtën mirësi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, fillimi i kësaj sureje. 
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Ajetet 1 – 3 

 

                         

                              

                           

                          

               

 

“Elif Lâm Râ. Këtë Libër ta kemi shpallur ty (o Muhammed), për 

t‟i nxjerrë njerëzit, me lejen e Zotit të tyre, nga errësira në dritë, 

në rrugën e të Plotfuqishmit, të Denjit për çdo lavd.”  

“All‟llahut, të Cilit i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në 

Tokë. Mjerë mohuesit për dënimin e tmerrshëm (që i pret)!” 

“Mjerë ata, që jetën e kësaj bote e duan më shumë se atë të 

Botës Tjetër, që largojnë njerëzit nga rruga e All‟llahut dhe 

dëshirojnë ta shtrembërojnë atë! Ata janë në humbje të madhe.” 
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Komentimi 

 

Dalja nga errësira në dritë  

Kjo sure – sikurse disa sure të tjera të Kur‟anit – fillon me 

germa të ndara të alfabetit arab, komentimin e të cilave e kemi 

bërë në fillim të sureve “El Bekare” dhe “Ali Imran”. Në 29 prej 

sureve që kanë ardhur në fillim me këto germa të ndara, në 24 prej 

tyre menjëherë pas germave është cekur Kur‟ani i Madhërishëm, 

çka tregon se ka një lidhje të fortë mes të dyjave, d.m.th  germave 

dhe Kur‟anit Famëlartë. Kjo lidhje mund të jetë e njëjta me atë që 

kemi cekur në fillim të komentimit të sures “El Bekare”. 

Nëpërmjet këtij shpjegimi, All‟llahu i Lartësuar dëshiron të tregojë 

se ky Libër qiellor, i zbritur si manual për njerëzimin, përbëhet 

nga pjesë të thjeshta, që quhen shkronja alfabeti.  

Megjithatë, pas citimit të germave “elif, lam ra”, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Këtë Libër ta kemi shpallur ty (o Muhammed), 

për t‟i nxjerrë njerëzit, me lejen e Zotit të tyre, nga errësira në 

dritë.”. 

Të gjitha qëllimet edukative dhe njerëzore, shpirtërore dhe 

materiale për zbritjen e Kur‟anit janë përmbledhur në frazën: për 

t‟i nxjerrë njerëzit, nga errësira në dritë; pra, për t‟i nxjerrë ata 

nga errësira e injorancës në dritën e dijes, nga errësira e 

mosbesimit në dritën e besimit, nga errësira e padrejtësisë në 

dritën e drejtësisë, nga shkatërrimi në rregull, nga zhytja në 

mëkate për në pastërti e devotshmëri, nga përçarja dhe hipokrizia 

për në dritën e unitetit. 
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Ashtu siç ka ardhur edhe në disa sure, fjala “dhulumat” që 

do të thotë errësira, është në numrin shumës, ndërsa fjala “nurun”, 

që do të thotë dritë, është në numrin njëjës. Kjo tregon se të gjitha 

mirësitë, besimi dhe devotshmëria janë nën hijen e njëshmërisë 

(teuhidit) së All‟llahut të Lartësuar dhe dritës së Tij. Ato janë të 

lidhura dhe të bashkuara me njëra-tjetrën.   

Ndërsa errësirat kanë kuptimin e ndarjes dhe të copëtimit 

të radhëve. Madje në shumë raste shohim se edhe tiranët, 

mëkatarët, shkatërruesit dhe devijuesit janë në gjendje lufte 

ndërmjet tyre.   

Por përderisa burimi i të gjitha të mirave është All‟llahu i 

Lartësuar, ajeti vazhdon me fjalët: “me lejen e Zotit të tyre”. 

Për ta qartësuar më shumë se cila është ajo dritë, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “në rrugën e të Plotfuqishmit, të Denjit për çdo 

lavd”.1 Fuqia është treguese e forcës së Tij, sepse askush nuk ka 

mundësi ta mposhtë Atë, kurse fraza “i Denjë për çdo lavd”, 

është tregues i mirësive dhe begative të Tij të pafundme, sepse 

falënderimi dhe lavdërimi bëhen gjithmonë përballë mirësive dhe 

dhuratave të pandërprera. 

Ajeti i dytë qartëson një prej mësimeve të njëshmërisë dhe 

thotë: “All‟llahut, të Cilit i përket gjithçka që gjendet në qiej 

dhe në Tokë.”. All‟llahut i takon çdo gjë, sepse Ai është Krijuesi i 

të gjitha krijesave, e për këtë arsye, Ai është i Afti dhe i Forti, është 

Dhurues i të gjitha të mirave dhe begative. 

                                                            
1 Fraza “në rrugën e All‟llahut” është në vend të frazës “të dritës”, pasi qëllimi 
me udhëzimin drejt dritës është udhëzimi drejt rrugës së të Plotfuqishmit, 
Falënderuesit, kurse fraza “Libër që Ne e zbritëm” është kallëzuesi i kryefjalës 
së fshehur, kuptimi i së cilës është: “Ky është një Libër që Ne e zbritëm”. 
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Fundi i këtij ajeti flet për Ditën e Gjykimit. Pasi tregon për 

fillimin e krijimit dhe bën me dije se All‟llahut i përket gjithçka, 

ajeti thotë: “Mjerë mohuesit për dënimin e tmerrshëm (që i 

pret)!”. 

Në ajetin tjetër, Kur‟ani Fisnik i përkufizon jobesimtarët 

dhe përmend tri cilësi. All‟llahu i Lartësuar thotë: “Mjerë ata, që 

jetën e kësaj bote e duan më shumë se atë të Botës Tjetër!”1; ata 

sakrifikojnë besimin, drejtësinë, të vërtetën dhe ndershmërinë - të 

cilat janë nga veçoritë e atyre që duan Botën Tjetër - për hir të 

interesave personale dhe pasioneve të tyre.  

Pastaj, All‟llahu i Lartësuar sqaron se ata nuk janë të 

kënaqur me këtë humbje të tyre, por përpiqen që të humbasin 

edhe të tjerët: “që largojnë njerëzit nga rruga e All‟llahut”. Ata 

vendosin pengesa të ndryshme në rrugën e pastërtisë hyjnore – 

natyrës së pastër që ka krijuar All‟llahu i Lartësuar – dhe 

zbukurojnë pasionin, u bëjnë thirrje njerëzve për mëkate dhe i 

frikësojnë ata nga e vërteta dhe sinqeriteti. 

Ata nuk mjaftohen vetëm me kaq, por “dhe dëshirojnë ta 

shtrembërojnë atë!”; pastaj përpiqen që t‟i ngjyrosin edhe të tjerët 

me ngjyrën e tyre dhe garojnë për të devijuar rrugën dhe për të 

arritur qëllimin e tyre, duke përhapur trillime dhe duke shpikur 

mënyra të këqija e të pista: “Ata janë në humbje të madhe.”. 

                                                            
1 Në fjalorin e tij, Ragibi thotë: “Ata preferuan mohimin  ndaj besimit”. Fjala 

“istihbab” ka kuptimin e përpjekjes së njeriut për të dashur diçka. Sikurse në 

ajetin: “Sa i përket Themudit, Ne atyre u patëm treguar rrugën e drejtë, por 

ata më shumë e deshën verbërinë.” (Fussilet, ajeti 17). 
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Kjo humbje ka krijuar një hendek të madh ndërmjet tyre 

dhe së vërtetës, çka e ka bërë të vështirë rikthimin e tyre në rrugën 

e drejtë. Megjithatë, ky ishte rezultati i veprave të tyre.    

 

 

Hulumtime 

 

1– Shembulli i besimit dhe i rrugës së All‟llahut të 

Lartësuar është si shembulli i dritës 

Rrezet e dritës janë ndër gjërat më të bukura që gjenden në 

këtë botë. Drita në vetvete është thelb i të gjitha të mirave dhe 

begative. Për këtë arsye, Kur‟ani e ka krahasuar besimin dhe ecjen 

në rrugë të All‟llahut me dritën. 

Drita është burimi dhe thelbi i unitetit, ndërsa errësira është 

një faktor i përçarjes; drita është shenjë e jetës, ndërsa errësira 

është shenjë e vdekjes. 

Shumë çështje me vlerë, Kur‟ani Famëlartë i ka krahasuar 

me dritën. Një prej tyre janë veprat e mira, siç All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtaret, me 

dritën e tyre që shkëlqen para dhe në të djathtë të tyre.”.1 

                                                            
1 Sure “El Hadid”, ajeti 12. 
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I tillë është edhe Besimi dhe Teuhidi, për të cilin All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “All‟llahu është Mbrojtës i atyre që besojnë. Ai i 

nxjerr ata nga errësira në dritë.”.1 

All‟llahu i Lartësuar e ka krahasuar Kur‟anin Famëlartë me 

dritën, kur thotë: “Prandaj, ata që do ta besojnë, do ta përkrahin 

dhe do ta nderojnë atë, duke ndjekur dritën që është zbritur me 

të; pikërisht ata janë të fituarit!”.2 

Gjithashtu, All‟llahu i Lartësuar e ka quajtur edhe fenë e Tij 

dritë, kur thotë: “Ata dëshirojnë ta fikin dritën (fenë) e All‟llahut 

me gojën e tyre.”.3 

Madje, Ai e ka quajtur Dritë Veten e Tij të Shenjtë, që është 

më e mira dhe më e larta në ekzistencë: “All‟llahu është Drita e 

qiejve dhe e Tokës.”.4 

Edhe pse të gjitha këto kuptime i referohen kësaj të vërtete, 

sepse ajo është prej All‟llahut të Lartësuar dhe besimit tek Ai, në të 

vërtetë fjala “dritë” – “nur” ka ardhur në numrin njëjës, ndryshe 

nga fjala “errësir” – “dhulumat” e cila është faktor i përçarjes e që 

ka ardhur në numrin shumës, gjë që e bën të qartë 

shumëllojshmërinë dhe diversitetin.     

Meqenëse besimi në Zot dhe ecja në rrugën e Tij janë 

nxitëse për të ecur përpara, për rizgjim e reflektim si dhe faktor i 

bashkimit, janë mënyra e vetme për të përparuar, për t‟u zhvilluar 

e për t‟u përsosur, ky krahasim ka më shumë përmbajtje 

edukative.  

 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 257. 
2 Sure “El Araf”, ajeti 157. 
3 Sure “En Nur”, ajeti 35. 
4 Sure “Et Teube”, ajeti 32. 
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2– Cili është qëllimi i frazës “për t‟ju nxjerrë”?  

Shprehja “për t‟ju nxjerrë” në ajetin e parë tregon dy pika 

themelore:  

E para: Meqenëse Kur‟ani është një libër udhëzimi dhe 

shpëtimi për njerëzimin, por që duhet zbatuar e praktikuar, 

atëherë duhet të ketë një udhëheqës, si i Dërguari i All‟llahut të 

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

familjen e tij!), që të mund t‟i nxjerrë të humburit e së vërtetës nga 

errësirat e mjerimit, e t‟i udhëzojë ata drejt dritës së lumturisë. 

Prandaj, Kur‟ani Fisnik nuk mund t‟i zgjidhë të gjitha problemet 

nëse nuk ekziston një udhëheqës që i zbaton dhe i praktikon 

rregullat e tij. 

Së dyti: Nxjerrja në realitet është një argument i lëvizjes 

dhe i motivimit të shoqëruar me ndryshim dhe shndërrim. 

Jobesimtarët jetojnë në një mjedis të mbyllur dhe të errët, kurse i 

Dërguari – ose udhëheqësi -  i merr ata për dore dhe i çon në një 

mjedis të gjerë dhe të ndriçuar. 

 

3– Udhëzimi dhe kërcënimi në këtë sure 

Surja fillon me legjitimimin e udhëzimit të njerëzve nga 

errësirat në dritë dhe përfundon me çështjen e përcjelljes së 

mesazhit dhe heqjes së vërejtjes ndaj njerëzve. Kjo tregon se 

synimi kryesor në të gjitha situatat lidhet me njerëzit, me ecjen e 

tyre në rrugën e drejtë dhe me udhëzimin e tyre. Kështu, zbritja e 

librave qiellorë dhe dërgimi i Pejgamberëve, ka pikërisht për 

synim arritjen e këtij qëllimi. 
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Ajetet 4 - 7  

 

                          

                            

                       

                       

                      

                     

                             

                       

 

“Ne nuk kemi çuar asnjë të Dërguar, përveçse në gjuhën e 

popullit të tij, për t‟u shpjeguar atyre (Shpalljet e Zotit). All‟llahu 

e shpie në humbje kë të dojë dhe e udhëzon në rrugë të drejtë kë 

të dojë. Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti.” 

“Ne e dërguam Musain me shenjat Tona (dhe i thamë): „Nxirre 

popullin tënd nga errësira në dritë dhe përkujtoju atyre ditët e 
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All‟llahut!‟ Vërtet, në këtë ka shenja për çdo njeri që është i 

durueshëm dhe falënderues.” 

“(Kujto) kur Musai i tha popullit të vet: „Kujtoni dhuntinë që ju 

dha All‟llahu, kur ju shpëtoi nga populli i Faraonit, që ju 

mundonte me torturat më të rënda, duke therë djemtë tuaj e 

duke jua lënë gjallë femrat. Kjo ka qenë një sprovë e madhe për 

ju nga Zoti juaj.‟” 

“(Kujtoje) kur Zoti juaj kumtoi: „Nëse tregoheni mirënjohës, Unë 

do t‟jua shtoj edhe më shumë begatitë e Mia; por, nëse ju 

mohoni mirësitë e Mia, (atëherë dijeni se) dënimi Im është i 

rëndë.‟” 

 

 

Komentimi 

 

Ditët delikate të jetës 

Në ajetet e mëparshme u diskutua për Kur‟anin Famëlartë 

dhe për ndikimet e tij shpirtërore. Edhe ajeti i parë i këtij grupi 

ajetesh ndjek të njëjtën tematikë, por në një këndvështrim më të 

veçantë. Në të thuhet se mesazhi i Profetëve dhe librat e tyre 

hyjnorë kanë zbritur në gjuhën e popujve tek të cilët janë dërguar. 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ne nuk kemi çuar asnjë të Dërguar, 

përveçse në gjuhën e popullit të tij.”. 

Kjo për shkak se Pejgamberët lidhen pikësëpari me popujt e 

tyre. Drita e parë e Shpalljes ndriçon në mesin e tyre. Shokët dhe 
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ndihmësit e tyre zgjidhen prej vetë atyre. Për këtë arsye, i 

Dërguari duhet t‟u flasë atyre në gjuhën dhe dialektin e vet: “për 

t‟u shpjeguar atyre (Shpalljet e Zotit).”. 

Kjo fjali tregon se thirrja e Pejgamberëve nuk reflektohet në 

zemrat e ndjekësve të tyre në mënyrë simbolike, por ajo u bëhet e 

qartë nëpërmjet sqarimit, mësimit dhe edukimit, duke u folur në 

gjuhën e tyre të dashur.  

Pastaj All‟llahu i Lartësuar thotë: “All‟llahu e shpie në 

humbje kë të dojë dhe e udhëzon në rrugë të drejtë kë të dojë”. 

Kështu që detyra e Pejgamberëve nuk është udhëzimi dhe 

humbja, por përcjellja e mesazhit dhe sqarimi i qartë. All‟llahu i 

Lartësuar është Udhëzuesi dhe Drejtuesi i vërtetë i robëve të Vet. 

Në mënyrë që askush të mos mendojë se kjo frazë është në 

kuptimin e imponimit dhe të heqjes së lirive, menjëherë Kur‟ani 

shton: “Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti.”. Me autoritetin e 

fuqisë dhe forcës që All‟llahu zotëron, nuk ka dyshim se Ai është i 

aftë të bëjë çdo gjë. Askush nuk e ka forcën e rezistencës përballë 

dëshirës së Tij. Me autoritetin e mençurisë së Tij, Ai nuk udhëzon 

në rrugë të drejtë dhe nuk shpie në humbje askënd pa shkak dhe 

pa argument. Madje, hapi i parë fillon nga ana e robve, duke 

pasur lirinë e plotë në rrugën drejt All‟llahut, e pastaj përhapet 

drita e udhëzimit dhe e së vërtetës në zemrat e tyre, siç ka ardhur 

në ajetin 69 të sures “El Ankebut”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Ata që luftojnë për çështjen Tonë, sigurisht, ne do t‟i 

udhëzojmë drejt udhëve Tona. Vërtet, All‟llahu është me 

punëmirët.”. 

E tillë është edhe gjendja e atyre që janë futur në një 

qorrsokak në luginën e humbjes dhe janë larguar nga mëshira e 
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udhëzimit. Kjo gjë ka ndodhur për shkak të fanatizmit të tyre të 

verbër, luftës ndaj të vërtetës, zhytjes në epshet e dëshirat e kësaj 

bote dhe ndotjes me padrejtësi. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Ja, kështu All‟llahu shpie në humbje çdokënd që e kalon 

kufirin në të këqija dhe dyshon.”.1 

All‟llahu i Lartësuar përsëri thotë: “Ai lë në humbje vetëm 

gjynahqarët e mëdhenj.”.2 

Në një ajet tjetër, All‟llahu i Lartësuar thotë: “kurse 

keqbërësit i shpie në humbje”.3 

Bazuar në ato që u thanë, udhëzimi dhe humbja janë në 

dorën e vetë njerëzve. 

Ajeti tjetër flet për dërgimin e Pejgamberëve në përballje 

me tiranët dhe të padrejtët e kohës së tyre, në mënyrë që t‟i nxjerrë 

ata nga errësira e mosbesimit për në dritën e udhëzimit: “Ne e 

dërguam Musain me shenjat Tona (dhe i thamë): „Nxirre 

popullin tënd nga errësira në dritë.‟”.4 

Siç e lexuam në ajetin e parë të kësaj sureje, mesazhi i të 

Dërguarit të Islamit (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ishte që t‟i nxirrte njerëzit nga errësira e 

mosbesimit për në dritën e besimit. Ky është mesazhi i të gjithë 

Pejgamberëve, por edhe i të gjithë udhëheqësve shpirtërorë të 

njerëzimit. A është padrejtësia, gjë tjetër përveçse humbje, devijim, 

                                                            
1 Sure “Gafir”, ajeti 34. 
2 Sure “El Bekare”, ajeti 26. 
3 Sure “Ibrahim”, ajeti 27. 
4 Mrekullitë që ka shfaqur Musa ibn Imran, të cilat i tregon ajeti i 
lartpërmendur, janë nëntë mrekulli të rëndësishme, sipas ajetit 101 të sures 
“Isra”, për të cilat do të flasim kur të komentojmë këtë ajet të po kësaj sureje. 
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përçmim, skllavërim, shkatërrim dhe padrejtësi? A nuk është 

drita, besim, devotshmëri, liri, pavarësi, nder dhe respekt? 

Prandaj, ajo përfaqëson një linjë të përbashkët dhe 

gjithëpërfshirëse ndërmjet të gjitha mesazheve të udhëheqësve 

hyjnorë. 

Pastaj Kur‟ani Famëlartë na tregon një ndër përgjegjësitë 

më të mëdha të Musait (Paqja qoftë mbi të!), për të cilën All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “dhe përkujtoju atyre ditët e All‟llahut!”. 

Nuk ka dyshim se të gjitha ditët janë ditët e All‟llahut të 

Lartësuar, sikurse çdo vend ka lidhje me Të. Nëse ka një vend të 

veçantë, që quhet shtëpia e All‟llahut, kjo është për shkak të 

veçorive të saj. Gjithashtu, ditët e All‟llahut tregojnë për ditët e 

veçanta që kanë karakteristika specifike.    

Për këtë arsye, komentuesit e Kur‟anit kanë mendime të 

ndryshme në komentimin e tyre: 

Disa kanë thënë se ato tregojnë për ditët e ndihmës së 

Profetëve të mëparshëm dhe popujve të tyre, ditë të cilat i kanë 

përfshirë mirësitë e All‟llahut, për shkak të vlerave të veçanta të 

tyre.   

Disa të tjerë kanë thënë se ato tregojnë për ndëshkimin e 

All‟llahut që i ka kapluar popujt zullumqarë dhe kundërshtarë të 

urdhrave të All‟llahut të Lartësuar. 

Disa të tjerë kanë thënë se ky ajet tregon për të dyja 

kuptimet e lartpërmendura së bashku. 

Megjithatë, kjo shprehje nuk mund të kufizohet në 

kuptime, sepse ditët e All‟llahut janë të gjitha ditët e mëdha në 
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historinë e njerëzimit. Çdo ditë në të kanë shndritur urdhëresat e 

Krjuesit. Ato janë prej ditëve të All‟llahut të Lartësuar. Çdo ditë në 

të hapet një faqe e re nga jeta e njerëzve, në të cilën ka mësime e 

këshilla. Në to mund të shënohet shfaqja e një Pejgamberi, apo 

rënia e një diktatori dhe faraoni, apo e çdo tirani tjetër, si dhe 

fshirja e tij nga ekzistenca. Pra, në çdo ditë ku punohet për të 

vërtetën dhe drejtësinë, duke u venitur padrejtësia dhe duke u 

shuar në të ndonjë risi, ajo është nga ditët e All‟llahut.    

Në mbyllje të këtij ajeti, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Vërtet, 

në këtë ka shenja për çdo njeri që është i durueshëm dhe 

falënderues.”. 

Fjala “sabbar”, që do të thotë shumë i durueshëm, dhe 

“shukur”, që do të thotë shumë falënderues, kanë ardhur në shkallën 

sipërore. Njëra tregon durimin e fortë, kurse tjetra shtimin e 

falënderimit. Besimtarët, ashtu siç nuk u dorëzohen fatkeqësive 

dhe problemeve që i godasin në jetën e tyre të përditshme, po 

ashtu as nuk i neglizhojnë ditët e ndihmës dhe të mirësive. 

Ajeti tjetër na tregon për një nga këto ditë, të cilat kanë 

qenë të ndritshme dhe të frytshme në historinë e Beni Israilëve 

dhe e përmend si një kujtesë për myslimanët: “(Kujto) kur Musai i 

tha popullit të vet: „Kujtoni dhuntinë që ju dha All‟llahu kur ju 

shpëtoi nga Faraoni që ju mundonte me torturat më të rënda, 

duke therë djemtë tuaj e duke jua lënë gjallë femrat. Kjo ka 

qenë një sprovë e madhe për ju nga Zoti juaj.‟”. 

A ka ditë më të rëndësishme dhe më të begatë sesa dita kur 

All‟llahu i Lartësuar jua largon fatkeqësitë, vështirësitë dhe të 

keqen e keqbërësve mendjemëdhenj dhe okupatorë, të cilët kanë 

kryer mëkatet dhe krimet më të mëdha në të drejtën tuaj?! Cili 
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krim është më i madh se vrasja e djemve tuaj, sikur të ishin 

bagëti?! (Kujdes! Kur‟ani këtu ka përdorur fjalën “therje” – 

“dhebeha” dhe jo “vrasje” – “katele”.)  

Kjo nuk është diçka specifike vetëm për Beni Israilët, por 

për të gjithë popujt, sepse dita e arritjes së lirisë dhe çrrënjosja e 

tiranëve është ditë prej ditëve të All‟llahut të Lartësuar, që duhet 

ta përkujtojmë gjithmonë, në mënyrë që të mos rikthehemi sërish 

aty ku kemi qenë më parë.  

Fjala “jesumunekum” rrjedh nga fjala “seume”, që do të thotë 

kërkim i diçkaje. Kjo fjalë vjen edhe me kuptimin e detyrimit të një 

pune ndaj të tjerëve.1 Duke u bazuar në këtë, kuptimi i fjalisë 

“jesuumunekum suel adhabi” është: ata, me të vërtetë, jua kanë obliguar 

punët më të rënda dhe më shfrytëzuese. A konsiderohet një gjë e 

parëndësishme, forcimi dhe asgjësimi i një mase efektive në 

shoqëri, shfrytëzimi i grave të tyre dhe poshtërimi i tyre në dorën 

e një grupi njerëzish të padrejtë dhe tiranë?   

Përdorimi i shprehjes në foljen e kohës së tashme 

“jesuumunekum” është tregues se kjo situatë ka vazhduar për një 

kohë të gjatë.  

Fjalia, ku thuhet: “duke therur djemtë tuaj...”  është 

lidhëse me pjesën: “me torturat më të rënda”, dhe në të njëjtën 

kohë është një nga konfirmimet e ndëshkimit të ashpër. Kjo për 

shkak të rëndësisë së këtyre dy torturave të mëdha - njëra është 

puna e rëndë, ndërsa tjetra është vrasja e djemve. Ky është një 

qartësim i asaj që Faraoni dhe populli e paria e tij zullumqare ndaj 

                                                            
1. Shih: “Mufredat” Rragib; tefsiri “El Menar”, vëll. 1, f. 308; tefsiri “Kebijr”, vëll. 
7, f. 7. 
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Beni Israilëve obliguan rregulla të tjera të padrejta, por këto dy 

ndëshkime kanë qenë ndër më çnjerëzoret dhe më të vështirat.  

Pastaj Kur‟ani Fisnik vazhdon e thotë: “(Kujtoje) kur Zoti 

juaj kumtoi: „Nëse tregoheni mirënjohës, Unë do t‟jua shtoj 

edhe më shumë begatitë e Mia; por, nëse ju mohoni mirësitë e 

Mia, (atëherë dijeni se) dënimi Im është i rëndë.”. 

Ka mundësi që këto fjalë të jenë fjalët e Musait (Paqja qoftë 

mbi të!), që u bën thirrje Beni Israilëve që të falënderojnë për 

triumfin e shpëtimin, për mirësitë dhe begatitë e shumta, dhe u 

premtoi për t‟ua shtuar mirësitë; e nëse mohojnë, ai i kërcënon me 

ndëshkim të rëndë nga ana e All‟llahut të Lartësuar. Kjo mund të 

jetë një fjali e shkëputur, që u drejtohet myslimanëve, por në të 

dyja rastet rezultati është i njëjtë, sepse edhe nëse kjo fjalë u është 

drejtuar Beni Israilëve, pa dyshim që përmendja e saj në Kur‟anin 

Fisnik është bërë që të jetë një mësim për të gjithë ne.   

Në këtë ajet mund të vërehet se në rast falënderimi e 

mirënjohjeje, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Unë do t‟jua shtoj edhe 

më shumë begatitë e Mia”; ndërsa në rast mohimi të mirësive, 

All‟llahu i Lartësuar nuk thotë “do t‟ju ndëshkoj”, por: “(atëherë 

dijeni se) dënimi Im është i rëndë”. Ky ndryshim është argument 

për lartësinë e mirësisë së All‟llahut.   
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Hulumtime 

 

1– Përkujtimi i ditëve të All‟llahut të Lartësuar 

Siç e kemi thënë në komentimin e ajetit të mësipërm, fraza 

ejjamil'lah është tregues i ditëve të së ardhmes dhe i ditëve të 

rëndësishme në jetën e njeriut. Për shkak të madhështisë së këtyre 

ditëve, i janë bashkangjitur fjalës “All‟llahut”. Po kështu, ato janë 

ditë kur mirësi të mëdha të All‟llahut i kanë përfshirë një popull, 

apo një ymet, apo kur një ndër ndëshkimet e mëdha ka goditur një 

popull zullumqar. All‟llahu i Lartësuar ka dashur që këto ditë të 

jenë një përkujtim i përhershëm për njerëzit. 

Transmetimet e cituara nga Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) 

tregojnë se “ditët e All‟llahut” i kanë komentuar si ditë të 

ndryshme. Nga Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) thuhet: “Ditët e 

All‟llahut janë: dita kur do të vijë Imami i zamanit, dita e rikthimit 

(rexh'uatu) dhe dita e Kiametit.”.1 

Në tefsirin e Ali ibn Ibrahimit transmetohet: “Ditët e 

All‟llahut janë tre: Dita kur të vijë reformatori (Mehdiu), Dita e vdekjes 

dhe Dita e Kiametit.”. 

I Dërguari i All‟llahut të Lartësuar (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Ditët e 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 526, hadithi 7. 
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All‟llahut janë mirësitë, dhuratat e Tij dhe ditët e sprovës, me sprovimin 

e Tij”.1 

Siç e kemi cekur edhe më lart, këto hadithe nuk tregojnë 

kufizim, por janë qartësim i një pjese të vërtetësive të tyre.   

Sidoqoftë, përkujtimi i ditëve madhështore (si ditët e fitores 

apo ditët e vështirësisë), kanë një rol të madh ndikues në rizgjimin 

e popujve dhe në frymëzimin e tyre. Nga këto ditë do të veçojmë 

ditë të caktuara të vitit për përtëritjen e kujtimit të tyre, në mënyrë 

që të nxjerrim mësime, që kanë një ndikim të madh në ditët tona. 

Në historinë tonë bashkëkohore gjejmë ditë shumë 

mbresëlënëse të cilat janë me të vërtetë ditët e All‟llahut të 

Lartësuar, e që duhet t‟i kujtojmë çdo vit. Ato janë: përkujtimi i 

ditës së dëshmorëve, dita e të vrarëve dhe e heronjve të mëdhenj. 

Ne frymëzohemi prej këtyre ditëve dhe e ruajmë trashëgiminë e 

tyre të madhe. 

Duke u bazuar në këtë, këto ditë madhështore duhet t‟i 

përmendim nëpër libra dhe në programin mësimor të shkollave 

tona, që t‟i mësojmë dhe t‟i edukojmë fëmijët tanë, e që ta dimë 

përgjegjësinë tonë (“dhe kujtojua atyre”) ndaj brezave që do të 

vijnë. 

Kur‟ani Famëlartë e ka përdorur disa herë togfjalëshin “me 

ditët e All‟llahut”, ku ndonjëherë ka për qëllim Beni Israilët, e 

herë tjetër myslimanët, duke u kujtuar atyre ditët e mirësive dhe 

ditët e ndëshkimit. 

 

                                                            
1 I njëjti burim. 
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2– Sjellja e mizorëve  

Në shumë ajete të Kur‟anit Famëlartë lexojmë se faraonët 

ua thernin djemtë Beni Israilëve, duke ua lënë gjallë vajzat. Kjo 

vepër nuk ka qenë specifike vetëm për faraonët, por ka qenë 

mënyra e të gjithë pushtuesve gjatë gjithë historisë, duke 

shfarosur një pjesë të forcave punëtore dhe rezistente, duke 

dobësuar një pjesë tjetër e duke i përdorur për interesat e tyre 

personale, sepse në të kundërt, ata nuk do të mund të vazhdonin 

kolonializimin e tyre.  

Ata, herë i zhdukin djemtë menjëherë (siç bënin faraonët), e 

herë i shfarosin me përdorimin e lëndëve narkotike dhe pijeve 

alkoolike, apo duke i zhytur në vepra të turpshme. Prandaj 

myslimanët duhet të jenë të kujdesshëm për këtë çështje. Nëse 

rinia ndjek këtë rrugë shkatërruese e humbet armën e besimit dhe 

forcën fizike.  

 

3– Liria është një ndër mirësitë më të mëdha 

Ajeti i lartpërmendur, pasi ka cituar “ditët e All‟llahut”, ka 

treguar qartë vetëm për një ditë të vetme të tyre, që është shpëtimi 

i Beni Israilëve nga kthetrat e Faraonit: “kur ju shpëtoi nga 

populli i Faraonit”. Me të vërtetë, historia e Beni Israilëve është e 

mbushur plot me ditë madhështore e të bekuara. All‟llahu i 

Lartësuar u ka dhuruar atyre mirësi të mëdha nën udhëzimin e 

Musait (Paqja qoftë mbi të!), por përmendja e ditës së shpëtimit në 

ajetin e lartpërmendur është një argument i madh që tregon për 

rëndësinë e lirisë për të ardhmen e popujve.   
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Po, është e vërtetë se asnjë popull nuk mund t‟i shfaqë 

vlerat e tij ndryshe, vetëm se me këputjen e varësisë së huaj dhe 

me çlirimin nga pushtimi dhe burgosja e tij, si dhe nuk mund të 

hedhë asnjë hap në rrugën e All‟llahut, vetëm se nëpërmjet 

luftimit të idhujtarisë dhe të padrejtësisë.  

Për këtë arsye, detyra e parë e udhëheqësve hyjnorë dhe 

shpirtërorë, ka qenë që t‟i çlirojnë popujt nga varësia ideologjike, 

kulturore, politike dhe ekonomike, e pastaj të veprojnë për të 

formuar programe njehsuese dhe njerëzore për ta. 

    

4– Falënderimi është shkak i shtimit të mirësive, ndërsa 

mohimi është shkak i zhdukjes së tyre 

Nuk ka dyshim se All‟llahu i Lartësuar nuk ka nevojë për 

mirënjohjen dhe falënderimin tonë ndaj Tij, në mënyrë që të na 

shtojë begatinë dhe të mirat. Nëse jemi urdhëruar që të 

falënderojmë dhe të jemi mirënjohës ndaj këtyre të mirave, kjo 

është bërë që ne të marrim një tjetër mirësi, që është një nga 

parimet e larta të edukatës. 

Është e rëndësishme të dimë se cili është thelbi i 

falënderimit, në mënyrë që të qartësohet më shumë lidhja e 

falënderimit me shtimin e të mirave dhe burimin e tyre. Si mund 

të jetë falënderimi një faktor i rëndësishëm në edukimin e njeriut? 

Falënderimi dhe mirënjohja nuk nënkuptojnë që njeriu 

vetëm të thotë: Falënderimi i takon All‟llahut dhe i jam mirënjohës 

(elhamdulilah), e as nuk është falënderim vetëm me gojë. Në të 

përmblidhen 3 elementë:  
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1) Ne duhet ta dimë se Cili është Dhuruesi i kësaj mirësie. 

Kjo dije dhe ky besim është kushti i parë i falënderimit dhe 

mirënjohjes. 

2) Falënderimi me gjuhë. 

3) Falënderimi praktik. Kjo është më e rëndësishmja, që do 

të thotë se duhet të mësojmë qëllimin se përse na i ka dhënë Zoti 

mirësitë dhe si duhet t‟i trajtojmë ato.  

Përse All‟llahu i Lartësuar na e ka dhuruar syrin? Përse na 

e ka falur të dëgjuarit dhe të folurit? A nuk ka ndonjë arsye tjetër 

përveçse vetëm për të shikuar madhështinë e Tij në këtë botë dhe 

për të njohur këtë jetë? 

Me këto hapa ecim drejt përsosmërisë, e njohim të vërtetën 

e të drejtën, e mbrojmë atë dhe e luftojmë të keqen e padrejtësinë. 

Nëse i përdorim dhe i shpenzojmë të mirat e Zotit në këtë mënyrë, 

ky është ai falënderimi dhe mirënjohja për All‟llahun; e nëse këto 

të mira bëhen mjete të padrejtësisë, neglizhencës, 

mendjemadhësisë dhe largimit nga rruga e All‟llahut të Lartësuar, 

atëherë ky është vetë mohimi! 

Transmetohet nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) se ai ka 

thënë: “Falënderimi dhe mirënjohja më e paktë është të shikosh mirësitë 

prej All‟llahut të Lartësuar, që zemra lidhet me to pa asnjë arsye përveç 

All‟llahut, dhe të kënaqesh me atë që të ka dhënë, të mos e kundërshtosh 

Atë për ndonjë mirësi apo të mos i bindesh Atij në diçka nga ajo që ka 

urdhëruar dhe ndaluar për ndonjë arsye të mirësisë së Tij.”.1 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 1, f. 710. 
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Hadithi i ardhur nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është 

argument i qartë për këto komentime. Në të thuhet: “Falënderimi 

dhe mirënjohja ndaj mirësisë është largimi nga gjërat e ndaluara.”.1 

Nga këtu qartësohet gjithashtu lidhja ndërmjet falënderimit 

dhe shtimit të mirësisë e begative. Nëse njerëzit i përdorin dhe i 

shpenzojnë të mirat e Zotit në qëllimin e tyre të drejtë, atëherë do 

të vërtetohet se ata i meritojnë ato dhe bëhen shkak që kjo mirësi e 

All‟llahut të shtohet. 

Ekzistojnë dy lloje falënderimi: falënderim i caktuar që në 

krijim (tekuinij) dhe falënderim legjislativ (teshriij). Falënderimi i 

përbërë është atëherë kur krijesa e gjallë përfiton nga dhuntitë në 

rritjen dhe zhvillimin e tij. Për shembull, fermeri shikon një pjesë 

të fermës së tij, ku rriten pemë në mënyrë të rregullt. Sa më shumë 

që t‟i shërbejë asaj pjese, aq më shumë zhvillohet e prodhon. Kjo 

gjë e nxit fermerin që t‟i shërbejë asaj pjese edhe më tepër, në 

mënyrë që të rritet e të zhvillohet më shumë dhe i këshillon edhe 

ndihmësit e tij për ta bërë këtë, sepse pemët i bëjnë thirrje me 

gjuhën e gjendjes së tyre: “O bujk! Ne jemi të denja e të 

përshtatshme. Na i shto mirësitë!” dhe ai u përgjigjet. 

Nga ana tjetër, nëse bujku sheh në pjesën tjetër pemë të 

vyshkura, të thata, e të pazhvilluara, që nuk kanë fruta, atëherë 

duket sikur ato i mohojnë mirësitë. Kjo gjë shkakton moskujdesin 

dhe mosinteresimin e fermerit për to. Nëse gjendja vazhdon ashtu, 

ai do të fillojë t‟i shkulë ato pemë.     

Kjo gjendje me këtë ndryshim është e pranishme në botën 

njerëzore, sepse pemët nuk kanë të drejtën e zgjedhjes, por u janë 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 529, vëll. 24. 
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nënshtruar ligjeve të krijimit, ndërsa njeriu, duke përfituar nga 

dëshira dhe zgjedhja e tij, si dhe nga edukimi i tij, mund të hedhë 

hapa të sigurtë. 

Kështu, kush e përdor mirësinë e forcës në padrejtësi, ai 

bën thirrje me gjuhën e gjendjes së tij:  “O Zoti im, unë nuk jam i 

denjë për këtë mirësi!”. Kurse ai që e përdor atë në shërbim të së 

vërtetës dhe drejtësisë, me gjuhën e gjendjes së tij thotë: “O Zoti 

im, unë jam i përshtatshëm dhe i denjë, prandaj shtoje mirësinë 

Tënde ndaj meje!” 

Në çdo kohë të falënderimit apo mirënjohjes ndaj All‟llahut 

- nëse kjo është me gojë apo me vepra - ne duhet të kemi një 

falënderim të ri për mirësitë e reja që na dhurohen. Për këtë, ne 

nuk jemi në gjendje që ta falënderojmë të vërtetën e kësaj 

mirënjohjeje, siç e lexojmë në lutjet e falënderuesve, të Imam 

Zejnul Abidijn Ali ibn Hysejn (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: “Si 

është e mundur që unë të arrij falënderimin e mirënjohjen, kur 

falënderimi im ndaj Teje është i mangët, dhe sa herë që unë them 

“Falënderimi të takon Ty” (elhamdulil‟lah) dhe të jam mirënjohës, 

mua më bëhet obligim që të të falënderoj dhe të të jem edhe më 

shumë mirënjohës?!” 

Në secilën fazë të falënderimit të All‟llahut - qoftë me gjuhë 

apo me vepër - ne do të kemi nevojë për një falënderim të ri për 

mirësitë dhe dhuratat e reja, prandaj edhe nuk jemi të aftë të 

falënderojnë ashtu siç duhet dhe siç e meriton All‟llahu, sikurse 

lexojmë në monologun e falënderuesve të Imam Zejnul Abidin Ali 

ibn Hysejni (Paqja qoftë mbi të!), ku thuhet: “Si mund të mbledh 

falënderimin, kur falënderimi im për Ty humbet në një falënderim, sepse 

sa herë që unë të falënderoj, obligohem që të të falënderoj edhe më 

shumë?!” 
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Prandaj, shkalla më e lartë e falënderimit është atëherë kur 

njeriu shfaq dobësinë e tij përballë falënderimit për mirësitë e 

All‟llahut të Lartësuar, siç ka ardhur në hadithin e Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!), ku thuhet: “All‟llahu i ka shpallur Musait: „Më 

falëndero Mua me një mirënjohje të sinqertë!‟. Ai tha: „O Zoti im, 

si të të falënderoj me një mirënjohje të sinqertë? A nuk është prej 

falënderimit, mirënjohja ime ndaj Teje? A nuk m‟i ke dhuruar Ti të 

gjitha këto mirësi? E si mos të të jem falënderues e mirënjohës?!” 

All‟llahu i Lartësuar tha: “Tani që mësove se këto mirësi janë prej 

Meje, më ke falënderuar vërtet!”.1 

Për mirënjohjen dhe falënderimin për mirësitë kanë ardhur 

disa transmetime: 

a– Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur të bien 

bekimet mbi ju, mos e refuzoni shtimin e tyre duke mos qenë 

mirënjohës.”.2 

b– Duhet të vërehet me kujdes se mirënjohja dhe 

falënderimi nuk janë të mjaftueshme përballë mirësive të 

All‟llahut të Lartësuar, por ne duhet të falënderojmë edhe njerëzit 

që janë bërë shkak për të na u dhuruar këto mirësi, në mënyrë që 

t‟u japim të drejtat e tyre, si dhe të zgjojmë edhe më shumë 

dëshirën e madhe tek ata për të vazhduar atë rrugë, siç e lexojmë 

në hadithin e ardhur nga Imam Ali ibn Hysejn (Paqja qoftë mbi të!), 

ku thuhet: “Me të vërtetë, All‟llahu i Lartësuar e do çdo zemër të 

pikëlluar dhe çdo rob falënderues e mirënjohës. All‟llahu i Lartësuar i 

thotë njërit prej robve të Tij në Ditën e Kiametit: “A e falënderove 

filanin?”. Ai thotë: “Por të falënderova Ty, o Zoti im, dhe të jam 

                                                            
1 “Usulul Kafij”, vëll. 2, f. 98, kapitulli i mirënjohjes, hadithi 27. 
2 “Nehxhul Belaga”, fjalë të shkurtra, Fjala 13. 
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mirënjohës!”. All‟llahu i Lartësuar i thotë: “Përse më falënderove Mua, 

kur nuk je mirënjohës ndaj robit Tim?”. Pastaj thotë: “Më mirënjohësi 

dhe falënderuesi ndaj Meje është ai që tregohet më falënderues ndaj 

njerëzve.”.1 

c– Në të vërtetë, premtimi në shtimin e mirësive për 

falënderuesit nuk kufizohet vetëm në mirësitë materiale, por vetë 

falënderimi dhe mirënjohja, e shoqëruar me drejtimin e veçantë 

nga All‟llahu dhe dashuria për emrin e Tij të shenjtë është një ndër 

mirësitë e mëdha hyjnore dhe shpirtërore, e cila ka një ndikim të 

madh në edukimin e shpirtrave të njerëzve dhe thirrjes së tyre për 

t‟iu bindur urdhëresave të All‟llahut. Vetë falënderimi dhe 

mirënjohja janë rruga për të njohur All‟llahun e Lartësuar. 

Teologët thonë se obligimi për të falënderuar atë që të bën mirësi, 

është një rrugë e vërtetimit të domosdoshmërisë së njohjes së 

All‟llahut.   

d– Ringjallja e frymës së falënderimit dhe të mirënjohjes në 

mesin e shoqërisë, si dhe paraqitja e saj tek ata që e meritojnë, 

vlerësimi, mirënjohja dhe lavdërimi i tyre për shërbimin që bëjnë 

me dijen e tyre, njohurinë, altruizmin, apo duke rënë dëshmor, 

është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin dhe përparimin e 

shoqërisë. 

Në shoqërinë ku ka humbur mirënjohja dhe falënderimi 

gjejmë shumë pak njerëz që dëshirojnë të shërbejnë. Përkundrazi, 

shoqëria që vlerëson dhe lavdëron shërbimet e njerëzve është më 

aktive dhe më e gjallë.  

                                                            
1 “Usulul Kafij”, vëll. 2, f. 99, hadithi 30. 
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Ky realitet ka bërë që në kohët e sotme të organizohen 

simpoziume, aktivitete dhe shfaqje mirënjohjeje e falënderimi për 

vlerësimin dhe falënderimin e mjeshtrave në përkujtime njëqind 

apo njëmijë vjeçare, dhe brenda këtij falënderimi të shërbimeve të 

tyre ftohen njerëzit e tjerë në lëvizje dhe përpjekje të ngjashme.    

Rigjallërimi i këtyre përkujtimeve ndihmon në 

racionalizimin e altruizmit dhe përkushtimit ndaj të tjerëve. Në 

këtë mënyrë ngrihet niveli kulturor arsimor dhe edukativ tek 

njerëzit. Siç thuhet në Kur‟an, falënderimi ndaj mirësive do të çojë 

në shtimin e tyre, dhe nga gjaku i një dëshmori do të ngrihen 

qindra apo mijëra luftëtarë të tjerë, duke u bërë një konfirmim i 

gjallë i ajetit: “Nëse tregoheni mirënjohës, Unë do t‟jua shtoj 

edhe më shumë begatitë e Mia.”. 
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Ajetet 8 – 10 

 

                         

                         

                              

                                

                        

                           

                      

                  

 

“Dhe Musai tha: „Nëse mohoni ju dhe të gjithë ata që janë në 

Tokë, (dijeni se) All‟llahu është vërtet i Vetëmjaftueshëm dhe 

plot lavdi.‟” 

“A nuk ju ka ardhur lajmi për ata që kanë qenë para jush: për 

popullin e Nuhut, fiset Ad e Themud dhe për ata pas tyre? 

Vetëm All‟llahu i di ata! Të Dërguarit e tyre u sollën shenja të 
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qarta, por ata vinin duart në gojë (me tallje) dhe thoshin: „Ne 

nuk besojmë në mesazhin tuaj. Ne kemi dyshim të madh ndaj 

asaj që na thërrisni ju.‟” 

“Të Dërguarit e tyre u thanë: „Vallë, a mund të dyshohet në 

All‟llahun, Krijuesin e qiejve dhe të Tokës? Ai ju thërret juve 

për t‟ju falur disa gjynahe tuajat dhe që t‟ju lërë deri në afatin e 

caktuar‟. Ata thanë: „Ju jeni vetëm njerëz si ne. Ju dëshironi të 

na shmangni nga ajo që kanë adhuruar të parët tanë. Andaj, na 

sillni prova të dukshme.‟” 

 

 

Komentimi  

 

“Vallë, a mund të dyshohet tek All‟llahu?” 

Ajeti i parë i këtyre ajeteve konfirmon dhe plotëson 

hulumtimin e mëparshëm për falënderimin dhe mohimin. Kjo 

është thënë brenda fjalës së transmetuar nga gjuha e Musait (Paqja 

qoftë mbi të!): “Dhe Musai tha: „Nëse mohoni ju dhe të gjithë ata 

që janë në Tokë, (dijeni se) All‟llahu është vërtet i 

Vetëmjaftueshëm dhe plot lavdi.‟”.1 

Me të vërtetë, falënderimi dhe besimi në All‟llahun e 

Lartësuar është shkak për rritjen dhe shtimin e mirësive dhe për 

                                                            
1 “In tekfuru” – “nëse ju mohoni”, është fjali kushtore, kurse fjalia “innAll‟llahe le 
ganijjun  hamid” – “vërtet, All‟llahu është i Pasur, shumë i falënderuar”, e 
vërteton këtë dhe kuptimi i saj është: “nëse ju mohoni, nuk i bëni asnjë dëm 
All‟llahut”. 
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përsosjen njerëzore. Në të kundërt, All‟llahu i Lartësuar nuk ka 

nevojë për asgjë. Edhe sikur të gjitha krijesat ta mohojnë e të mos e 

falënderojnë Atë, kjo gjë nuk e dëmton aspak Madhështinë e Tij, 

sepse Ai është i Denjë në vetvete për çdo falënderim. 

Nëse Ai do të kishte nevojë, nuk do të ishte e 

domosdoshme ekzistenca. Bazuar në këtë, atëherë nocioni i fjalës 

“ganijjun”, “i Vetëmjaftueshëm, i Pasur”, i përfshin të gjitha 

përsossmëritë. Fjala “hamijjdun” do të thotë “shumë i falënderuar”, 

është Ai që e meriton falënderimin.   

Pastaj shpjegohet e ardhmja e grupeve të popujve të 

mëparshëm brenda disa ajeteve, grupe të cilat i kanë mohuar 

mirësitë e All‟llahut të Lartësuar dhe e kanë kundërshtuar 

mesazhin e All‟llahut. Ky është një konfirmim i ajetit të 

mëparshëm, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “A nuk ju ka ardhur 

lajmi për ata që kanë qenë para jush?”. 

Ka mundësi që kjo fjali të jetë një kritikë për fjalën e Musait 

(Paqja qoftë mbi të!), apo një qartësim i veçantë që u drejtohet 

myslimanëve, mirëpo rezultati nuk është shumë i ndryshëm. 

Pastaj All‟llahu i Lartësuar thotë: “për popullin e Nuhut, fiset Ad 

e Themud dhe për ata pas tyre?”; ata, në të vërtetë nuk i kanë 

ditur lajmet rreth tyre, përveç All‟llahut të Lartësuar: “Vetëm 

All‟llahu i di ata.”. 

Nga populli i Nuhut, Adit, Themudit dhe popujve pas tyre 

na ka mbërritur vetëm një pjesë e këtyre lajmeve, por pjesa më e 

madhe prej tyre nuk na ka mbërritur dhe nuk i di askush përveç 

All‟llahut. Historia e popujve të kaluar është e mbushur me 

sekrete e enigma dhe informacioni te ne ka arritur pothuajse i 

paktë. Kur‟ani, për të qartësuar të ardhmen e tyre, thotë: “Të 
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Dërguarit e tyre u sollën shenja të qarta, por ata vinin duart në 

gojë (me tallje).”. D.m.th ata vendosnin duart në gojët e tyre prej 

habisë dhe mohimit, “dhe thoshin: „Ne nuk besojmë në 

mesazhin tuaj.‟”. Përse? Për shkak se: “Ne kemi dyshim të madh 

ndaj asaj që na thërrisni ju!”. Si mund të besojmë në atë që ju po bëni 

thirrje? 

Këtu shtrohet pyetja: në fillim, ata shfaqën mohim dhe 

mosbesim ndaj të Dërguarit, por më pas shfaqën dyshim. Si është 

e mundur kjo?  

Përgjigje: Dyshimi dhe kundërshtimi janë shkaku i 

mosbesimit, sepse besimi ka nevojë për diçka të sigurtë, kurse 

dyshimi e pengon këtë. 

Meqenëse ajeti i lartpërmendur qartëson se mohuesit dhe 

idhujtarët nuk besojnë për arsye të dyshimit të tyre, ajeti në vijim e 

mohon këtë dyshim nëpërmjet një argumenti të qartë dhe një 

shprehje të shkurtër ku All‟llahu i Lartësuar urdhëron e thotë: “Të 

Dërguarit e tyre u thanë: „Vallë, a mund të dyshohet në 

All‟llahun, Krijuesin e qiejve dhe të Tokës?‟”. 

Fjala “fatir” rrjedh nga fjala “fetere”, që në rrënjë do të thotë 

“shekka” - ndarje, copëtim e shkapërderdhje. Kjo fjalë ka ardhur si 

metaforë për fjalën “el khalk” që do të thotë krijim, pasi Krijuesi 

është Ai që i sjell në ekzistencë gjërat në bazë të një rregulli të 

saktë, pastaj  i ruan dhe i mbron ato, njësoj si errësirat e 

mosekzistencës që janë çarë me dritën e ekzistencës, dhe siç 

zbardh mëngjesi pas errësirës së natës, ose siç ndahet hurma nga 

lëvozhga e saj. 
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Ndoshta fjala “fatir” tregon për çarjen dhe ndarjen në pjesë 

të lëndës fillestare të botës, sikurse e lexojmë në shkencat 

moderne, ku lënda e universit ka qenë në fillim e lidhur, pastaj 

është ndarë në pjesë e në lëmsha të ndryshëm.   

Këtu, Kur‟ani Famëlartë, sikurse në shumicën e burimeve 

të tjera mbështetet në vërtetimin e ekzistencës së Krijuesit dhe 

cilësive të Tij, në sistemin e kësaj ekzistence dhe krijimin e qiejve 

dhe të tokës. Ne e dimë se nuk ka argument më të qartë sesa ky 

për të njohur All‟llahun e Lartësuar, sepse ky sistem i mahnitshëm 

është i mbushur në çdo skaj të tij me sekrete dhe bën thirrje me 

gjuhën e gjendjes së tij: nuk ka asnjë arkitekt tjetër që të ketë këtë 

fuqi, përveç Atij që është i Plotfuqishmi, i Mençuri dhe i Dituri 

Absolut. Për këtë arsye, sa më shumë që të përparojnë shkencat, 

aq më shumë shfaqen sekrete që argumentojnë Krijuesin dhe na 

afrojnë me All‟llahun në çdo moment.   

Sa të shumta janë mrekullitë në Kur‟an? Të gjitha 

hulumtimet që kanë lidhje me njohjen e All‟llahut të Lartësuar dhe 

njësimin e Tij - e që janë cituar në formën e pyetjes retorike - janë 

përmbledhur në këtë shprehje: “Vallë, a mund të dyshohet në 

All‟llahun, Krijuesin e qiejve dhe të Tokës?‟” 

Këtë shprehje, nëse duam që ta ndajmë dhe ta analizojmë 

hollësisht, do të na duheshin mijëra libra. 

Mësimi i sekreteve të ekzistencës dhe sistemit të krijimit 

nuk na drejton vetëm në ekzistencën e All‟llahut të Lartësuar, por 

edhe në njohjen e cilësive të përsosura të Tij, si: dituria, mençuria 

dhe fuqia e Tij (që qoftë i Madhëruar).     



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

319 

Pastaj Kur‟ani Famëlartë i përgjigjet kundërshtimit për 

çështjen e mesazhit, (sepse dyshimi i tyre ka qenë në ekzistencën e 

All‟llahut të Lartësuar dhe mesazhin e të Dërguarve) që thotë se 

All‟llahu  i Plotfuqishëm dhe i Urtë nuk i lë robtë e Tij pa 

udhëheqës, por me dërgimin e të Dërguarve “Ai ju thërret juve 

për t‟ju falur disa gjynahe tuaja.”. 1 

Përveç kësaj, All‟llahu i Lartësuar: “dhe ju afatizon juve 

deri në një afat të caktuar” që ju të ndiqni rrugën e përsossmërisë 

dhe të përfitoni nga dhurata e jetës me sa më shumë që të keni 

mundësi.  

Qëllimi i mesazhit të Profetëve ka dy aspekte: 1) falja e 

mëkateve, që është pastrimi i shpirtit, i trupit dhe i mjedisit të 

njeriut; 2) vazhdimësia e kësaj jete deri në një afat të caktuar, që të 

dyja janë shkak-pasojë. Kështu që shoqëria që vazhdon në 

ekzistencën e saj është e pastër nga padrejtësia dhe mëkatet. 

1. Në historinë e gjatë njerëzore, shumë shoqëri janë 

zhdukur për shkak të padrejtësisë, mëkateve dhe ndjekjes së 

epsheve. Siç thuhet në Kur‟an, ato nuk kanë arritur “deri në afatin 

e caktuar.”. 
                                                            
1 Ka një polemikë ndërmjet komentuesve për kuptimin e parafjalës “min”. Një 

pjesë e tyre kanë thënë se ndarja në pjesë ka kuptimin: ju fal një pjesë të 

gjynaheve tuaja por ky supozim është i dobët, sepse besimi  çon në faljen e të 

gjitha gjynaheve (Islami fshin çdo gjë të mëparshme). Një pjesë tjetër e 

komentuesve ka hedhur mendimin se “min” është kompensim, dhe kuptimi i 

fjalisë bëhet: “ju fton që t‟jua falë gjynahet tuaja në kompensim të besimit; kurse 

komentues të tjerë kanë thënë se “min” këtu është një pjesë shtesë për 

konfirmim, dhe kuptimi i saj është: Me të vërtetë, All‟llahu i Madhëruar ju fton 

në besim, që t‟jua falë gjynahet tuaja. Këtë komentim të fundit e gjykojmë si më 

afër të vërtetës. 
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Transmetohet nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) se ai ka 

thënë: “Ata që vdesin për shkak të mëkateve janë më të shumtë sesa ata 

që vdesin për shkak të afatit që u është caktuar. Dhe ata që jetojnë për 

shkak të bamirësisë, janë më të shumtë sesa ata që jetojnë për shkak të 

veprave.”.1 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) përsëri ka thënë: “Me të 

vërtetë, njeriu privohet nga namazi i natës për shkak të mëkateve të tij 

dhe vepra e keqe është më e shpejtë për njeriun sesa thika në mish.”.2 

Nga ky ajet mësojmë se thirrja e Profetëve dhe zbatimi i 

rregullave dhe mesazhit të thirrjes, merr karakteristikën e afatit 

(exhelit) të lidhur apo të bashkëngjitur, kështu që jeta e tij vazhdon 

deri në afatin e caktuar (ne e dimë se afati apo exheli i njeriut 

ndahet në 2 lloje: afat përfundimtar - që përfundon me mbarimin 

e jetës në trupin e njeriut, dhe afat i lidhur, ku jeta e njeriut merr 

fund më shpejt për shkak të faktorëve të ndryshëm dhe pengesave 

në mes të jetës. Kjo më së shumti ndodh për shkak të pakujdesisë 

dhe kryerjes së mëkateve. Këtë tematikë e kemi shpjeguar kur 

kemi komentuar ajetin e dytë të sures “El En‟am”. 

Pavarësisht të gjitha këtyre argumenteve, mohuesit 

kundërshtarë nuk iu përgjigjën thirrjes dhe mesazhit të vërtetë, të 

shoqëruar me qartësinë e logjikës së Teuhidit. Nëpërmjet 

deklaratës së tyre të bërë me kokëfortësi dhe mungesë dorëzimi, 

ata u përgjigjeshin Pejgamberëve me këto fjalë: “Ata thanë: „Ju 

jeni vetëm njerëz si ne‟”, e përveç kësaj: “Ju dëshironi të na 

shmangni nga ajo që kanë adhuruar të parët tanë!”. Për më tepër, 

ata thanë: “Andaj, na sillni prova të dukshme!”. 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihar”, vëll.1, f. 488, “Mustedrek”, vëll. 11, f. 327, hadithi 13167. 
2 “Usulul Kafij”, vëll. 2, f. 272, hadithi 16. 
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E kemi përmendur shpesh (sikurse e ka qartësuar edhe 

Kur‟ani), se dalja e Profetëve prej gjirit të njerëzve, nuk është një 

pengesë për profecinë e tyre; përkundrazi, ajo është një pjesë 

plotësuese e saj. Por popuj të tillë e përdorin këtë justifikim si një 

argument për mohimin e mesazhit. Qëllimi i përdorimit të tij është 

për të shfajësuar vetveten dhe kokëfortësinë e tyre.     

E njëjta situatë është edhe me ndjekjen e rrugës së 

gjyshërve, që nuk është gjë tjetër veçse injorancë.     

Nga këtu qartësohet se kërkesa e tyre nuk është për të 

ngritur një argument të qartë, por për t‟u larguar nga e vërteta. 

Kur‟ani Fisnik ka cituar se këta njerëz kokëfortë i mohuan 

argumentet dhe provat e qarta dhe në çdo herë, ata propozonin 

mrekulli të tjera, si argument për t‟iu larguar realitetit.  

Në ajetet e ardhshme do të lexojmë se si iu përgjigjën atyre 

Pejgamberët. 
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Ajetet 11 – 12 

 

                          

                     

                      

                      

 

“Të Dërguarit e tyre u thanë: „Ne jemi vetëm njerëz si ju, por 

All‟llahu ia dhuron hirin e Tij kujt të dojë prej robve të Vet. Ne 

nuk mund t‟ju sjellim prova pa urdhrin e All‟llahut. Besimtarët 

le të mbështeten vetëm tek All‟llahu.” 

“E përse të mos mbështetemi tek All‟llahu, kur Ai tashmë na ka 

treguar Rrugën e Drejtë, në të cilën po ecim? Ne do t‟i durojmë 

përndjekjet tuaja e ata që besojnë, le të shpresojnë vetëm tek 

All‟llahu!‟”  

 

 

 

 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

323 

Komentimi 

 

Mbështetja vetëm tek All‟llahu i Lartësuar, i Vetëm dhe i 

Pashoq  

Në këto dy ajete lexojmë përgjigjen e Pejgamberëve ndaj 

justifikimeve të kundërshtarëve dhe kokëfortëve, si dhe 

kundërshtimin e këtyre të fundit për natyrën njerëzore të 

Pejgamberëve:  “Të Dërguarit e tyre u thanë: „Ne jemi vetëm 

njerëz si ju, por All‟llahu ia dhuron hirin e Tij kujt të dojë prej 

robve të Vet‟”. Nëse All‟llahu i Lartësuar do t‟ju dërgonte melekë 

në vend të njerëzve, pa dyshim se ata nuk e kanë në dorë veten e 

tyre, dhe të gjitha dhuratat, njëra prej të cilave është dhurata e 

mesazhit dhe e udhëheqjes, janë prej All‟llahut të Madhëruar. Ai 

që është i aftë t‟ua dhurojë këtë pozitë melekëve, është po aq i Aftë 

që t‟ia dhurojë atë edhe njeriut. 

Dhurimi i këtyre dhuntive nga ana e All‟llahut të Lartësuar 

nuk është i pallogaritur, dhe ky është fakt i pakundërshtueshëm. 

Me të vërtetë, vullneti i All‟llahut të Lartësuar është në linjë 

harmonike me mençurinë e Tij. Kur dëgjojmë të thuhet se: “Kur 

All‟llahu e dëshiron një të mirë për dikë...”,  kjo tregon se robi 

është i përgatitur për këtë dhuratë. Siç dihet, mesazhi është një 

dhuratë e All‟llahu dhe ne vërejmë se Profetët, përveç mesazhit të 

All‟llahut, kanë edhe përgatitjen dhe meritën për ta mbartur këtë 

pozitë. 

Pastaj ajeti i përgjigjet pyetjes së tretë, pa iu përgjigjur të 

dytës, sikur kundërshtimi i dytë, që është ndjekja e rrugës dhe e 

traditës së të parëve të tyre, nuk ka asnjë rëndësi. Përgjigjja e 
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pyetjes së tretë është se detyra e Pejgamberëve nuk është që të 

sjellin mrekulli, sepse ata nuk ulen në ndonjë vend dhe t‟u 

përgjigjen atyre për mrekullitë që propozojnë dhe për gjithçka që 

u sugjeron mendja e tyre; përkundrazi: “Ne nuk mund t‟ju 

sjellim prova pa urdhrin e All‟llahut.”.  

Megjithatë, çdo Profet ka sjellë mrekulli të mjaftueshme për 

popullin e tij, pa ia kërkuar ato njerëzit, në mënyrë që kjo të 

përforconte vërtetësinë e tyre dhe që mrekullitë të ishin një 

mbështetës i fortë i sinqeritetit të tyre. Vetëm kuptimi dhe leximi i 

thirrjes së tyre është mrekullia më e madhe për ta, por në 

shumicën e rasteve, kundërshtuesit nuk i dëgjonin ato dhe çdo 

ditë sugjeronin diçka të re. Nëse i Dërguari nuk u përgjigjej, ata e 

përjetësonin këtë dynja dhe zinin vend në të. Të Dërguarit, duke u 

kthyer përgjigje kërcënimeve të tyre të ndryshme, thonin:  

“Besimtarët le të mbështeten vetëm tek All‟llahu.”.  

Pas kësaj, Pejgamberët argumentuan çështjen e mbështetjes 

tek All‟llahu i Lartësuar dhe thanë: “E përse të mos mbështetemi 

tek All‟llahu, kur Ai tashmë na ka treguar Rrugën e Drejtë, në të 

cilën po ecim?!”. Tek Ai, që na ka dhënë dhuratën më të çmuar, 

dhuratën e udhëzimit në Rrugën e Drejtë dhe në rrugët e lumturisë?! 

Tek Ai, që do të na mbrojë përballë çdo sulmi apo problemi që do të 

hasim?!    

Nuk ka dyshim se vendstrehimi ynë është All‟llahu i 

Lartësuar, një vendstrehim që nuk gjunjëzohet dhe nuk mposhtet 

kurrë, pasi Ai është mbi çdo gjë: “Ne do t‟i durojmë përndjekjet 

tuaja.”. Në fund, ata e mbyllën fjalën e tyre duke thënë: “Ata që 

mbështeten, le t‟i mbështeten vetëm All‟llahut!”. 
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Hulumtime 

 

1– Cili është kuptimi i fjalës “mbështetje”? 

Në ajetin e parë lexuam: “Besimtarët le të mbështeten 

vetëm tek All‟llahu”, kurse në ajetin e dytë lexuam: “Ata që 

mbështeten, le t‟i mbështeten vetëm All‟llahut”. Duket sikur 

fjalia e dytë na tregon një fazë më të përgjithshme e më të gjerë 

sesa fjalia e parë, pra mbështetjen e besimtarëve tek All‟llahu i 

Lartësuar, sepse besimi në Zot është i pandashëm nga besimi në 

fuqinë e Tij, mbrojtjen e Tij dhe mbështetjen tek Ai. Madje edhe 

për jobesimtarët, vendstrehimi është tek All‟llahu dhe nuk kanë 

rrugë tjetër pos Tij, sepse çdo gjë në ekzistencë është pronë e Tij. 

Prandaj, ata duhet ta marrin All‟llahun si mbrojtësin e tyre dhe të 

kërkojnë prej Tij që kjo mbështetje e tyre t‟i udhëzojë ata në 

besimin në Zot.    

 

2– Mrekullitë janë në dorën e All‟llahut të Lartësuar      

Ajetet e lartpërmendura u përgjigjen qartazi personave që i 

mohuan mrekullitë e Profetëve, apo që mohojnë mrekullitë e 

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

familjen e tij!), pos Kur‟anit. Këto ajete na mësojnë se Profetët 

asnjëherë nuk kanë thënë: Ne nuk sjellim mrekulli; përkundrazi, 

urdhëresat e All‟llahut ua ndalonin atyre të thonin ashtu, sepse 

mrekullia është në dorën dhe në dëshirën e Tij. Ai urdhëron për 

çdo gjë që e sheh të dobishme. 
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3– Cila është e vërteta dhe filozofia e mbështetjes - teuekul-

it? 

Fjala “teuekul” rrjedh nga fjala “uekale”, siç ka thënë Ragibi, 

do të thotë: “të mbështetesh te tjetërkush dhe ta bësh atë 

zëvendësin dhe përfaqësuesin tënd”. Ne e dimë se mbështetësi i 

mirë ka katër cilësi kryesore: dija e mjaftueshme, besnikëria ose 

mbajtja e amanetit, interesimi i lartë për të mbrojtur interesat e atij 

që përfaqëson. Përzgjedhja e mbështetësit mbrojtës kryhet për ato 

vepra të cilat njeriu nuk është në gjendje që t‟i mbrojë vetë dhe 

përfiton që të ndihmohet nga forca apo pushteti i të tjerëve, për të 

zgjidhur problemet e tij. 

Duke u bazuar në këtë, atëherë mbështetja në All‟llahun e 

Lartësuar kryhet në rastet kur njeriu është i paaftë që të zgjidhë 

problemet e tij jetësore përballë armiqve apo këmbënguljes së 

kundërshtarëve, dhe ndonjëherë përballë rrugëve të mbyllura që 

dalin para tij për të arritur qëllimet në jetë. Kështu, ai mbështetet 

tek All‟llahu i Lartësuar dhe vazhdon në përpjekjen e tij, madje 

edhe nëse është në gjendje të kryejë punët e tij. Njeriu duhet ta dijë 

se All‟llahu i Lartësuar është ndikuesi kryesor, sepse Ai është 

burimi i të gjitha aftësive. 

E kundërta e mbështetjes tek All‟llahu i Lartësuar, është 

mbështetja te tjetërkush përpos Tij, që do të thotë krijimi i varësisë 

në jetë dhe nënshtrimi ndaj të tjerëve si dhe mungesa e pavarësisë. 

Dijetarët e etikës dhe të moralit thonë se mbështetja është fryt i 

drejtpërdrejtë i njësimit të All‟llahut të Lartësuar, sepse nga 

pikëpamja e besimtarit, çdo gjë në këtë univers lidhet me Të. Për 
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këtë, njehsuesi mendon se të gjitha shkaqet e triumfit janë prej 

All‟llahut të Lartësuar. 

Filozofia e mbështetjes (teuekulit)  

Nga çështja e trajtuar më lart mësojmë:  

E para: Me të vërtetë, njeriut do t‟i shtohet rezistenca e vet 

për problemet e vështira, për shkak të  mbështetjes së tij tek 

All‟llahu i Lartësuar, i Cili është burimi i të gjitha forcave dhe 

mundësive. 

Për këtë arsye, kur myslimanët humbën Betejën e Uhudit, 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “E atyre  që dikush u tha: „Populli 

(idhujtarët) është tubuar t‟ju sulmojë, pra kini frikë!‟ Ajo, vetëm 

ua shtoi edhe më shumë besimin dhe thanë: „Neve na mjafton 

që kemi  All‟llahun! Ai  është mbrojtësi më i mirë.‟”.1  

Ka edhe shembuj të tjerë për rezistencën dhe 

qëndrueshmërinë e fortë nën hijen e mbështetjes. Njëri prej tyre 

jepet në ajetin 122 të sures “Ali Imran”, ku All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Kur dy grupe prej jush gati u treguan të dobëta, por 

All‟llahu është mbrojtësi i atyre të dyjave, prandaj  besimtarët le 

t‟i mbështeten vetëm All‟llahut.”.   

Në ajetin 12 të sures “Ibrahim”, All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Ne do t‟i durojmë lëndimet tuaja.”. 

Në ajetin 159 të sures “Ali Imran”, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Prandaj falua atyre gabimin, kërkoji falje All‟llahut dhe 

këshillohu me ata për çështje të ndryshme. Kur të vendosësh 

                                                            
1 Sure “Ali Imran”, ajeti 173. 
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për diçka, mbështetu tek All‟llahu! Vërtet, All‟llahu i do ata që 

mbështeten tek Ai!”. 

Po kështu, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Sepse, në të vërtetë, 

djalli nuk ka kurrfarë pushteti mbi ata që besojnë dhe 

mbështeten te Zoti i tyre.”.1  

Nga këto ajete kur‟anore mësojmë se qëllimi me 

mbështetjen tek All‟llahu i Lartësuar është që njeriu të mos ndiejë 

dobësi përpara problemeve të mëdha, por ta shohë veten e tij si 

fitues e çlirimtar me mbështetjen në fuqinë absolute të All‟llahut të 

Lartësuar. Kështu, mbështetja është një prej faktorëve të forcës, 

shtimit të energjisë dhe shkak që të shtohet rezistenca dhe 

qëndrueshmëria. Nëse mbështetja tek All‟llahu i Lartësuar 

nënkupton që të ulesh në një cep e të vendosësh njërën dorë mbi 

tjetrën, atëherë nuk do të kishte kuptim që Kur‟ani Famëlartë ta 

përmendte atë në raport me luftëtarët dhe shembuj të ngjashëm 

me ta.    

Nëse disa besojnë se mbështetja - teuekuli - nuk 

harmonizohet me drejtimin kah shkaqet, arsyet dhe faktorët e 

natyrshëm, atëherë ky është në një gabim i madh, sepse ndarja e 

faktorëve të natyrshëm nga vullneti i All‟llahut, konsiderohet 

shirk, idhujtari ndaj All‟llahut të Lartësuar. A nuk janë këto faktorë 

të mundësuar nga urdhëresat dhe vullneti i All‟llahut të 

Lartësuar? 

Mirëpo, nëse besojmë se faktorët natyrorë janë të pavarur 

nga vullneti i All‟llahut, atëherë ky besim nuk do të harmonizohet 

me shpirtin e mbështetjes. A është e drejtë që ta komentojmë 

teuekulin - mbështetjen, me këtë komentim? Edhe vetë i Dërguari i 
                                                            
1 Sure “El Nahl”, ajeti 99. 
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All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), i cili është kreu i mbështetësve tek All‟llahu i 

Lartësuar, ka përdorur planet e drejta e të rregullta, ka përfituar 

nga mundësitë që i jepeshin dhe ka përdorur të gjitha llojet e 

mjeteve, mënyrave, shkaqeve dhe faktorëve, për të realizuar 

qëllimet e tij. Kjo konstaton se mbështetja - teuekuli - nuk ka 

kuptim negativ. 

E dyta: Mbështetja tek All‟llahu e shpëton njeriun nga 

varësia, e cila është thelbi i nënshtrimit dhe i skllavërimit, dhe i 

dhuron atij lirinë që të mbështetet te vetvetja.  

Fjalët “teuekkul” dhe fjala “el kanaatu”, që do të thotë i 

kënaqur, kanë rrënjë të përbashkëta. Filozofia e tyre është e 

ngjashme, por në të njëjtën kohë ato janë të ndryshme. Këtu do të 

përmendim disa transmetime për mbështetjen, origjinën dhe 

rrënjën e saj:   

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Me të vërtetë, 

pasuria dhe fuqia shëtisin. Kur triumfojnë me anë të mbështetjes, zënë 

vend.”.1 Në këtë hadith Imami (Paqja qoftë mbi të!) e ka përkufizuar 

mbështetjen si epiqendër të forcës dhe si mungesë të nevojës për 

të tjerët.    

I Dërguari i All‟llahut të Lartësuar (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thotë: “E pyeta 

Xhebrailin: „Çfarë është mbështetja?‟ Ai më tha: „Të dish se krijesa as 

nuk të dëmton, as nuk të bën dobi, as nuk ta jep dhe as nuk ta ndalon të 

mirën. E nëse robi është kështu, atëherë ai nuk vepron për askënd përpos 

                                                            
1.“Usulul Kafij”, vëll. 2, f. 64, hadithi 3; Kapitulli i mbështetjes tek All‟llahu, 
hadithi. 3. 
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All‟llahut të Lartësuar dhe nuk i nënshtrohet askujt përveç Tij. Kjo është 

teuekuli, mbështetja.”.1 

Imam Ridha (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur për kufirin e 

teuekulit, mbështetjes dhe ai ka thënë: “Të mos kesh frikë prej askujt 

përveç All‟llahut të Lartësuar.”.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Biharul Enuar”, vëll. 15, f. 14; “Sefinetul Bihar”, vëll. 2, f. 683. 
2 “Sefinetul Bihar”, vëll 2, f. 683; “Uesailu Shiia”, vëll.15, f. 274, hadithi. 20500. 
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Ajetet 13 – 17 

  

                         

                                 

                           

                                 

                         

                  

 

“Mohuesit u thanë të Dërguarve të tyre: „Ne do t‟ju dëbojmë nga 

vendi ynë ose do të ktheheni në fenë tonë!‟ Atëherë, Zoti u 

shpalli (të Dërguarve të Vet): „Ne do t‟i zhdukim keqbërësit‟”,  

“e pas tyre do t‟ju vendosim në tokën e tyre. Kjo është për ata që 

kanë frikë nga qëndrimi para Meje (për gjykim) dhe i tremben 

premtimit (dënimit) Tim.” 

“Dhe (të Dërguarit) kërkuan ndihmë (nga All‟llahu), kurse 

kokëfortët kryelartë u shkatërruan.” 

“Pas tyre është Xhehennemi, ku do të pinë ujë të qelbur.”  
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“Të cilin do ta gjerbin e nuk do të mund ta gëlltisin. Vdekja do 

t‟u vijë atyre nga të gjitha anët, por nuk do të vdesin. Ata i pret 

një dënim i rëndë.” 

 

 

Komentimi 

 

Planet e tiranëve dhe kokëfortëve si dhe fundi i tyre 

Kur të padrejtët e zullumqarët mësojnë dobësinë e logjikës 

dhe besimit të tyre, e braktisin argumentimin dhe strehohen tek 

forca dhe dhuna. Në këto ajete mësojmë se kur dëgjuan logjikën e 

fortë dhe të qartë të Pejgamberëve, popujt mohues e kokëfortë iu 

drejtuan atyre me këto fjalë: “Mohuesit u thanë të Dërguarve të 

tyre: „Ne do t‟ju dëbojmë nga vendi ynë ose do të ktheheni në 

fenë tonë!‟”. Këta njerëz e konsiderojnë çdo gjë që është në tokë si 

pronë të tyre, madje as të Dërguarve të tyre nuk ua dhanë të 

drejtat e vatanit që u takonin. Për këtë, ata thonin “vendi ynë”, 

kur në të vërtetë All‟llahu i Lartësuar e ka krijuar tokën me të 

gjitha dhuratat e saj për njerëzit punëmirë dhe këta zullumqarë e 

tiranë nuk kanë asnjë të drejtë në këtë tokë. 

Disa mund të hamendësojnë se fjalia “do të ktheheni në 

fenë tonë!” tregon se Pejgamberët e mëparshëm kanë qenë prej 

ndihmësve të adhuruesve të idhujve, por e vërteta nuk është 

kështu. Ata kanë qenë të mbrojtur nga gjynahet edhe përpara se të 

bëheshin Pejgamberë. Mendja dhe njohuria e tyre ka qenë larg 
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kryerjes së një veprimi të tillë të ulët, siç është ai i përuljes përpara 

gurëve apo druve.  

Shkaku i këtij përshkrimi mund të jetë fakti se, përpara se 

të bëheshin pejgamberë, ata nuk qenë urdhëruar që t‟i informonin 

njerëzit me thirrjen hyjnore. Heshtja e tyre ka bërë që të 

hamendësohej se ata kanë qenë prej idhujtarëve. 

Kjo fjali, edhe pse u është drejtuar Pejgamberëve, në të 

vërtetë përfshin edhe ndjekësit dhe shokët e tyre. Ne e dimë se ata 

kanë qenë me idhujtarët më parë prandaj, synimi i idhujtarëve 

ishte vetëm për shokët.  

Në këto ajete ka një përgjigje tjetër ndaj këtij hamendësimi, 

ku shpjegohet se fjala “audun” nëse shoqërohet nga pas me 

parafjalën “ila”, ka kuptimin kthim pas. Nëse ajo shoqërohet me 

fjalën “fi”, tregon ndryshim të gjendjes. Prandaj, ajeti “do të 

ktheheni në fenë tonë!”, ka kuptimin: ju do ta ndryshoni gjendjen 

tuaj e do të hyni në fenë tonë. Këtë kuptim e ka përmendur dijetari i 

madh Tabatabaij në tefsirin e tij “Mijjzan”. Por duke iu kthyer disa 

ajeteve, njëri prej të cilëve është: “Sa herë që do të duan të dalin 

nga ai, do të kthehen”, qartësohet se fjala “audun” edhe nëse 

pasohet me parafjalën “fijj”, përsëri ka kuptimin kthim.  

Pastaj, Kur‟ani Famëlartë, për t‟i ngushëlluar zemrat e 

Pejgamberëve, thotë: “Atëherë, Zoti u shpalli (të Dërguarve të 

Vet): „Ne do t‟i zhdukim keqbërësit.‟”. Mos kini frikë nga kërcënimi 

i tyre dhe mos shfaqni dobësi në dëshirën tuaj! 

Meqë zullumqarët i kërcënonin Pejgamberët që të 

largoheshin nga toka e tyre, All‟llahu i Lartësuar u jep një 

premtim Profetëve dhe u thotë: “e pas tyre do t‟ju vendosim në 
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tokën e tyre”. Por, këtë triumf e arrijnë vetëm ata, për të cilët Vetë 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kjo është për ata që kanë frikë nga 

qëndrimi para Meje (për gjykim) dhe i tremben premtimit 

(dënimit) Tim.”. Mëshira e zemërgjerësia e Tij nuk është pa llogari 

e pa argument. Këtë nuk mund ta arrijë askush, përveç atij që e 

ndien përgjegjësinë e tij përballë drejtësisë së All‟llahut, e jo 

zullumqarët dhe kokëfortët ndaj rrugës së drejtë. 

Kur shkaqet e Pejgamberëve iu ndërprenë nga çdo anë dhe 

kur ata i kryen të gjitha detyrat ndaj popullit të tyre, pra kur besoi 

kush besoi, e mohoi kush mohoi prej tyre, e kur padrejtësia e tyre 

e kaloi cakun, në këto momente Pejgamberët kërkuan ndihmë nga 

All‟llahu i Lartësuar. Siç thuhet në Kur‟an: “Dhe (të Dërguarit) 

kërkuan ndihmë (nga All‟llahu)...”. All‟llahu i Lartësuar iu 

përgjigj thirrjes dhe lutjes së luftëtarëve të sinqertë “kurse 

kokëfortët kryelartë u shkatërruan”.  

Fjala “khabe” vjen nga fjala “el khibetu”, që do të thotë 

humbje e asaj që ke kërkuar.   

Fjala “xhebbar” këtu do të thotë kryelartë. 

Në një hadith transmetohet se një grua shkoi tek i Dërguari 

i All‟llahut (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të!), i cili e 

urdhëroi atë për diçka. Ajo nuk iu bind atij, kurse Pejgamberi tha: 

“Lëreni, se në të vërtetë, ajo është kryelartë.”.1  

Fjala “xhebbar” ndonjëherë përdoret si atribut për All‟llahun 

e Lartësuar dhe vjen me kuptim tjetër, që është rregullimi dhe 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 19, f. 102. 
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riparimi i atij që ka nevojë për rregullim, ose me kuptimin autoritar 

dhe mbikqyrës ndaj çdo gjëje.1 

Fjala “anijd” rrjedh nga fjala “anede”, që do të thotë drejtim, 

kurse këtu ka ardhur me kuptimin devijim nga rruga e drejtë. 

I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin 

mbi të!) në një transmetim thotë: “Kokëfortë e kryelartë është ai që 

refuzon të thotë “La ilahe il'laAll‟llah” - nuk ka tjetër Zot veç 

All‟llahut”.2  

Në një hadith tjetër, Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) thotë: 

“Kokëfortë e kryelartë është  kundërshtuesi i së vërtetës.”.3  

Është interesante se fjala “xhebbar” tregon cilësi 

psikologjike, në kuptimin e shpirtit kundështues. Kurse fjala 

“anijd” tregon për ndikimet e kësaj cilësie në veprat e njeriut, të 

cilat e largojnë atë nga rruga e drejtë dhe e vërtetë. 

Më pas qartësohet rezultati i veprës së kokëfortëve në 

Ahiret brenda dy ajeteve në pesë tematika:    

a- Për ta thuhet: “Pas tyre është Xhehennemi”, ku fjala 

“verae” do të thotë pas dhe prapa, që është e kundërta e fjalës 

përpara, por në këto burime ka kuptimin rezultati dhe fundi i 

veprave. 

b- Ndërsa për ata që janë në Xhehennem, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “ku do të pinë ujë të qelbur”. Fjala “sedijd” do të 

                                                            
1 Për sqarime të mëtejshme, shih komentimin e ajeteve 20 -26 të sures “El 
Maide” të këtij tefsiri. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 532, hadithi 37. 
3 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 532, hadithi 38. 
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thotë qelb që mblidhet ndërmjet mishit dhe lëkurës. Ky është një 

emërtim për ujin e pijshëm me erë të keqe e të qelbur, që atyre do 

t‟u jepet për të pirë. 

c- Kriminelët gjynahqarë do ta shohin veten përballë këtij 

uji të pijshëm “të cilin do ta gjerbin e nuk do të mund ta 

gëlltisin”; “jusgiihi” vjen nga “isagetun”, që është vendosja e pijes 

në grykë. 

d- Mënyrat dhe format e ndëshkimit janë të shumta e të 

ndryshme: “Vdekja do t‟u vijë atyre nga të gjitha anët, por nuk 

do të vdesin” derisa t‟i shijojnë të gjitha llojet e ndëshkimit sipas 

veprave dhe gjynaheve që kanë bërë. 

e- Ata mund  të mendojnë se nuk ka ndëshkim më të madh 

se ky, mirëpo “Ata i pret një dënim i rëndë”. Çdo gjë që njeriut 

mund t‟i shkojë ndërmend, si dhe ajo që nuk mund ta mendojë 

prej ndëshkimit të rëndë, është në pritje të këtyre zullumqarëve 

dhe tiranëve dhe të atyre që kanë bërë mëkate. Më i keqi dënim 

është uji i pijshëm i qelbur dhe i pisët si dhe ndëshkime të 

ndryshme që vijnë nga çdo anë. Në të njëjtën kohë është 

pavdekësia, madje qëndrimi në jetë dhe vazhdimi i dënimit. 

Askush të mos mendojë se ky ndëshkim është i padrejtë, 

sepse ai është rezultat i natyrshëm i veprave që kryen njeriu, 

madje është materializimi i veprave të tyre në botën tjetër. Çdo 

vepër materializohet në formën e përshtatshme të mëkatit. Nëse i 

kemi parë krimet e disa tiranëve dhe kriminelëve të kohës sonë 

ose në historinë e hershme, do të thoshim se edhe ato ndëshkime 

janë të lehta.    
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Hulumtime 

 

1– Çfarë do të thotë “mekamu Rrab”?    

Në ajetet e lartpërmendura lexuam se triumfi është ndaj 

zullumqarëve dhe se tokën do ta banojnë ata që i frikësohen 

qëndrimit para Zotit të tyre. Pra, cili është qëllimi këtu me fjalën 

“mekam”? Për këtë ka disa mendime:   

a- Qëllimi me fjalën “mekam” është madhështia All‟llahut të 

Lartësuar në Ditën kur do të jepet llogaria, siç kanë përmendur 

disa ajete të tjera: “Kurse ai që i është frikësuar madhështisë së 

Zotit të tij dhe e ka frenuar veten nga dëshirat…”.1 Në një ajet 

tjetër thuhet: “Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, 

do të ketë dy kopshte!”;2  

b- Kuptimi i fjalës “mekam” është mbikëqyrja ose kontrolli, 

dhe përdoret për të treguar gjendjen e njeriut që i frikësohet 

mbikëqyrjes së All‟llahut dhe që e ndien përgjegjësinë. 

c- Fjala “el mekamu” ka kuptimin e çuarjes për t‟u zbatuar 

drejtësia dhe për t‟u vërtetuar e vërteta. Megjithatë, nuk ka asnjë 

pengesë që ky ajet në thelbin e tij t‟i përfshijë të gjitha këto 

kuptime. Ata që i ruhen mbikëqyrjes së All‟llahut të Lartësuar 

ndaj tyre, i frikësohen edhe llogarisë dhe zbatimit të drejtësisë së 

Tij. Kjo është një frikë e mirë, që i bën ata të ndjejnë përgjegjësitë e 

tyre në çdo vepër që kryejnë dhe i largon nga mëkatet e 

                                                            
1 Sure “En Naziat”, ajeti 40. 
2 Sure “Err Rrahman”, ajeti 46. 
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padrejtësia. Kështu, triumfi dhe qeverisja në tokë u takon vetëm 

atyre. 

 

2– Cili është qëllimi i frazës: “isteftehu”?  

Komentuesit e Kur‟anit kanë mendime të ndryshme rreth 

frazës: “isteftehu”. Disa mendojnë se ajo ka kuptimin e kërkimit të 

fitores e të ndihmës, siç e kemi treguar edhe më përpara. Këtë e 

dëshmon edhe ajeti 19 i sures “El Enfal”, ku All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Nëse ju (idhujtarë) kërkuat fitore, ja, ku e keni fitoren 

(kjo është ironi për ta)!”.   

Disa komentues të tjerë kanë thënë se kuptimi i kësaj fjalie 

është gjykimi dhe qeverisja, pra Pejgamberët i kërkuan All‟llahut 

të Lartësuar që të gjykonte ndërmjet tyre dhe mohuesve. 

Argument i këtyre komentuesve është edhe ajeti 89 i sures “El 

Araf”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “O Zoti ynë, vendos mes 

nesh dhe mes popullit tonë gjykimin Tënd të drejtë! Ti je 

gjykatësi më i mirë!”. 

 

3– Uelijd ibn Jezijd dhe Kur‟ani 

Në historinë islame dhe në komentime thuhet se një ditë 

Uelid ibn Jezid ibn Abdul Melik, një nga udhëheqësit tiran 

Emevit, hapi Kur‟anin Famëlartë, që të shihte fatin e tij në të 

ardhmen. Atij iu shfaq fjala e All‟llahut të Lartësuar ku thotë: 

“Dhe (të Dërguarit) e kërkuan ndihmën (nga All‟llahu), kurse 

kokëfortët kryelartë u shkatërruan.”. Ai u frikësua dhe u 
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nevrikos aq shumë saqë e grisi Kur‟anin Fisnik. Pastaj tha këtë 

poezi:  

“A po e frikëson çdo kokëfortë e kryelartë? 

 Ja, unë jam ai kokëforti e kryelarti! 

Kur të vish tek Zoti yt në Ditën e Llogarisë    

Thuaj: O Zot, mua më grisi Uelijdi!” 

Nuk kaloi shumë kohë dhe Uelijdi u vra nga dora e 

armiqve të tij në mënyrën më ç‟njerëzore. Atij ia prenë kokën dhe 

ia varën mbi çatinë e kështjellës së tij, e pastaj e çuan në portën e 

Medines.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Kurtubijj”, f. 3579. 
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Ajeti 18  

                      

                       

 

“Vepra e atyre që nuk besojnë Zotin e tyre, i shëmbëllen hirit, të 

cilin e shpërndan era në një ditë të stuhishme. Ata nuk do të 

kenë asnjë dobi nga veprat që kanë punuar. Kjo është humbja e 

madhe.” 

 

 

Komentimi 

 

“Hiri, të cilin e shpërndan era”    

Ky ajet kur‟anor sjell një shembull të qartë për veprat e 

mohuesve. Me këtë plotësohet  hulumtimi i ajeteve të mëparshme 

që flasin për përfundimin e atyre që nuk besojnë Zotin.  

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Vepra e atyre që nuk besojnë 

Zotin e tyre, i shëmbëllen hirit, të cilin e shpërndan era në një 

ditë të stuhishme.”. Hiri shpërndahet në erën e stuhishme, aq sa 

askush nuk është në gjendje që ta grumbullojë atë. Kështu është 

shembulli i atyre që mohojnë të vërtetën dhe që nuk janë në 

gjendje që të grumbullojnë atë që kanë fituar: “Ata nuk do të kenë 
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asnjë dobi nga veprat që kanë punuar. Kjo është humbja e 

madhe.”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Përse është bërë përngjasimi në ajeti: “Veprat e atyre, që 

nuk besojnë Zotin e tyre, i shëmbëllen hirit, të cilin e 

shpërndan era”? 

Përgjigje  

a- Shëmbëllimi me hirin është një mënyrë shprehjeje për 

pjesët e mbetura të djegies. Ajeti qartëson se veprat e njerëzve që 

nuk besuan, janë vetëm sa për sy e faqe e nuk kanë asnjë 

përmbajtje, pasi është e mundur që një lule e bukur të rritet e të 

zhvillohet në një grusht dheu, por në hi nuk mund të rritet e të 

zhvillohet as faragjera më e keqe.    

b- Thërrmijat e vogla të hirit janë të pangjitshme, të 

palidhura me njëra-tjetrën. Ato nuk janë në gjendje që të 

bashkohen as me ndihmën e ujit, por ndahen nga njëra-tjetra me 

shpejtësi. Kjo tregon se veprat e jobesimtarëve janë të 

paharmonizuara dhe të paunifikuara. E kundërta ndodh me 

veprat e besimtarëve. Ato janë të harmonizuara, të unifikuara, të 

lidhura me njëra-tjetrën, ku çdo vepër plotëson veprën tjetër. 

Kështu, shpirti i njësimit dhe i unitetit nuk kufizohet vetëm me 
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njësimin dhe unifikimin e xhematit besimtar mes tyre,  por 

reflektohet edhe tek veprat e individit mysliman. 

c- Shpërndarja e hirit bëhet në praninë e erërave të 

stuhishme. Nëse erërat janë të kufizuara dhe të çastit, atëherë 

është e mundur që hiri të zhvendoset nga një vend drejt një vendi 

jo të largët, por nëse është erë e stuhishme, hiri do të shpërndahet 

gjerësisht dhe grimcat e tij do të përhapen në një mënyrë të atillë, 

saqë asnjë fuqi nuk mundet t‟i bashkojë ato.    

d- Nëse stuhia fryn mbi sanë dhe gjethe pemësh dhe i 

shpërndan në vende të largëta, ato mund të gjenden, por nëse 

grimcat e hirit shpërndahen, atyre nuk do t‟u mbetet asnjë gjurmë, 

sikur të mos kishin ekzistuar asnjëherë më parë. 

e- Erërat dhe stuhitë kanë shumë dobi në natyrë, por 

ndonjëherë ato lënë pas gjurmët e tyre shkatërruese. Ndër dobitë e 

tyre janë:     

- Ato shpërndajnë farërat e bimëve në çdo vend të lëmshit 

të tokës, siç veprojnë bujku dhe fshatari. 

- Bëjnë pllenimin e pemëve, duke transportuar farërat e 

pllenuara nga meshkujt tek femrat.   

- Bëjnë lëvizjen e reve nga oqeanet drejt tokave të thata;- 

Gërryejnë malet e larta dhe i shndërrojnë ato në toka të mira e të 

dobishme. 

- Transportojnë erërat nga zonat polare drejt zonave 

ekuatoriale dhe e kundërta, duke luajtur një rol të rëndësishëm në 

ekuilibrimin e temperaturave.   
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- Lëvizja e erërave ka një ndikim te detet, duke shkaktuar 

dallgë që përplasen me njëra-tjetrën për të hyrë ajri, sepse nëse ato 

qëndrojnë pa lëvizur, atëherë uji do të qelbet. Kështu, ne zbulojmë 

se çdo gjë në këtë gjithësi prej pemëve dhe gjallesave të gjalla 

përfiton nga fryrja e  erërave, të gjitha sipas nevojës.    

Mirëpo hiri që ka një peshë të lehtë dhe pa asnjë dobi, e ku 

asnjë krijesë nuk mundet të jetojë, shuhet me shpejtësi kur fryn era 

dhe zhduket plotësisht edhe ajo që mund të shihet prej tij.    

 

2- Përse veprat e jobesimtarëve nuk kanë vlerë?  

Përse veprat e mohuesve janë pa asnjë vlerë dhe të 

paqëndrueshme? Përse mohuesit nuk mund të kenë dobi nga 

rezultatet e veprave të tyre? 

Përgjigjja e kësaj pyetjeje qartësohet nëse studiojmë çështjen 

nga pikëpamja monoteiste. Kjo për shkak se nijeti, qëllimi dhe 

metodologjia janë ato që i japin punës formën dhe përmbajtjen e 

saj. Nëse plani, nijeti dhe synimi janë të pastra, atëherë edhe puna 

do të jetë e tillë. Nga ana tjetër, nëse kryejmë vepra të mira, por 

me një qëllim jo të sinqertë dhe me një plan jo të shëndoshë dhe 

me një synim djallëzor, atëherë pa dyshim se ato vepra janë të 

fshira, e humbasin përmbajtjen e tyre dhe shuhen plotësisht, njësoj 

si hiri kur fryn stuhia e madhe.   

Për të sqaruar më tej këtë çështje, do të sjellim një shembull 

konkret. Sot, ne shohim programe nën titullin “Të drejtat e njeriut 

në botën perëndimore”. Po të njëjtat programe janë zbatuar edhe nga 

ana e Pejgamberëve, por rezultati i këtyre të dyjave është i 
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ndryshëm, sikurse janë të ndryshëm qielli dhe toka. Fuqitë 

kolonialiaste, kur bëjnë thirrje për të drejtat e njeriut, qëllimet e 

tyre janë antinjerëzore dhe antimorale. Madje, ato thirrje janë për 

të fshehur sa më tepër krimet dhe pushtimin dhe kolonializimin e 

tyre. Për shembull, nëse kapet rob ose vritet një prej spiunëve të 

tyre në një vend çfarëdo, ata do të çonin botën në këmbë dhe do ta 

mbushnin me ulërima me pretekstin e mbrotjes së të drejtave të 

njeriut. Por kur i përlyejnë duart e tyre me gjakun e të 

pafajshmëve, siç kanë vrarë mijëra njerëz në Vietnam dhe siç kanë 

bërë katastrofa në vendet islame, atëherë këtu harrohen të drejtat e 

njeriut. Ata e shfrytëzojnë parrullën e të drejtave të njeriut për të 

ndihmuar sistemet e devijuara! 

Por Pejgamberët me kujdestarët e tyre bëjnë thirrje për të 

drejtat e njeriut, bëjnë thirrje që njeriu të çlirohet nga zinxhirët e 

padrejtësisë e të mashtrimit. Kur shihnin se dikujt i bëhej një 

padrejtësi, ata e mbronin jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. 

Kështu, shembulli i parë, pra e drejta e njeriut në Perëndim, 

është sikurse hiri që e merr era e stuhia, kurse e dyta - shembulli i 

Pejgamberit - është sikurse toka e bekuar e pjellore që lulëzon e 

jep prodhim të bollshëm. 

Nga këtu qartësohet ajo që është shtjelluar nga komentuesit 

e Kur‟anit në lidhje me qëllimin e veprës në ajetin e 

lartpërmendur, ku thuhet se ai përfshin të gjitha veprat e 

mohuesve, qofshin edhe ato të mira në dukje, sepse brenda tyre 

fshehin idhujtarinë dhe ateizmin. 
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3- Çështja e shkatërrimit të veprave 

Ka një polemikë të madhe në mesin e dijetarëve myslimanë 

për çështjen e shkatërrimit të veprave, pra nëse kuptimi i fjalës në 

ajet është shuarja e veprave të mira për shkak të veprave të këqija, 

apo për shkak të mohimit dhe mungesës së besimit. E vërteta e 

kësaj është ajo që kemi treguar gjatë komentimit të ajetit 217 të 

sures “El Bekare”, se këmbëngulja në mosbesim dhe kundërshtim, 

si edhe disa vepra të tjera të këqija, si: smira, thashethemet dhe 

vetëvrasja, kanë ndikime të këqija, aq sa i shuajnë veprat e mira 

dhe mirësitë. Ajeti i lartpërmendur është një argument tjetër për 

shkatërrimin e veprave të mira.1  

 

4- A kanë shpërblim nga All‟llahu shpikësit dhe zbuluesit? 

Duke parë hulumtimet e lartpërmendura, këtu shtrohet një 

pyetje e rëndësishme:  

Gjatë leximit të historisë së shkencave, zbulimeve dhe 

shpikjeve të reja shkencore, vërejmë se ka një grup shkencëtarësh 

që kanë dhënë shërbime të vlefshme për njerëzimin dhe që kanë 

kaluar vështirësi të mëdha për t‟i dhuruar njerëzimit shpikjet dhe 

zbulimet e tyre. Për shembull, shpikësi i elektricitetit, Edisoni, 

kaloi shumë vështirësi, saqë thuhet se humbi edhe jetën në këtë 

fushë, por ai e ndriçoi botën dhe vuri në lëvizje industritë. Me 

mirësinë e zbulimit të tij u hapën puse të thella, duke e gjelbëruar 

tokën dhe duke e shndërruar botën. Përmendim Pasteurin, i cili 

zbuloi mikrobin dhe shpëtoi miliona njerëz nga vdekja e 

                                                            
1 Për sqarime të mëtejshme, shih ajetin 217 të sures “El Bekare” të këtij 
komentimi. 
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pashmangshme. Si është e mundur që këta dhe dhjetëra të tjerë si 

shembulli i tyre, All‟llahu i Lartësuar t‟i çojë në Xhehennem, për 

shkak se nuk kanë qenë besimtarë, kur ka njerëz që nuk kanë 

dhënë asnjë lloj shërbimi ndaj shoqërisë njerëzore gjatë gjithë jetës 

e tyre dhe do të hyjnë në Xhennet?! 

Përgjigje: Nga pikëpamja e besimit Islam, vepra në vetvete 

nuk është e mjaftueshme. Vlera e saj qëndron te qëllimi, te nijeti i 

pastër. Sot kryhen shumë vepra të mira e të dobishme, si: ndërtimi 

i shkollave apo spitaleve, apo ndonjë vepër tjetër. Në dukje, 

qëllimi i autorëve të tyre është për t‟i shërbyer shoqërisë njerëzore, 

por nën petkun e këtyre veprave ka qëllime të tjera, si për 

shembull për të ruajtur imazhin apo pasurinë, apo për të tërhequr 

shikimet e njerëzve, për të përfituar interesa materiale apo për të 

fshehur mashtrimet.  

Krejt e kundërta ndodh kur një njeri mund të bëjë një vepër 

të vogël, por nijeti e qëllimi i tij është i sinqertë dhe i pastër.  

Shkaqet dhe motivet e veprave të njerëzve të mëdhenj 

mund të jenë si më poshtë:   

a- Qëllimi i shpikjes ndonjëherë mund të jetë një vepër 

shkatërruese (siç është shpikja e fuqisë bërthamore, ku qëllimi 

fillestar ka qenë prodhimi i bombës bërthamore), që mund të 

përftohet edhe për t‟i shërbyer njeriut, por ky nuk ka qenë qëllimi 

kryesor i saj, kështu që vlera e veprës së këtij grupi shpikësish 

është plotësisht e qartë. 

b- Mundet që qëllimi i shpikësit apo i zbuluesit të jetë 

përfitimi material apo fama, kështu që në realitet, gjykimi për të 

është si gjykimi i tregtarit që ndërton një qendër tregtare për t‟u 
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shërbyer të gjithë njerëzve, me qëllim që të arrijë sa më shumë 

fitime, punëson njerëz dhe prodhon sa më shumë produkte 

bujqësore për vendin. Në të vërtetë, qëllimi për të gjitha këto është 

që të përfitojë sa më shumë të ardhura që të jetë e mundur, e nëse 

do të gjente ndonjë punë tjetër me më tepër fitim, do t‟i vihej pas.    

Sigurisht, nëse ky biznes do të ishte në përputhje me 

ekuilibrat legjislativë islamë, nuk është i ndaluar, mirëpo kjo 

vepër nuk konsiderohet si e shenjtë dhe e rëndësishme. 

Shembujt e këtyre shpikësve e zbuluesve nuk janë të paktë 

përgjatë historisë, pasi metodika e tyre është përfitimi, edhe nëse 

është e dëmshme për shoqërinë. Prandaj, edhe gjykimi i këtij 

grupi është i qartë. Këta nuk e kanë kryer këtë vepër për t‟i 

shërbyer shoqërisë njerëzore, apo për të arritur shpërblimin e 

All‟llahut. Synimi i tyre është vetëm që të kenë fitime materiale 

dhe famë. 

c- Është një grup i tretë njerëzish, motivet e të cilëve janë 

njerëzore apo për All‟llahun, nëse është grup besimtar. Ata mund 

të kalojnë vite të tëra për të shpikur nëpër laboratore, në skamje 

dhe privim të plotë, me shpresën për t‟i shërbyer shoqërisë 

njerëzore, apo për t‟i lënë një dhuratë botës, që të zgjidhin prangat 

e njerëzve të munduar, e që të fshijnë pluhurin mbi fytyrat e atyre 

që janë gjunjëzuar nga padrejtësia. Nëse këta persona janë 

besimtarë dhe motivet e tyre janë për All‟llahun, atëherë e 

ardhmja e tyre është e qartë. 

Mirëpo, nëse ata nuk janë besimtarë dhe motivimet e tyre 

janë njerëzore, nuk ka asnjë dyshim se ata do të marrin nga 

All‟llahu i Lartësuar shpërblimin e përshtatshëm. Ky shpërblim 

mund të jetë në këtë botë apo në Botën Tjetër. All‟llahu i Lartësuar 
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është i ditur për çdo gjë dhe i drejtë. Ai nuk bën padrejtësi dhe 

nuk i privon ata nga shpërblimi. Por si? Detajet e kësaj janë të 

paqarta për ne, por mund të themi se All‟llahu i Lartësuar nuk do 

t‟ua humbë shpërblimin këtyre punëmirëve, edhe nëse janë 

treguar neglizhentë ndaj besimit të tyre.     

Nuk kemi asnjë argument, se ajeti ku All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “All‟llahu e shpërblen, se Ai kurrë nuk ia humb 

shpërblimin punëmirëve”,1 nuk i përfshin edhe këta persona. 

Përdorimi i fjalës “punëmirët” në Kur‟an, nuk është specifik vetëm 

për besimtarët. Kështu, vërejmë se vëllezërit e Jusufit, kur shkuan 

tek ai, duke mos e njohur atë, menduan se është ministri i Egjiptit 

dhe thanë: “Ne, me të vërtetë të shohim se ti je njeri i mirë.”.2  

Po kështu, All‟llahu i Lartësuar në një ajet tjetër thotë: 

“Kush ka bërë ndonjë vepër të mirë, qoftë sa një thërrmijë, do ta 

shohë atë, e kush bën ndonjë të keqe, qoftë sa një thërrmijë, do 

ta shohë atë.”.3  

Tregohet nga Imam Ali Ibn Jektijn, nga Imam Kadhimi 

(Paqja qoftë mbi ta!), se ka thënë: “Në mesin e popullit të Izraelit ka 

qenë një besimtar që ka pasur komshi një jobesimtar. Ky 

jobesimtar është sjellë mirë me komshiun e tij besimtar. Kur u 

largua nga kjo botë, All‟llahu i Lartësuar i ndërtoi atij një shtëpi që 

ta ruante atë nga zjarri i Xhehennemit. Atij iu tha: „Kjo është për 

shkak të sjelljes tënde të mirë ndaj komshiut tënd besimtar”.4  

                                                            
1 Sure “Jusuf”, ajeti 60; sure “Hud”, ajeti 15. 
2 Sure “Jusuf”, ajeti 36. 
3 Sure “Ez Zelzele”, ajetet 7-8. 
4 “Biharul Enuar”, vëll. 8, f. 296, hadithi 48. 
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Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të!) ka 

thënë: “Ibn Xhed‟an është ai që do të ndëshkohet më pak se të 

tjerët në zjarrin e Xhehennemit”. E pyetën: “Përse, o i Dërguar i 

All‟llahut?” Ai tha: “Ai i ka ushqyer nevojtarët‟.” Abdullah ibn 

Xhed'an ka qenë idhujtar shumë i njohur mekas dhe një nga 

prijësit kurejshë.1  

Gjithashtu, i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimi i 

All‟llahut qofshin mbi të!) i ka thënë Udej ibn Hatim Et Taijit: 

“Ndëshkimi i rëndë i është larguar babait tënd vetëm sepse ka 

qenë bujar”.2  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Të Dërguarit të 

All‟llahut i erdhën të deleguar nga Jemeni. Në mesin e tyre ishte 

një burrë që fliste më shumë dhe e kundërshtonte të Dërguarin e 

All‟llahut. Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të!) u 

zemërua, aq sa iu dukën damarët mes dy syve të tij. Fytyra i 

ndryshoi dhe hodhi shikimin në tokë. Xhebraili i erdhi menjëherë 

dhe i tha: „All‟llahu i Lartësuar të bën selam dhe të thotë se ky 

burrë është bujar, i ushqen të varfrit‟. Të Dërguarit të All‟llahut iu 

largua zemërimi, e ngriti kokën dhe tha: „Nëse nuk do më 

lajmëronte Xhebraili nga All‟llahu se ti je një njeri bujar dhe 

ushqen të varfrit, do të të godisja dhe do të të bëja që njerëzit pas 

teje të flisnin për ty. Burri i tha të Dërguarit të All‟llahut: „A me të 

vërtetë i do Zoti yt bujarët?‟ I Dërguari i All‟llahut i tha: „Po‟. 

Atëherë burri tha: „Dëshmoj se nuk ka tjetër Zot veç All‟llahut dhe 

                                                            
1 “Biharul Enuar”, vëll. 8, f. 316, hadithi 96. 
2 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 1, f. 607. 
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se ti je i Dërguari i All‟llahut, dhe betohem në Atë që të ka dërguar 

ty me të vërtetën, se askujt nuk ia kam refuzuar pasurinë time!”.1  

Këtu shtrohet pyetja, të cilën mund ta përftojmë nga disa 

ajete dhe transmetime:  

A është kusht besimi për pranimin e veprave të mira dhe 

për të hyrë në Xhennet?  

Nëse është kështu, atëherë nuk ka dyshim se vepra më e 

mirë e mohuesve nuk është e pranuar  tek All‟llahu i Lartësuar. 

Kësaj pyetjeje mund t‟i përgjigjemi duke thënë se pranimi i 

veprave është një gjë dhe shpërblimi apo ndëshkimi i 

përshtatshëm është diçka tjetër. Për shembull, te dijetarët 

myslimanë është e ditur se falja e namazit pa praninë e zemrës, 

ose me kryerjen e disa gjynaheve si: thashethemet, përgojimi, 

shpifja etj., nuk është i pranuar nga ana e All‟llahut të Lartësuar. 

Ne e dimë se këto namaze janë të sakta sipas legjislacionit Islam 

dhe konsiderohen si bindje ndaj urdhëresave të All‟llahut të 

Lartësuar, dhe se bindja nuk është pa shpërblim. Kështu, pranimi i 

veprës është grada më e lartë e kryerjes së saj. Nëse shërbimet 

njerëzore shoqërohen me praninë e besimit, atëherë ato vepra 

kanë garancitë më të larta, por nëse nuk janë në këtë formë, 

atëherë ato nuk kanë shpërblim. Shpërblimi i veprës nuk 

kufizohet vetëm me hyrjen në Xhennet. Ky është thelbi i 

mendimit, që harmonizohet edhe me këtë komentim. Sqarimi i 

kësaj çështjeje gjendet në hulumtimet e jurisprudencës islame. 

 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 1, f. 607. 
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Ajetet 19 – 20 

 

                         

                        

 

“Vallë, a nuk e sheh ti se si All‟llahu ka krijuar me urtësi qiejt 

dhe Tokën? Nëse dëshiron, Ai mund t‟ju zhdukë ju dhe të sjellë 

një popull të ri.” 

“Kjo nuk është punë e rëndë për All‟llahun Fuqiplotë.” 

 

 

Komentimi 

 

Krijimi mbi bazën e së vërtetës 

Pasi hulumtuam për të kotën, e cila është si hiri i përhapur 

kur e fryn era e fortë, në këtë ajet do të diskutojmë për të vërtetën 

dhe qëndrimin në të. Duke i folur Pejgamberit (Paqja dhe bekimi i 

All‟llahut qofshin mbi të!), të cilin e vlerëson si model të thirrësve të 

së vërtetës, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Vallë, a nuk e sheh ti se si 

All‟llahu ka krijuar me urtësi qiejt dhe Tokën?”. 
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Nga një herë fjala “hak”, siç thotë Ragibi në fjalorin e tij, ka 

kuptimin e ndjekjes se njëra-tjetrës me koordinim, por kjo fjalë ka 

edhe përdorime të tjera. Kështu, ajo ndonjëherë përdoret me 

kuptimin e së vërtetës për veprën që bëhet sipas mençurisë dhe 

rregullit, siç thotë All‟llahu i Madhërueshëm: “Ai e ka bërë 

Diellin burim drite, kurse Hënën e ka bërë të shkëlqejë ... 

All‟llahu i krijoi këto vetëm me të vërtetën.”.1  

Ka raste që fjala “hak” përdoret për personin që ka bërë një 

vepër të drejtë. Po ashtu e përdorim edhe për All‟llahun 

Madhëruar: “E Ky është All‟llahu, Zoti juaj i vërtetë.”.2  

Ndonjëherë, kjo fjalë përdoret për besimin që përkon me të 

vërtetën, siç thotë All‟llahu i Madhëruar:  “All‟llahu me mëshirën 

e Tij i udhëzoi ata që besuan tek e vërteta e asaj që  kishin 

kundërshtuar.”.3 

“Hak” përdoret ndonjëherë edhe për fjalën dhe veprën, e 

cila realizohet në një kohë të caktuar e të përshtatshme, siç thotë 

All‟llahu i Lartësuar: “Por Fjala Ime ka marrë fund, se do ta 

mbush Xhehennemin me xhind dhe njerëz bashkërisht!”.4 

E kundërta e fjalës “hak” – “e vërteta”, është e kota, humbja, 

tallja, si dhe të ngjashme me to.  

Ajeti që po komentojmë tregon për kuptimin e parë, që 

është ndërtimi i botës së krijimit, ku qartësohet se qëllimi me 

krijimin e qiejve dhe të tokës është mençuria, sistemi i përsosur 

dhe përllogaritja e saktë. All‟llahu i Lartësuar nuk ka nevojë për 

                                                            
1 Sure “Junus”, ajeti 5.    
2 Sure “Junus” ajeti  32 
3 Sure “El Bekare”, ajeti 213. 
4 Sure “Es Sexhde”, ajeti 12. 
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krijimin e tyre dhe as nuk është i mangët që të mbushë boshllëkun 

e Tij me këto krijime; përkundrazi, Ai është pa të meta, pa nevoja, 

i pasuri ndaj çdo gjëje, dhe ky univers i gjerë është vendbanim ku 

rriten, zhvillohen e përsosen krijesat e Tij.  

Pastaj, All‟llahu i Lartësuar tregon mungesën e nevojës për 

ne dhe besimin tonë: “Nëse dëshiron, Ai mund t‟ju zhdukë ju 

dhe të sjellë një popull të ri.”. 

Kjo gjë nuk është e vështirë për All‟llahun e Lartësuar, i Cili 

thotë: “kjo nuk është punë e rëndë për All‟llahun Fuqiplotë.”. 

Dëshmia për këtë thënie gjendet në suren “En Nisa”, ku 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “‟Nëse mohoni, dijeni se All‟llahut i 

përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në Tokë. All‟llahu është i 

Vetëmjaftueshëm dhe i Denjë për çdo lavdërim‟. „Nëse Ai 

dëshiron, ju zhduk juve, o  njerëz, e sjell të tjerë. Për këtë, Ai 

është i Plotfuqishëm.‟”.1 Komentimi i këtij ajeti është transmetuar 

nga Ibn Abasi. 

Ka edhe një mendim tjetër, sipas të cilit fjalia e 

lartpërmendur tregon për Ditën e Gjykimit - Ringjalljes - dhe se 

All‟llahu i Lartësuar është i Plotfuqishëm që t‟i zhdukë të gjithë 

njerëzit dhe të sjellë një krijesë të re. A po dyshoni sërish në çështjen e 

Kiametit, kur të ringjalleni përsëri?! 

 

 

 

                                                            
1 Sure “En Nisa”, ajetet 131 dhe 133. 
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Ajetet 21-23 

 

                       

                      

                        

                       

                    

                    

                       

                   

                

 

 

 “Të gjithë do të dalin para All‟llahut. (Atëherë), ata që kanë 

qenë të përulur, do t‟u thonë atyre që kanë qenë kryelartë: „Ne 

kemi qenë ithtarët tuaj. A do të mund të lehtësoni ju prej nesh 

diçka nga dënimi i All‟llahut?‟ Ata do të thonë: „Sikur të na 
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kishte udhëzuar All‟llahu në Rrugën e Drejtë, edhe ne do t‟ju 

kishim udhëzuar ju. Rënkojmë apo durojmë, për ne njësoj 

është, nuk do të ketë shpëtim.‟” 

“Dhe, kur të marrë fund puna, djalli do të thotë: „Vërtet,  

All‟llahu ju bëri një premtim të vërtetë. Edhe unë ju premtova, 

por ju mashtrova. Unë nuk kam pasur kurrfarë pushteti mbi ju. 

Unë thjesht ju thirra e ju m‟u përgjigjët. Prandaj, mos më 

qortoni mua, por qortoni veten! Unë nuk jam shpëtimtari juaj e 

as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Unë tani e mohoj që më bëtë 

ortak me All‟llahun. Vërtet, keqbërësit do të kenë një dënim të 

dhembshëm.‟” 

“Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të pranohen 

në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku, me lejen e 

Zotit të tyre, do të banojnë përherë. Atje do të përshëndeten me 

fjalën: „Selam!‟” 

 

Komentimi 

 

Dialogu i hapur ndërmjet shejtanit dhe ndjekësve të tij  

Ajetet e mëparshme folën për ndëshkimin e ashpër ndaj 

kundërshtarëve, mohuesve dhe jobesimtarëve. Këto ajete e 

plotësojnë hulumtimin në fjalë.     
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Së pari, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Të gjithë do të dalin 

para All‟llahut”.1 

Gjatë kësaj kohe, ata që ishin të vobektë e të dobët, e që 

kishin humbur në luginën e humbjes, u thonë kryelartëve e 

zullumqarëve, të cilët kanë qenë shkak që ata të humbin nga rruga 

e drejtë:  “(Atëherë), ata që kanë qenë të përulur, do t‟u thonë 

atyre që kanë qenë kryelartë: „Ne kemi qenë ithtarët tuaj. A do 

të mund të lehtësoni ju prej nesh diçka nga dënimi i 

All‟llahut?‟”. Ata i përgjigjen pa hezitim “Ata do të thonë: „Sikur 

të na kishte udhëzuar All‟llahu në Rrugën e Drejtë, edhe ne do 

t‟ju kishim udhëzuar ju.‟”. 

Por me keqardhje, ata pranojnë se kjo çështje është e 

përfunduar dhe thonë: “Rënkojmë apo durojmë, për ne njësoj 

është, nuk do të ketë shpëtim.”.  

 

Hulumtime 

 

1– Cili është qëllimi i frazës: “Të gjithë do të dalin para 

All‟llahut”?  

Pyetja e parë që shtrohet në këtë ajet është: njerëzit në këtë 

botë, a janë të panjohur në diturinë e All‟llahut, që ajeti të thotë: 

“Të gjithë do të dalin para All‟llahut”?.  

                                                            
1 Duhet të vërejmë me kujdes se fjala “berezu” është folje e së shkuarës, por këtu 
ka ardhur në formën e së ardhmes, sepse çështjet që lidhen me Kiametin janë 
definitive dhe nuk pranojnë diskutim. Prandaj, edhe në shumë ajete, kjo folje 
citohet në formën e kohës së shkuar. 
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Shumica e komentuesve të Kur‟anit kanë thënë se qëllimi i 

kësaj fraze është se njerëzit nuk e ndiejnë në këtë botë se do të 

dalin e do të shfaqen përpara All‟llahut të Lartësuar, kështu që kjo 

ndjenjë e tyre do t‟u zbulohet në Ahiret. 

Disa komentues të tjerë kanë thënë se qëllimi i frazës është 

shfaqja dhe dalja prej varreve në fushën e drejtësisë së All‟llahut 

për të dhënë llogari. 

Këto dy komentime janë të vlefshme dhe të pranueshme 

dhe nuk ka ndonjë pengesë që të tubohen në kuptimin e këtij ajeti. 

 

2– Cili është qëllimi i frazës “Ata do të thonë: „Sikur të na 

kishte udhëzuar All‟llahu në Rrugën e Drejtë, edhe ne do t‟ju 

kishim udhëzuar juve‟”? 

Shumë komentues të Kur‟anit mendojnë se qëllimi me 

fjalën “hidaje”, në këtë ajet është shpëtimi nga ndëshkimi i 

All‟llahut në Botën Tjetër, sepse këtë fjalë ua kanë thënë kryelartët 

ndjekësve të tyre, kur këta të fundit kërkuan që t‟jua lehtësojnë një 

pjesë nga ndëshkimi. Edhe pyetja, edhe përgjigjja përshtaten me 

njëra-tjetrën, gjë që të lë të kuptosh se qëllimi është udhëzimi i 

tyre për të shpëtuar nga ndëshkimi. 

Kur‟ani Famëlartë e ka përdorur fjalën “hidaje”, në lidhje 

me arritjen e mirësive të Xhennetit, siç thonë banorët e tij: “dhe ata 

do të thonë: „Qoftë lavdëruar All‟llahu, që na udhëzoi në këtë. 
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Ne nuk do të ishim udhëzuar, sikur të mos na udhëzonte 

All‟llahu.‟”.1 

Ka një mendim të komentuesve, ku thuhet se kur përballen 

me kërkesën e ndjekësve të tyre, udhëheqësit e së keqes dhe 

rrugës së humbur, për të larë duart nga mëkati e përgjegjësia, ua 

hedhin fajin dhe i mallkojnë të tjerët, ashtu siç bëjnë 

mendjemëdhenjtë. Me krenarinë më të madhe, ata thonë: “Çfarë të 

bëjmë? Nëse do të donte All‟llahu i Lartësuar që të na udhëzonte në 

Rrugë të Drejtë, do t‟ju kishim udhëzuar edhe juve!” Kuptimi saj është 

se ata janë të detyruar që të veprojnë ashtu dhe se nuk është në 

dorën e tyre.     

E gjithë kjo është mendje e shejtanit. All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Ai tha: „Për shkak se Ti më flake tej, unë do t‟u zë pritë 

njerëzve në Rrugën Tënde të Drejtë‟”.2  

Por kokëfortët dhe mendjemëdhenjtë duhet ta dinë mirë se 

mbajnë përgjegjësi për mëkatet e ndjekësve të tyre, duan apo nuk 

duan ata, ashtu siç rrëfen Kur‟ani Famëlartë dhe transmetimet e 

sakta, sepse ata janë themeluesit e devijimit dhe të humbjes, pa u 

pakësuar asgjë nga ndëshkimi i ndjekësve të tyre. 

3– Argumenti më i saktë në përçmimin e ndjekjes së 

traditës së verbër 

Ajeti i lartpërmendur na qartëson se:  

Së pari: Njerëzit që e lënë kontrollin e çështjeve të tyre në 

duart e të tjerëve, në të vërtetë janë njerëz me personalitet të 

                                                            
1 Sure “El A‟raf”, ajeti 43. 
2 Sure “El Araf”, ajeti 16. 
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dobët. All‟llahu i Lartësuar në Kur‟an i ka përshkruar ata me 

fjalët: “ata që kanë qenë të përulur”. 

Së dyti: E ardhmja e tyre si dhe e ardhmja e udhëheqësve të 

tyre, është e njëjtë. Këta fatkeqë nuk përfitojnë nga mbrojtja e 

udhëheqësve të tyre të humbur as në kushtet më të këqija, dhe ata 

as nuk ua lehtësojnë sadopak ndëshkimin e rëndë që i kaplon; 

përkundrazi, ata tallen me ta dhe thonë: “Mos rënkoni kot, se nuk 

ka rrugë shpëtimi nga ndëshkimi i rëndë”. 

E treta: Fjala “berezu” do të thotë të dalësh. Kjo fjalë rrjedh 

nga lënda “el buruzu”, d.m.th të shfaqesh apo të dalësh nga rreshti në 

fushë të mejdanit përpara armikut. Gjithashtu, ajo vjen edhe me 

kuptimin e luftimit. 

Fjala “mehijjs” rrjedh nga fjala “el mahs”, që do të thotë 

çlirim nga të metat apo nga dhimbja. 

Pastaj, Kur‟ani tregon për një qëndrim tjetër të Ditës së 

Kiametit dhe të ndëshkimit psikologjik të mendjemëdhenjve, 

mëkatarëve dhe ndjekësve të tyre prej djajve. Për këtë, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Dhe, kur të marrë fund puna, djalli do të thotë: 

„Vërtet, All‟llahu ju bëri një premtim të vërtetë. Edhe unë ju 

premtova, por ju mashtrova.‟”. Në këtë mënyrë, shejtani dhe të 

gjithë kokëfortët e zullumqarët që janë udhëheqësit e rrugëve të 

humbjes, fillojnë të mallkojnë dhe të fyejnë ndjekësit e tyre të 

mjerë. 

Më pas, në Kur‟an citohen fjalët e shejtanit, i cili do të thotë: 

“Unë nuk kam pasur kurrfarë pushteti mbi ju. „Unë thjesht ju 

thirra e ju m‟u përgjigjët.‟; „Prandaj, mos më qortoni mua, por 
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qortoni veten!‟ Ju keni punuar kështu, prandaj mallkimi qoftë 

mbi ju!”. 

Kështu, as unë nuk jam në gjendje që t‟ju shpëtoj juve, dhe as ju 

nuk mund të më ndihmoni mua: “Unë nuk jam shpëtimtari juaj e as 

ju nuk jeni shpëtimtarët e mi.”. Shejtani thotë: “Unë heq dorë prej 

jush dhe idhujtarisë suaj si dhe bindjes tuaj ndaj meje: “Unë tani e 

mohoj që më bëtë ortak me All‟llahun (në adhurim).”. Tani e 

kuptova se idhujtaria, ortakëria në bindje, më çoi mua në humbje të 

thellë. Ky mjerim nuk ka rrugë shpëtimi, andaj mësojeni se: “Vërtet, 

keqbërësit do të kenë një dënim të dhembshëm.”. 

 

Hulumtime 

 

1- Edhe pse fjala “shejtan”1 ka një kuptim të gjerë dhe 

përfshin të gjithë të padrejtët e tiranët, cytjet e xhindeve dhe të 

njerëzve, qëllimi këtu është personaliteti i Iblisit, i cili 

konsiderohet si kryetari i shejtanëve. Prandaj, të gjithë 

komentuesit e Kur‟anit kanë zgjedhur pikërisht këtë komentim.  

Në mënyrë të qartë, nga ky ajet mësojmë se cytjet e shejtanit 

nuk ia rrëmbejnë njeriut zgjedhjen dhe lirinë e vullnetit të tij. 

Përkundrazi, cytja e tij është vetëm një thirrje, asgjë më shumë. 

Njerëzit janë ata që i përgjigjen thirrjes së tij me dëshirën e tyre. 

All‟llahu i Lartësuar, në ajetin 100 të sures “En Nahl”, thotë: 

                                                            
1 Për më tepër sqarime mbi kuptimin e fjalës “shejtan” në Kur‟an, shih 
komentimin e ajetit 36 të sures “El Bekare” nga po ky tefsir. 
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“Pushteti i djallit është vetëm mbi ata që i binden atij dhe 

adhurojnë zota të tjerë veç All‟llahut.”. 

Në këtë mënyrë, shejtani u përgjigjet në mënyrë të prerë 

atyre që e konsiderojnë atë faktorin kryesor në devijimin dhe 

humbjen e tyre, apo injorantëve që i shfajësojnë veprat e tyre për 

të  shpëtuar nga gjynahet. Nuk ka dyshim se pushteti i vërtetë mbi 

njeriun, është dëshira dhe vepra e tij, asgjë tjetër përveç këtyre. 

2-  Si është e mundur që shejtani takohet me ndjekësit e tij 

dhe i qorton ata?   

Përgjigje: All‟llahu i Lartësuar ia jep këtë mundësi. Kjo, në 

të vërtetë, është një lloj ndëshkimi psikologjik për ndjekësit e 

shejtanit dhe paralajmërim për të gjithë ata që ecin në rrugën e tij 

në këtë botë, në mënyrë që ta mësojnë që tani të ardhmen e tyre 

dhe të ardhmen e udhëheqësve të tyre. E megjithatë, All‟llahu i 

Lartësuar në një mënyrë apo në një tjetër, e përgatit rrugën e 

lidhjes ndërmjet shejtanit dhe ndjekësve të tij. 

Kjo përballje nuk është e kufizuar vetëm për shejtanin dhe 

ndjekësit e tij; përkundrazi, të gjithë drejtuesit e humbjes në këtë 

botë kanë po të njëjtat programe. Ata i kapin për dore ndjekësit e 

tyre (sigurisht me pranimin e këtyre të fundit) dhe shkojnë së 

bashku drejt ndëshkimit. Kur e shohin mjerimin me sy, i lënë ata 

në gjendjen e tyre, derisa i mallkojnë dhe i qortojnë për humbjen 

në këtë botë dhe në Botën Tjetër. 

3- Fjala “musrikhun” rrjedh nga fjala “israkhun”, rrënjë e së 

cilës është “serakha”, që do të thotë lehtësim dhe të kërkosh shpëtim. 

Kështu, “musrikhun” ka kuptimin shpëtimtari, ndërsa “mustesrikh” 

është ai që kërkon shpëtimin. 

4- Në këtë ajet, qëllimi i jobesimtarëve me bërjen ortak të 

shejtanit në ajetin e mësipërm, është ortakëria në bindje, dhe jo 

ortakëria në adhurim. 
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5- Për fjalinë “Vërtet, keqbërësit do të kenë një dënim të 

dhembshëm”, që mund të pasojë dialogun e shejtanit, ose mund 

të jetë fjalë e veçuar nga All‟llahu i Lartësuar, komentuesit e 

Kur‟anit kanë mendime të ndryshme. Më e pranueshmja është se 

kjo fjali është e shkëputur nga fjala e All‟llahut të Lartësuar, që e 

ka thënë në fund të dialogut të shejtanit me ndjekësit e tij, në 

mënyrë që të jetë një mësim edukativ. 

Pas qartësimit të gjendjes së mendjemëdhenjve dhe 

zullumqarëve dhe fundit të dhimbshëm të tyre, ajeti i fundit flet 

për situatën e besimtarëve dhe përfundimin e tyre. Për këtë, 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë 

vepra të mira, do të pranohen në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin 

lumenj dhe ku, me lejen e Zotit të tyre, do të banojnë përherë. 

Atje do të përshëndeten me fjalën: „Selam!‟”.  

Fjala “tehijetun” rrjedh nga “hajat” dhe përdoret për paqen 

dhe jetën e individëve. Kjo fjalë përdoret për çdo përshëndetje 

(selam) dhe lutje në fillim të takimit. 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se fjala “tehijjetu” 

këtu, si një përshëndetje nga ana e All‟llahut të Lartësuar për 

besimtarët, është shoqëruese e paqes dhe e mirësive të tyre. 

Disa të tjerë kanë thënë se qëllimi i kësaj fjale është 

përshëndetja e besimtarëve ndërmjet njëri-tjetrit, apo përshëndetja 

e melekëve ndaj tyre. Sidoqoftë, “përshëndetja” që është thënë në 

mënyrë të qartë, ka një kuptim të gjerë.1   

 

 

                                                            
1 Këtë temë e kemi diskutuar në fundin e ajetit 86 të sures “En Nisa” nga ky 
tefsir. 
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Ajetet 24 – 27 

  

                       

                              

                         

                                 

                          

                

 

“Vallë, a nuk e sheh se si All‟llahu e përqas fjalën e mirë me 

pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët 

nga qielli?” 

“Me lejen e Zotit të saj (pema) jep fruta në çdo kohë. All‟llahu u 

tregon shembuj njerëzve, që t‟ua vënë veshin.” 

“Fjala e keqe është si pema e keqe me rrënjë të shkulura, e 

paqëndrueshme për ekzistencë.” 



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

  

364 

“All‟llahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë 

botë dhe në Botën Tjetër, kurse keqbërësit i shpie në humbje; 

All‟llahu bën ç‟të dojë.”  

 

 

Komentimi 

 

Pema e mirë dhe pema e keqe 

Në këto ajete ka një skenë tjetër të materializimit të së 

vërtetës dhe të së kotës, besimit dhe mosbesimit, të mirës dhe të 

keqes brenda një shembulli të bukur e me kuptim të thellë, që i 

plotëson hulumtimet e mëparshme. 

Në fillim, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Vallë, a nuk e sheh 

se si All‟llahu bëri shembull fjalën e mirë me pemën e mirë.”. 

Pastaj, Ai tregon për veçoritë e kësaj peme të mirë me disa 

shprehje të shkurtra.     

Por përpara se të paraqesim këto veçori, duhet të kuptojmë 

se cili është qëllimi i përdorimit të fjalës “kelimetu tajbetu” – “fjala 

e mirë”. 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se qëllimi me këtë 

fjalë është njësimi: La ilahe il'laAll‟llah - nuk ka tjetër Zot veç 

All‟llahut. 

Disa të tjerë kanë thënë se ajo nënkupton urdhëresate 

All‟llahut, e disa të tjerë thonë se bëhet fjalë për njeriun besimtar.  
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Së fundmi, disa komentues të tjerë kanë thënë se kjo fjalë 

nënkupton rrugën dhe metodat praktike.   

Por duke pasur parasysh konceptin dhe përmbajtjen e fjalës 

së mirë, mund të themi se ajo i përfshin të gjitha këto kuptime, 

sepse “fjala” në kuptimin e saj të gjerë, i përfshin të gjitha krijesat. 

Për këtë arsye, krijesave u thuhet “kelimetullah” – “fjala e 

All‟llahut”.    

Fjala “tajjibu” përfshin çdo dëlirësi e pastërti. Ajo përfshin 

çdo rregull, çdo kushtetutë, çdo program, çdo mënyrë, çdo vepër 

dhe çdo njeri. Kjo fjalë nënkupton çdo krijesë të dëlirë dhe të 

pastër, që ka mirësi. Të gjitha të përmendurat janë si një pemë e 

mirë dhe e begatë, që ka këto karakteristika:  

1- Një krijesë që posedon lëvizje dhe zhvillim, që nuk është 

e ngurtë dhe e palëvizshme, por është e fortë, aktive, dobiprurëse 

për të tjerët dhe për veten e vet (përshkrimi me fjalën pemë, e 

qartëson këtë të vërtetë). 

2- Kjo pemë është e mirë dhe e begatë, por nga cila anë? 

Meqenëse nuk i është përmendur një pjesë e veçantë, atëherë ajo 

është e mirë nga të gjitha anët. Pamja e saj, fryti i shijshëm, lulet e  

këndshme e plot aromë, hija dhe era e saj e këndshme dhe e 

freskët... të gjitha ato janë të mira dhe të pastra. 

3- Kjo pemë ka një sistem të saktë. Ajo ka rrënjë dhe degë, 

ku gjithsecila ka detyrën e saj të veçantë. Kështu, ekzistenca e 

rrënjës dhe e degës është një argument për sistemin e rregullt e të 

saktë brenda saj. 
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4- Rrënja e saj është e fiksuar dhe e fortë në atë mënyrë, 

saqë as tufani e erërat e forta nuk mund ta shkulin atë. Ajo është e 

aftë që degët e saj të larta t‟i ruajë në ajër edhe nën rrezet e diellit, 

sepse sa më të larta që të jenë degët, aq më shumë kanë nevojë për 

rrënjë të forta: “e cila rrënjën e ka të fortë në tokë”. 

5- Degët e kësaj peme të mirë e të begatë nuk janë në një 

mjedis të ngushtë e të keq. Ato e çajnë atmosferën dhe ngjiten lart 

në hapësirë: “kurse degët nga qielli?”.  

Sa më të mëdha dhe të larta që të jenë degët, aq më larg 

pluhurit e ndotjes janë ato. Frutat e saj bëhen të pastra dhe 

përfitojnë më shumë nga rrezet e diellit dhe nga ajri i pastër. 

Kështu,  frytet e saj bëhen më të mira.1 

6- Kjo pemë është shumë frytdhënëse dhe jo si pemët e 

thara e pa fryt. Ajo i jep frutat pa ndërprerje: “Me lejen e Zotit të 

saj (pema) jep fruta”. 

7- Frutat e saj nuk janë vetëm stinore, por në çdo stinë e në 

çdo kohë. Nëse dëshirojmë që të shtrijmë duart për të marrë fruta, 

në çdo kohë e stinë nuk kthehemi duarbosh dhe as nuk 

zhgënjehemi: “në çdo kohë”.  

8- Prodhimi i frutave të saj bëhet sipas ligjeve të krijimit 

dhe ligjeve të All‟llahut, e jo pa asnjë përllogaritje: “Me lejen e 

Zotit të saj”.  

Por ku gjenden këto veçori dhe begati? 

                                                            
1 Kjo ndodh me pemët e larta, pasi frytet e degëve të tyre janë më të pjekura dhe 
më të mira në shije sesa ato të degëve që janë në pjesën e poshtme. 
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Sigurisht që këto mirësi i gjejmë në fjalën e njësimit – 

Teuhidit - dhe në përmbajtjen e saj. I gjejmë te njeriu njehsues e që 

ka njohuri, te programet e gjalla e të pastra, te gjithçka që është në 

zhvillim dhe në lëvizje, që ka rrënjë të forta, degë të shumta e të 

larta, larg nga ndotja fizike e kësaj bote. Të gjitha këto janë pemë 

prodhuese pa ndërprerje. 

Kushdo që u afrohet atyre dhe që i shtrin duart drejt tyre, 

vetëm përfiton nga frutat e shijshme e të ëmbla.  

Burrat e mëdhenj nga besimtarët janë “fjala e mirë” e 

All‟llahut të Lartësuar. Jeta e tyre është burim i begatisë. Thirrja e 

tyre obligon lëvizjen. Shenjat e tyre, fjalët, thëniet, librat, nxënësit, 

historia e tyre, madje edhe varret e tyre, që të gjitha janë 

frymëzuese, të gjalla dhe edukuese.     

“All‟llahu u tregon shembuj njerëzve, që t‟ua vënë 

veshin.” 

Komentuesit e Kur‟anit shtrojnë pyetjen: A ekziston në 

realitet kjo pemë me këto cilësi?  

Disa besojnë në ekzistencën e saj dhe thonë se ajo është 

palma. Për këtë, ata u detyruan që ta komentonin fjalën e 

All‟llahut të Lartësuar: “në çdo kohë”, se ka kuptimin e gjashtë 

muajve. 

Por nuk është e nevojshme që të këmbëngulim për 

ekzistencën e një peme të tillë, për shkak se ka shumë ngjasime që 

nuk kanë asnjë ekzistencë të jashtme.       

Megjithatë, qëllimi i shëmbëllimit është përafrimi i të 

vërtetave dhe i çështjeve logjike dhe paraqitja e tyre para shqisave. 
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Këto shembuj nuk kanë asgjë të paqartë, madje janë të 

pranueshëm, të prekshëm dhe tërheqës. 

Në këtë botë ka pemë që i japin frutat e tyre pa ndërprerje, 

gjatë gjithë vitit. Këtë e vërejmë te disa pemë në vendet e nxehta, 

që japin fruta, dhe në të njëjtën kohë çelin lule të reja për të sjellë 

frutat e ardhshme. 

Meqenëse një nga rrugët më të mira për të sqaruar dhe 

shpjeguar çështjet, është krahasimi, atëherë përballë pemës së mirë 

është vënë pema e keqe. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Fjala 

e keqe është si pema e keqe, me rrënjë të shkulura, e 

paqëndrueshme për ekzistencë.”.  

Fjala “khabith”, është fjala e mosbesimit dhe e idhujtarisë, 

është fjalë e pavlerë dhe e keqe, është planprogrami i devijimit 

dhe i humbjes. Fjala e keqe përfshin çdo të keqe dhe papastërti. 

Është e kuptueshme se një pemë e tillë nuk ka rrënjë, nuk 

ka zhvillim, nuk ka fryt, nuk ka hije, nuk ka qëndrueshmëri, por 

ajo është një copë dru që mund të përdoret vetëm për t‟u djegur. 

Madje, për më tepër, ajo është një pengesë në rrugë, që i pengon 

njerëzit e që ndonjëherë u bën keq atyre. 

Kur‟ani Famëlartë e ka ndarë në pjesë rrëfimin e 

përshkrimit të pemës së mirë, ndërkohë që në përshkrimin e 

pemës së keqe është mjaftuar me një fjali të shkurtër: “me rrënjë 

të shkulura, e paqëndrueshme për ekzistencë”. Ky është një 

sqarim i bukur, që njeriu të ndjekë të gjitha veçoritë e përkujtimit 

të asaj që është e dashur, e këndshme, ndërkohë që e kalon me 

shpejtësi, me një fjali të vetme, përmendjen e asaj që është e 

urryer.     



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

369 

Vërejmë përsëri se komentuesit e Kur‟anit nuk janë të një 

mendimi në lidhje me komentimin e fjalës “pema e keqe:. A 

ekziston ajo vërtet? 

Disa komentues thonë se ajo është pema e handhelit 

(kolocinth), e cila i ka frytet e idhëta dhe të këqija.      

Disa të tjerë thonë se ajo është bima që quhet keshut 

(kuskutë). Kjo është një lloj barishteje, e cila rritet e zhvillohet në 

shkretëtirë, me gjemba të vegjël, që kacavirret rreth vetes dhe që 

nuk ka as rrënjë dhe as gjethe. 

Siç e thamë edhe në shpjegimin e fjalës pema e mirë, nuk 

është e domosdoshme që edhe pema e keqe të ekzistojë në realitet 

me të gjitha cilësitë, por qëllimi i saj është materializimi i realitetit 

të idhujtarisë e të mosbesimit dhe i planprogrameve të devijuara 

të njerëzve të këqij. Këta njerëz janë si pema e keqe, që nuk kanë 

as fruta e as dobi, por vetëm vështirësi dhe probleme. Pemët dhe 

bimët e këqija që i kanë shkulur ciklonet, nuk janë të pakta. 

Meqenëse ajetet e mëparshme i materializuan gjendjet e 

besimit dhe të mosbesimit, të mirën dhe të keqen, nëpërmjet dy 

shembujve shumë të qartë, ajeti i fundit i këtyre ajeteve sjell 

rezultatin e punëve të këtyre njerëzve dhe përfundimin e së 

ardhmes së tyre. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “All‟llahu i 

forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në 

Botën Tjetër”, sepse besimi i tyre nuk ishte sipërfaqësor dhe 

personaliteti i tyre nuk ishte i shumëfishtë. E thënë ndryshe, të 

gjitha këto dhunti e mirësi i referohen Vetë All‟llahut të Lartësuar, 

kurse besimtarët e sinqertë e të qëndrueshëm, me mbështetjen në 

mëshirën e Tij, janë të qëndrueshëm në rrugën e drejtë, sikurse 

malet që i bëjnë ballë çdo furtune. All‟llahu i Lartësuar i mbron ata 
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nga rrëshqitjet që mund t‟i godasin në këtë botë dhe nga shejtanët 

që bëjnë cytje me zbukurimet e jetës, në mënyrë që t‟i largojë nga 

rruga e drejtë.      

Kështu, All‟llahu i Lartësuar i bën ata të qëndrueshëm 

përpara forcave të zullumqarëve të Xhehennemit, të cilët garojnë 

për t‟i nënshtruar me të gjitha llojet e kërcënimit. 

Kjo mbrojtje dhe vendosmëri e All‟llahut e përfshin jetën e 

tyre në këtë botë edhe në Botën Tjetër. Në këtë botë, ata qëndrojnë 

me besim dhe pastrohen nga gjynahet, kurse në Ahiret janë të 

përhershëm në mirësinë e përjetshme. 

Pastaj, All‟llahu i Lartësuar thotë: “kurse keqbërësit i 

shpie në humbje; All‟llahu bën ç‟të dojë.”.  

E kemi thënë disa herë që udhëzimi dhe humbja, të cilat i 

atribuohen All‟llahut të Lartësuar, nuk realizohen vetëm kur 

njeriu hedh këmbën i pari drejt tyre. Po ashtu, kur All‟llahu i 

Lartësuar ia merr mirësitë robit, apo kur ia dhuron atij ato, kjo 

ndodh për shkak të meritave ose jo të tij.    

Fjala “dhalimijjnë”, që do të thotë të padrejtët, pas frazës “i 

humb All‟llahu”, është krahasimi më i bukur për këtë tematikë, që 

do të thotë se për sa kohë që njeriu nuk është ndotur ende me 

punë të këqija, atij nuk i merret udhëzimi; mirëpo, nëse ai ndotet 

me punë të këqija dhe qenia e tij zhytet në gjynahe, atëherë nga 

zemra e tij do të dalë drita e udhëzimit të All‟llahut. Sigurisht, 

nëse njeriu ndryshon menjëherë rrugëtimin e tij, atëherë rruga e 

udhëzimit dhe e shpëtimit është e hapur për të. Por nëse atë e 

mbysin mëkatet, rruga e kthimit është shumë e vështirë për të. 
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Hulumtime 

 

1- Çfarë nënkupton fjala “Botën Tjetër” në këtë ajet?  

Në shumë transmetime lexojmë se All‟llahu i Lartësuar e 

forcon njeriun në vijën e besimit kur përballet me pyetjet e 

melaikeve në varr. Ky është edhe kuptimi i ajetit: “All‟llahu i 

forcon besimtarët me fjalën e qëndrueshme në këtë botë dhe në 

Botën Tjetër.”. Në disa transmetime ka ardhur krejt e qartë fjala 

“varr”.1  

Në një transmetim të ardhur nga Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!) thuhet: “Shejtani iu shkon njerëzve të dashur në momentet 

e vdekjes nga ana e majtë dhe nga ajo e djathtë, në mënyrë që t‟i 

humbasë ata nga rruga e drejtë. All‟llahu ia kundërshton këtë 

shejtanit dhe nuk e lejon që t‟i humbasë ata. All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “All‟llahu i forcon besimtarët me fjalën e qëndrueshme në 

këtë botë dhe në Botën Tjetër.”.2  

Shumica e komentuesve të Kur‟anit anojnë nga komentimi 

që ka transmetuar edhe komentuesi Tabresijj në tefsirin e tij 

“Mexhmaul Bejan”, sipas të cilit kjo fjalë i referohet Botës Tjetër. 

Kjo për shkak se atje nuk është as vendi i veprave, e as i devijimit, 

por është vetëm vendi i marrjes së rezultateve. Por, nga momenti i 

vdekjes, e deri në berzakh - që është botë ndërmjet dynjasë dhe 

Botës Tjetër - mund të ndodhin disa ndëshkime, dhe këtu mëshira 

e All‟llahut ndikon në ruajtjen dhe qëndrueshmërinë e njeriut.    

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll, 2, f. 540-541. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 1, f. 134, hadithi 360. 
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2- Roli i vendosmërisë dhe qëndrueshmërisë në Rrugën e 

Drejtë 

Në shpjegimin e të gjitha cilësive të treguara në ajetet e 

lartpërmendura për pemën e mirë dhe të keqe, është theksuar 

çështja e qëndrueshmërisë dhe e paqëndrueshmërisë. Madje, edhe 

në sqarimin e frutave të kësaj peme, All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“All‟llahu i forcon besimtarët”. Kjo na mëson rëndësinë e 

qëndrueshmërisë dhe rolin e saj në jetën e njeriut. 

Shumë njerëz kanë nivel të mesëm, por arrijnë triumfe të 

mëdha në jetën e tyre të përditshme, pikërisht për shkak të 

vendosmërisë dhe qëndrueshmërisë së tyre.      

Nga ana shoqërore, nuk mund të realizohet asnjë përparim, 

përveçse me qëndrueshmëri. Për këtë arsye, shkatërrimtarët 

përpiqen të shkatërrojnë qëndrueshmërinë në rrugën e drejtë. 

Besimtarët e sinqertë njihen nëpërmjet qëndrimit dhe 

vendosmërisë së tyre përballë ngjarjeve të vështira.   

    

3- Pema e mirë dhe pema e keqe në transmetimet islame 

Siç e treguam më lart, fjala “e mirë” dhe “e keqe”, të cilat u 

përngjasojnë dy pemëve, kanë një kuptim të gjerë që përfshin çdo 

njeri, planprogram, parim, mendim, dituri, thënie apo punë. 

Megjithatë, ato nuk kufizohen vetëm te këto kuptime. 

Në librin “El Kafi” transmetohet nga Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!), i cili për komentimin e thënies së ajetit: “me pemën e 

mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli”, 

ka thënë: “I Dërguari i All‟llahut është rrënja e pemës, prijësi i 
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besimtarëve është dega e saj, Imamët prej gjenezës së atyre të dyve janë 

degëzat e saj, dituria e Imamëve është fryti i saj, ndërsa ndjekësit e tyre 

besimtarë janë gjethet e saj... Betohem në All‟llahun e Lartësuar, se kur 

lind besimtari, çel një gjethe në atë pemë dhe kur vdes një besimtar, bie 

një gjethe prej asaj peme.”.1  

Gjithashtu, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur 

nga dikush për kuptimin e ajetit: “Me lejen e Zotit të saj, (pema) 

jep fruta në çdo kohë” dhe ai ka thënë: “Kjo është dituria e Imamëve 

që ju vjen juve çdo vit nga të gjitha zonat.”.2  

Në një transmetim tjetër thuhet: “Pema e mirë është i 

Dërguari i All‟llahut të Lartësuar, Aliu, Fatimeja dhe fëmijët e saj, kurse 

pema e keqe janë Beni Umeje.”.3  

Në disa transmetime, pemë e mirë është quajtur pema e 

palmës, kurse pemë e keqe është quajtur pema e handhelit.4  

Sido që të jetë, ndërmjet këtyre komentimeve nuk ka asnjë 

kundërshtim. Ato janë në harmoni me njëri-tjetrin dhe janë të 

besueshëm. 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 535, hadithi 53. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 535 dhe 538. 
3 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 535 dhe 538. 
4 Tefsiri “Durr'rrul Menthur”, vëll. 5, f. 22. 
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Ajetet 28 - 30  

 

                                

                            

                     

 

“Vallë, a nuk i sheh ata që dhuntinë e All‟llahut e kanë ndërruar 

me mohim dhe e kanë sjellë popullin e tyre në Shtëpinë e 

shkatërrimit?” 

“Ata do të digjen në Xhehennem. Eh, sa vendbanim i tmerrshëm 

është ai!” 

“Ata kanë trilluar zota të rremë si ortakë të All‟llahut për t‟i 

larguar (njerëzit) nga rruga e Tij. Thuaj: „Kënaquni, se 

përfundimi juaj është në zjarr!‟” 
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Komentimi 

 

Përfundimi i mohimit të mirësive 

Këto ajete i drejtohen të Dërguarit të All‟llahut të Lartësuar 

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

dhe paraqesin një prej burimeve të pemës së keqe.  

Në fillim, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Vallë, a nuk i sheh 

ata, që dhuntinë e All‟llahut e kanë ndërruar ...”. Në të vërtetë, 

këta janë rrënjët e pemës së keqe dhe udhëheqësit e mohimit e të 

devijimit. Në mesin e tyre, ata kanë mirësinë më të madhe, që 

është i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe kanë mundësinë që të përfitojnë 

prej tij në rrugën drejt lumturisë dhe të shpëtimit, por fanatizmi i 

tyre i verbër, kundërshtimi dhe zilia e tyre, u bënë shkak që ta 

harrojnë këtë mirësi kaq të madhe. Gjithsesi, ata nuk u mjaftuan 

vetëm me braktisjen e tij, por e humbën edhe popullin e tyre, duke 

bërë që edhe ata të ndjekin këtë rrugë të gabuar. 

Ndonëse disa komentues të mëdhenj i janë referuar kësaj 

mirësie, herë me ekzistencën e të Dërguarit të All‟llahut të 

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

familjen e tij!), herë tjetër me Imamët e nderuar, e si mohues të saj 

herë kanë konsideruar “beni umejjeet” dhe “beni mugijjreh”, herë 

tjetër të gjithë mohuesit, që kanë jetuar në praninë e të Dërguarit 

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

dhe mbi familjen e tij!), prapëseprapë është e padiskutueshme se 

kuptimi i këtij ajeti është më i gjerë sesa kaq dhe nuk mund të 
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kufizohet vetëm me një grup të caktuar; përkundrazi, ai i përfshin 

të gjithë njerëzit që i mohojnë mirësitë e All‟llahut. 

Në thelb, ky ajet tregon se përfitimi dhe dobia nga prania e 

udhëheqësve të mëdhenj, i referohet shpirtit të njeriut, ashtu 

sikurse mohimi i kësaj mirësie të madhe, të çon në humbje e në 

shkatërrim.  

Më pas, Kur‟ani Famëlartë e komenton shtëpinë e humbjes 

dhe të shkatërrimit, me fjalën e All‟llahut të Lartësuar, ku thuhet: 

“Ata do të digjen në Xhehennem. Eh, sa vendbanim i tmerrshëm 

është ai!”.1 

Në ajetin tjetër, All‟llahu i Lartësuar tregon një prej llojeve 

më të këqija të mohimit të mirësive, ku thotë: “Ata kanë trilluar 

zota të rremë si ortakë të All‟llahut, për t‟i larguar (njerëzit) nga 

rruga e Tij”, për të përfituar për pak ditë nga jeta e tyre materiale, 

nga drejtimi dhe udhëheqja e tyre nën hijen e idhujtarisë e të 

mohimit, për t‟i humbur njerëzit nga rruga e drejtë. 

“ (O Pejgamber!) Thuaj: „Kënaquni, se përfundimi juaj 

është në zjarr!‟” 

Jeta juaj është një mjerim dhe udhëheqja juaj është e 

devijuar, ndonëse konsiderohet si një jetë e lumtur në krahasim 

me përfundimin që i pret. Për këtë, në një ajet tjetër, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Thuaj (o Muhammed!): „Kënaqu pak me 

mosbesimin tënd! Ti, me siguri, do të jesh nga banorët e 

zjarrit!‟”.2 

 

                                                            
1 “Jeslaune” vjen nga “essalju” me kuptimin e marrjes flakë dhe djegies në zjarr. 
2 Sure “Ez Zumer”, ajeti 8. 
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Hulumtime 

 

1- Në të folurën e përditshme thuhet se filani i ka mohuar 

mirësitë e All‟llahut të Lartësuar, por ajeti i lartpërmendur thotë: 

“ata që dhuntinë e All‟llahut e kanë ndërruar me mohim”. 

Kjo shprehje specifike na tregon njërën nga këto dy gjëra:  

a- Kuptimi i ndërrimit të “mirësisë” me “mohimin” është 

mosfalënderimi i tyre ndaj këtyre mirësive. Kështu, ata e ndërruan 

falënderimin me mohim. (Në fakt, fjala e falënderimit është e 

aluduar në ajet, prandaj kuptimi i ajetit është: ata që e ndërruan 

falënderimin e mirësisë së All‟llahut me mohimin.). 

b- Kuptimi i kësaj fraze është ndërrimi që ata i bënë kësaj 

mirësie me mohim, kur nuk ka dyshim se mirësitë e All‟llahut 

janë mjete dhe se mënyra e përdorimit të tyre varet nga dëshira e 

njeriut. Ashtu siç mund të përfitojmë prej tyre në rrugën e 

lumturisë, besimit dhe veprës së mirë, po ashtu mund t‟i 

përdorim ato edhe në rrugën e mohimit, padrejtësisë dhe të 

shkatërrimit. Ato janë si lënda e parë, e cila ndihmon për të arritur 

llojet e ndryshme të prodhimit, vetëm se në thelb, ajo është krijuar 

për mirësinë dhe lumturinë. 

2- “Mohimi i të mirave” nuk është vetëm mungesa e 

falënderimit me gojë, por çdo mirësi që përfitohet në mënyrë të 

padrejtë dhe të devijuar. Mungesa e falënderimit me gojë është në 

shkallë të dytë, sepse falënderimi ndaj mirësive nënkupton 

shfrytëzimin e tyre me atë qëllim për të cilin janë krijuar. 

Falënderimi me gojë për to vjen në shkallën e dytë. Edhe nëse 
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themi me mijëra herë “Falënderimi i takon All‟llahut!”, por 

veprojmë shumë keq për të përfituar nga këto mirësi, sërish kjo 

gjë është mohim i mirësive.    

Shembulli më i mirë i ndërrimit të mirësisë me mohim në 

kohën e sotme, është shfrytëzimi që u bën njeriu këtyre dhuratave 

natyrore, me mendjen dhe aftësinë që All‟llahu i Lartësuar ia ka 

dhuruar, duke i vënë ato në shërbim të dobive të tij personale. 

Zbulimet shkencore dhe zhvillimi i teknologjisë e kanë ndryshuar 

pamjen e kësaj toke, i kanë hequr njeriut një barrë të rëndë dhe e 

kanë vendosur atë mbi rrotat e laboratorëve. Dhuratat dhe 

mirësitë e All‟llahut janë më të shumta se asnjëherë tjetër, mjetet e 

shpërndarjes së informacionit, e përhapjes së dijeve dhe njohja e të 

gjitha lajmeve të botës janë në dorën e të gjithë njerëzve, prandaj 

sot, ata duhet të jenë të lumtur, si nga ana materiale, ashtu edhe 

nga ajo shpirtërore. 

Por për shkak të ndërrimit të mirësive të mëdha të 

All‟llahut me mohim dhe përdorimit të potencialeve natyrore në 

rrugën e padrejtësisë dhe tiranisë, si dhe për shkak të përdorimit 

të shpikjeve dhe zbulimeve të reja për qëllime shkatërruese, kjo i 

ka çuar popujt dhe shoqëritë drejt shtëpisë së shkatërrimit. 

Kjo shtëpi e shkatërrimit është një seri luftërash rajonale 

dhe botërore, pasiguria, padrejtësia, korrupsioni dhe pushtimi. 

Me to sprovohen ata që i kanë formuar, sikurse e kemi parë në të 

shkuarën e siç ndodh edhe sot.  

A ka gjë më të bukur sesa përshkrimi kur‟anor, ku të 

ardhmen e të gjithë popujve që e kanë mohuar mirësinë dhe 

dhuntinë e All‟llahut, e çon në shtëpinë e shkatërrimit?! 
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3– Fjala “endadun” është shumësi i “neddun”, me kuptimin 

“el methel”, që do të thotë shembull dhe ngjashmëri. Por Ragibi në 

fjalorin e tij dhe Zubejdi në librin “Taxhul Arus”, kanë thënë se 

fjala “en niddu” përdoret për ngjashmërinë e diçkaje me diçka 

tjetër në thelb, ndërsa fjala “methel” përdoret për çdo gjë që 

ngjason me diçka; prandaj, fjala “en niddu” ka një kuptim më të 

thellë e më të saktë sesa fjala “methel”. 

Sipas këtij kuptimi, nga ajeti i mësipërm mësojmë se 

udhëheqësit e mohimit janë përpjekur që t‟i bëjnë shok e ortak 

All‟llahut dhe t'i përngjasojnë ato ortakë me Të. Këtë e bënin që t‟i 

largonin njerëzit nga adhurimi dhe bindja ndaj All‟llahut të Vetëm 

e të Pashoq dhe të arrijnë qëllimet e tyre djallëzore. 

Ndonjëherë, këtyre idhujve u ofronin kurbane dhe u bënin 

flijime. Herë tjetër, një pjesë të këtyre mirësive të All‟llahut (psh. 

një pjesë të kafshëve) ua dedikonin idhujve të tyre, e herë tjetër i 

besonin adhurimit të tyre. Por, më e keqja nga të gjitha këto, është 

se në kohën e Haxhit, para Islamit, ata thonin: “Të përgjigjemi Ty, që 

nuk ke ortak, përveç ndonjë ortaku që Ti e zotëron”.1  

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Kebijr”, komentimi i këtij ajeti. 
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Ajetet 31 - 34  

 

                        

                             

                            

                           

                              

                           

               

 

“Thuaju robëve të Mi, të cilët besojnë:  Le të falin namazin dhe 

le të japin fshehurazi dhe haptazi nga ajo që ua kemi dhënë Ne, 

para se të arrijë Dita në të cilën s‟ka as tregti, as miqësi.” 

“All‟llahu është Ai, që ka krijuar qiejt dhe Tokën. Ai lëshon ujë 

nga qielli e nëpërmjet tij nxjerr fruta si ushqim për ju. Ai i ka 

vënë në shërbimin tuaj anijet, që me lejen e Tij, ju të lundroni 

me to nëpër dete. Ai i ka krijuar lumenjtë për dobinë tuaj.” 
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“e po ashtu edhe Diellin dhe Hënën, që lëvizin vazhdimisht. Ai 

ka vënë në shërbimin tuaj natën dhe ditën.” 

“Ai ju jep gjithçka që i kërkoni. Edhe nëse përpiqeni t‟i 

numëroni dhuntitë e All‟llahut, nuk do të mund t‟i numëroni 

dot. Njeriu është vërtet i padrejtë dhe mosmirënjohës.” 

 

 

Komentimi 

 

Madhështia e njeriut nga pikëpamja e Kur‟anit Famëlartë 

Në vijim të ajeteve të lartpërmendura, ku diskutohej për 

planprogramin e idhujtarëve dhe të atyre që i mohuan mirësitë e 

All‟llahut, dhe ku theksohej se e ardhmja e tyre është në shtëpinë e 

shkatërrimit, ajetet në fjalë tregojnë për programin e robve të 

sinqertë të All‟llahut të Lartësuar si dhe për mirësitë që u zbresin 

atyre. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Thuaju robëve të Mi, 

të cilët besojnë: „Le të falin namazin dhe le të japin fshehurazi 

dhe haptazi nga ajo që ua kemi dhënë Ne” përpara se të vijë ajo 

Ditë, kur njeriu nuk mund të shpëtojë nga ndëshkimi, duke e blerë 

lumturinë dhe mirësinë e përhershme: “para se të arrijë Dita në të 

cilën s‟ka as tregti, as miqësi.”.  

Në vazhdim, ajeti tregon për njohjen e All‟llahut nëpërmjet 

mirësive të Tij. Kjo njohje çon në ringjalljen e përkujtimit të Tij në 

zemra dhe e nxit njeriun që ta madhërojë Atë. Kjo ndodh për 

shkak se është prej natyrës së krijimit të njeriut, që në zemër të 
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ndiejë dashuri, respekt e mirënjohje ndaj atij që e ndihmon dhe që 

sillet mirë me të. 

Kjo tematikë qartësohet nëpërmjet këtyre ajeteve: 

“All‟llahu është Ai që ka krijuar qiejt dhe Tokën. Ai lëshon ujë 

nga qielli, e nëpërmjet tij nxjerr fruta si ushqim për ju.”.  

Pastaj, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ai i ka vënë në 

shërbimin tuaj anijet”, si nga ana e lëndës së parë të siguruar në 

natyrë, si nga ana e fuqisë lëvizëse, që janë erërat, të cilat fryjnë 

nëpër dete e oqeane rregullisht, në mënyrë që këto anije të 

lundrojnë e ta transportojnë njeriun me mallrat e tij nga një vend 

në një vend tjetër, me siguri e lehtësi. All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“që me lejen e Tij, ju të lundroni me to nëpër dete”.  

Më pas, në ajet thuhet: “Ai, në shërbimin tuaj i vuri edhe 

lumenjtë” që nga uji i tyre të vaditni të mbjellat tuaja, që të pini ju 

dhe bagëtitë tuaja; në shumicën e rasteve, këta lumenj janë një 

rrugë për anijet dhe varkat, kështu që ju përfitoni prej tyre me 

gjuetinë e peshkut.      

Nuk janë vetëm krijesat e tokës, ato që ju janë nënshtruar 

juve, por “po ashtu, edhe Diellin dhe Hënën, që lëvizin 

vazhdimisht.”.1 

Jo vetëm të gjitha këto krijesa të botës janë nën shërbimin 

tuaj, por edhe kushtet e tyre janë në shërbimin dhe dobinë tuaj: 

“Ai ka vënë në shërbimin tuaj natën dhe ditën. Ai ju jep 

                                                            
1 “Daibine” rrjedh nga lënda “duubun”, me kuptimin: vazhdimësia e punës sipas 
rrugës së vërtetuar. Meqenëse Dielli dhe Hëna ecin më mënyrë të vazhdueshme e 
të qëndrueshme që prej miliona vitesh dhe po ashtu kanë dobi të mëdha për 
gjallesat, atëherë atyre u përshtatet më së miri fjala “daibine”(notojnë 
vazhdimisht) . 
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gjithçka që i kërkoni”, për nevojat tuaja trupore dhe shoqërore, e 

të gjitha mjetet e lumturisë dhe të kënaqësisë. “Edhe nëse 

përpiqeni t‟i numëroni dhuntitë e All‟llahut, nuk do të mund t‟i 

numëroni dot”, sepse mirësitë materiale e shpirtërore të Krijuesit 

kanë përfshirë të gjithë ekzistencën tuaj dhe ato nuk mund të 

numërohen. Por mbi të gjitha, mirësitë që ju i dini, janë si një pikë 

uji në oqean në krahasim me ato që ju nuk i dini. 

Pavarësisht të gjitha këtyre: “Njeriu është vërtet i padrejtë 

dhe mosmirënjohës.”. 

Nëse do të përfitonte nga të gjitha këto të mira siç duhet, 

atëherë ai do të arrinte që ta bënte këtë botë - tokën - një kopsht të 

lulëzuar e të begatë dhe do të realizonte projektin e qytetit utopik.  

Por, për shkak të mospërfitimit në mënyrë të rregullt e të saktë të 

këtyre të mirave, jeta e tij është bërë e zymtë, ndërsa qëllimet e tij 

janë bërë jo sublime. Kështu, atij i mblidhen probleme dhe 

vështirësi, të cilat e kanë lidhur me zinxhirë dhe pranga.  

 

Hulumtime 

 

1- Lidhja me Krijuesin dhe me krijesën 

Në këto ajete që flasin për organizimin e planprogramit të 

besimtarëve të sinqertë, përballemi përsëri me çështjet e namazit 

dhe të dhënies së lëmoshës. Mund të shtrohet pyetja: Si është e 

mundur, që Kur‟ani Fisnik i ka cituar këto dy çështje në mesin e të 

gjitha programeve praktike të Islamit? Shkaku për këtë është se 

Islami ka dimensione të ndryshme, të cilat mund të përmblidhen 
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në tri pika kryesore: lidhja e njeriut me Zotin, lidhja e njeriut me 

krijesat e All‟llahut të Lartësuar dhe lidhja e njeriut me veten e tij. 

Pika e tretë ka lidhje të drejtpërdrejtë me pikën e parë dhe të dytë, 

kurse namazi dhe dhënia e lëmoshës janë simbol i lidhjes së pikës 

së parë me të dytën. 

Namazi është shfaqja që shpalos lidhjen e njeriut me 

Krijuesin tij. Kjo lidhje shfaqet më qartë se çdo vepër tjetër në 

namaz, kurse dhënia e lëmoshës është simbol i lidhjes mes 

krijesave të All‟llahut të Lartësuar. Furnizimi i të mirave, në 

kuptimin e tij të gjerë, përfshin çdo mirësi materiale e shpirtërore.  

Duke parë se kjo sure është mekase dhe se gjatë zbritjes së 

saj, legjitimiteti i dhënies së zekatit nuk ishte shpallur akoma, 

atëherë nuk mund të themi se dhënia e lëmoshës, e përmendur këtu, 

ka lidhje me zekatin. Ky ajet ka një kuptim të gjerë dhe përfshin 

edhe zekatin pas urdhërimit të tij. 

Nëse rrënjoset besimi, atëherë ai do të manifestohet me 

vepra, duke e afruar njeriun me Zotin e tij nga njëra anë, dhe me 

robtë e Tij, nga ana tjetër. 

 

2- Përse duhet dhënë fshehurazi dhe haptazi? 

Shpesh, në ajetet kur‟anore lexojmë se besimtarët 

shpenzojnë ose japin sadaka e lëmoshë fshehurazi dhe haptazi. Në 

këtë renditje, All‟llahu i Lartësuar, me përmendjen e shpenzimit 

citon mënyrën se si jepet kjo sadaka, sepse ndonjëherë dhënia 

fshehurazi ka një ndikim shumë të madh dhe është fisnikëri, kurse 

herë tjetër dhënia haptazi, mund të bëhet shkak që t‟i inkurajojë 

njerëzit, në mënyrë që edhe ata ta zbatojnë këtë ritual fetar. Nëse 
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hapet një luftë midis një shteti islam dhe një tjetri jobesimtar, 

atëherë do t‟i shihnim njerëzit besimtarë që çdo ditë do të mbartin 

ndihma në vendet e prekura nga lufta apo që ndihmojnë të vrarët, 

të plagosurit dhe ata në nevojë (si fëmijë, gra dhe pleq). Dihet se 

përhapja e lajmeve për të ndihmuar njerëzit në nevojë është 

shumë e dobishme, në mënyrë që të shërbejë si një argument në 

ngushëllimin e tyre dhe mbështetjen e tyre për luftëtarët e tyre, 

duke ringjallur kështu, shpirtin  njerëzor dhe duke i inkurajuar ata 

që nuk i janë bashkuar këtij karvani ende. Në një situatë të tillë, 

dhënia e sadakasë haptazi ka një ndikim më të madh. 

Disa komentues të Kur‟anit kanë thënë se ndryshimi 

ndërmjet dy shpenzimeve, është se dhënia e lëmoshës haptazi 

lidhet me obligimet. Për këtë, nuk ka pse të ekzistojë frika se mos 

ajo bëhet për syfaqësi. Kjo për shkak se të vepruarit sipas 

obligimeve është e domosdoshme, është detyrë për të gjithë dhe 

nuk ka pse të fshihet. Ndërsa lëmosha e pëlqyer, meqë është 

shtesë e detyrës obligative, ka mundësi që të shoqërohet me 

dukjen dhe syfaqësinë. Për pasojë,  fshehja e saj është më e 

preferuar. Por me sa duket, ky komentim nuk është një burim 

tërësisht konfidencial, por është degëzim i komentimit të parë.  

 

3- Dita në të cilën nuk ka as kompensim e as miqësi    

Dihet se Dita e Kiametit është Dita në të cilën do të 

paraqiten rezultatet dhe do të merret shpërblimi i veprave. Sipas 

kësaj renditjeje, askush nuk do të mund të shpëtojë atje nga 

ndëshkimi nëpërmjet haraçit, me pasuri apo me miqësi. Edhe nëse 

supozojmë se njeriu do të shpenzonte gjithçka që ka në tokë, pa 

dyshim që nuk do të mund të fshinte, qoftë edhe sa një grimcë 
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atomi, nga ndëshkimi i veprave të tij. Kjo për shkak se libri i tij në  

“shtëpinë e veprës” d.m.th në dynja, është i mbushur me mëkate e 

gabime, kurse atje është “shtëpia e llogarisë”. 

Po kështu, edhe lidhja materiale me sadakanë, nuk mund ta 

shpëtojë atë nga ndëshkimi. Me fjalë të tjera, në përgjithësi njeriu 

mbështetet te pasuria ose ndërmjetëson - duke dhënë ryshfet, 

duke shfrytëzuar lidhjet - që të shpëtojë nga vështirësitë që mund 

të hasë në këtë botë. Nëse imagjinata e tij për Botën Tjetër është 

njëlloj, atëherë ky është një argument i hamendësimit dhe i 

injorancës. 

Prej këtu qartësohet se mohimi i ekzistencës së miqësisë 

dhe i shoqërisë në këtë ajet, nuk është në kundërshtim me 

miqësinë e besimtarëve në Botën Tjetër. Për këtë të fundit kanë 

treguar disa ajete, sepse ajo është sadakaja e dashurisë shpirtërore 

nën hijen e besimit.    

Ndërsa për sa i përket ndërmjetësimit - shefatit -  ai është i 

zhveshur nga çdo kuptim material. Por duke parë sqarimin e disa 

ajeteve, nuk ka dyshim se është nën hijen e lidhjeve shpirtërore 

dhe vlefshmërisë së një pjese për shkak të veprave të mira. Këtë 

tematikë e kemi shpjeguar në komentimin e ajetit 254 të sures “El 

Bekare”. 

 

4- Të gjitha krijesat janë nën urdhrin e njeriut 

Edhe një herë tjetër, në këto ajete përballemi me 

nënshtrimin ndaj njeriut, të krijesave të ndryshme në tokë dhe në 

qiell. Ky nënshtrim është i ndarë në gjashtë pjesë: nënshtrimi i 

anijeve, i lumenjve, i diellit, i hënës, i ditës dhe i natës. Vërejmë se 
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një pjesë e krijesave të nënshtruara janë prej qiellit, një pjesë tjetër 

prej tokës dhe një pjesë e tretë janë dukuri ndërmjet të dyjave 

(natës dhe ditës). 

Njeriu në këndvështrimin e Kur‟anit është një krijesë 

madhështore, të cilit All‟llahu i Lartësuar ia ka nënshtruar gjithçka 

në ekzistencë, ose i ka lënë frerët e çështjeve të tyre në dorën e tij, 

ose ato lëvizin  brenda  interesave dhe dobive të tij. Kjo madhështi 

dhe ky respekt e kanë bërë atë prej krijesave më fisnike.    

Dielli e ndriçon njeriun me dritë, i jep nxehtësinë, e 

ndihmon në zhvillimin e bimëve dhe pastron  ambientin  e tij nga 

sëmundjet, i jep atij gëzim dhe harmoni dhe i mëson jetën. 

Hëna është një llambë në natën e tij të errët. Nga shenjat e 

saj shfaqet fenomeni i zbaticës dhe i baticës, që zgjidhin shumë 

probleme, lëvizin ujërat e papastra të deteve, që oksigjeni të futet 

në to, në mënyrë që të jenë në shërbim të krijesave të gjalla. 

Erërat ndihmojnë në lëvizjen e anijeve nëpër oqeane. Anijet 

janë mjeti më i madh i transportit në shërbim të njeriut. Erërat 

ndonjëherë mund të shtyjnë një anije me përmasat e një qyteti të 

vogël dhe ta transferojnë atë në oqeane.     

Lumenjtë burojnë për t‟i shërbyer njeriut, për të vaditur 

kulturat bujqësore e të mbjellat, për t‟u dhënë për të pirë bagëtive, 

e bëjnë ambientin e tij të lulëzuar. Gjithashtu, në to kultivohen e 

rriten peshq për t‟u ushqyer. 

Errësira e natës është prehje e qetësi për njeriun, i kthen atij 

forcën dhe e zbut nxehtësinë e atmosferës përvëluese të ditës.      
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Drita e ditës i jep mundësi njeriut që të zhvillojë aktivitetin 

e tij, i krijon atij ngrohtësinë dhe nxehtësinë. 

Përmbledhje 

Nuk ka dyshim se gjithçka që ndodhet mbi tokë dhe rreth 

saj është në dobi të njeriut. Këto mirësi i japin njeriut një status të 

lartë, e bëjnë të kuptojë madhështinë e pozitës së tij dhe e nxisin 

që të falënderojë më shumë. 

Nga ky qartësim përfitojmë gjithashtu, se nënshtrimi në 

gjuhën e Kur‟anit ka dy kuptime: 

I pari: nënshtrimi në dobi të njeriut dhe interesave të tij (si: 

nënshtrimi i diellit dhe i hënës).  

I dyti: nënshtrimi, që i vë frerët e çështjeve në dorën e 

njeriut (si: nënshtrimi i anijeve dhe i deteve).   

Për sa i përket asaj që besojnë një pjesë, se këto ajete 

tregojnë nënshtrimin e hënës për njeriun në këtë kohë, këtë 

mendim nuk e shohim si të saktë e të arsyeshëm, sepse ka disa 

ajete të tjera, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ai ka vënë në 

shërbimin tuaj çka gjendet në qiej dhe në Tokë. Të gjitha janë 

prej Tij. Me të vërtetë, në këto ka shenja për njerëzit që 

mendojnë”1; prandaj, njeriu nuk është i aftë që të arrijë te të gjitha 

planetet.    

Po, është e vërtetë që në Kur‟an ka disa ajete që mund të 

tregojnë për këtë lloj nënshtrimi. Këtë tematikë, me lejen e 

All‟llahut të Lartësuar, do ta trajtojmë në komentimin e sures “Er 

                                                            
1 Sure “El Xhathije”, ajeti 13. 
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Rrahman” (Një diskutim paraprak rreth nënshtrimit të krijesave 

ndaj njeriut gjendet në fundin e ajetit 2 të sures “Rra‟d”). 

 

5- Lëvizja  

Siç e kemi treguar edhe më parë, fjala “daib” rrjedh nga fjala 

“du‟ub”, që do të thotë: vazhdimësi e lëvizjes sipas zakonit dhe ligjit të 

caktuar. Dielli nuk rrotullohet rreth tokës, por toka rrotullohet 

rreth diellit, ndërsa ne mendojmë se dielli rrotullohet rreth nesh. 

Kjo lëvizje nuk është ajo së cilës i referohet kuptimi i fjalës “daib”, 

por vazhdimësia në plotësimin e veprimit hyn në kuptimin e fjalës 

“duubun”. Ne e dimë më së miri se dielli dhe hëna kanë një 

program të mirëllogaritur për emetimin e dritës. 

6- A na i dhuron All‟llahu i Lartësuar të gjitha ato që i 

kërkojmë? 

Në ajetet e lartpërmendura lexuam se All‟llahu i Lartësuar 

është treguar Bujar me ne dhe na ka dhënë çdo gjë që i kemi 

kërkuar (fjala “min” në këtë ajet ka kuptimin disa). Shumë gjëra që 

njeriu kërkon nga Zoti i tij mund t‟i kthehen kundër tij me të keq  

ose shkatërrim, por All‟llahu i Lartësuar është i Mençur, i Ditur e 

Mëshirues dhe nuk u përgjigjet kërkesave të tilla. Nga ana tjetër, 

shumë herë vërejmë se njeriu nuk kërkon gjë me gjuhën e tij, por 

ai e shpreson me natyrën e ndërgjegjen e tij, dhe në këtë rast, 

All‟llahu i Lartësuar i përgjigjet atij. Kështu, ka shumë mundësi që 

kërkesa në fjalinë ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ai ju jep 

gjithçka që i kërkoni”, të përfshijë si kërkesën që bëhet me gjuhë, 

ashtu edhe atë që buron prej natyrës dhe ndërgjegjes.  
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7- Përse të mirat e All‟llahut të Lartësuar nuk mund të 

numërohen? 

Po, është e sigurtë se All‟llahu i Lartësuar e përfshin të 

gjithë ekzistencën tonë. Nëse lexojmë libra të ndryshëm në 

shkencat natyrore, sociale, psikologjike etj., do të vërejmë se deri 

ku shkojnë dhe zgjerohen skajet e këtyre të mirave. Nuk ka 

dyshim se në çdo moment që merr frymë njeriu, ka dy mirësi, dhe 

për secilën prej tyre ka një falënderim të domosdoshëm. 

Për më tepër, ne kemi mësuar se mesatarja e numrit të 

qelizave të gjalla, që ndodhen në trupin e njeriut, është afro 

dhjetëra milion e miliarda të tilla. Çdo grup i këtyre qelizave 

përbën një pjesë efektive në trup dhe ky numër është aq i madh, 

saqë nëse përpiqemi që t‟i numërojmë, do të na duheshin qindra 

vjet. 

Kjo është vetëm një pjesë e mirësive të All‟llahut ndaj nesh, 

prandaj ne nuk mund t‟i numërojmë mirësitë e Tij: “Edhe nëse 

përpiqeni t‟i numëroni dhuntitë e All‟llahut, nuk do të mund t‟i 

numëroni dot.”.  

Në gjakun e njeriut ndodhen dy grupe rruazash gjaku (ato 

janë qeliza të vogla, që qarkullojnë në gjak dhe që kanë detyra të 

rëndësishme jetësore). Prej këtyre, janë me miliona rruaza të kuqe, 

të cilat kanë si detyrë të përçojnë oksigjenin për shkak të djegies 

dhe prodhimit të qelizave të trupit, si dhe miliona rruaza të 

bardha, detyra e të cilave është ruajtja e shëndetit të trupit 

kundrejt sulmeve të mikrobeve. Fakti më i habitshëm është se këto 

rruaza janë në lëvizje të vazhdueshme në shërbim të njeriut. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

391 

Pra, a jemi ne në gjendje që të numërojmë mirësitë e 

pafundme të të Madhërishmit?!     

 

8- Vërtet, njeriu është i padrejtë dhe mohues! 

All‟llahu i Lartësuar i ka nënshtruar dhe i ka vënë në 

shërbimin e njeriut të gjitha krijesat. Ai ia ka përgatitur njeriut të 

gjitha këto mirësi, duke ia përmbushur të gjitha nevojat, por 

njeriu, për shkak të largimit të tij nga drita e besimit dhe e 

edukimit, hedh hapa drejt padrejtësisë e tiranisë dhe i mohon 

mirësitë.      

Monopolistët garojnë për të marrë monopolin mbi mirësitë 

e shumta të All‟llahut dhe për të kontrolluar burimet e tyre 

jetësore, edhe pse ata shfrytëzojnë vetëm një pjesë të vogël dhe 

privojnë të tjerët me to. Kjo padrejtësi shfaqet në mënyra e forma 

të ndryshme, si: kontrolli ndaj popujve të varfër e të pafuqishëm, 

kolonializimi i tyre dhe shkelja e të drejtave. Në këtë mënyrë, jeta 

e njeriut ekspozohet ndaj shkatërrimit, luftërave, derdhjes së 

gjakut apo vjedhjes së pasurisë.  

Kur‟ani i bën thirrje njeriut: “O njeri! Çdo gjë sipas masës së 

mjaftueshme është nën shërbimin tënd, me kusht që ti të mos jesh 

i padrejtë e mohues. Është obligim që ti të jesh i kënaqur me atë që 

të është caktuar dhe të mos i shkelësh asnjëherë të drejtat e të 

tjerëve”. 
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Ajetet 35 – 41 

 

                                

                                 

                              

                             

                           

                                

                         

                          

                                

          

 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

393 

“(Kujtoje) kur Ibrahimi tha: „O Zoti im, bëje të sigurtë këtë qytet 

dhe më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve!” 

“O Zoti im, ata kanë shmangur shumë njerëz (nga rruga e 

drejtë). Ai që më pason mua, është i fesë sime; ndërsa për atë që 

më kundërshton mua, Ti, me të vërtetë, je Falës dhe 

Mëshirëplotë.” 

“O Zoti ynë, unë kam vendosur disa nga pasardhësit e mi, në 

një luginë që nuk mbillet, afër Shtëpisë Tënde të Shenjtë, që të 

falin namazin. Prandaj, bëj që zemrat e njerëzve të ndiejnë 

dashamirësi për ta dhe jepu fruta, me qëllim që ata të të 

falënderojnë.” 

“O Zoti ynë, Ti e di vërtet çfarë fshehim e çfarë shfaqim haptazi. 

All‟llahut nuk i fshihet asgjë, as në Tokë, as në qiell.” 

“Qoftë lavdëruar All‟llahu, i cili në pleqëri më dhuroi Ismailin 

dhe Is‟hakun! Vërtet, Zoti im i dëgjon lutjet!”  

“O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë 

namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!” 

“O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në Ditën 

kur do të jepet llogari!‟” 
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Komentimi 

 

Lutja  e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) 

Në ajetet e mësipërme u fol për besimtarët e sinqertë e 

falënderues ndaj mirësive të All‟llahut të Lartësuar, ndërsa këto 

ajete trajtojnë disa lutje dhe kërkesa të robit luftëtar dhe 

falënderues të All‟llahut, Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!). 

Ky trajtim e plotëson diskutimin e mëparshëm dhe është një 

model i gjallë për ata që duan të përfitojnë nga mirësitë e 

All‟llahut në mënyrën më të mirë.    

All‟llahu i Lartësuar thotë: “(Kujtoje) kur Ibrahimi tha: „O 

Zoti im, bëje të sigurtë këtë qytet dhe më ruaj mua dhe 

pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve!‟”. Ibrahimi (Paqja e 

All‟llahut qoftë mbi të!) e ka ditur mirë fatkeqësinë e madhe që 

fshihej pas adhurimit të statujave dhe se sa shumë kanë rënë 

viktima në këtë rrugë: “O Zoti im, ata kanë shmangur shumë 

njerëz (nga rruga e drejtë).”. A ka humbje më të madhe sesa kjo, 

ku njeriu humbet edhe logjikën dhe mençurinë e tij?    

O Zoti im, unë me të vërtetë po bëj thirrje në njësimin Tënd dhe i 

ftoj të gjithë që të të adhurojnë Ty: “Ai që më pason mua, është i fesë 

sime; ndërsa për atë që më kundërshton mua, Ti, me të vërtetë, 

je Falës dhe Mëshirëplotë.”.  

Me këtë shprehje, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ka dashur t‟i 

thotë All‟llahut të Lartësuar: “O Zoti im, edhe nëse fëmijët e mi 

devijojnë nga rruga e njësimit dhe adhurojnë idhujt, nuk ka dyshim se 

ata nuk janë pjesë e imja; e nëse të tjerët, veç tyre, ecin në rrugën e 

njësimit, atëherë ata janë fëmijët dhe vëllezërit e mi”. 
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Artikulimi i edukuar dhe zemërgjerë i Ibrahimit (Paqja e 

All‟llahut qoftë mbi të!) meriton të vërehet me kujdes, sepse ai nuk 

thotë se kush e kundërshton atë, nuk është prej tij, apo se do ta 

ndëshkojë atë me një ndëshkim të rëndë, por thotë: “ndërsa për 

atë që më kundërshton mua, Ti, me të vërtetë, je Falës dhe 

Mëshirëplotë”.  

Pastaj Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) vazhdon me lutjen dhe 

përkushtimin e tij dhe thotë: “O Zoti ynë! Unë kam vendosur 

disa nga pasardhësit e mi në një luginë që nuk mbillet, afër 

Shtëpisë Tënde të Shenjtë, që të falin namazin.”.  

Kjo ka ndodhur kur All‟llahu e gëzoi atë me Ismailin, me 

robëreshën e tij Haxheren, gjë që shkaktoi zilinë e gruas së tij të 

parë, Sarës, e cila nuk mundi ta duronte më praninë e Haxheres 

dhe djalit të saj dhe i kërkoi Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi 

të!) që t‟i çonte në një vend tjetër. Ibrahimi iu përgjigj kërkesës së 

saj sipas udhëzimeve të All‟llahut dhe i çoi Ismailin dhe nënën e tij 

në shkretëtirën e thatë të Mekës, i la aty dhe u largua.  

Nuk kaloi shumë kohë dhe nëna me fëmijën filluan të 

ndienin etje nën hijen e diellit përvëlues. Haxherja u përpoq 

shumë që të shpëtonte djalin e saj, por All‟llahu i Lartësuar deshi 

që ajo tokë të ishte një vend i rëndësishëm për adhurim dhe 

kështu, aty ajo zbuloi burimin e Zemzemit. Nuk kaloi shumë kohë 

kur fisi beduin “xherhem”, që ishte afër tyre, e morën vesh lajmin 

dhe shkuan e u ngulën tek ata. Kështu, Meka filloi të zhvillohej 

pak e nga pak.    

Pastaj, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) e vazhdon kërkesën dhe 

lutjen e tij duke thënë: Zoti im, familja ime jeton në këtë 

shkretëtirë përvëluese, në shenjë respekti ndaj shtëpisë Tënde:  
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“Prandaj, bëj që zemrat e njerëzve të ndiejnë dashamirësi për ta 

dhe jepu fruta, me qëllim që ata të të falënderojnë.”. 

Nga këtu qartësohet se njeriu njehsues dhe i ditur e njeh 

kufizimin e dijes së tij përballë dijes së All‟llahut të Lartësuar. Në 

të vërtetë, ai nuk e di se çfarë është e dobishme për të, përveç 

All‟llahut të Lartësuar. Në shumë raste, ai kërkon nga All‟llahu 

gjëra që nuk janë në dobi të tij, ose nuk  kërkon kur ka mirësi për 

të. Ndonjëherë, ai nuk është në gjendje që t‟i kërkojë me gojën e tij, 

por e fsheh në thellësitë e zemrës, prandaj edhe e komenton në 

fund për atë që ka kaluar prej lutjes së tij dhe thotë: “O Zoti ynë, 

Ti e di vërtet çfarë fshehim e çfarë shfaqim haptazi! All‟llahut 

nuk i fshihet asgjë, as në Tokë, as në qiell.”.  

Nëse unë jam i mallëngjyer dhe i dëshpëruar për ndarjen e gruas 

dhe djalit tim, Ti këtë gjë e di më së miri. Ti i vëren lotët e syve të mi që 

rrjedhin. Edhe nëse zemrën time e ka kapluar pikëllimi i ndarjes dhe 

kënaqësia e veprës është përzier me obligimet dhe bindjen ndaj 

urdhëresave të Tua, pa dyshim që Ti e di këtë.   

Kur u ndava nga bashkëshortja dhe ajo më tha: “Te kush po na 

lë?”, nuk ka dyshim se Ti e di më së miri për të, të ardhmen e saj dhe të 

ardhmen e kësaj toke.    

Pastaj Kur‟ani Famëlartë tregon për falënderimin e 

Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) ndaj mirësive të All‟llahut të 

Lartësuar. Më të rëndësishmet, që i ka dalluar Ibrahimi (Paqja e 

All‟llahut qoftë mbi të!) e që e ka falënderuar All‟llahun, janë dy 

djemtë e drejtë e të devotshëm, Ismaili dhe Is‟haku, që Ai ia 

dhuroi në moshën e pleqërisë. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: 
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“Qoftë lavdëruar All‟llahu, i Cili në pleqëri më dhuroi Ismailin 

dhe Is‟hakun!”1; “Vërtet, Zoti im i dëgjon lutjet!”.  

Më pas vazhdon përsëri me lutjen dhe kërkesën e tij e 

thotë: “O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë 

përherë namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!”. 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) e përfundon lutjen e tij duke 

thënë: “O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në 

Ditën kur do të jepet llogari!”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- A ka qenë Meka një qytet në atë kohë?    

Në ajetet e mëparshme vërejtëm se Ibrahimi (Paqja e 

All‟llahut qoftë mbi të!) ka thënë: “O Zoti ynë, unë kam vendosur 

disa nga pasardhësit e mi, në një luginë që nuk mbillet”. Kjo gjë 

tregon se Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) bashkë me 

familjen e tij - Ismailin dhe Haxheren - janë të parët që kanë hyrë 

në tokën e Mekës, e cila ishte e pambjellë dhe e pabanuar. Ajo 

                                                            
1 Midis komentuesve të Kur‟anit ka një kontradiktë për moshën që ka pasur 
Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) kur kanë lindur Ismaili dhe Is‟haku. 
Disa prej tyre thonë se kur ka lindur Ismaili, mosha e Ibrahimit ka qenë 99 vjeç, 
kurse kur ka lindur  Is‟haku, ai ka qenë 112 vjeç. Disa komentues të tjerë thonë 
se ka qenë më shumë ose më pak se aq. Përtej kësaj, ajo që nuk diskutohet, 
është se Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) ka qenë në një moshë që është e 
vështirë për të lindur fëmijë. 
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ishte e shkretë dhe kishte vetëm themelet e Shtëpisë së All‟llahut 

të Lartësuar, Qabesë, si dhe një grumbull malesh të shkreta pa 

bimësi. 

Por ne e dimë më së miri se ky nuk ka qenë udhëtimi i 

vetëm i Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) për në Mekë, por 

këmba e tij e ka shkelur disa herë atë tokë. Në atë kohë, Meka po 

merrte formën e një qyteti. Atë e ka banuar fisi Xherhem, dhe me 

daljen e burimit të Zemzemit, ajo u bë e përshtatshme për banim. 

Është e sigurtë se lutjet e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë 

mbi të!) janë bërë në njërin nga udhëtimet e tij, prandaj edhe e ka 

përshkruar këtë vend me emrin “qytet”, siç thotë All‟llahu i 

Lartësuar: “O Zoti im, bëje të sigurtë këtë qytet!”. Ndërsa fjala e 

Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), ku thotë: “në një luginë 

që nuk mbillet”, mund të jetë tregues i udhëtimit të tij të parë ose 

tregues për tokën e Mekës, pasi ajo kishte marrë formën e një 

qyteti. Në të vërtetë, ajo vazhdon të jetë e përshtatshme për t‟u 

mbjellë, sepse nga ana gjeografike shtrihet ndërmjet maleve të 

thata, që kanë burime të pakta. 

 

2- Siguria e tokës së Mekës  

Gjëja e parë që kërkoi Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi 

të!) nga Zoti i tij, ishte siguria e këtij vendi. Kjo na e bën të qartë se 

mirësia e sigurisë është prej kushteve të para të jetës së njeriut dhe 

banimit të tij në atë vend. Kjo për shkak se në një vend të 

pasigurtë nuk mund të jetohet, qoftë edhe sikur të mblidhen të 

gjitha të mirat e dynjasë në të. Në atë qytet ku humbet mirësia e 

sigurisë, do të humbasin të gjitha mirësitë e tij. 
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Duhet të vërejmë me kujdes se përgjigjja e All‟llahut të 

Lartësuar ndaj lutjes së Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) në 

lidhje me sigurinë e Mekës, ka dy këndvështrime: nga njëra anë, 

All‟llahu i Lartësuar i dhuroi sigurinë që në krijim (tekuinijeh) - 

prandaj, edhe në historinë e saj, Meka nuk ka parë asnjë gjurmë të 

vogël të prishjes së sigurisë -  ndërsa nga ana tjetër, Ai i ka dhënë 

sigurinë legjislative; pra, All‟llahu i Lartësuar ka vendosur që të 

garantojë të gjithë njerëzit - madje edhe kafshët - në këtë tokë të 

bekuar, ka ndaluar gjuetinë e kafshëve, si dhe ka ndaluar 

përndjekjen e kriminelëve, të cilët strehohen në Qabe.   

 

3- Lutja e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) për 

largimin nga adhurimi i idhujve 

Nuk ka dyshim se Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) 

ka qenë Pejgamber i mbrojtur nga gjynahu. Po kështu, edhe dy 

djemtë e tij, Ismaili dhe Is‟haku, kanë qenë Pejgamberë të mbrojtur 

nga mëkatet sepse ata të dy përfshihen në fjalën “djemtë e mi”. 

Por përsëri, ai i lutet All‟llahut të Lartësuar, që t‟i mbrojë e t‟i 

largojë ata nga adhurimi i idhujve. 

Ky është një argument në luftën kundër adhurimit të 

idhujve, gjë që e kanë kërkuar nga All‟llahu i Madhëruar edhe 

Pejgamberët e mbrojtur nga gjynahu dhe shkatërruesit e statujave. 

Kjo është një paralele e kujdesit të Pejgamberit në këshillimin e tij 

për Aliun, apo Imamëve të tjerë në këshillat e tyre për çështjen e 

namazit. Lënia e namazit nuk mund të imagjinohej kurrsesi nga 

ana e tyre; përkundrazi, namazi është shtylla e begatisë dhe e 

përpjekjeve të tyre.   
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Shtrohet pyetja: si është e mundur që Ibrahimi të thotë “O 

Zoti im, ata kanë shmangur shumë njerëz (nga rruga e drejtë)”, 

ndërkohë që idhujt nuk janë gjë tjetër veçse gurë e drurë  të 

gdhendur dhe nuk janë në gjendje që t‟i humbasin njerëzit? 

Përgjigjen e kësaj pyetjeje mund ta japim duke e parë 

çështjen nga dy këndvështrime:  

E para: Idhujt nuk kanë qenë gjithmonë prej guri të 

gdhendur apo prej druri, por idhuj kanë qenë edhe faraonët apo 

njerëz të tillë, si Nemrudi etj, të cilët u bënin thirrje njerëzve që t‟i 

adhuronin ata dhe e quajtën veten “zoti më i madh”, ai që jep dhe 

merr jetë. 

E dyta: ndonjëherë, ata që mbanin gjallë çështjen e 

statujave, e shpalosnin madhërimin dhe zbukurimin e tyre në një 

mënyrë të atillë, që me të vërtetë i çonte në humbje masën e 

njerëzve dhe i devijonte nga rruga e drejtë. 

 

4- Cilët janë ndjekësit e Ibrahimit? 

Në ajetet e mësipërme lexuam se Ibrahimi (Paqja e All‟llahut 

qoftë mbi të!) thotë: “Ai që më pason mua, është i fesë sime”. A 

janë pasuesit e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) vetëm ata 

që ishin në kohën e tij, apo ata që ishin në fenë e tij në periudhat e 

mëpasme, apo përfshijnë të gjithë njehsuesit dhe besimtarët e 

sinqertë në mbarë botën - duke e konsideruar Ibrahimin (Paqja e 

All‟llahut qoftë mbi të!) si një shembull në njësim (Teuhid) dhe 

shkatërrues të idhujve? 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

401 

Nga ajetet kur‟anore, e në mënyrë të veçantë nga ajeti 78 i 

sures “El Haxh”, mësojmë se lutja e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut 

qoftë mbi të!)përfshin të gjithë ata që e njësojnë All‟llahun e 

Lartësuar dhe ata që luftojnë në rrugën e njësimit. Këtë komentim 

e përforcon edhe ajo çfarë është transmetuar nga Ehli Bejti (Paqja 

qoftë mbi ta!), ku Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush 

na do, është prej nesh, Ehli Bejtit”. I thashë “Vërtet, prej jush?”. Ai 

tha: “Prej nesh, për Zotin! A nuk e ke dëgjuar fjalën e Ibrahimit, 

ku thotë: „Ai që më pason mua, është i fesë sime?‟”.1  

Ky hadith qartëson të qënit me shpirt të individit prej Ehli 

Bejtit, nëse ecën në linjën e tyre dhe nëse ndjek rrugën e tyre.   

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ne jemi familja e 

Ibrahimit. A po largoheni nga feja e Ibrahimit? All‟llahu i 

Lartësuar ka thënë: „Ai që më pason mua, është i fesë sime.‟”2. 

 

5- Vend jopjellor, por i sigurtë 

Ata që kanë udhëtuar në Mekë, e dinë më së miri se ajo 

shtrihet mes maleve shkëmbore e të thata, pa ujë e pa kullota. 

Duket sikur gurët janë vënë në furra të nxehta dhe pastaj janë 

vendosur atje në vendet e tyre. Në të njëjtën kohë, ajo është 

qendra më e madhe e adhurimit dhe shtylla më e vjetër e njësimit 

në faqen e banuar të tokës. Gjithashtu, Meka është vendi që e ka 

shenjtëruar All‟llahu i Lartësuar dhe e ka bërë të sigurtë. 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 548, hadithi 102. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 2, f. 548, hadithi 100. 
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Këtu, shumëkujt mund t‟i shkojë në mendje kjo pyetje: 

përse All‟llahu i Lartësuar e ka bërë këtë vend një qendër kaq të 

rëndësishme në një tokë të tillë? 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i përgjigjet kësaj pyetjeje me 

një përshkrim të bukur e të qartë dhe me shprehjet më të bukura 

filozofike në hytben e tij bindëse, ku thotë: “Ai e ndërtoi atë shtëpi 

në pjesën më shkëmbore të Tokës, në një vend malor me fare pak 

dhé të butë, në luginat më të ngushta midis maleve të rrepta, në 

hapësirat e pamata me rërë të shkrifët, ku burimet janë të pakta 

dhe banorët të shpërndarë e të rrallë, ku nuk shtohen dot as 

devetë, as kuajt, as lopët, as delet dhe as gjë tjetër. 

Pastaj Ai e urdhëroi Ademin dhe bijtë e tij të mos e hiqnin 

atë vend nga vëmendja. Kështu kjo shtëpi u bë pikënisja e 

udhëtimeve të tyre në kërkim të kullotave, si dhe vend qëndrimi 

për karvanet. E, në këtë mënyrë, shpirtërat njerëzorë nguteshin 

drejt saj që nga shkretëtira të largëta e të thata, që nga lugina të 

ulëta e të futura thellë midis maleve e që nga ishuj të hallakatur 

nëpër dete. Ata shkundin shpatullat gjithë përulësi, shprehin 

mirënjohjen që i ftoi e priti në audiencën e Tij, ecin me këmbë të 

shpejta, me flokë shprishur e faqe tërë pluhur. Në supe kanë 

hedhë një copë të pëlhurtë, bukurinë e fytyrës e kanë fshehur tej 

flokëve të paqethur e mjekrës së parruar - si shenja të misionit të 

madh, ndëshkimit të rreptë, sprovës akoma të hapët dhe 

pastërtisë ekstreme. Të gjitha këto, Zoti i ka bërë një udhë drejt 

Mëshirës së Tij dhe një shteg drejt Parajsës së Tij. 

Zoti mund ta kishte ngulur Shtëpinë e Tij të Shenjtë dhe 

simbolet e Tij të mëdha në mes të pemishteve të blerta, lumenjve, 

fushave të buta e të rrafshta plot pemë e bollëk frutash, me 

popullsi të dendur, me qendra të shumta banimi, me grurë të artë, 
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kopshte të harlisura, lëndina të blerta, ara të ujitura, lulishte të 

lulëzuara dhe me rrugë të rrahura; por atëhere shpërblimi do të 

ishte më i paktë, sigurisht, për shkak të lehtësisë së këtij detyrimi. 

Në qoftë se themelet, mbi të cilat u ngrit Shtëpia e Tij, dhe gurët, 

që e lartësuan, do kishin qenë prej smeraldi gjelbërosh e rubini të 

kuq flakë dhe do kish ngado shkëlqim e llamisje, kjo do ta kishte 

mpakur efektin e dyshimit të strukur në kraharorë, do ta kishte 

paaftësuar farën e veprimit të Shejtanit nëpër zemra dhe do ta 

kishte mehur baticën e mosbesimit tek njerëzit. Po Zoti i provon 

krijesat e Tij me anë të vështirësive e shqetësimeve të ndryshme 

dhe pëlqen të adhurohet edhe kur janë të mjerë dhe të varfër, 

prandaj dhe i fut në brenga e mundime. Dhe me të gjitha këto Ai 

synon të shporrë mendjemadhësinë nga zemrat e tyre e të mbjellë 

në shpirtrat e tyre përunjësi - si një derë përherë e hapur për 

favoret e Tij dhe si një mjet që e bën të lehtë faljen e Tij.1  

 

 

6– Shtatë lutjet e Ibrahimit 

Në këtë ajet, Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) ka bërë 

shtatë lutje që lidhen me njësimin, kërkesat, luftimin e statujave 

dhe adhurimit të tyre si dhe me luftimin e zullumqarëve:    

Lutja e parë është siguria e Mekës, është rregulli më 

madhështor i shoqërisë së Teuhidit (Sa e thellë që është përmbajtja 

e kësaj kërkese!).      

Lutja e dytë është për largimin nga adhurimi i idhujve, që 

është edhe baza e të gjitha besimeve fetare.    

                                                            
1 “Nehxhul Belaga”, Ligjërata 192. 
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Lutja e tretë lidhet me animin e zemrave të besimtarëve, 

me lidhjen e tyre pasionante në raport me djemtë e tij dhe 

ndjekësve të fesë së tij.     

Lutja e katërt është që All‟llahu i Lartësuar t‟i furnizojë ata 

me të gjitha llojet e frutave, që kjo të jetë një shenjë falënderimi 

dhe tërheqje vëmendjeje në një formë më të thellë për Krijuesin e 

mirësive.     

Lutja e pestë është lutja që ta kryejnë me rigorozitet 

namazin, i cili është lidhja më e fortë ndërmjet njeriut dhe Zotit të  

tij. Lutja e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) nuk ka qenë 

vetëm për veten, por edhe për fëmijët e tij. 

Lutja e gjashtë është për pranimin e lutjes së tij. Ne e dimë 

se All‟llahu i pranon lutjet kur ato janë të sinqerta dhe kur burojnë 

nga zemra të pastra dhe shpirtra të lartë. Në të vërtetë, kjo kërkesë 

nga ana e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) përmban në 

thelb arritjen e zemrës së pastër dhe shpirtit të lartë.    

Lutja e shtatë është që All‟llahu ta përfshijë me mëshirën 

dhe butësinë e Tij nëse bën ndonjë mëkat apo gabim, që t‟i 

mëshirojë nënën dhe babain e tij dhe të gjithë besimtarët në Ditën 

e Gjykimit. 

Sipas kësaj renditjeje, lutjet e tij fillojnë me garantimin e 

sigurisë dhe përfundojnë me kërkimin e faljes e të mëshirës. Gjë 

unike është që ai nuk lutet vetëm për veten e tij, por edhe për të 

tjerët, sepse robtë e Zotit nuk janë egoistë. 
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7- A lutet Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) për 

babain e tij? 

Nuk ka dyshim se baba i Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë 

mbi të!), Azeri, ka qenë adhurues i idhujve, e sikurse citon edhe 

Kur‟ani, Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) u përpoq që ta 

udhëzonte atë në rrugën e tij, por përpjekja i dështoi. Nëse 

pranojmë që Azeri ka qenë baba i Ibrahimit, atëherë përse 

Ibrahimi bëri lutje për të dhe kërkoi që All‟llahu i Lartësuar ta 

falte atë, kur shohim se në Kur‟an thuhet: “Nuk i takon të 

Dërguarit dhe besimtarëve që të kërkojnë falje për idhujtarët, 

qofshin këta edhe të afërmit e tyre, pasi u është bërë e qartë se 

ata janë banorë të Xhehennemit?”.1  

Nga ky ajet qartësohet se Azeri nuk ka qenë baba i 

Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), sepse fjala “ebun” – 

“babë”, nganjëherë mund të përdoret për xhaxhain dhe është një 

fjalë që arabët e përdorin më shumë. Ndërsa fjala “ualid” është 

specifike për babain e vërtetë, siç është cituar në ajetet e 

mësipërme. Fjala “ebun”, e cila është përmendur në lidhje me 

Azerin, ka mundësi që të nënkuptojë xhaxhain (el ammu).    

Nga ajetet e lartpërmendura dhe në ajetin e sures “Et 

Teube”, ku flitet për ndalimin e kërkimit të faljes për idhujtarët, 

dalim në përfundimin se Azeri nuk ka qenë baba për Ibrahimin 

(Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!). Për qartësime të mëtejshme, shih 

komentimin e ajetit 74 të sures “El En‟am” dhe ajetin 36 të sures 

“El Araf” të këtij tefsiri. 

 

                                                            
1 Sure “Teube”, ajeti 113. 
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Ajetet 42 - 45  

 

                   

                          

                             

                               

                        

                      

            

 

“Mos mendo kurrsesi që All‟llahu nuk e vëren atë që bëjnë 

keqbërësit! Ai vetëm ua shtyn (dënimin) deri në Ditën kur sytë e 

tyre do të zgurdullohen (nga tmerret që do të shohin).”  

“Dhe, duke vrapuar me kokë lart, nuk do të mund t‟i lëvizin 

sytë, ndërsa zemrat e tyre do të jenë të zbrazëta (nga tmerri).” 
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“Ti (o Muhammed) paralajmëroji njerëzit për Ditën që atyre do 

t‟u vijë dënimi e keqbërësit do të thonë: „O Zoti ynë, na lër edhe 

për pak kohë! Ne do t‟i përgjigjemi thirrjes Tënde dhe do t‟i 

pasojmë të Dërguarit!‟ Por atyre do t‟u thuhet: „Vallë, a nuk 

betoheshit më parë se s‟do të kishte zhdukje për ju?‟” 

“Ju banuat në vendbanimet e atyre që e kishin ngarkuar veten 

me gjynahe dhe e kishit të qartë se si kishim vepruar me ta. Dhe 

Ne ju kishim treguar shumë shembuj.” 

 

 

Komentimi 

 

Dita kur shikimet do të nguliten dhe zgurdullohen  

Në ajetet e lartpërmendura u fol për Ditën e Gjykimit, 

ndërsa ajetet që janë objekt studimi e materializojnë gjendjen e të 

padrejtëve dhe mendjemëdhenjve në atë Ditë, e më pas qartësojnë 

çështjet e lidhura me Ringjalljen dhe plotësojnë tematikën e 

mëparshme rreth Teuhidit. Ajetet fillojnë me kërcënimin e 

zullumqarëve: “Mos mendo kurrsesi që All‟llahu nuk e vëren 

atë që bëjnë keqbërësit!”. 

Kjo, në të vërtetë, është një përgjigje ndaj atyre që thonë: 

nëse kjo botë ka një Zot të Drejtë, atëherë përse i lë keqbërësit në 

gjendjen e tyre? A është Ai i painformuar ndaj tyre, apo nuk është 

në gjendje që t‟i ndalojë ata, edhe pse e di padrejtësinë e tyre? 
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Kur‟ani Famëlartë përgjigjet e thotë se All‟llahu i Lartësuar 

nuk është kurrë i pavëmendshëm ndaj tyre. Ata nuk ndëshkohen 

në mënyrë të menjëhershme sepse kjo botë është vendi i 

sprovimit, i testimit dhe i edukimit të njerëzve. Kjo gjë nuk mund 

të kryhet vetëm se nën hijen e lirisë. Nuk ka dyshim që edhe Dita 

e llogarisë së tyre do të vijë! “Ai vetëm ua shtyn (dënimin) deri në 

Ditën, kur sytë e tyre do të zgurdullohen (nga tmerret që do të 

shohin), dhe, duke vrapuar me kokë lart, nuk do të mund t‟i 

lëvizin sytë, ndërsa zemrat e tyre do të jenë të zbrazëta (nga 

tmerri).”.  

Fjala “teshekhus” rrjedh nga fjala “shukhuus”, që do të thotë 

ndalimi i syve nga lëvizja dhe përqendrimi në një pikë me habi. 

Fjala “muhti‟ijne” rrjedh nga fjala “ihtaun”, që do të thotë 

ngritje e qafës lart, kurse disa besojnë se ka kuptimin e shpejtësisë. 

Disa komentues të tjerë kanë thënë se kjo fjalë ka kuptimin e 

shikimit me përbuzje e përkushtim, me frikë. Kuptimi i parë duket se 

është më afër të vërtetës. 

Fjala “mukni‟i” rrjedh nga fjala “ikna”, që do të thotë ngritje 

e kokës lart. 

Fjalia “nuk lëvizin sytë e tyre (për të parë)” ka kuptimin: 

nuk kanë mundësi të lëvizin as shikimin nga tmerri i madh dhe 

sytë e tyre duken njësoj si sytë e të vdekurve që nuk funksionojnë 

më. 

Fjalia “ndërsa zemrat e tyre do të jenë të zbrazëta (nga 

tmerri)” do të thotë se zemrat e tyre do të jenë të zbrazëta dhe të 

trishtuara nga tmerri i asaj Dite, saqë do të harrojnë çdo gjë, madje 
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edhe veten e tyre. Zemrat dhe shpirtrat e tyre do të humbasin çdo 

perceptim, dituri dhe fuqi.   

Qartësimi i këtyre pesë cilësive, pra: shtangia e syve, 

vrapimi me ngutje, duke i ngritur kokat e tyre lart, moslëvizja e 

syve dhe zbrazëtia e zemrave, është një panoramë e qartë për 

tmerrin e madh të asaj Dite për keqbërësit, të cilët janë tallur me 

çdo gjë. Në atë Ditë, ata nuk do të mundin të lëvizin as qepallat e 

syve të tyre. 

Ata, që të mos i shikojnë këto pamje të tmerrshme, shohin 

vetëm lart, pasi kanë qenë të bindur plotësisht dhe i kanë 

konsideruar të tjerët të çmendur, kurse Sot (Ditën e llogarisë) janë 

bërë të hutuar aq shumë, saqë  shikimi  i tyre duket si ai i 

budallenjve, madje i të vdekurve, një shikim i thatë, pa shpirt dhe 

i mbushur me frikë dhe tmerr.    

Po, kur Kur‟ani Famëlartë dëshiron të përshkruajë një 

pamje ose të materializojë një pozicion, përdor shprehjet më të 

shkurtra, me qartësimin më të përsosur, njësoj sikurse në ajetin e 

mësipërm.     

Që askush të mos mendojë se këto metafora lidhen me një 

grup të caktuar, All‟llahu i Lartësuar i thotë Pejgamberit të Tij 

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

“Ti (o Muhammed) paralajmëroji njerëzit për Ditën që atyre do 

t‟u vijë dënimi e keqbërësit do të thonë: „O Zoti ynë, na lër edhe 

për pak kohë!‟”, në mënyrë që të përfitojmë nga ky moment që Ti 

mund të na dhurosh. Pastaj: “Ne do t‟i përgjigjemi thirrjes Tënde 

dhe do t‟i pasojmë të Dërguarit!” Por kjo është e pamundur! “Por 

atyre do t‟u thuhet: „Vallë, a nuk betoheshit më parë se s‟do të 

kishte zhdukje për ju? Ju banuat në vendbanimet e atyre që e 
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kishin ngarkuar veten me gjynahe dhe e kishit të qartë se si 

kishim vepruar me ta. Dhe Ne ju kishim treguar shumë 

shembuj.‟”. 

Por këto mësime nuk kanë pasur aspak dobi për ju dhe keni 

vazhduar akoma në padrejtësinë dhe tiraninë tuaj kurse tani që po 

qëndroni para dorës së drejtësisë, ju kërkoni që t‟ju jepet përsëri 

mundësia për t‟u kthyer edhe një herë në këtë botë. Çfarë mundësie 

kërkoni? Çdo gjë ka marrë fund!   

 

 

Hulumtime 

 

1- Përse i është drejtuar ky mesazh Pejgamberit tonë? 

Nuk ka dyshim se Pejgamberi (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk e ka imagjinuar asnjëherë 

se All‟llahu i Lartësuar është i painformuar, ose që nuk i vëren 

punët e keqbërësve. Megjithatë, ne vërejmë se ajetet e 

lartpërmendura e kanë drejtuar fjalën e tyre te Pejgamberi dhe i 

thonë atij: “Mos mendo kurrsesi që All‟llahu nuk e vëren atë që 

bëjnë keqbërësit!”. Në të vërtetë, ky është dërgimi i mesazhit në 

mënyrë jo të drejtpërdrejtë tek të tjerët, që është një nga artet e 

elokuencës.  

Duke pasur parasysh këtë, ky artikulim është një metaforë 

e kërcënimit, sikurse mund t‟i themi ndonjëherë dikujt që lë diçka 

mangët: “Mos kujto se nuk e dimë se çfarë bën ti!”; pra, kjo do të 

thotë se: do të të gjykojmë e do të japësh llogari për atë që ke bërë. 
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Sidoqoftë, thelbi i kësaj jete ngrihet mbi dhënien e afatit 

kohor të mjaftueshëm individëve, derisa të shpenzojnë atë që 

kanë. Me qëllim që të mos i mbetet ndonjë justifikim askujt, i jepet 

koha e mjaftueshme para orës së provimit. Kjo kohë është për t‟u 

rikthyer dhe për t‟u rregulluar. 

 

2- Cili është qëllimi i frazës “Ditën që atyre do t‟u vijë 

dënimi”? 

I Dërguari i All‟llahut të Lartësuar (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është urdhëruar që t‟u 

tërheqë vërejtjen njerëzve për këtë Ditë, në të cilën do të zbresë 

ndëshkimi i All‟llahut mbi ta. Por cila Ditë është ajo? Komentuesit 

e Kur‟anit kanë përmendur tri supozime  në lidhje me të:  

E para: është Dita e Kiametit. 

E dyta: është Dita kur të ndodhë vdekja, moment në të cilin 

fillon ndëshkimi i All‟llahut ndaj keqbërësve. 

E treta: është Dita e zbritjes së një pjese të ndëshkimit dhe 

fatkeqësisë në këtë botë, siç është ndëshkimi i popullit të Lutit, 

Adit, Themudit, popullit të Nuhut dhe Faraonit, e cila është kryer 

me anë të përmbytjeve, tërmeteve, erërave të forta etj. 

Edhe pse shumica e komentuesve kanë zgjedhur kuptimin 

e parë, ajetet në vazhdim tregojnë për mundësinë e kuptimit të 

tretë, ku qartësohet se qëllimi është për ndëshkimin në këtë botë, 

sepse pas këtij ajeti, All‟llahu i Lartësuar thotë: “O Zoti ynë, na lër 

edhe për pak kohë! Ne do t‟i përgjigjemi thirrjes Tënde.”.  



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

  

412 

Shprehja “na lër edhe pak kohë!” tregon kërkesën e tyre 

për ta vazhduar jetën edhe për pak kohë në këtë botë, sepse nëse 

kjo do të ndodhte në Botën Tjetër, ata do të thonin: “O Zot, na 

kthe edhe një herë në dynja!”, siç e lexojmë në ajetin 27 të sures 

“El En‟am”, ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Sikur t‟i shohësh ata 

kur të vihen para zjarrit, duke thënë: „Ah! Sikur të ktheheshim 

pas, nuk do t‟i mohonim Shpalljet e Zotit tonë dhe do të 

bëheshim besimtarë!‟”. Por Kur‟ani Fisnik u përgjigjet atyre 

përsëri, e thotë: “Por edhe sikur të ktheheshin, prapë do të bënin 

ato që u ishin ndaluar. Vërtet, ata janë gënjeshtarë.”.1  

Dikush mund të pyesë: Nëse ky ajet tregon për ndëshkimin 

në këtë botë, kurse ajeti para tij, ku thuhet: “Mos mendo kurrsesi 

që All‟llahu nuk e vëren atë që bëjnë keqbërësit!”, na tregon për 

ndëshkimin e Ahiretit, atëherë si mund t‟i pajtojmë këto dy ajete, 

duke e ditur se fjala “innema” është tregues i ndëshkimit të tyre 

vetëm në Botën Tjetër, dhe jo në këtë botë? 

Përgjigje: Përgjigjja bëhet më e qartë duke vërejtur me 

kujdes se ndëshkimi në Botën Tjetër, i cili i përfshin të gjithë 

keqbërësit, nuk mund të ndryshohet apo të zëvendësohet.  

Nëse i kaplon ndëshkimi në këtë botë, siç ka qenë 

ndëshkimi i popullit të Lutit, Nuhut, Themudit e të tjerë si ata, 

atyre do t‟u mbyllen tërësisht dyert e pendimit dhe ata nuk kanë 

rrugë për t‟u kthyer pas e për t‟u penduar. Shumica e keqbërësve, 

kur e shikojnë me sy ndëshkimin, pendohen për atë që kanë kryer. 

Ky pendim është i detyruar dhe nuk ka më asnjë vlerë, prandaj ata 

duhet të pendohen përpara se t‟ju vijë ndëshkimi.  

 
                                                            
1 Sure “El En‟am”, ajeti 28. 



 تفسیر االمثل  ............................................................................................ عشرلثالجزء الثا
 

413 

3- Përse nuk pranohet kërkesa që t‟u jepet edhe një 

mundësi? 

Në ajetet e ndryshme të Kur‟anit Fisnik lexojmë se 

keqbërësit dhe mëkatarët kanë qëndrime të ndryshme dhe 

kërkojnë që të kthehen në këtë botë për të ndrequr sjelljet e tyre e 

për t‟u bërë vepërmirë. Disa nga këto qëndrime kanë lidhje me 

Ditën e Kiametit, siç e cituam në ajetin 28 të sures “El En‟am”, 

kurse disa të tjerë kanë lidhje me momentin e vdekjes, siç e 

tregojnë ajetet 99-100 të sures “Mu‟minun”, ku All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre 

(jobesimtarëve), ai thotë: „O Zoti im, më kthe, që të bëj vepra të 

mira në botën që kam lënë!‟”. Disa të tjerë e kërkojnë rikthimin 

në momentin kur u vjen ndëshkimi i rëndë – siç ka ardhur në këtë 

ajet – ku keqbërësit thonë kur e vërejnë ndëshkimin: “O Zoti ynë, 

na lër edhe për pak kohë! Ne do t‟i përgjigjemi thirrjes Tënde.”. 

E veçanta është se përgjigjja në të gjitha qëndrimet është mohuese.   

Argumenti është i qartë, sepse asnjë prej këtyre dëshirave 

nuk përfaqëson një të vërtetë serioze. Shpresa e tyre është një 

gjendje detyruese, që shfaqet tek njerëzit më të këqinj, dhe nuk 

është një situatë që tregon ndryshimin personal dhe këmbënguljen 

e vërtetë e të sinqertë për rregullimin e jetës së tyre. Gjendja e tyre 

ngjan me atë të idhujtarëve kur i merr tufani dhe kërkojnë 

shpëtimin e All‟llahut, e kur Ai i shpëton dhe i nxjerr në breg, ata i 

thyejnë premtimet e tyre sikur të mos kishte ndodhur asgjë.   
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Për këtë, Kur‟ani Famëlartë në disa ajete të tij thotë: “por 

edhe sikur të ktheheshin, prapë do të bënin ato që u ishin 

ndaluar. Vërtetë, ata janë gënjeshtarë.”.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
355 Për sqarime të mëtejshme, shih komentimin e ajetit 18 të sures “En Nisa”. 
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Ajetet 46 - 52  

                    

                             

                              

                       

                           

                          

                          

 

“Ata kurdisin dredhitë e tyre, por All‟llahu i di dredhitë e tyre. 

Edhe sikur prej dredhive të tyre të shembeshin malet, ata nuk 

do t‟ia dalin mbanë.” 

“As mos mendo se All‟llahu nuk do t‟ua mbajë premtimin e Vet 

të Dërguarve. All‟llahu është vërtet i Plotfuqishëm dhe i Zoti 

për shpagim.” 

“Ditën, kur Toka do të ndërrohet me tokë tjetër, por edhe qiejt, 

të gjithë do të dalin para të Vetmit dhe Ngadhënjyesit All‟llah.” 
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“Dhe atë Ditë do t‟i shohësh keqbërësit të lidhur në pranga.” 

“Rrobat do t‟i kenë prej katrani, e zjarri do t‟ua mbështjellë 

fytyrat.”  

“(Kështu do të jetë) në mënyrë që All‟llahu të shpërblejë cilindo 

për atë që ka punuar. All‟llahu është vërtet i shpejtë në llogari.” 

“Ky (Kur‟an) është Shpallje e qartë për njerëzit, me qëllim që 

ata të marrin paralajmërim nëpërmjet tij, që ta dinë se All‟llahu 

është Një Zot i Vetëm dhe që të këshillohen njerëzit e mençur!” 

 

 

Komentimi 

 

Intrigat e tyre nuk kanë dobi! 

Ajetet e mëparshme na treguan për një nga llojet e 

ndëshkimit të keqbërësve e zullumqarëve. Edhe këto ajete 

tregojnë për një pjesë të veprave të tyre, pastaj për pjesën tjetër të 

ndëshkimit të tyre të  rëndë dhe dënimit të dhembshëm. 

Ajeti i parë thotë: “Ata kurdisin dredhitë e tyre”. 

Ata kanë punuar me të gjitha mundësitë e tyre, që të 

shuanin të vërtetat e Islamit, duke filluar që me zgjimin e interesit, 

kërcënimin, lëndimin, përpjekjet për vrasje dhe përhapjen e 

thashethemeve. Megjithatë, nuk ka dyshim se All‟llahu i zbulon të 

gjitha komplotet dhe i llogarit veprat e tyre. Për këtë, Ai thotë: 

“por All‟llahu i di dredhitë e tyre”. Sido që të jetë, ti o Muhammed, 
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mos u brengos, sepse ata nuk mund të të bëjnë asgjë: “Edhe sikur prej 

dredhive të tyre të shembeshin malet, ata nuk do t‟ia dalin 

mbanë.”. 

Fjala “el mekru” do të thotë intrigë, dredhi, komplot dhe 

mashtrim. Kështu që ndonjëherë kjo fjalë shoqërohet me 

shkatërrimin e ndonjëherë jo. Për komentimin e fjalisë “por 

All‟llahu i di dredhitë e tyre” ka dy mendime:  

Disa komentues, ndër ta edhe dijetari i shquar Tabatabaijj 

në tefsirin e tij “Mijjzan”, thonë se qëllimi me fjalën “All‟llahu i di 

dredhitë e tyre”, është që All‟llahu i Lartësuar përfshin në 

diturinë dhe fuqinë e Tij gjithçka.     

Disa të tjerë, siç është eruditi i shquar Tabresij në tefsirin e 

tij “Mexhmaul Bejan”, thonë se qëllimi me këtë frazë është 

vërtetimi i ndëshkimit të dredhive të tyre tek All‟llahu i 

Madhëruar.  

Komentimi i parë është më afër të vërtetës, sepse ai 

përshtatet me kuptimin e dukshëm të ajetit, që nuk ka nevojë për 

parashtesë dhe as për prapashtesë. Këtë mendim e mbështet fjalia, 

ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Edhe sikur prej dredhive të tyre të 

shembeshin malet, ata nuk do t‟ia dalin mbanë”, që do të thotë 

se sado e fortë të jetë dredhia e tyre, e sado të aftë të jenë ata për të 

thurur komplote e intriga, All‟llahu i Lartësuar është më i Ditur 

dhe më i Aftë se ata dhe do t‟i shkatërrojë ato komplote e intriga. 

Edhe njëherë, All‟llahu i Lartësuar u premton keqbërësve 

dhe zullumqarëve, duke iu drejtuar të Dërguarit të Tij (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “As mos 

mendo se All‟llahu nuk do t‟ua mbajë premtimin e Vet që u dha 



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

  

418 

të Dërguarve të Tij”, sepse mosmbajtja e premtimit buron nga ai 

që nuk ka as fuqi dhe as mundësi, por thotë: “All‟llahu është 

vërtet i Plotfuqishëm dhe i Zoti për shpagim.”. 

Në të vërtetë, ky ajet është plotësues i ajetit përpara këtij, 

ku All‟llahu i Lartësuar thotë: “Mos e mendo kurrsesi që 

All‟llahu nuk e vë re atë që bëjnë keqbërësit!”, që do të thotë se 

afati që u jepet zullumqarëve nuk është përshak se All‟llahu nuk i 

vë re veprat e tyre, porse All‟llahu do të hakmerret ndaj tyre në 

Ditën e njohur, që është Dita në të cilën do të jepet llogaria. Fjala 

hakmarrje nuk do të thotë që kjo vepër ndiqet me urrejtje apo inat, 

siç përdoret zakonisht në veprat e njerëzve, por është ndëshkim, 

dënim dhe zbatim i drejtësisë ndaj zullumqarëve. Madje, ajo është  

rezultat i veprave të vetë njeriut. Nuk ka nevojë të thuhet se, nëse 

nuk do të hakmerrej dhe nuk do t‟i ndëshkonte All‟llahu i 

Lartësuar keqbërësit, atëherë kjo do të ishte në kundërshtim me 

drejtësinë dhe zgjuarsinë e Tij.  

Pastaj All‟llahu i Lartësuar vazhdon e thotë: “Ditën, kur 

Toka do të ndërrohet me tokë tjetër, por edhe qiejt”. Në të 

vërtetë, pas shkatërrimit, çdo gjë do të përtërihet. Njeriu do të 

ringjallet në një krijim të ri dhe një botë të re, që ndryshon në 

gjithçka nga kjo botë, në gjerësinë e saj, në mirësinë dhe dënimin e 

saj, dhe njeriu do të paraqitet para All‟llahut të Lartësuar: “të 

gjithë do të dalin shehshazi para All‟llahut të Vetmit dhe 

Ngadhënjyesit”. 

Fjala “buruz” rrjedh nga fjala “el beraz”, njësoj si “feraz”, që 

do të thotë hapësirë dhe vend i gjerë; shpesh, kjo fjalë vjen me 

kuptimin paraqitje e shfaqje, sepse ekzistenca e diçkaje në hapësirën 

e gjerë ka kuptimin e paraqitjes dhe shfaqjes së saj. Komentuesit 

kanë mendime të ndryshme për kuptimin e këtij ajeti, ku flitet për 
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njerëzit që do të dalin përpara All‟llahut të Lartësuar në Ditën e 

Gjykimit. Shumica e tyre mendojnë se ky ajet nënkupton daljen e 

njerëzve nga varri. 

Mendohet gjithashtu, se me këtë ajet të nënkuptohet edhe 

zbulimi i të fshehtës dhe i të dukshmes të të gjithë njerëzve në 

Ditën kur do të dalin në mahsher përpara All‟llahut të Lartësuar, 

siç e lexojmë në ajetin 16 të sures “El Gafir”, ku All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Ditën, kur ata do të paraqiten të zbuluar, kur 

asgjë e tyre nuk do të jetë e fshehtë për All‟llahun.”. Po kështu, 

në ajetin 9 të sures “Et Tarik”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Ditën, 

kur do të zbulohen të fshehtat.”.  

Shtrohet pyetja: A ka ndonjë gjë të fshehtë për All‟llahun e 

Lartësuar në këtë botë, e cila do të shfaqet në Botën Tjetër? A 

mundet që All‟llahu i Lartësuar të mos dijë se çfarë ka në varre 

dhe të mos i dijë të fshehtat e njerëzve?  

Përgjigje: Nëse e vërejmë me kujdes këtë pikë, kuptojmë se 

bëhet fjalë për dy botë: të dukshmen dhe të padukshmen. Disa 

mund të dyshojnë - për shkak se dituria jonë është e kufizuar - se 

All‟llahu i Lartësuar nuk e sheh të fshehtën tonë, por në Botën 

Tjetër do të shfaqet çdo gjë. Atje nuk ekziston e dukshmja dhe e 

padukshmja. Me fjalë të tjera, zbulimi është në krahasim me 

diturinë tonë dhe jo me diturinë absolute të All‟llahut  të 

Lartësuar. 

Ajeti tjetër ka sjellë në imagjinatë mënyrën e zbulimit të 

tyre haptazi para All‟llahut: “Dhe atë Ditë do t‟i shohësh 

keqbërësit të lidhur në pranga.”. 
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Fjala “esfad” është shumësi i fjalës “sefed”, që do të thotë 

pranga dhe zinxhirë. Disa komentues kanë thënë se bëhet fjalë për 

prangat e zinxhirët që bashkojnë dorën me qafën.   

Fjala “mukrinijne” rrjedh nga fjala “el karn” dhe “el iktiran”, 

që ka po të njëjtin kuptim: lidhje me pranga apo zinxhirë. Po ashtu, 

fjala “mukarrenine” ka kuptimin njerëzit e afërt me njëri-tjetrin.   

Komentuesit e Kur‟anit kanë dhënë tre mendime rreth 

kuptimit të kësaj fjale: 

E para: është lidhja e keqbërësve me pranga dhe zinxhirë 

me njëri-tjetrin dhe paraqitja e tyre në këtë formë në Ditën e 

Kiametit. Kjo prangosje është një shprehje e materializimit të 

lidhjeve praktike dhe mendore të kriminelëve ndërmjet njëri-tjetrit 

në këtë botë, duke u ndihmuar mes tyre në padrejtësi dhe 

shthurje. Pikërisht kjo lidhje materializohet në formën e prangave, 

që Ditën e Gjykimit i lidhin ndërmjet tyre. 

E dyta: keqbërësit e të padrejtët lidhen bashkë me djajtë me 

zinxhirë e pranga prej zjarri në Ditën e Gjykimit, për shkak të 

lidhjes së fshehtë që kanë pasur me njëri-tjetrin në këtë botë.   

E treta: lidhja e duarve dhe e qafave të tyre bëhet në Botën 

Tjetër. 

Këto cilësi mund t‟u bashkëngjiten edhe kriminelëve, por 

kuptimi i parë që përmendëm më lart është më i pranueshëm dhe 

në harmoni me ajetin kur‟anor. 

Pastaj Kur‟ani Famëlartë përmend veshjet e tyre, që është 

një ndër llojet e ndëshkimit të ashpër. Për këtë, All‟llahu i 
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Lartësuar thotë: “Rrobat do t‟i kenë prej katrani, e zjarri do t‟ua 

mbështjellë fytyrat.”. 

Fjala “serabijjl” është shumësi i fjalës “sirbal” dhe ka 

kuptimin këmishë nga çfarëdolloj cope. Disa komentues kanë thënë 

se bëhet fjalë për çdo lloj petku apo rrobe, megjithatë kuptimi i 

parë është më afër të vërtetës.  

Katrani është një substancë që merret nga pema e savinit 

(pemë euroaziatike me gjethe të gjera), e cila zihet sa të trashet 

lënda dhe me të lyhet deveja kur preket nga sëmundja e zgjebës.1 

Njerëzit kanë besuar se sëmundja largohet për shkak të djedies që 

ndodhet në këtë substancë. Sido që të jetë, kjo lëndë është e zezë 

dhe me erë të keqe, por që bën efekt.2 

Kuptimi i fjalisë ku thuhet: “rrobat do t‟i kenë prej 

katrani”, është se ata veshin rroba prej një lënde të zezë, me erë të 

keqe. Ato përfaqësojnë rrobat më të këqija që mund të përdoren, 

për shkak se kanë bërë mëkatet më të mëdha në këtë botë. Ngjyra 

e tyre e zezë na tregon se gjynahet bëjnë që njeriu të jetë i nxirë, 

me fytyrë të nxirë para Zotit të tij, kurse kalbja e tyre tregon 

përlyerjen e shoqërisë me ta dhe mbështetjen e tyre në ndezjen e 

zjarrit të shthurjes. Duket sikur katrani është materializim i 

veprave të tyre në dynja. 

Pastaj All‟llahu i Lartësuar thotë: “e zjarri do t‟ua 

mbështjellë fytyrat” për shkak të veshjes së tyre, e cila është 

katran. Kur katrani merr flakë, ai nuk ua djeg vetëm trupat, por 

                                                            
1 Tefsiri “Kebijjr”, vëll. 19, f. 148. 
2 Ferid Vuxhdi  thotë në Enciklopedinë e Njohurive , se lënda  “el katranu” është 
një lëng që prodhohet nga filtrimi i qymyrit të ndezur, kurse  katrani  bimor  
mblidhet  nga disa pemë. 
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do të përshkojë edhe fytyrat e tyre, dhe e gjitha kjo “në mënyrë që 

All‟llahu të shpërblejë cilindo për atë që ka punuar”. 

Interesantja në këtë ajet është se nuk thotë “për atë çfarë ka 

punuar gjithsecili”, por “për atë që ka punuar”, në mënyrë që ky 

të jetë një mishërim i gjallë i veprave të tyre. Ardhja e këtij ajeti me 

këtë artikulim të veçantë, është një argument tjetër i mishërimit të 

veprave të tyre. 

Në mbyllje të këtij ajeti, All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“All‟llahu është vërtet i shpejtë në llogari.”. Ky është një 

argument i qartë se çdo njeri do të japë llogari tek Ai. 

Në disa transmetime lexojmë se All‟llahu i Lartësuar do 

t‟ua llogarisë veprat të gjitha krijesave sa hap e mbyll sytë, dhe se 

Ai nuk ka nevojë për një kohë të caktuar që t‟ua bëjë llogarinë 

njerëzve. Ajo që citohet në transmetimin e mësipërm, tregon për 

momentet më të shkurtra. (Për sqarime të mëtejshme, shih 

komentimin e ajetit 202 të sures “El Bekare” të këtij tefsiri.) 

Meqenëse këto ajete si dhe ajetet e tjera thërrasin drejt 

Njehsimit të All‟llahut të Lartësuar, përcjelljes së rregullave dhe 

ligjeve të Tij për njerëzit, në ajetin e fundit të kësaj sureje, All‟llahu 

i Lartësuar thotë: “Ky (Kur‟an) është Shpallje e qartë për njerëzit, 

me qëllim që ata të marrin paralajmërim nëpërmjet tij, që ta 

dinë se All‟llahu është Një Zot i Vetëm dhe që të këshillohen 

njerëzit e mençur!”.  
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Hulumtime 

 

1- Ndryshimi i tokës në një tokë tjetër dhe ndryshimi i 

qiejve 

Në ajetet e lartpërmendura lexuam se në Ditën e Kiametit, 

toka do të ndryshojë, do të jetë tjetër tokë, po kështu edhe qiejt. 

Por, a është ky një ndryshim absolut? Pra, a do të thotë se kjo tokë 

do të shkatërrohet dhe në vend të saj do të krijohet një tokë tjetër 

për Kiametin? Apo qëllimi me këtë shprehje është ndryshimi i 

cilësive të kësaj toke, që do të thotë shkatërrimi i gjithçkaje që 

është në tokë dhe në qiej dhe krijimi i një toke të re dhe i qiejve të 

rinj, mbi rrënojat e të parëve, ku të dytët të jenë më të plotësuar e 

më të përsosur se të parët? 

Nga sa duket, ajetet e shumta të Kur‟anit tregojnë për 

kuptimin e dytë. Në ajetin 21 të sures “El Fexhr”, All‟llahu i 

Lartësuar thotë: “Kurrsesi! Kur Toka të bëhet copë e thërrime”; 

në ajetin 1 të sures “Ez Zelzele”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur 

të dridhet Toka me tronditjen e saj (të fundit)”; në ajetet 14-15 të 

sures “El Hakka”, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur Toka dhe 

malet të ngrihen lart e të thërrmohen me një goditje 

shkatërrimtare, atëherë do të ndodhë Ngjarja e pashmangshme 

(Kiameti).”.  

Përsëri, në ajete të tjera, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur të 

të pyesin ty (O Muhammed) për malet, thuaju: „Ato do t‟i bëjë hi 

e pluhur Zoti im, ndërsa Toka do të bëhet fushë e shkretë, nuk 

do të shohësh në të as lugina, as brigje‟. Atë Ditë, ata do të 

shkojnë pas thirrësit, pa iu shmangur dot Atij dhe do t‟i ulin 
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zërat, para të Gjithëmëshirshmit. Ti nuk do të dëgjosh tjetër veç 

pëshpëritjes.”.1  

Në ajetet 1-4 të sures “El Infitar”, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Kur qielli të plasë dhe yjet të derdhen; kur detet të 

përzihen dhe varret të rrotullohen.”. 

Nga seria e këtyre ajeteve dhe nga ajetet e tjera kur‟anore 

që flasin për Ringjalljen (daljen e njeriut nga varri), mësojmë se 

sistemi i tanishëm i kësaj gjithësie nuk do të qëndrojë në këtë 

formë që shohim sot dhe se nuk do të ketë një shkatërrim total, 

por do të ndryshojë forma e kësaj bote. Toka do të kthehet e 

sheshtë dhe njerëzit do të ringjallen në një tokë të re (sigurisht që 

ajo tokë do të jetë më e përsosur, sepse Bota Tjetër me gjithçka ka 

në të do të jetë më e madhe, më e gjerë dhe më e përsosur). 

Bota ku jetojmë sot nuk është e përgatitur për të pranuar 

dëshmitë e Botës Tjetër. Ajo ka fushë të kufizuar në krahasim me 

jetën tonë të Ahiretit. Raporti i botës së Ahiretit me këtë dynja 

është njësoj sikurse raporti i botës së embrionit në mitër me 

dynjanë.   

Ajeti kur‟anor ku thuhet: “pastaj ata kthehen tek Ai në 

Ditën, gjatësia e së cilës është një mijë vjet sipas llogaritjes 

suaj”2, është një argument i qartë i kësaj të vërtete. 

Është e natyrshme që ne të mos jemi në gjendje t‟i 

përshkruajmë me imtësi veçoritë e Botës Tjetër. Kjo gjë i ngjan 

gjendjes së embrionit në barkun e nënës së tij. Edhe nëse 

supozojmë se foshnja ka një logjikë të plotë, sigurisht që ai nuk 

                                                            
1. Sure “Ta Ha”, ajetet 105-108. 
2 Sure “Sexhde”, ajeti 5. 
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është në gjendje që ta përshkruajë dynjanë. Edhe ne dimë vetëm se 

kësaj bote ka për t‟i ndodhur një ndryshim i madh, duke u 

ndërruar me një botë tjetër. E veçanta që përmendet në 

transmetime, është se toka kthehet në një tokë të pastër të bardhë, 

me të cilën ushqehen njerëzit derisa të japin llogari.  

Këto transmetime kanë ardhur në rrugë të ndryshme në 

tefsirin “Nuruth Thekalejn”. Gjithashtu, këtë çështje e ka cekur 

edhe Kurtubiju në tefsirin e tij. 

Ka gjasa që në këto transmetime të nënkuptohet se tokën 

do ta mbulojë një lëndë ushqyese, të cilën njeriu mund ta përdorë 

me lehtësi. Përshkrimi i saj është si buka, sepse ajo ka përmbajtjen 

më të madhe të kësaj lënde ushqyese.     

 

2- Fillimi dhe mbarimi i sures “Ibrahim” 

Siç e vërejtëm, surja “Ibrahim” fillon duke treguar rolin e 

Kur‟anit Fisnik për nxjerrjen e njerëzve nga errësira në dritën e 

dijes dhe të Njësimit dhe përfundon duke sqaruar rolin e Kur‟anit, 

duke u tërhequr njerëzve vërejtjen dhe duke u mësuar atyre 

Teuhidin – Njësimin. 

Fillimi dhe mbarimi i kësaj sureje tregojnë se çdo gjë për të 

cilën kemi nevojë, gjendet në Kur‟anin Famëlartë. Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Kur‟ani është pranvera e zemrave, burimi i 

të gjitha dijeve; pra kërkoni shërim nga sëmundjet tuaja në të”. Ky është 

një argument i qartë, në kundërshtim me atë që mendojnë disa 

myslimanë, se Kur‟ani Kerim është një Libër i Shenjtë, ekzistenca e 

të cilit kufizohet në radhitjen e shpërblimit për lexuesin e tij. 



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

  

426 

Përkundrazi, Kur‟ani është një libër gjithëpërfshirës për të gjitha 

ciklet e jetës së njeriut. 

Kur‟ani është Libër udhëzues, frymëzues, është një 

kushtetutë për të punuar. Ai përkujton dijetarin dhe prej tij 

frymëzohen të gjithë njerëzit. 

Ky Libër duhet të marrë pozitën e tij në zemrat e 

myslimanëve dhe të formojë një ligj dhe sistem thelbësor në jetën e 

tyre. Është detyrë e myslimanëve, që ta lexojnë atë dhe të 

hulumtojnë përmbajtjet e tij me imtësi në praktikat e tyre të 

përditshme. 

Në të vërtetë, largimi nga Kur‟ani Famëlartë dhe zbatimi i 

parimeve të gabuara e të devijuara perëndimore dhe lindore, 

është një nga faktorët më të rëndësishëm të prapambetjes së 

myslimanëve. 

Sa e mrekullueshme është thënia e Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!), ku thuhet: “Dijeni, që askush nuk do ta ndiejë nevojën e 

ndonjë gjëje, pasi është drejtuar te Kurani, dhe askush nuk do të çlirohet 

nga ambicjet, para se t‟i jetë drejtuar Kuranit.”.1  

Sa e madhe është katastrofa jonë, që e kemi braktisur 

Kur‟anin dhe sa e madhe është njohuria e të huajve për të!    

Është tepër e dhimbshme që ta kemi metodën e lumturisë 

në shtëpinë tonë dhe ta kërkojmë atë  tek njerëzit e tjerë!    

A ka katastrofë më të madhe sesa të qëndrosh i etur në 

anën e burimit të ujit të jetës dhe të ecësh me nxitim në Sahara, i 

zbathur, drejt mirazhit?!     

                                                            
1  “Nehxhul  Belaga”, hutbeja 176. 
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O Zoti ynë! Na furnizo me mendje të ndritshme, na jep udhëzim 

dhe besim, që të mos e humbasim rrugën e lumturisë, e cila është fryt i 

gjakut të dëshmorëve që kanë rënë në rrugën Tënde! 

Derdh mbi ne mëshirë, që të mësojmë të humburit tanë me këtë 

Libër madhështor e të mos i shtrijmë duart te të tjerët! 

 

3- Njëshmëria është fillimi dhe mbarimi 

Një dobi tjetër që na mëson ajeti i lartpërmendur, është 

përforcimi i Teuhidit.      

Njësimi është rrënja më e thellë islame, ku përfundojnë të 

gjitha linjat e edukimit moral dhe mësimet në Islam. Ne duhet të 

fillojmë me të e të përfundojmë me të, sepse ajo është shtylla 

kurrizore e fesë islame. Njësimi i All‟llahut të Lartësuar nuk është 

vetëm në adhurime, por edhe në qëllim, në radhët e luftës. 

Njësimi është në planprogramet e të vepruarit dhe të zbatuarit. 

Shkak për ekzistencën e problemeve të mëdha në shoqëritë tona 

islame, është fshirja e Teuhidit në realitetin tonë praktik.      

Me keqardhje të madhe vërejmë se vendet arabe, të cilat 

janë djepi i Islamit, i kanë shoqëruar planprogramet dhe qëllimet e 

tyre me idhujtari e nacionalizëm. Ata u larguan aq shumë nga 

parimet e tyre hyjnore, saqë lufta dhe vrasja ndër ta u bë më e 

madhe dhe më e ashpër sesa lufta me armiqtë e tyre.    

Jeta e Profetit Ibrahim (Paqja qoftë mbi të!) 

Surja “Ibrahim” është e vetmja sure në Kur‟anin Famëlartë 

me këtë emër. Ne e pamë të përshtatshme të përmendim 
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biografinë e këtij personaliteti, shkatërruesit të idhujve, në mënyrë 

që lexuesi të ketë dije të plotë për jetën e këtij njeriu të madh.  

Fazat e jetës së tij mund të ndahen në tri periudha:  

1- periudha para profecisë; 

2- periudha e profecisë dhe luftimi i idhujve në Babel; 

3- periudha e emigrimit nga Babeli dhe udhëtimi i tij në tokën e 

Egjiptit, Palestinës dhe Mekës. 

 

Lindja dhe fëmijëria e tij 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) u lind në qytetin Babel, i cili 

asokohe ka qenë ndër qytetet më të rëndësishme në botë, që e 

drejtonte një qeveri e fortë dhe e padrejtë e zullumqare. Ai i hapi 

sytë e tij përpara botës në kohën e Nemrud ibn Kananit, një mbreti 

të padrejtë dhe tiran, që sundonte tokën e Babelit dhe që e quante 

veten  e tij “zoti më i madh”.1  

Njerëzit në atë kohë kishin idhuj të ndryshëm që i 

adhuronin dhe u bënin kurbane. Asokohe, shteti i mbronte idhujt 

me forcë e fanatizëm, sepse ato ndikonin në mpirjen e shoqërisë. 

Nëse bëhej ndonjë përçmim nga ndonjëri ndaj idhujve, ata e 

konsideronin si një tradhti të madhe. 

Historianët tregojnë një histori të mahnitshme të lindjes së 

Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!): Astrologët parashikuan se do të 

lindte një njeri që do të luftonte Nemrudin me të gjitha forcat. 

Nemrudi u përpoq që ta bënte të pamundur atë lindje, që ta vriste 

                                                            
1 Disa historianë kanë thënë se Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ka lindur në qytetin 
Ouz, që ishte në varësi të Babelit. 
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Ibrahimin (Paqja qoftë mbi të!) në momentin që ai do të lindte, por 

nuk e realizoi dot planin e tij.  

Nëna e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) e mbajti të fshehtë atë, 

duke u kujdesur për të në një cep të shpellës, aty afër ku ai lindi. 

Në këtë mënyrë, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) kaloi trembëdhjetë 

vjet. 

Në fund, pasi u rrit në fshehtësi, larg shikimeve të policisë 

së Nemrudit dhe arriti në moshën e rinisë, Ibrahimi (Paqja qoftë 

mbi të!) vendosi që të shfaqej e të dilte haptazi në shoqëri, në 

mënyrë që t‟u shpjegonte atyre mësimet e Teuhidit - Njësimit, që 

ishin frymëzuar në thellësinë e shpirtit të tij gjatë meditimit të 

thellë. 

 

Luftimi i grupeve të ndryshme të idhujtarëve prej tij      

Gjatë kohës që populli i Babelit - përveç adhurimit të 

idhujve - adhuronin edhe krijesat qiellore, si: Diellin, Hënën dhe 

yjet, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) vendosi që të zgjonte ndërgjegjen 

e tyre me anë të logjikës dhe argumenteve të qarta dhe të fshinte 

nga natyra e tyre e pastër perden e errësirave, derisa në shpirtrat e 

tyre të ndriçonte drita e besimit dhe ata të ecnin në rrugën e pastër 

të Njësimit. 

Ai meditonte për krijimin e tokës dhe të qiejve, derisa në 

zemrën e tij rrezatoi drita e besimit (shih ajetin 75 të sures “El 

En‟am”). 
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Luftë e ashpër psikologjike me idhujtarët 

Si fillim, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) u përball me 

adhuruesit e yjeve dhe qëndroi me një grup që adhuronin 

Afërditën, e cila shfaqet menjëherë pas perëndimit të diellit. 

Ndërkohë që ata ishin të angazhuar në adhurimin e saj, Ibrahimi 

(Paqja qoftë mbi të!) u tha: “„Ky është Zoti im!‟”; por kur u zhduk, 

ai tha: “Unë nuk i dua ata që perëndojnë”.  

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur pa Hënën duke lindur” 

dhe adhuruesit e saj filluan ceremonitë e lutjes së tyre: “Tha: „Ky 

është zoti im!‟”. Por, pasi ajo perëndoi, Ibrahimi tha: “Nëse Zoti 

im nuk më udhëzon në rrugën e mbarë, me siguri do të bëhem 

njëri nga të humburit.”.  

Përsëri All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur vërejti Diellin 

duke lindur”, që i lëshoi rrezet e tij të arta në ultësirat e gjelbra 

dhe kur adhuruesit e Diellit filluan lutjet dhe adhurimet e tyre për 

të, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Ai thërriti: „Ky është zoti im, 

ky është më i madhi!‟. Por pasi dielli perëndoi, ai tha: „O populli 

im, unë jam larg nga idhujt që ju ia shoqëroni All‟llahut.‟” 1  

Në të vërtetë, këta zota që adhuronin, gjithmonë shuheshin 

e perëndonin, prandaj nuk kishin kë të zgjidhnin; ato janë krijesa 

të burgosura të ligjeve natyrore, prandaj si mund të jenë krijuese 

të universit?! 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) e përfundoi këtë periudhë në 

mënyrën më të mirë dhe arriti që të zgjonte një grup  prej tyre, 

kurse një grup tjetër e bëri që të dyshonte në besimin e tyre.   

                                                            
1 Sure “El En‟am”, ajetet 75-79. 
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Nuk kaloi shumë kohë dhe zëri i tij u përhap kudo. Ai ishte 

një djalosh i ri, i cili i ndriçoi zemrat e njerëzve me logjikën e tij të 

ndritshme dhe me elokuencën e kulluar.    

  

Biseda e tij me Azerin 

Në një periudhë tjetër, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) nisi 

dialogun me xhaxhain e vet, Azerin, me shprehje shumë të 

zgjuara e të qarta, të shoqëruara me dashuri, por ndonjëherë e 

kritikonte dhe ia tërhiqte vërejtjen për pasojat e adhurimit të 

statujave. Ai i thoshte: Përse adhuron diçka që nuk dëgjon, që nuk 

shikon dhe që nuk të bën dobi? 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “Andaj më ndiq mua dhe unë 

do të të udhëzoj në rrugën e drejtë!”.1  

Përsëri në Kur‟an thuhet: “O babai im, unë kam frikë se 

mos të vjen ndonjë dënim nga Ai i Gjithëmëshirshmi e kështu 

bëhesh i afërm i djallit.”.2  

Mirëpo, xhaxhai i tij nuk iu përgjigj thirrjes dhe e kërcënoi 

se do ta gjuante me gurë nëse ai nuk largohej nga rruga e tij. 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!), me zemërgjerësinë e tij, tha: 

“Ibrahimi tha: „Shpëtimi qoftë mbi ty! Do t‟i lutem Zotit tim për 

ty që të të falë.‟”.3  

 

                                                            
1 Sure “Merjem”, ajeti 43. 
2 Sure “Merjem”, ajeti 45. 
3 Sure “Merjem”, ajeti 47. 
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Profecia e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) 

Nuk ekziston ndonjë argument i qartë në lidhje me kohën 

kur Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) është bërë Profet, por nga ajetet e 

sures Merjem mësojmë se kur ai ka dialoguar me xhaxhanë e tij, 

Azerin, ka qenë Pejgamber. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Trego në Libër për Ibrahimin! Ai ishte njeri i së vërtetës dhe 

Profet. Ai i tha të atit: O babai im, përse adhuron atë që as nuk 

dëgjon, as nuk sheh e as nuk mund të sjellë ndonjë dobi?”.1  

Ne e dimë se kjo ngjarje ka ndodhur përpara se Ibrahimi 

(Paqja qoftë mbi të!) të hidhej në zjarr. Nëse e marrim në 

konsideratë atë që kanë thënë disa historianë, se mosha e tij, kur 

kanë dashur ta hedhin në zjarr, ka qenë gjashtëmbëdhjetë vjeç, 

atëherë do të vërtetohej se ai e mbajti barrën e profecisë qëkur 

ishte djalosh. 

 

Luftë e ashpër me idhujtarët  

Konflikti mes Ibrahimit dhe idhujtarëve u shtua ditë pas 

dite, derisa përfundoi me thyerjen e idhujve në tempullin e tyre në 

Babel (përveç të madhit të tyre), duke shfrytëzuar momentin e 

përshtatshëm. 

 

 

 

                                                            
1 Sure “Merjem”, ajetet 41-42. 
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Dialogu i Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) me mbretin 

zullumqar e të padrejtë  

Ngjarjet që ndodhën, i shkuan në vesh mbretit të Babelit, 

Nemrudit, i cili urdhëroi që ta sillnin Ibrahimin tek ai, në mënyrë 

që ta shuante atë dritë me këshilla e kërcënime. Nemrudi ishte 

mjeshtër në mashtrim. Ai i tha Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!): “Nëse 

ti nuk i adhuron idhujt, atëherë kush është zoti yt?”  

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Zoti im është ai që merr 

jetë, që i vdes krijesat dhe që u jep jetë atyre”. 

Nemrudi i tha: “Unë jap e marr jetë. A nuk e sheh se unë e 

lë të lirë atë që është gjykuar me varje dhe dënoj me vdekje atë që 

dua unë?” 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj me një fjalë 

përfundimtare e të prerë: “Ibrahimi pastaj i tha: „All‟llahu e sjell 

Diellin nga lindja! Sille ti nga perëndimi!‟ Atëherë, ai (mohuesi) 

mbeti me gojën hapur.”.1  

Ibrahimi e ka ditur se Nemrudi nuk kishte aftësi të 

ringjallte të vdekurit, por aftësia dhe mjeshtria që kishte ai në 

mashtrim, e detyroi që t‟i bënte këtë pyetje, së cilës Nemrudi nuk 

mundi t‟i përgjigjej. 

 

Emigrimi i Ibrahimit 

Qeveria tirane e Nemrudit e ndjeu rrezikun e këtij djaloshi 

ndaj pushtetit të saj. Ata e kuptuan se ai mund të zgjonte popullin 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 258. 
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injorant e të shtypur që jetonte nën padrejtësinë e tij, e se mund të  

thyente zinxhirët nënshtrues të shtypjes nga qafat e popullit. 

Kështu, ata vendosën që Ibrahimin (Paqja qoftë mbi të!) ta hidhnin 

në zjarr, të cilin e ndezën njerëzit injorantë.       

Zjarri u bë i ftohtë dhe i paqtë për Ibrahimin (Paqja qoftë mbi 

të!), me urdhrin e All‟llahut të Lartësuar. Ai doli shëndoshë e mirë 

prej tij, kurse Nemrudi dhe qeveria e tij u habitën dhe humbën 

moralisht. Ata kishin menduar se Ibrahimi ishte një djalosh 

aventurier, që dëshironte të përçante njerëzit, por ai u shfaq si një 

udhëheqës i All‟llahut dhe si një hero guximtar, që ishte në gjendje 

t‟i luftonte i vetëm tiranët e të padrejtët. 

Për këtë arsye, Nemrudi me ndihmëtarët e tij, të cilët 

mbanin forcën e pushtetit me gjakun që u pinin njerëzve të 

pafajshëm, u përpoqën që t‟i bënin ballë Ibrahimit (Paqja qoftë mbi 

të!).     

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) e kreu rolin e tij në atë shoqëri. 

Ai bëri që zemrat e njerëzve të ishin të përgatitura që të anonin 

prej tij dhe t‟i besonin thirrjes së tij. Për këtë, ai mendoi se ishte më 

mirë, që së bashku me ndjekësit e tij, ta linte qytetin e Babelit, 

duke udhëtuar në vendet e Shamit, Palestinës dhe Egjiptit. Atje, ai 

thirri shumë njerëz, të cilët iu përgjigjën Njehsimit dhe adhurimit 

të të Vetmit Ngadhënjyes.      

 

Periudha e fundit e mesazhit të Ibrahimit (Paqja qoftë mbi 

të!) 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) e kaloi jetën e tij duke luftuar 

idhujtarët, e veçanërisht idhujtarinë ndaj njeriut. Ai i ndriçoi 
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zemrat e besimtarëve me dritën e Teuhidit, duke futur tek ata një 

shpirt të ri, si dhe i çliroi grupet e tjera nga zinxhirët e skllavërisë. 

Pas kësaj, atij i mbetej që të arrinte kulmin e adhurimit ndaj 

All‟llahut të Lartësuar dhe të shfrytëzonte të gjitha mundësitë dhe 

aftësitë në këtë rrugë, me sinqeritetin më të lartë. Ai arriti në fazën 

e Imamit - prijësit, me një hap të madh shpirtëror nëpërmjet 

sprovave të shumta të All‟llahut, dhe në të njëjtën kohë filloi të 

ndërtonte themelet e Qabesë së madhërishme, e cila u bë themeli i 

adhurimit të njëshmërisë.  

Sapo largoi zilinë e bashkëshortes së tij Sarës ndaj skllaves 

së tij Haxheres, që e zgjodhi për grua dhe që i lindi Ismailin, 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) vendosi që me urdhrin e All‟llahut të 

Lartësuar, t‟i sillte Haxheren me të birin nga Palestina për në 

Mekë dhe t‟i linte në mes të shkretëtirës dhe maleve të thata, pa 

asnjë strehë dhe pa asnjë pikë uji, e të kthehej sërish në Palestinë.    

Me zbulimin e burimit të Zemzemit dhe me ardhjen e fisit 

Xherhem aty, ajo tokë u popullua.  All‟llahu i Lartësuar thotë: “O 

Zoti ynë, unë kam vendosur disa nga pasardhësit e mi në një 

luginë që nuk mbillet, afër Shtëpisë Tënde të Shenjtë, që të 

falin namazin. Prandaj, bëj që zemrat e njerëzve të ndiejnë 

dashamirësi për ata dhe jepu fruta, me qëllim që ata të të 

falënderojnë.”.1 

Disa historianë thonë se kur Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) e 

vendosi gruan e tij, Haxheren, me djalin e saj akoma në gji, 

Ismailin, në Mekë dhe donte të kthehej, ajo i tha Ibrahimit: “O 

Ibrahim! Kush të urdhëroi që të na lësh në këtë vend të thatë, ku 

                                                            
1 Sure “Ibrahim”, ajeti 37. 
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nuk ka as bimë, as ujë e as njerëz?”. Ai iu përgjigj asaj me një fjali 

të shkurtër, duke i thënë: “Më ka urdhëruar Zoti im që ta bëj këtë 

gjë”. Atëherë, ajo i tha: “Nëse është puna kështu, atëherë nuk ka 

asnjë dyshim se All‟llahu i Lartësuar  nuk na braktis!”. 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) udhëtoi disa herë për në Mekë, 

me qëllim që të vizitonte djalin e tij, Ismailin. Një nga këto herë, ai 

kreu ritualin e Haxhit dhe bashkë me Ismailin (Paqja qoftë mbi të!), i 

cili ishte një djalosh i fuqishëm dhe besimtar i sinqertë, shkoi në 

vendin e therjes që ta bënte kurban e të çonte në vend premtimin 

ndaj All‟llahut të Lartësuar. Kur Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) iu 

përgjigj urdhërit të Zotit të tij dhe e kaloi këtë provim të vështirë 

në mënyrën më të bukur, All‟llahu i dërgoi një dash të madh që ta 

bënte kurban. 

Në përfundim, kur u sprovua me sprovimin më të bukur, 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) arriti gradën dhe pozitën më të lartë 

që mund të arrijë njeriu. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Kur 

All‟llahu e provoi Ibrahimin me disa obligime të cilat ai i 

përmbushi, e All‟llahu i tha: „Unë do të të bëj ty Imam (prijës) të 

njerëzve!‟, ai tha (bëji, o Zot!) edhe pasardhësit e mi!‟ (Zoti) tha: 

„Premtimi Im nuk i përfshin të padrejtët.‟”.1  

 

Pozita e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) në Kur‟anin Famëlartë 

Ajetet kur‟anore tregojnë se All‟llahu i Lartësuar i ka dhënë 

Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) pozitën që nuk ia ka dhënë asnjë 

Pejgamberi përpara tij. Ajetet që flasin për këtë mund të renditen 

si më poshtë:  

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 124. 
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1- All‟llahu i Lartësuar e ka përmendur Ibrahimin (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe ka thënë se është një ymet - popull shembullor, 

siç e tregon edhe ky ajet kur‟anor: “Me të vërtetë, Ibrahimi ka 

qenë prijës shembullor (me të gjitha virtytet e mira), i përulur 

para All‟llahut, me besim monoteist dhe nuk ka qenë nga 

idhujtarët.”.1  

2- Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ka arritur gradën e mikut të 

All‟llahut. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: “All‟llahu e 

zgjodhi  Ibrahimin mik të ngushtë!”.2  

Në disa transmetime thuhet: “Në të vërtetë, All‟llahu e ka 

marrë për mik të ngushtë Ibrahimin, sepse ai nuk i është drejtuar 

asnjëherë dhe nuk ka kërkuar prej askujt, përveç se prej All‟llahut 

të Lartësuar”.3  

3- Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ka qenë nga njerëzit e 

zgjedhur më të mirë,4 sigurisht nga të mirët,5 “i përulur para 

All‟llahut.”6 “Ai ishte njeri i së vërtetës”7, “Ibrahimi ishte njeri i 

dhembshur dhe i butë”,8 që gjithnjë i plotësoi obligimet.9  

                                                            
1 Sure “En Nahl”, ajeti 120. 
2 Sure “En Nisa”, ajeti 125. 
3 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 1, f. 74. 
4 Sure “Sad”, ajeti 47. 
5 Sure “En Nahl”, ajeti 122. 
6 Sure “En Nahl”, ajeti 120. 
7 Sure “Merjem”, ajeti 41. 
8 Sure “Et Teube”, ajeti 114. 
9 Sure “En Nexhm”, ajeti 37. 
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4- Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) i ka dashur mysafirët e 

miqtë, saqë në disa transmetime thuhet se ai është quajtur babai i 

mysafirëve.1  

5- Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) i është mbështetur gjithmonë 

vetëm All‟llahut të Lartësuar dhe nuk kërkuar asnjëherë ndonjë 

gjë përveç se prej Tij. Tregohet se ai ka qenë i varur me zinxhir 

mes tokës dhe qiellit, kur e kanë hedhur me katapultë. Në atë çast 

ka ardhur Xhebraili dhe e ka pyetur: “A dëshiron ndonjë gjë?” Ai i 

është përgjigjur: “Po, por nuk kërkoj gjë prej teje, por prej 

All‟llahut të Lartësuar.”2  

6- Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ka qenë trim e guximtar. Ai 

luftoi kundër fanatizmit të idhujtarisë i vetëm, e nuk  shfaqi asnjë 

frikë. Ua theu idhujt e tyre dhe i bëri copë-copë, dialogoi me 

Nemrudin dhe me parinë e tij, pa u lëkundur, me një guxim të 

madh. 

7- Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ka pasur një logjikë të fortë. 

Nëpërmjet shprehjeve dhe fjalive të tij të shkurtra dhe 

kuptimplota, ai arriti t‟i hidhte poshtë fjalët e të humburve. Ai nuk 

u dekurajua për vazhdimësinë e rrugës; përkundrazi, përballej me 

problemet me durim dhe urtësi, që i buronte nga shpirti i tij i 

madh. Në bisedën e tij me Nemrudin, xhaxhain e tij, Azerin, dhe 

me gjykatësit gjatë gjykimit të tij, tregohet se “Ata e pyetën: „Ti i 

bëre kështu zotat tanë, o Ibrahim?‟ Ai tha: „Jo! Këtë e ka bërë ky 

i madhi i tyre. Pyesni ata, nëse flasin!‟”.3  

                                                            
1 “Sefijnetul Bihar”, vëll. 1, f. 74. 
2 “Kamil fij tarijh li Ibn Ethijjr”, vëll.1, f. 99. 
3 Sure “El Enbija”, ajetet 62-63. 
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Me këtë fjali, ai mundi t‟ua mbyllte atyre të gjitha rrugët 

për t‟iu përgjigjur. Nëse ata do të thonin se zotat e tyre as nuk 

dëgjojnë, e as nuk flasin, atëherë mallkuar qofshin ata! Nëse ata do 

të thonin se ata flasin, atëherë do të lindte pyetja: Përse nuk po 

flisnin?! All‟llahu i Lartësuar thotë: “Atëherë ata i thirrën 

mendjes dhe i thanë njëri-tjetrit: „Me të vërtetë, ju vetë jeni 

keqbërësit.‟”.1 Do me thënë, vetja e tyre u tha: “Me të vërtetë, ju 

jeni keqbërësit”, por sidoqoftë ata duhet të përgjigjeshin: “Pastaj 

ulën kokat dhe i thanë: „Sigurisht që ti e di, se këta nuk 

flasin!‟”.2  

Kështu ka qenë përgjigjja e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) si 

një rrufe mbi kokat e tyre. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar thotë: 

“Mjerë ju dhe mjerë ata që ju i adhuroni në vend të All‟llahut! A 

nuk  po arsyetoni?!”.3  

Pasi e vërejtën se nuk ishin të aftë që t‟i përgjigjeshin kësaj 

mendjeje dhe logjike kaq të fortë, “Ata thirrën: „Digjeni atë dhe 

ndihmoni zotat tuaj, nëse doni të bëni ndonjë vepër!‟”.4  

Ky është një model i mendjes së kthjellët e të hapur, 

nëpërmjet së cilës Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) doli fitimtar. 

8- Kur‟ani Famëlartë e ka konsideruar fe të pastër fenë e 

Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!), e cila është krenaria e myslimanëve: 

“... fenë e babait tuaj, Ibrahimit. Ai ju ka quajtur „myslimanë‟ 

qysh më parë (në Shkrimet e Shenjta) edhe në këtë (Kur‟an).”.5  

                                                            
1 Sure “El Enbija”, ajeti 64. 
2 Sure “El Enbija”, ajeti 65. 
3 Sure “El Enbija”, ajeti 67. 
4 Sure “El Enbija”, ajeti 68. 
5 Sure “El Haxhxh”, ajeti 78. 
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9- Me urdhrin e All‟llahut të Lartësuar, Ibrahimi (Paqja qoftë 

mbi të!) vendosi ritet fetare të Haxhit. Për këtë, në të gjitha ritet e 

Haxhit është përfshirë emri i tij. Çdo mysliman e përkujton atë 

gjatë kryerjes së obligimeve të Haxhit dhe e ndien madhështinë e 

profecisë së tij në zemrën e vet. Kryerja e obligimit të Haxhit pa 

përmendur Ibrahimin (Paqja qoftë mbi të!), do të ishte e zhveshur 

nga kuptimi i saj. 

10- Të gjitha doktrinat janë përpjekur që Ibrahimin ta 

etiketojnë si të vetin. Jehudët dhe të krishterët vërtetojnë lidhjen e 

tyre me të, për shkak të personalitetit të tij të madh, por Kur‟ani 

Famëlartë e mohon këtë lidhje. Për këtë, All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Ibrahimi nuk ka qenë as hebre, as i krishterë, por ka 

qenë besimtar i vërtetë (monoteist) i përulur ndaj All‟llahut dhe 

nuk ka qenë nga politeistët.”.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sure “Ali Imran”, ajeti 67. 
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