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ِ  ِمۡسِب ًِ   لرِهَّللِنَٰمۡح  ٱِهَّلل   لرِهَّللِ  

 

Sure “El Isrà” 

Sure “El Isra” është surja e 17-të e renditur në Kur‟ani Kerim, e 

cila ka 111 ajete dhe ka zbritur në Mekë. 

 Para se të fillojmë me interpretimin e kësaj sureje, është më 

e dobishme të theksojmë pikat vijuese: 

1- Emrat e sures dhe vendi ku është zbritur 

 Pavarësisht se emri më i përhapur i kësaj sureje është sure 

“Beni Isràil”, ajo ka edhe emra të tjerë, si “El Isrà” dhe 

“Subhàne”.1 

 Është e qartë se pavarësisht nga lidhja që i bashkon emrat e 

kësaj sureje me përmbajtjen e saj, kjo është sure “Beni Israil ”, 

sepse një pjesë e rëndësishme e saj, nga fillimi deri në fund, bën 

fjalë për Beni Isràilët (bijtë e Izraelit). 

 Kur ne themi se kjo është sure “El Isrà” kjo ka të bëjë me 

faktin se ajeti i parë i saj flet për udhëtimin e jashtëzakonshëm të 

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

dhe mbi familjen e tij!). 

                                                            
1 Tefsiri “El Àlùsij”, vëll. 15, f. 2. 
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 Gjithashtu edhe emërtimi sure “Subhàne” ka lidhje me 

faktin se fjala e parë e kësaj sureje të uruar është “Subhàne”. 

 Megjithëkëtë, transmetimet që flasin për mirësitë e kësaj 

sureje e quajnë vetëm sure “Beni Isràil”. Prandaj, shumica e 

interpretuesve të Kur‟ànit janë mjaftuar vetëm me përdorimin e 

këtij emërtimi, madje e kanë pëlqyer më shumë se emrat e tjerë. 

 Për sa i përket vendit ku është zbritur kjo sure, mendimi 

më i njohur e me përhapje më të gjerë është: të gjitha ajetet e kësaj 

sureje janë zbritur në Mekë. Këtë pohim e përforcon fakti se 

përmbajtja dhe kuptimet e saj janë në përputhje të plotë me 

përmbajtjen e sureve të zbritura në Mekë. Pavarësisht se disa 

interpretues të Kur‟ànit besojnë se ka edhe një pjesë prej kësaj 

sureje që është zbritur në Medine, por siç e thamë, fjala më e 

përhapur në mesin e interpretuesve të Kur‟ànit është se të gjithë 

ajetet e kësaj sureje janë zbritur në Mekë. 

2- Mirësitë e sures “El Isrà” 

 Në lidhje me mirësinë e sures “El Isrà” janë transmetuar 

shumë hadithe prej të Dërguarit më të madh (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), gjithashtu kanë 

ardhur edhe shumë transmetime prej Imam Sadikut (Paqja qoftë 

mbi të!). 

 Prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) transmetohet fjala e 

tij: “Ai që lexon suren “Benij Isràijl” çdo natë të ditës së xhuma, 

nuk vdes derisa të arrijë Imamin e kohës dhe është prej shokëve të 

tij”. 
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 Në lidhje me shpërblimin (thevàbin) që ka këndimi i sureve 

të Kur‟ànit Famëlartë, si dhe transmetimet që flasin për mirësitë e 

sureve të Kur‟ànit, duhet të theksojmë se çështja nuk qëndron 

thjesht me leximin dhe vetëm kaq. Por, ashtu siç kemi thënë 

shpesh, leximi i sureve të Kur‟ànit patjetër duhet të shoqërohet me 

mendimin mbi kuptimin e asaj që lexohet dhe reflektimit në 

kuptimet që ato përmbajnë. Patjetër që pas mendimit e reflektimit 

duhet të vijë edhe veprimi sipas ajeteve të Kur‟ànit, si dhe bërja e 

kuptimeve të ajeteve të Kur‟ànit Famëlartë rregull orientuese të 

sjelljes së myslimanit. 

 Në mënyrë të veçantë theksojmë tekstualisht atë që lexojmë 

në njërin prej transmetimeve që flet për mirësinë e kësaj sureje: 

“Zemra e tij u nda kur përmenden të dy prindërit”, pra këtu ka një 

efekt që bie mbi lexuesin, që në të vërtetë përfaqësohet me një valë 

ndjenjash fisnike: dashuria e dashamirësia për të dy prindërit. 

 Pa dyshim që fjalët e Kur‟ànit në vetvete zotërojnë e 

ngjallin vlerësim e respekt, si dhe janë parathënie për mendimin e 

ndërgjegjshëm, ashtu siç është ndërgjegjësimi i mendimit për 

besimin e shëndoshë parathënie për punën e mirë. 

 

3- Linja të përgjithshme në brendinë e sures 

 Më lart theksuam se kjo sure është prej sureve të zbritura 

në Mekë, ashtu siç është shprehur edhe shumica e interpretuesve 

të Kur‟ànit Famëlartë, për faktin se përmbajtja e kësaj sureje 

përputhet me veçoritë e sureve të zbritura në Mekë nga ana e 

përqendrimit të tyre në çështjen e Njësimit (Teuhidit) – besimi se 

All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm – Ringjalljes, ballafaqimit me 



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

8 

paradokset e idhujtarisë, despotizmit dhe devijimit nga rruga e 

drejtë. 

 Patjetër që është e mundur të specifikohen edhe boshtet më 

të rëndësishme rreth të cilave rrotullohet përmbajtja e sures, si më 

poshtë vijon: 

 a) surja thekson argumentet e profetësisë së fundit dhe sjell 

argumentet që e vërtetojnë atë. Në krye të këtyre argumenteve 

është mrekullia e Kur‟ànit dhe çështja e ngjitjes së të Dërguarit të 

All‟llahut në hapësirat jashtë tokës (Miràxhit);  

 b) studimet mbi këtë sure kanë lidhje me çështjen e 

Ringjalljes, përfshirë bisedën rreth librit të punëve dhe çështjen e 

shpërblimit e dënimit sipas rezultatit të gjykimit; 

 c) surja nga fillimi deri në fund flet për një pjesë të historisë 

së Beni Isràlëve të mbushur me ndodhi; 

 d) në sure ekspozohet liria e përzgjedhjes që gëzon njeriu, 

si dhe fakti se njeriu nuk është i imponuar në punët e tij. Për 

rrjedhojë, ai mban përgjegjësi për këtë liri nëpërmjet mbajtjes së 

përgjegjësisë për punët e tij. Përgjegjësia është e barabartë si për 

punët e mira, ashtu edhe për ato të këqija. 

 dh) surja studion çështjen e llogaridhënies e të librit të 

punëve në këtë botë, që njeriu të mos ketë rrugë me të cilat të 

ankohet Ditën e Gjykimit në Botën Tjetër për punët e për fjalët e 

tij, por do t‟i ketë të gjitha të regjistruara në librin e punëve të veta 

dhe për të cilat do të japë llogari; 
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 e) kjo sure thekson të drejta e përgjegjësi të ndryshme, 

sidomos të drejtat që kanë lidhje me të afërmit, duke veçuar prej të 

afërmve nënën e babën; 

 ë) në sure trajtohet ndalimi kategorik i shpërdorimit, i 

shpenzimit kot të pasurisë, i koprracisë, i vrasjes së fëmijëve, i 

prostitucionit, i ngrënies së pasurisë së jetimit, i matjes e peshimit 

mangët, i mendjemadhësisë dhe i vrasjes së njeriut; 

 f) në sure ka studime rreth Njësimit (Teuhidit) dhe njohjes 

së All‟llahut të Lartësuar;  

  g) në sure vihen ballë për ballë qëndrimet arrogante dhe 

mendjemadhësia kundrejt së vërtetës. Gjithashtu, aty tregohet se 

fajet e mëkatet shndërrohen në një perde të trashë, e cila e pengon 

njeriun të shohë të vërtetën. 

 gj) surja ka në qendër përparësinë e njeriut mbi të gjitha 

krijesat; 

 h) në sure theksohet efekti i Kur‟ànit Famëlartë në trajtimin 

e problemeve të ndryshme të dala prej sëmundjeve morale dhe 

shoqërore. 

 i) në sure studiohet mrekullia e Kur‟ànit dhe pamundësia e 

armiqve, si dhe pafuqia e tyre për të qëndruar përballë kësaj 

mrekullie; 

j) kjo sure i paralajmëron besimtarët të bëjnë kujdes ndaj 

ngacmimeve e ndaj tundimeve të djallit dhe u tërheq atyre 

vëmendjen në lidhje me rrugët nëpërmjet të cilave ato depërtojnë 

në personin e besimtarit; 



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

10 

k) në sure ekspozohet një tubë me çështje të ndryshme, me 

koncepte e me mësime morale; 

l) së fundi, në sure shpalosen pjesë prej tregimeve të 

Profetëve (Paqja e All‟llahut qoftë mbi ta!), me qëllim që njeriu të 

nxjerrë mësime e këshilla prej tyre. 

Në të gjitha rastet, surja “El Isrà” pasqyron në përmbajtjen 

e në brendinë e saj doktrinare, morale e shoqërore një panoramë të 

kompletuar e të harmonizuar të lartësisë e të kompletimit njerëzor 

në fusha të ndryshme. 

E bukura në këtë sure qëndron në faktin se ajo fillon me 

pastrimin e All‟llahut të Gjithëfuqishëm nga të gjitha mangësitë 

dhe përfundon me lavdërimin e madhërimin kushtuar vetëm 

All‟llahut të Lartësuar. Fjala “tesbijh” do të thotë dëlirje nga çdo e 

metë e mangësi, fjala “elhamdu” është një shenjë e realizimit të 

cilësive të larta të përfaqësuar në Qenien e shenjtëruar të 

All‟llahut, kurse fjala “tekbijr” simbolizon nderimin e 

madhështinë. 

 

 

 

 

 

 

 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

11 

Ajeti 1  

 

ِ  ِمۡسِب ًِ   لرِهَّللِنَٰمۡح  ٱِهَّلل   لرِهَّللِ  

 ََ ِيٓ  ُشجۡبَ   ِ  ٱِهَّلل ى  ثَِ جۡبِ ه َ  ۡب
َ
ََ ۦ   ِ ٌّ ِ  ِ  ََلۡبٗلا  صۡب ٍَ ۡب ََرامِ   ل ِ  ِ  إََِل  ٱۡب صۡب ٍَ ۡب كۡبَػة  ل

َ ِي  ۡلۡب َِة  ٱِهَّلل  َب َركۡب
 ُ َ ۡٔب ُّ ۥَ  ُّ ۥ ىُِ َِ  ٓ  إُِِهَّلل َِة َۡب َ اَا ذِ ٌِ َٔ ۥ  ُْ ٍِ يُ   َِػ ُ   لصِهَّلل   ١  ٱۡب

 

Me emrin e All‟llahut, Mëshirëplotit, të Gjithëmëshirshmit 

“Pa të meta është Ai, i Cili e kaloi robin e Vet në një pjesë të 

natës prej Mesxhidi Haramit (Qabes) deri në Mesxhidi Aksà, 

rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, për t‟i treguar atij disa 

prej argumenteve Tona; me të vërtetë Ai është Dëgjuesi, 

Shikuesi.” 

 

 

Komentimi 

 

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

mbi familjen e tij!): 

 Ajeti i parë i sures “El Isrà” flet për Miràxhin e Profetit 

(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 
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domethënë për udhëtimin e tij natën prej Mesxhidi Haramit 

(Qabesë) në Mekën e nderuar deri në Mesxhidi Aksà (Kudsi 

Sherijf) në Jeruzalem. Ky udhëtim natën “el Isrà” ishte parathënia 

e Miràxhit (ngjitjes në hapësirat jashtë tokës) të Profetit (Paqja dhe 

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

ishte parathënia e ngjitjes së tij në qiell. U konstatua e u vërtetua 

se ky udhëtim u plotësua brenda një kohe rekord: një nate të 

vetme. Me mjetet e transportit të asaj kohe, kjo ndodhi është e 

papërsëritshme, e paimitueshme dhe e jashtëzakonshme! Është një 

mrekulli! 

 Kjo sure e bekuar fillon me frazën: “Pa të meta është Ai, i 

Cili e kaloi robin e Vet në një pjesë të natës prej Mesxhidi 

Haramit (Qabes) deri në Mesxhidi Aksà”. 

 Qëllimi me këtë udhëtim nate të papërsëritshëm e të 

paimitueshëm ishte: “për t‟i treguar atij disa prej argumenteve 

Tona”. 

 Ajeti mbyllet me fjalën “me të vërtetë Ai është Dëgjuesi, 

Shikuesi”. Kjo frazë e ajetit tregon se All‟llahu i Lartësuar e kishte 

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

mbi të dhe mbi familjen e tij!) për ta nderuar atë me Isranë e me 

Miràxhin, vetëm pasi ishte vënë në provë gatishmëria e tij – (Paqja 

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

nderim e për këtë pozitë. All‟llahu i Lartësuar kishte dëgjuar fjalën 

e të Dërguarit të tij (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), kishte parë punën dhe sjelljen e tij. Vetëm 

atëherë e kishte përzgjedhur për këtë pozitë tepër të lartë për atë, e 

kishte nderuar me Isrànë – udhëtimi natën - nga Meka në Jerusalem 

dhe pastaj me Miràxhin - ngjitja në qiell. 
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 Disa interpretues të Kur‟ànit Famëlartë, në fjalën e të Lartit: 

“me të vërtetë Ai është Dëgjuesi, Shikuesi”, kanë parë një 

mundësi që kjo frazë të jetë një kërcënim për ata që e mohojnë këtë 

mrekulli dhe i thotë atyre se All‟llahu i Lartësuar ka dijeni të plotë 

për fjalët që ata thonë e për punët që ata bëjnë, patjetër edhe për 

ato që ata mohojnë! 

 Megjithëse ky ajet është kaq i shkurtër, në të vërtetë zbulon 

specifikën e atij udhëtimi nate të papërsëritshëm e të 

paimitueshëm, nëpërmjet përshkrimit që i bën në dimensionin e tij 

të përgjithshëm, përshkrim që mund të detajohet është si më 

poshtë: 

 a) vetë fjala e ajetit “esrà” - “e kaloi” tregon se udhëtimi 

është bërë natën, sepse fjala “el Isrà” në gjuhën arabe përdoret për 

të treguar udhëtimin natën, kurse për udhëtimin ditën përdoret 

fjala “sejr” – “ecje”. 

 b) megjithëse në ajet ka ardhur edhe fjala “lejlen” – “natën” 

në të vërtetë ajo fjalë është për të përforcuar fjalën “esrà”, me 

qëllim që të bëjë sa më të qartë se udhëtimi i të Dërguarit  (Paqja 

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

dyshim është plotësuar vetëm brenda një nate. Pa marrë parasysh 

se distanca në mes Mesxhidi Haramit (Mekës) dhe Bejti 

Mukad‟desit (Jeruzalemit) vlerësohet më shumë se njëqind 

fersekh (njësi matëse e barabartë më 5.4 kilometra), në një kohë 

kur në kushtet e mjeteve të transportit të asaj kohe, ky udhëtim 

mund të kryhej për disa javë dhe nuk mund të mendohej që të 

ndodhte vetëm brenda një nate! 
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 c) dihet se pozita e adhurimit me përvuajturi e me 

nënshtrim të plotë të ngjashëm me robërinë është pozita më e lartë 

që arrin njeriu në jetën e tij, prandaj ajeti e nderon të Dërguarin e 

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

familjen e tij!) kur e përshkruan atë me cilësinë e robërisë dhe 

thotë: “robin e tij”. Me këtë fjalë, ai e nderon atë me tërë kuptimin 

e fjalës nderim, njëkohësisht tregon gradën e lartë të bindjes e të 

adhurimit që kishte arritur i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet 

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

merituar nderimin me “Isrànë” - udhëtimin natën. Sepse i 

Dërguari i All‟llahut – (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) kishte rënë në sexhde vetëm për All‟llahun e 

Lartësuar dhe për asnjë tjetër, si dhe nuk i është nënshtruar askujt 

përveç All‟llahut, çdo hap e ka hedhur vetëm në rrugën ku fitohet 

kënaqësia e All‟llahut të Lartësuar. 

 ç) fjala e ajetit “abd” - rob – tregon se Isràja ka ndodhur në 

gjendje ndërgjegjësimi të plotë, jo në gjendje gjumi dhe se i 

Dërguari i All‟llahut këtë udhëtim e ka bërë fizikisht e 

shpirtërisht. Pra, Isràja nuk ishte vetëm udhëtim shpirtëror. Nëse 

Isràja do të kishte ndodhur vetëm shpirtërisht, nuk është gabim të 

thuhet se ishte një ëndërr në gjumë ose diçka e ngjashme. Por  fjala 

e ajetit “abd” - rob – tregon qartë se i Dërguari i All‟llahut (Paqja 

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

udhëtim e ka bërë me trup e me shpirt.  

 Për sa u përket njerëzve që nuk e tresin dot mrekullinë e 

Isràsë e të Miràxhit, kjo ka të bëjë me faktin se mendja e tyre e ka 

të pamundur të pranojë këtë mrekulli ashtu siç ajo ka ndodhur në 

të vërtetë. Prandaj, ata kërkojnë të mbështeten në kuptimin e fjalës 

“esrà”: e kaloi, e transportoi, e çoi. Gjithashtu, ata bazohen edhe në 
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orientimin e kësaj mrekullie dhe janë shprehur për një udhëtim 

nate shpirtërisht, në një kohë që edhe një njeri i thotë një tjetri: të 

transportova deri në filan vend. Kuptimi është i qartë dhe i plotë 

dhe nuk mund të interpretohet ndryshe apo të thuhet se ai 

udhëtim është kryer në gjumë, apo është një shprehje që tregon 

një gjendje shpirtërore të përzier ndërmjet iluzionit e fantazisë. 

 d) ky udhëtim natën – Isrà - filloi (si paranisje për 

Miràxhin, ashtu siç do të vërtetojmë më poshtë kur të vijë vendi i 

duhur) prej “Mesxhidi Haramit” (Qabesë) në Mekën e nderuar 

dhe përfundoi në xhaminë “Mesxhidi Aksà” në Kudsi Sherijf 

(Jeruzalem). 

 Patjetër që ka shumë thënie të interpretuesve të Kur‟ànit 

Famëlartë në lidhje me saktësimin e vendit prej të cilit u nis i 

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

mbi familjen e tij!), përfshirë edhe shtëpinë e ndonjërit prej të 

afërmve të tij. Duke marrë parasysh se fjala “Mesxhidi Haram” 

për të treguar madhërimin thuhet për të gjithë qytetin e Mekës së 

nderuar, ose ai është nisur diku pranë Qabesë, por fjalët e ajetit 

përjashtojnë çdo mundësi tjetër për fillimin e Isràsë, përveç 

“Mesxhidi Haramit”. 

 e) qëllim me këtë udhëtim të paimitueshëm e të 

papërsëritshëm ishte që i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

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

mëdha hyjnore, prandaj udhëtimi i Isràsë nuk u ndërpre nga 

Miràxhi – ngjitja në qiej – për të realizuar këtë qëllim, pra që ai të 

shihte argumentet hyjnore. Qëllimi me këtë shikim ishte që shpirti 

i të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) të mbushej sa më shumë me argumentet e 
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madhështisë hyjnore dhe me argumentet e All‟llahut në qiej, që 

shpirti i tij i lartë të gjente te këto argumente një impuls më shumë 

që do ta aftësonte atë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) për të udhëzuar njerëzit në rrugën e Zotit të 

qiejve e të tokës. 

  Për të gjitha këto, në të vërtetë udhëtimi i Isràsë e i Miràxhit 

që bëri i Dërguari i All‟llahut – (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk ishte ashtu siç e përfytyrojnë disa 

këtë udhëtim, që ai të shihte All‟llahun e Lartësuar, pasi ata 

mendonin se i Larti ka një vend në caktuar në qiej! 

 Pavarësisht se i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e njihte mirë madhështinë e të 

Plotpushtetshmit, ashtu siç njihte mirë edhe madhështinë e 

krijimit të Tij, përsëri në diturinë e All‟llahut ishte vendosur që ai 

duhej të dëgjonte e të shikonte disa prej argumenteve të mëdha të 

All‟llahut. 

 Në suren “En Nexhm”, e cila vjen disa sure pas sures “El 

Isrà”, lexojmë atë që thotë All‟llahu i Lartësuar për Miràxhin: “me 

të vërtetë ai (Muhammedi) pa disa prej shenjave më të mëdha të 

Zotit të tij”. (sure “En Nexhm”, ajeti 18) 

 ë) Fraza e ajetit: “Ne e kemi bekuar” njofton se “Mesxhidi 

Aksà” përveç shenjtërisë, rrethinat e saj dallohen për begati e 

përparësi ndaj vendeve të tjera. Por, qëllimi i ajetit të uruar mund 

të përfaqësohet në atë që jep kjo tokë pjellore e mbuluar me blerim 

dhe prej karakteristikave të popullimit janë lumenjtë dhe bujqësia. 

 Gjithashtu ka mundësi që fjala begati të mbartet edhe mbi 

bazat e kuptimit moral dhe këtë e tregon ajo që ka përfaqësuar e 
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përfaqëson kjo tokë gjatë historisë, duke filluar nga fakti se ka 

qenë qendër e profetësive hyjnore, ka qenë një vend nga ku ka 

marrë udhë Njësimi (Teuhidi) – besimi se All‟llahu është Zoti Një e i 

Vetëm – ka qenë një vend i përshtatshëm për thirrjen e Profetëve 

(Paqja e All‟llahut qoftë mbi ta!) vendi nga ku është bërë thirrje për 

nënshtrim vetëm para All‟llahut. 

 f) edhe fraza: “me të vërtetë Ai është Dëgjuesi, Shikuesi”, 

tregon respektimin nga ana e All‟llahut për të Dërguarin e Tij 

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

mrekullinë e Isràsë e të Miràxhit. Gjithashtu tregon se kjo mrekulli 

nuk ishte e rastësishme dhe kalimtare, por ishte rrjedhojë e 

përgatitjeve të të Dërguarit me udhëzimin e rrugës së drejtë (Paqja 

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

kapacitetit të madh që shkëlqeu në fjalët e në punët e tij, ato fjalë e 

punë për të cilat All‟llahu patjetër kishte njohuri të plotë, sepse 

çdo fjalë e çdo punë e tij ishte vetëm me inspirim prej All‟llahut të 

Lartësuar  

  g) Fjala “subhàne”, “Pa të meta është Ai”, tregon se 

udhëtimi i Israsë e i Miràxhit të të Dërguarit të All‟llahut (Paqa dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij) është një 

argument tjetër për dëlirjen e të Plotpushtetshmit nga çdo e metë e 

mangësi. 

 gj) parafjala “min”- “prej”, në frazën e ajetit  “prej 

argumenteve Tona”, tregon madhështinë e argumenteve të 

All‟llahut, argumente që as i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe 

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

pozitën e lartë e përgatitjen e madhe që kishte, pa vetëm një pjesë 



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

18 

të caktuar prej tyre gjatë udhëtimit të tij të papërsëritshëm e të 

paimitueshëm. 

 

Miràxhi 

 Është e njohur dhe mjaft e përhapur në mesin e dijetarëve 

islamë se të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që ishte në Mekë, All‟llahu i 

Lartësuar me fuqinë e Tij e mbarti prej Mesxhidi Haramit (Qabesë) 

për në Mesxhidi Aksà. Prej aty e ngjiti atë në qiell “Miràxh”, që ai 

të shihte efektet e argumenteve të mëdha hyjnore në hapësirat e 

qiejve. Pastaj ai (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) u kthye në Mekën e nderuar në të njëjtën natë. 

 Gjithashtu është i njohur dhe i përhapur fakti se udhëtimi i 

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

dhe mbi familjen e tij!) në Isrà e në Miràxh është bërë me trup e me 

shpirt.  

 Të çudit përpjekja e disave për të thënë se Miràxhi i të 

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

familjen e tij!) është realizuar vetëm shpirtërisht dhe e krahasojnë 

Miràxhin me një gjendje gjumi ose me një zbulim shpirtëror. Por, 

ashtu siç kemi theksuar më sipër, në mënyrë të prerë kjo përpjekje 

nuk është në harmoni me fjalët e qarta të ajeteve të Kur‟ànit, 

madje fjala e atyre është në kundërshtim të plotë me ajetet e 

Kur‟ànit, sepse ato tregojnë qartë se kjo çështje është bërë 

njëherësh fizikisht e shpirtërisht. 
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 Lindin një sërë pyetjesh rreth çështjes së Miràxhit, të cilat 

mund të përmblidhen si më poshtë: 

 1- mënyra e realizimit të Miràxhit nga këndështrimi i 

Kur‟ànit, historisë dhe hadithit; 

 2- opinionet e dijetarëve islamë, imamij e synij, rreth kësaj 

çështjeje; 

 3- qëllimi me Miràxhin; 

 4- mundësia e Miràxhit nga pikëpamja e shkencave 

bashkëkohore. 

 Pavarësisht se përgjigjja e detajuar për këto pyetje del jashtë 

kuadrit të studimit të interpretimit tonë, me lejen e All‟llahut ne 

do t‟i trajtojmë këto pika shkurtimisht dhe në përshtatje me shijen 

e lexuesit të respektuar. 

 

Miràxhi në Kur‟àn e në hadith 

 Në librin e All‟llahut për Miràxhin flitet në dy sure: 

 a) në suren “El Isrà”, suren tonë që e kemi objekt studimi, e 

cila flet për pjesën e parë të udhëtimit të Dërguarit të All‟llahut 

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

(domethënë shkaqet e udhëtimit prej Mesxhidi Haramit (Qabesë) 

deri në Mesxhidi Aksa). Më pas vjen Miraxhi (ngjitja në sferat 

jashtë tokës); 

 b) surja e dytë që flet për Miràxhin është sure “En Nexhm”. 

Gjashtë ajete të kësaj sureje flasin për çështjen e Miràxhit: “Ai e ka 
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parë atë (Xhibrilin) edhe herën tjetër, (e ka parë) në Sidretul-

Muntehà. Pranë saj është Xhenneti Me‟uà, atëherë kur Sidrën e 

mbuloi ajo që mbuloi. Shikimi (i Muhammedit) as nuk e 

anashkaloi e as nuk e zmadhoi. Ai (Muhammedi) pa disa nga 

shenjat e mëdha të Zotit të vet”. 

 Sipas thënieve të interpretuesve të Kur‟ànit këto ajete 

njoftojnë se Isràja dhe Miràxhi kanë ndodhur kur Muhammedi 

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

ishte zgjuar dhe plotësisht i vetëdijshëm. Madje, këtë gjendje të tij 

e shpreh vetë ajeti: “Shikimi (i Muhammedit) as nuk e 

anashkaloi e as nuk e zmadhoi”. Kjo fjalë e ajetit është një 

vërtetim më shumë për saktësinë e kësaj thënie. 

 Në librat islamë më në zë ka një numër shumë të madh 

hadithesh e transmetimesh që flasin për çështjen e Miràxhit, aq sa 

shumë prej dijetarëve islamë janë shprehur se këto hadithe e 

transmetime arrijnë shkallën “tevàtur”1 ose shkallën e thënieve që 

kanë përhapjen më të gjerë. Si shembull për këtë do të sjellim disa 

thënie model: 

 Shejhu Et Tùsij, në tefsirin “Et Tibjàn” tekstualisht thotë: 

“Atë natë ai u ngjit në qiej derisa arriti në Sidretul-Muntehà, në 

qiellin e shtatë, ku All‟llahu i tregoi disa prej argumenteve të 

qiejve e të tokës, argumente që i shtuan atij diturinë dhe e 

ndërgjegjësuan akoma më shumë. E gjitha kjo ka ndodhur kur ai 

                                                            
1 Me varg përcjellësish të pashkëputur dhe të vërtetuar nga ana e shkallës së 
saktësisë sipas shkencës së hadithit, të ardhura me rrugë transmetimi të veçanta 
e të përgjithshme.  
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(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

nuk ishte në gjumë.”1 

Kurse dijetari poliedrik Et Tabresij ka thënë në tefsirin e tij 

shumë të njohur “Mexhmaul Bejàn”: “Fjala e atyre që kanë thënë 

se kjo ka ngjarë në gjendje gjumi, duket qartë se jo vetëm që është 

krejtësisht gabim, por s‟ka asnjë argument që ta mbështesë këtë. 

Kanë ardhur transmetime të shumta në lidhje me çështjen e 

Miràxhit, domethënë në lidhje me ngjitjen në qiell të Profetit tonë 

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

Shumë prej sahabëve kanë transmetuar se Profeti (Paqja dhe 

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

e mbrëmjes në xhaminë e Qabesë, më pas ka ndodhur Isràja – 

udhëtimi nga Mesxhidi Harami në Mesxhidi Aksà dhe më pas 

brenda së njëjtës natë është kthyer dhe ka falur namazin e 

mëngjesit në Mesxhidi Haram (në xhaminë e Qabesë). Shumica e 

dijetarëve janë shprehur se ky transmetim është shumë i përhapur 

në njoftimet e imamive dhe të synive, pra All‟llahu i Lartësuar e 

ngjiti atë në qiell fizikisht, të gjallë e shëndoshë e mirë dhe ai pa 

me sytë e tij argumentet e qiellit. Kjo nuk i ka ndodhur atij në 

gjendje gjumi”.2 

Ndërsa dijetari El Mexhlisij, në tefsirin e tij “Bihàrul 

Enuàr”, tekstualisht ka thënë: “Unë e di se udhëtimi i tij (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) deri në Bejti 

Mukad‟des dhe pastaj ngjitja e tij në qiell ka ndodhur brenda një 

nate të vetme me trupin e tij të uruar, fakt që e vërtetojnë ajetet e 

Kur‟ànit dhe hadithe të shumta të shkallës “tevàtur”. Të gjitha 

                                                            
1 Tefsiri “Et Tibjàn”, autori shejhu Et Tùsij, f. 446. 
2 “Mexhmaul Bejàn”, vëll. 3, f. 395. 
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këto hadithe hedhin poshtë interpretimet se ngjitja në qiell ka 

ndodhur shpirtërisht ose ka ndodhur kur ai ishte në gjumë. Është 

e qartë se mbartësit e këtij opinioni i njohin fare pak thëniet e 

Imamëve të ruajtur prej mëkateve ose shkalla e ndërgjegjësimit 

tek ata ka qenë shumë e dobët.”1 

 Më pas dijetari poliedrik El Mexhlisij është shprehur: “Nëse 

do të marrim njoftimet që kanë ardhur në lidhje me këtë çështje, 

patjetër që do të bëhej një vëllim i madh”.2 

Fakhru Rràzij, interpretuesi i njohur islam i Kur‟ànit 

Famëlartë, pasi ka sjellë një seri argumentesh logjike rreth 

mundësisë së ndodhjes së Miràxhit, ka thënë: “Nga pikëpamja e 

shkencës së hadithit, hadithet që flasin për Miràxhin janë prej 

transmetimesh shumë të njohura në librat e haditheve të gradës 

„Sahijh‟ të Ehli Synetit. Këto hadithe njoftojnë se në fillim ka 

ndodhur Isràja – udhëtimi natën – i Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) prej Mekës në Bejti 

Mukad‟des, pastaj ka ndodhur ngjitja (Miràxhi) e tij prej Bejti 

Mukad‟desit në qiell”. 

 Edhe shejhu Abdul Azijz bin Abdullàh bin Bàz, i cili është 

prej dijetarëve vehabij dhe që ka mbajtur postin e kryetarit të 

administratave të studimeve shkencore, dhënies së fetvàve, 

thirrjes dhe udhëzimit në mbretërinë e Arabisë Saudite thotë në 

librin e tij “Et‟tahdhijru minel-bidei”: “S‟ka asnjë dyshim se Isràja 

dhe Miràxhi janë prej shenjave të mëdha të vërtetësisë e të pozitës 

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

mbi familjen e tij!)”. Në vijim ai thotë: “Janë transmetuar prej të 

                                                            
1 “Bihàrul Enuàr”, botimi i ri, vëll. 18, f. 289 
2 Burimi i mësipërm, f. 291. 
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Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) hadithe me varg përcjellësish të pashkëputur dhe të 

vërtetuar për identitetin e për saktësinë e tyre – se All‟llahu i 

Lartësuar e mori të Dërguarin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe hapi për atë portat e qiellit”.1 

 Këtu patjetër duhet të vëmë në dukje se ndër transmetimet 

e ardhura në lidhje me Miràxhin ka edhe hadithe të gradës “daijf” 

– të dobët - madje edhe thënie që quhen “të vëna”. Vetëkuptohet që 

hadithe të këtilla nuk mund të pranohen në asnjë mënyrë. 

 Pikërisht për këtë arsye gjejmë se interpretuesi islam i 

Kur‟ànit Famëlartë, shejhu Et Tabresij, në fundin e komentit të 

ajetit që kemi objekt studimi ka vënë edhe një klasifikim të 

haditheve të ardhura në lidhje me Miràxhin dhe i ka ndarë në 

katër kategoritë vijuese: 

 1: hadithe të gardës “sahijh” – të sakta - me varg përcjellësish 

të pashkëputur dhe të vërtetuara për saktësinë sipas kritereve të 

shkencës së hadithit; 

 2: hadithe të ardhur në lidhje me Miràxhin që i lejon 

mendja dhe bazat nuk i kundërshtojnë. Edhe ne e lejojmë këtë 

kategori hadithesh, duke theksuar se Miràxhi ka ndodhur në 

gjendje zgjuar dhe jo në gjumë. Hadithe të këtilla janë ato që 

tregojnë për argumentet e All‟llahut që ai pa në qiej; 

 3: ana e jashtme e disa haditheve bie në kundërshtim me 

disa prej bazave, por është e mundur që ato të komentohen në atë 

mënyrë që është në përputhje me logjikën, si për shembull 

                                                            
1 “Et Tahdhijru minel bidei”, f. 7. 
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hadithet që tregojnë se Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) pa në Xhennet njerëz që gëzonin 

mirësitë e Xhennetit, gjithashtu pa njerëz në Xhehennem që 

ndëshkoheshin në zjarrin e tij; por mund të thuhet se ai në të 

vërtetë pa cilësitë e tyre, ose edhe persona të njohur; 

 4: hadithe që nga ana e jashtme duken jo të vërteta, por që 

mund të interpretohen falë një trysnie të largët. Kjo kategori 

hadithesh është më e parapëlqyeshme të mos pranohet, si për 

shembull ato hadithe që thonë se All‟llahu i Gjithëpushtetshëm i 

ka folur me zë të lartë Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe se ai e ka parë All‟llahun, ose ai 

është ulur së bashku me All‟llahun në fronin e Tij; gjëra këto që 

nga ana e jashtme e fjalëve e ngjasojnë atë me All‟llahun, por 

All‟llahu është i Larti që nuk mund të krahasohet me krijesat e 

Tij.1 

 Gjithashtu konstatohet se në mesin e historianëve 

myslimanë se ka kundërshtime në lidhje me datën e ndodhjes së 

Miràxhit. Disa kanë thënë se ka ndodhur në vitin e dhjetë të 

profetësisë me datën njëzet e shtatë të muajit Rexheb, të tjerë kanë 

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

familjen e tij!) u ngjit në qiell me datën 17 Ramazan të vitit të 

dymbëdhjetë të profetësisë së uruar; një grup i tretë historianësh 

kanë thënë se Miràxhi ka ndodhur në fillimet e profetësisë. 

 Pavarësisht nga këto mendime të ndryshme në lidhje me 

datën e ndodhjes së Miràxhit, s‟ka asnjë mendim që e mohon 

Miràxhin si ngjarje. 

                                                            
1 “Mexhmaul Bejàn”, vëll. 3, f. 395. 
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 Gjithashtu është me shumë dobi të përmendin se doktrina e 

Miràxhit nuk është vetëm te myslimanët, pasi ngjarje të ngjashme 

me Miràxhin ka edhe në fetë e tjera, madje ne shohim se në 

krishterim është thënë më shumë nga sa thuhet për Miràxhin e 

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

familjen e tij!). Të krishterët në kaptinën (6) të Ungjillit të 

“Markut”, në kaptinën (24) të Ungjillit të “Lukës” dhe në kaptinën 

(21) të Ungjillit të “Gjonit” gjejmë se Isài (Paqja e All‟llahut qoftë mbi 

të!) pasi u kryqëzua e u varros, u ngrit prej vendit ku ishte 

varrosur dhe jetoi në mesin e njerëzve dyzet ditë para se të ngjitej 

në qiell, ku do të mbetej gjithmonë në ngjitje! Edhe prej disa 

transmetimeve mësojmë se disa prej Profetëve të mëparshëm 

gjithashtu janë ngjitur në qiell. 

 

Miràxhi ishte fizikisht apo shpirtërisht? 

 Fjalët e Kur‟ànit të ardhura në fillim të sures “El Isrà”, si 

dhe ajetet e ardhura në suren “En Nexhm” (siç e pamë më sipër) 

argumentojnë se Miràxhi ka ndodhur zgjuar. Këtë çështje e 

theksojnë edhe dijetarët islamë më të mëdhenj, prej imamive dhe 

prej synive.  

 Gjithashtu edhe historitë islame dëshmojnë vërtetësinë e 

kësaj çështjeje. Në historinë islame lexojmë se politeistët 

(mushrikët) e mohuan fuqishëm çështjen e Miràxhit, kur Profeti 

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

foli atyre për Miràxhin. Madje, ata e morën këtë si fakt për ta vënë 

në lojë, çka tregon fare qartë se i Dërguari kurrë s‟ka pretenduar 

se Miràxhi i tij ishte shikim ose zbulim shpirtëror, ndryshe kurrë 
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nuk do të ishte shoqëruar çështja e Miràxhit me gjithë këtë 

zhurmë. 

 Për sa u përket fjalëve të ardhura prej Hasan Basriut se (ai 

ishte në gjumë dhe një ëndërr që ai pa), ose ajo që transmetohet 

prej Àishes: (pasha All‟llahun, trupi i të Dërguarit të All‟llahut 

nuk u largua, por ai u ngjit në qiell me shpirtin e tij); duket se këto 

thënie kanë një veshje politike, me qëllim për të shuar zhurmën e 

shkaktuar rreth çështjes së Miràxhit. 

 

Qëllimi i Miràxhit 

 Prej studimeve të mësipërme u bë e qartë për ne se qëllimi i 

Miràxhit nuk ishte që i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të bënte një shëtitje nëpër qiej 

dhe që të takohej me All‟llahun, siç besojnë mendjelehtët ose ashtu 

siç thonë disa dijetarë perëndimorë. Është për të ardhur keq për 

fjalët që kanë thënë në lidhje me Miràxhin, sepse janë thënë ose 

për shkak se s‟kanë dituri, ose për shkak të përpjekjeve të tyre për 

të paraqitur një Islam të devijuar para të tjerëve. Prej kësaj 

kategorie dijetarësh është edhe Gijor Gij, i cili në librin 

“Muhammedi është një i dërguar që duhet rinjohur”, f. 120, thotë: 

“Muhammedi në udhëtimin e tij të ngjitjes në qiell arriti në një 

vend ku dëgjonte zërin e lapsit të All‟llahut dhe kuptoi se 

All‟llahu ishte i zënë duke shkruar llogarinë e njerëzve! 

Megjithëse ai e dëgjoi zërin e lapsit të All‟llahut, ai nuk e pa 

All‟llahun me sy! Sepse askush s‟ka mundësi ta shikojë All‟llahun, 

qoftë ai edhe i Dërguar”. 
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 Prej këtyre fjalëve kuptohet që lapsi ishte prej druri dhe ky 

lloj lapsi “nxjerr zë” gjatë lëvizjes nëpër letër! Ai shkruan edhe të 

tjera mite e iluzione të tjera të ngjashme.  

 Kurrë, nuk mund të jetë kështu, pasi qëllimi ishte që i 

Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) të shihte sekretet e mëdha hyjnore në hapësirat e botës së 

ekzistencës, veçanërisht të botës së lartë, të shihte argumente të 

mëdha. Qëllimi ishte që me ato argumente të ushqehej shpirti i tij i 

uruar dhe që ai të arrinte një këndvështrim e një kuptim të ri për 

të udhëzuar e për të drejtuar njerëzimin. Ky fakt del fare qartë në 

ajetin e parë të sures “El Isrà” dhe në ajetin 18 të sures “En 

Nexhm”. 

 Kemi edhe një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!) në përgjigjen që ai ka dhënë për shkakun e 

Miràxhit dhe ka thënë: “Pa dyshim që All‟llahu nuk mund të 

cilësohet se Ai ka një vend ku rri, mbi Atë nuk kalon koha, por i 

Larti, Ai që s‟ka asnjë të metë e mangësi deshi që me Profetin 

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

nderonte engjëjt dhe banorët e qiejve të Tij, duke e shikuar atë, 

njëkohësisht t‟i tregonte atij prej çudirave të madhështisë së Tij 

dhe që pas uljes së tij në tokë, ai të njoftonte njerëzit për ato që 

pa”.1 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Burhàn”, vëll. 2, f. 200. 
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Miràxhi dhe shkencat bashkëkohore 

 Disa filozofë të mëparshëm besonin në teorinë e nëntë 

orbitave të Ptolemeut, sipas së cilës ato e rrethonin tokën si 

shtresat e qepës, prandaj ata e mohuan Miràxhin me pretendime 

“shkencore” të ndërtuara mbi besimin që kishin ata në këtë teori. 

Sipas asaj “teorie” patjetër duhen çarë këto shtresa dhe më pas ato 

duhen mbyllur që Miràxhi të ishte i mundur.1 

 Por me rënien e bazave të teorisë ptolemeniane të formës 

qiellore, njëkohësisht u vu në dyshim edhe çarja e ngjitja e 

orbitave qiellore, të cilat më në fund i mbuloi pluhuri i harresës, 

ndërkaq përparimi bashkëkohor në fushën e astronomisë çoi në 

daljen e një grupi dyshimesh shkencore, të cilat theksojnë 

pamundësinë shkencore të ndodhjes së Miràxhit. Këto dyshime 

është e mundur të përmblidhen shkurtimisht si më poshtë: 

 a) ai që dëshiron të kapërcejë mbështjelljen e atmosferës së 

tokës për të kaluar në thellësi të kozmosit, në radhë të parë 

patjetër duhet të mposhtë fuqinë tërheqëse të tokës, por që njeriu 

të shpëtojë prej fuqisë tërheqëse të tokës ka nevojë për mjete që 

lëvizin me shpejtësi mesatare jo më pak se dyzet mijë km/orë; 

 b) pengesa e dytë është mungesa e ajrit në hapësirën 

kozmike, këtij përbërësi të domosdoshëm për jetën e njeriut; 

 c) pengesa e tretë është nxehtësia e madhe djegëse e diellit, 

si dhe të ftohtët vrasës, sipas pozicionit që mund të zërë njeriu në 

kozmos kundrejt diellit; 

                                                            
1 Disa nga të mëparshmit besonin në pamundësinë e çarjes dhe pastaj ngjitjes së 
këtyre orbitave. 
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 d) në kozmos njeriu ballafaqohet edhe me efektin vrasës të 

rrezatimit kozmik, të rrezeve ultravjollcë e të rrezeve X. Dihet se 

trupi i njeriut ka nevojë për sasi fare të vogla nga këto lloje 

rrezatimesh, pasi në këtë masë ato nuk e dëmtojnë trupin e njeriut. 

Gjithashtu, edhe mburoja e atmosferës që vesh tokën e pengon 

depërtimin e këtyre rrezatimeve me shumicë mbi tokë, por jashtë 

atmosferës së tokës, këto rrezatime shtohen deri në atë shkallë sa 

bëhen vrasëse; 

 e) gjithashtu në kozmos, njeriu përballet edhe me 

mungesën e peshës, por njeriu ka mundësi që gradualisht të 

mësohet të jetojë në hapësirat jashtë tokës në kushtet e mungesës 

së peshës, megjithëkëtë dalja e njeriut në kozmos qoftë edhe një 

herë të vetme, ashtu si në Miràxh, është krejtësisht e pamundur; 

 f) problemi i fundit ka të bëjë me kohën. Shkencat 

bashkëkohore kanë vërtetuar se asgjë nuk lëviz më shpejt se 

shpejtësia e dritës, mirëpo ai që do të lëvizë nëpër hapësirat 

ndërplanetare ka nevojë për një shpejtësi që të jetë më e madhe se 

shpejtësia e dritës! 

 

Në ballafaqim me këto pyetje 

 1) Në ditët tona, kur udhëtimet kozmike falë të dhënave 

shkencore janë bërë diçka e zakonshme, pesë prej problemeve të 

mësipërme në lidhje me pamundësinë e Miràxhit bien dhe mbetet 

vetëm problemi i kohës, problem që lind vetëm kur flitet për zona 

shumë të largëta të kozmosit; 
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 2) Miràxhi nuk qe një ndodhi e zakonshme, por e 

papërsëritshme, e jashtëzakonshme, ishte mrekulli me fuqinë e 

All‟llahut. Me fuqinë e me lejen e All‟llahut kanë qenë edhe të 

gjitha mrekullitë e Profetëve të mëparshëm, domethënë se 

mrekullia nuk është e pamundur nga ana logjike, kurse punët e 

tjera patjetër që plotësohen duke u mbështetur vetëm në fuqinë e 

All‟llahut. 

 Kur njeriu falë shfrytëzimit të të dhënave të shkencave 

moderne ka mundësi të gjejë zgjidhje për problemet e 

lartpërmendura, siç ishte problemi i tërheqjes, rrezatimi, mungesa 

e peshës e të tjera, derisa për njeriun u bë e mundur që ai të 

udhëtojë në hapësirat kozmike, a nuk ka mundësi All‟llahu, 

Krijuesi i gjithësisë, Zotëruesi i fuqive absolute, të krijojë një mjet 

për të kapërcyer problemet e lartpërmendura? 

 Ne jemi të vetëdijshëm se All‟llahu, i Gjithëfuqishmi, i 

Larti, vuri në dispozicion të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) një mjet hipjeje të 

përshtatshëm. Është ky mjet që e ruajti atë prej të gjitha rreziqeve 

e dëmtimeve në ngjitjen e tij nëpër qiej; por si quhej ky mjet 

hipjeje, quhej “Buràk” apo quhej “Refref”? Ç‟formë e ç‟pamje 

kishte ai mjet hipjeje? Të gjitha këto punë, në raport me ne janë të 

paqarta, porse ato nuk janë në kundërshtim me atë që ne dimë në 

lidhje me mjetin me të cilin u plotësua Miràxhi. Kur ne duam të 

kapërcejmë të gjitha këto probleme, patjetër që edhe problemi i 

shpejtësisë që mbeti ka nevojë për një zgjidhje. Të dhënat 

shkencore më të fundit kanë filluar të kapërcejnë edhe këtë 

problem dhe u gjetën zgjidhje të përshtatshme për këtë problem, 

pavarësisht nga ato që thekson Ajnshtajni në teorinë e tij, kur 

thotë se shpejtësia e dritës është shpejtësia më e madhe që njihet 

sot. 
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 Shkencëtarët e ditëve tona theksojnë se valët gravitacionale 

s‟kanë nevojë për kohë, pasi brenda një çasti ato kalojnë nga njëra 

anë e botës në anën tjetër të saj. Këtu shtrohet mundësia në raport 

me lëvizjen që ka lidhje me zgjerimin e gjithësisë. Dihet se 

gjithësia është në gjendje zgjerimi dhe se yjet e sistemet yjore 

largohen prej njëri-tjetrit me shpejtësi të madhe. Është vërejtur se 

planetët, yjet dhe sistemet kozmike largohen prej njëri-tjetri dhe 

prej qendrës së gjithësisë në drejtim të anëve të kozmosit me një 

shpejtësi që e kalon shpejtësinë e dritës!  

 Me pak fjalë themi: në problemet e mësipërme, nga ana 

logjike s‟ka asgjë që e bën Miràxhin të pamundur, pa kërkuar 

vërtetim. Me këtë shpjegim, Miràxhi nuk mund të konsiderohet 

logjikisht prej punëve të pamundura, pasi është plotësisht e 

mundur mposhtja e dyshimeve të ngritura në lidhje me mjetet e 

me kapacitetet e përshtatshme për realizimin e tij. 

 Nga sa u tha, Miràxhi nuk konsiderohet i pamundur, as 

nga pikëpamja e argumenteve logjike, as nga pikëpamja e të 

dhënave dhe as nga ana e balancimit të shkencave bashkëkohore, 

duke shtuar edhe faktin se Miràxhi ishte një ndodhi e 

papërsëritshme, e paimitueshme dhe e jashtëzakonshme. Prandaj, 

kur është argumenti tekst i vërtetë, patjetër që ai duhet pranuar 

dhe duhet besuar1 

 Në mbyllje do të themi se rreth Miràxhit ka edhe shenja të 

tjera, për të cilat me lejen e All‟llahut do të flasim kur të vijë radha 

të interpretojmë suren “En Nexhm”.  

 

Ajetet 2 - 8 

                                                            
1 Për sqarime të mëtejshme mund t‟i referoheni librit me titull: “El Kul‟lu juridu 
en ja‟rifu”, i cili flet për çështjen e Miraxhit, çarjes së hënës e çështje të tjera. 
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ٌَِ ُدوِِن  َّلِهَّلل َتذِهَّللِخُذواْ 
َ
َٰٓ ِيَو خ َر َِِنٓ إِشۡب ى ّٱِ ُْ ا  ُّ َِة ُمََٔس  ىۡبِهَت َت وََجَ يۡبَن  َوَ ادَحۡب

ا ٢َوكِ ٗلا  ا َطُهٔرا ۥ ََكَن َخجۡب ا ُّ َي ٍُُٔحٍۚ إُِِهَّلل ٌَ َِة  َۡب ََحَيۡب ٌَ َِةٓ إََِل  ٣ ُذّرِ ِهَّللَح   َوكََؾ ۡب
ا  ا َنجِ ا ّٔا ِهَّلَل ُعيُ يُ ِ َوََلَ ۡب َتۡيۡب ۡرِض َمرِهَّلل

َ ِصُ نِهَّلل ِِف  ۡلۡب َٰٓ ِيَو ِِف  ىۡبِهَت ِت ََلُفۡب َر  ٤ثَِِنٓ إِشۡب
ٔاْ  ٖس َطِ يٖ  فََ ةُش

ۡب
ْوِِل ثَأ

ُ
َةٓ   ا َّلِهَّلل ًۡب ِعَجةدا َِة َعيَ ۡبُس ة َبَ سۡب ٍَ ُٓ وىَى 

ُ
   ُ فَإَِذا َجةَٓ  وَعۡب

ُ َّٔلا  فۡب ِهَّلٌل ا  ٍۚ َوََكَن وَعۡب ا ًۡب ٥ِخَل َو  ّلِيَةرِ ِٓ ةَ َعيَ ۡب َهرِهَّلل
ًُ  ىۡب َُة ىَُس ِهَّلًل َرَددۡب  ُث

ََثَ َُفًِ ا  زۡب
َ
ًۡب   َن ٖل َوَبجَِۡي وََجَ يۡبَن ُس ٌۡب

َ
َن ُسً ثِأ َ دۡب ٌۡب

َ
ًۡب إِنۡب  ٦َو  َصجُذ  ۡب

َ
  

  ُ ة  فَإَِذا َجةَٓ  وَعۡب َٓ ًۡب فَيَ ُت
ۡب
َشد
َ
ۖۡ ِإَونۡب   ًۡب ُُفِصُس

َ
ًۡب ِۡل َصجُذ  ۡب

َ
  ِ  لِيَسُُٔوَاْ  ٱِخَرة

ٔاْ  ُخيُ ًۡب َوَِلَ ۡب ُس َْ ِ  َ وُُجٔ صۡب ٍَ ۡب اْ دَتۡبجًِ ا  ل ۡٔب ة َعيَ ٌَ واْ  ُ ةٖ َوَِلُتَّّبِ َل َمرِهَّلل وِهَّلل
َ
ٔهُ   ة َدَخيُ ٍَ  َن

ََ َعَ    ٧ َك فِرِ 
ًَ لِيۡب ِهَّلِل َٓ َِة َج َُة  وََجَ يۡب ًۡب ُع ۡب ًۡب  ِإَونۡب ُع تُّ ن يَرۡبََحَُس

َ
ًۡب    َربُُّس

  ٨َ ِػً ا 

 

“Edhe Mùsàit i dhamë librin, të cilin Ne e bëmë udhërrëfyes për 

Beni Israilët që të mos mbështeteni tek asnjë tjetër përveç 

Meje.”  

“Pasardhës të atyre që Ne i shpëtuam së bashku me Nuhun, i 

cili me të vërtetë ishte rob shumë falënderues.”  
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“Ne u kumtuam në libër Beni Israilëve: ju do të bëni 

shkatërrime në tokë dy herë dhe do ta tejkaloni në padrejtësi të 

mëdha.”  

“Kur erdhi koha e premtimit të parë, Ne dërguam kundër jush 

njerëzit Tanë, që ishin të fuqishëm e të ashpër, ata vëzhgonin 

rreth vendit dhe ky ishte një vendim i prerë.”  

“Pastaj Ne ua kthyem juve sundimin mbi ata, Ne u përforcuam 

me pasuri e me djem dhe bëmë që të shtoheshit shumë.”  

“Nëse bëni mirë, e bëni për vetëm tuaj, nëse bëni keq, e bëni 

kundër vetes dhe kur të vijë premtimi i fundit, që ata të nxijnë 

fytyrat tuaja dhe të hyjnë në xhaminë (Aksà) sikurse hynë herën 

e parë dhe të shkatërrojnë krejtësisht atë që arrijnë.”  

“Zoti juaj do t‟ju mëshirojë, nëse ju i ktheheni (të keqes), 

kthehemi edhe Ne (me ndëshkim); dhe, Xhehennemin Ne e 

bëmë vend të mbyllur për jobesimtarët.” 

 

Komentimi 

 

 Ajeti i parë i sures theksoi ndodhinë e mrekullisë së Isràsë - 

udhëtimit natën që bëri Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) prej Mesxhdi Haramit në Mesxhidi 

Aksà. Ajetet vijuese të sures njoftojnë qëndrimin e politeistëve 

(mushrikëve) që  kundërshtonin ndodhi të këtilla, duke bërë të 

qartë mohimin e tyre të plotë ndaj tyre, njëkohësisht bëjnë të qartë 

edhe kundërshtimin e tyre të egër ndaj së vërtetës. Në këtë 
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drejtim, ajeti i parë i grupit të ajeteve që po studiojmë priret me 

dashamirësi ndaj popullit të Mùsàit, si dhe për t‟i thënë të 

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

dhe mbi familjen e tij!) se “historia e Profetëve është e njëjtë, prandaj 

edhe qëndrimi i kundërshtarëve është i tillë. Kjo do të thotë se nuk 

është diçka e re që politeistët kurejshë mbajnë këtë qëndrim ndaj 

teje, por tani ti ke në dorë historinë e Beni Israilëve dhe qëndrimin 

e tyre ndaj Mùsàsë (Paqja qoftë mbi të!).” 

 Ajeti i parë i këtij grupi ajetesh thotë: “Edhe Mùsàit i 

dhamë librin”. 

 Cilësia e këtij libri është se: “të cilin Ne e bëmë 

udhërrëfyes për Beni Israilët”. Libri për të cilin flet ajeti i nderuar 

është “Teuràti”, i cili i zbriti Mùsàit (Paqja qoftë mbi të!) që të ishte 

udhërrëfyes për Beni Israilët. 

 Në vijim, ajeti thekson qëllimin me dërgimin e Profetëve, 

ndër të cilët edhe Mùsàin  (Paqja qoftë mbi të!) dhe thotë: “që të 

mos mbështeteni tek asnjë tjetër përveç Meje”.1 

 Njësimi (Teuhidi) në punë është prej së njëjtës origjinë të 

Njësimit në besim, sepse Njësimi në punë është shenjë e Njësimit 

në besim. Në këtë kuptim, ajeti i thotë drejtpërdrejtë cilitdo: “Mos 

u mbështet tek asnjë tjetër përveçse tek All‟llahu, sepse çdo 

mbështetje te ndonjë tjetër, është tregues i besimit të dobët në 

                                                            
1 Duke u nisur nga forma sintaksore e frazës së ajetit, disa interpretues të 
Kur‟ànit, në lidhje me vlerësimin e frazës së ajetit: “që të mos mbështeteni tek 

asnjë tjetër përveç Meje”, janë shprehur se ajeti u thotë atyre: “Mos u 
mbështetni në disa prej tyre”. Nisur nga ana gramatikore e ndërtimit të fjalisë, 
kuptohet se ajeti në të vërtetë u thotë atyre: “Ne u thamë atyre mos u 
mbështetni tek asnjë tjetër përveç Meje”. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

35 

origjinën e Njësimit; sepse kuptimi më i lartë e i qartë në 

udhëzimin e librave qiellorë, është ndezja e dritës së Teuhidit 

(besimit se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm) në zemrat, heqja dorë 

prej të gjithë të adhuruarve të tjerë dhe mbajtja e lidhjeve vetëm 

me All‟llahun e Lartësuar”. 

 Me qëllim që të vërë në lëvizje ndjenjat e Beni Israilëve dhe 

që t‟i nxisë ata të falënderojnë për mirësitë hyjnore që u janë 

dhënë, veçanërisht mirësinë e madhe që atyre u zbriti libri qiellor, 

ajeti vijues u tregon atyre modelin e robit falënderues dhe thotë: 

“Pasardhës të atyre që Ne i shpëtuam së bashku me Nuhun”1 

dhe mos harroni se ai me të vërtetë ishte: “i cili me të vërtetë ishte 

rob shumë falendërues”. 

 Ajeti u flet Beni Israilëve drejtpërdrejt, u thotë se ata janë bij 

të atyre që ishin së bashku me Nuhun, prandaj ata kanë detyrim të 

ecin sipas programit të të parëve e të prindërve të tyre dhe të 

falënderojnë All‟llahun për mirësitë që u ka dhënë. 

 Fjala e ajetit “shekùren” - “falënderues”, është mbiemër në 

shkallën superiore në kuptimin “shumë falënderues”; kurse fakti 

që Beni Israilët ishin pasardhës të atyre që ishin së bashku me 

Nuhun, mund të thuhet për të gjithë njerëzit pas tufanit të Nuhut, 

ndër të cilët janë edhe Beni Israilët. Pra, ata janë paraardhës të tre 

djemve të Nuhut: Samit, Hamit dhe Jafethit, ashtu siç tregohet në 

                                                            
1 Fraza e ajetit “Pasardhës të atyre që Ne i shpëtuam së bashku me Nuhun”, 
është një fjali thirrore dhe është sikur ajeti i thotë atyre: “O ju pasardhës që Ne 
u shpëtuam së bashku me Nuhun”; disa të tjerë kanë thënë se fjala “pasardhës”, 
është plotësuese për fjalën “mbështetuni”, ose është kundrinor për foljen “mos 
u mbështetni”, por ky është mendim shumë i largët në këtë drejtim, madje nuk 
është në harmoni as me frazën: “i cili me të vërtetë ishte rob shumë 

falënderues”. 
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librat e historisë. Pa dyshim, të gjithë Profetët e All‟llahut ishin 

shumë falënderues, por hadithet japin një karakteristikë dalluese 

të veçantë për Nuhun, i cili falënderonte gjithmonë për çdo mirësi, 

sa herë pinte ujë, sa herë hante ushqim ose sa herë që për atë vinte 

një mirësi tjetër, Nuhu menjëherë kujtonte All‟llahun dhe e 

falënderonte për mirësitë e Tij. 

 Në transmetimin e ardhur prej Imam Bàkirit (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë fjalën e atyre të 

dyve se Nuhu çdo mëngjes e çdo mbrëmje bënte këtë lutje: 

“All‟llàhum‟me in‟nij esh‟heduke en‟ne mà usbihu eu emisj bij min 

niëmetin fij dijnin eu dun‟jà feminke uahdeke là sherijke leke, lekel-

hamdu ue lekel-sh‟shukru bihà alej‟je hat‟tà terdà ue baëde-rr‟rridà”. “O 

All‟llah, dëshmoj para Teje se të mirën që unë kam në mëngjes e në 

mbrëmje në fe e në këtë botë, ajo e mirë është prej Teje, vetëm prej Teje, Ti 

s‟ke shok e ortak, vetëm Ty të takon lavdërimi, vetëm Ty të takon 

falënderimi për ato, unë kam detyrim të të falënderoj derisa Ti të jesh i 

kënaqur, madje shumë i kënaqur!”. 

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka shtuar: “Kështu ishte 

falënderimi i Nuhut”.1 

 Pas këtij theksimi, ajetet futen në historinë e Beni Israilëve 

të mbushur me ngjarje. Ajeti vijues thotë: “Ne u kumtuam në 

libër Beni Israilëve: ju do të bëni shkatërrime në tokë dy herë 

dhe do ta tejkaloni në padrejtësi të mëdha”. 

 Fjala e ajetit “kadajknà” - “Ne u kumtuam”, ka disa 

kuptime, por këtu është përdorur në kuptimin e njoftimit; kurse 

qëllimi me fjalën “el erdi”-  “tokë”, është krahasuar me fjalët e 

                                                            
1 Referohu në tefsirin “Mexhmaul Bejàn”, në pjesën e komentimit të këtij ajeti. 
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ajeteve të tjera që përmendin fjalën tokë, këtu është fjala për tokën 

e shenjtëruar të Palestinës, ku ndodhet xhamia e uruar Mesxhidi 

Aksà. Ajeti vijues e shkoqit atë që u tha në mënyrë të përmbledhur 

në lidhje me dy shkatërrimet e mëdha të Beni Israilëve dhe i 

njofton ata për dënimin që do të bjerë mbi ata për shkak të tyre, që 

patjetër ai dënim ishte dënim hyjnor. Ajeti thotë: “Kur erdhi koha 

e premtimit të parë”, pra kur ju bëtë llojet më të ndryshme të 

shkatërrimit, padrejtësisë e agresionit, atëherë: “Ne dërguam 

kundër jush njerëzit Tanë, që ishin të fuqishëm e të ashpër”. 

 Ata njerëz luftëtarë trima futeshin dhe u kërkonin nëpër 

vendet tuaja: “ata vëzhgonin rreth vendit”. 

 Në vijim, ajeti thotë se kjo punë do të ndodhë patjetër dhe 

nuk mund të ketë shpëtim prej saj: “dhe ky ishte një vendim i 

prerë”. 

 Ajeti vijues pas këtij pësimi tregon se dashamirësia hyjnore 

do të rikthehet te ju dhe shumë shpejt do të keni ndihmën hyjnore 

kundër armiqve tuaj: “Pastaj Ne ua kthyem juve sundimin mbi 

ata, Ne u përforcuam me pasuri e me djem dhe bëmë që të 

shtoheshit shumë”.1 

 Ja kështu vjen për ju mirësia e dashamirësia hyjnore, duke 

shpresuar që ju vetë do t‟i thërrisni mendjes e do të bëni punë të 

mira dhe do të hiqni dorë prej punëve të këqija e prej mëkateve, 

sepse: “Nëse bëni mirë, e bëni për vetëm tuaj, nëse bëni keq, e 

bëni kundër vetes”. 

                                                            
1 Fjala e ajetit “nefijren” tregon shumicë. Këtu është në kuptimin e shumë 
burrave; interpretues të tjerë janë shprehur se kjo fjalë është në kuptimin e 
faljes. 
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 Ajeti shpreh një rrugë të drejtë e të qëndrueshme dhe 

thekson se puna e mirë ose e keqe që bën njeriu, kthehet ose në të 

mirë ose kundër tij. Kur njeriu i bën tjetrit ndonjë të keqe ose e 

fyen, në të vërtetë ajo e keqe dhe ajo fyerje do të bjerë edhe mbi 

vetë bërësin. Nëse bën mirë për të tjerët, patjetër që ajo e mirë 

është edhe për atë vetë; kurse Beni Israilët, fatkeqësisht nuk i 

ndërgjegjësoi dënimi i parë, atyre nuk u tërhoqi vëmendjen as 

rikthimi i mirësive hyjnore, por ata rifilluan të lëvizin në drejtim të 

shkatërrimit të dytë në tokë: u futën në rrugën e padrejtësisë, 

mëkatit, krekosjes e mendjemadhësisë. 

  Duke përshkruar pamjen e shkatërrimit të dytë ajeti thotë: 

“Kur të vijë koha e kërcënimit hyjnor për të cilin jeni 

paralajmëruar, shumë shpejt mbi ju do të vërsulen reparte të 

mëdha luftëtarësh, mbi ju do të bjerë pësimi i rëndë dhe mbi 

fytyrat tuaja do të duken sheshit shenjat e hidhërimit e brengosjes: 

“dhe kur të vijë premtimi i fundit, që ata të nxijnë fytyrat tuaja”. 

 Madje ata do të marrin prej jush deri edhe xhaminë e 

shenjtë Aksà (në tekst Bejtul Mukad‟des): “dhe të hyjnë në 

xhaminë (Aksà) sikurse hynë herën e parë”. 

 Ata nuk mjaftohen vetëm me kaq, por do të pushtojnë të 

gjithë vendin tuaj dhe do ta shkatërrojnë atë krejtësisht: “dhe të 

shkatërrojnë krejtësisht atë që arrijnë”. Por edhe në këtë gjendje, 

portat e pendimit para All‟llahut janë të hapura dhe ajeti vijues 

thotë: “Zoti juaj do t‟ju mëshirojë”. 

 “Nëse ju i ktheheni (së keqes), kthehemi edhe Ne (me 

ndëshkim)”, pra nëse ju ktheheni te Ne të penduar, edhe Ne 

kthehemi te ju me mëshirë; nëse ju i ktheheni shkatërrimit edhe 
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Ne kthehemi kundër jush me dënim. Ky është dënimi juaj në këtë 

botë, kurse e ardhmja juaj në Botën Tjetër është Xhehennemi: “dhe 

Xhehennemin Ne e bëmë vend të mbyllur për jobesimtarët”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Dy shkatërrimet historike të Beni Israilëve 

 Ajete e mësipërme flasin për dy shkatërrime shoqërore të 

mëdha të Beni Israilëve, të cilat çuan në tirani e në 

mendjemadhësi. Ne kemi parë se All‟llahu pas secilit shkatërrim i 

vuri Beni Israilët nën pushtetin e trimave. Dënimi që ata u dhanë 

atyre, ishte për shkak të shkatërrimit, madhështisë e tiranisë që ata 

treguan. Ky dënim ishte vetëm në jetën e kësaj bote, përveç 

dënimit që All‟llahu e ka përgatitur për ata në Botën Tjetër. 

 Megjithëse historia e Beni Israilëve është shumë e gjerë dhe 

e mbushur me ngjarje e me qëndrime të shumëllojshme, sa herë që 

Kur‟àni flet për ngjarjet e qëndrimet që kanë lidhje me Beni 

Israilët, interpretuesit e tij kanë kundërshtime ndërmjet tyre 

pothuajse për çdo ngjarje e qëndrim që ndeshet në historinë e Beni 

Israilëve. Për ta vërtetuar këtë fakt, në vijim po shpalosim disa 

shembuj:  

 1) nga historia e Beni Israilëve mësohet se i pari që ka 

sulmuar Bejti Muka‟desin ishte mbreti Benahtansar dhe se 

gërmadhat në faltoren e shenjtë kanë qëndruar për shtatëdhjetë 
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vjet, derisa jehuditët e rindërtuan përsëri. Sulmi i dytë që iu 

nënshtrua kjo faltore të shenjtë ishte sulmi që ndërmori kundër 

Beni Israilëve perandori romak Aspiani, i cili urdhëroi ministrin e 

tij Tartuz të shkatërronte Bejti Mukad‟desin dhe të vriste Beni 

Israilët. Kjo ka ndodhur afërsisht rreth njëqind vjet para erës së re. 

 Ka mundësi që ajetet e mësipërme të flasin pikërisht për 

këto dy ndodhi, domethënë për shkatërrimin e parë që bëri 

Benahtansari dhe për shkatërrimin e dytë që bëri Aspiani, sepse 

nga ngjarjet e tjera në historinë e Beni Israilëve, ata nuk u zhdukën 

të gjithë njëherësh me mbretin e me pavarësinë e tyre. Në të 

vërtetë, pasi kaloi furtuna e Benahtansarit, ata përsëri mblodhëm 

forcat dhe në kohën e prijësit të tyre Kurshit, u bashkuan përsëri 

dhe e çliruan Bejti Mukad‟desin prej sundimit të babilonasve. 

Ishte ky prijës që i riktheu Beni Israliët në vendin e tyre që ata të 

ripopullonin Bejti Mukadesin, derisa Beni Israilët u mposhtën 

përsëri prej romakëve dhe pushuan së qeni fuqi luftuese.1 

 Beni Israilët vazhduan të përjetojnë periudhën e 

shpërndarjes e të bredhjes nga njëri vend në një tjetër, derisa ata i 

ndihmuan fuqitë kolonialiste bashkëkohore të rindërtojnë 

formacionin e tyre politik. 

 2) Taberij‟ji në tefsirin e tij citon prej të Dërguarit të 

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

familjen e tij!) se qëllimi me shkatërrimin e parë është vrasja nga 

ana e Beni Israilëve e Zekerij‟jàsë dhe e një grupi prej Profetëve të 

tjerë (Paqja qoftë mbi ta!), kurse qëllimi me frazën e ajetit 

“premtimi i parë” është hakmarrja hyjnore që u realizua kundër 

                                                            
1 Referoju tefsirit “El Mizàn”, vëll. 13, f. 44 e në vijim. 
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Beni Israilëve nëpërmjet Banahtansarit. Ndërsa qëllimi me 

shkatërrimin e dytë është kaosi e turbullirat që bënë Beni Israilët 

pas çlirimit të tyre prej sundimit babilonas. Me ndihmën e njërit 

prej mbretërve të Persisë, Beni Israilët s‟lanë punë të keqe pa bërë, 

bënë të gjitha llojet e punëve të këqija që përmbledh fjala 

shkatërrim. Gjithashtu, fjala e ajetit “premtimi i dytë” tregon 

sulmin që ndërmori kundër atyre perandori romak Antioku. 

 Pavarësisht se ky interpretim përputhet vetëm në disa anë 

me interpretimin e parë, duhet theksuar se përcjellësi i hadithit 

mbi të cilin është mbështetur Taberij‟ji, sipas shkencës së 

klasifikimit të hadithit e të përcjellësve, është cilësuar prej 

përcjellësve jo të besueshëm. Gjithashtu duhet shtuar se as koha 

kur ka jetuar Zekerij‟ja dhe Jahjài (Paqja e All‟llahut qoftë mbi ta!) 

nuk përputhet me kohën e Banahtansarit, Aspianit ose Antiokit. 

Veç kësaj, edhe disa historianë mendojnë se Banahtansari ishte 

bashkëkohës i Profetit Eremija ose i Profetit Daniel. Gjithashtu, 

historianët thonë se Banahtansari ka jetuar afro 600 vjet para 

Jahjàsë (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!). atëherë, si mund të thuhet 

se shkatërrimi i Banahtansarit ishte një hakmarrje për gjakun e 

Jahjàsë (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!)?! 

 3) Interpretues të tjerë kanë thënë se faltorja e shenjtë Bejti 

Mukad‟des është ndërtuar në kohën e Dàùdit e Sulejmanit (Paqja e 

All‟llahut qoftë mbi ta!)dhe se atë e shkatërroi Banahtansari. Ky 

është qëllimi i Kur‟ànit me premtimin e parë; kurse herën e dytë, 

Bejti Muakd‟desi është ndërtuar në kohën e mbretërve Ahmenij, 

ndërtim të cilin e shkatërroi perandori romak Titius. Konstatohet 

se Titiusi përputhet me Tartusin që u përmend në tefsirin e 

mëparshëm dhe ky shkatërrim ka qëndruar deri në kohën e kalifit 
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të dytë kur myslimanët çliruan Palestinën.1 Konstatohet se edhe 

ky interpretim nuk është shumë larg nga brendia e interpretimit të 

mësipërm. 

 4) Kur krahasojmë tefsiret e mësipërme me të tjerat, 

përmbajtja e të cilave është e ngjashme me pikëpamjet që kanë 

tefsiret e para, do të vërejmë se ka edhe një interpretim tjetër prej 

Sej‟jid Kutb, në tefsirin e tij “Fij Dhilàlil Kur‟àn”. Ky interpretim i 

fundit është krejtësisht i ndryshëm me ato që thuhen në tefsiret e 

mëparshme, pasi Sej‟jid Kutb mendon se të dyja ndodhitë s‟kanë 

ngjarë në të kaluarën, por ato kanë lidhje me të ardhmen dhe 

thotë: “Kur Beni Israilët fulluan të bëjnë ngatërresa e shkatërrime 

nëpër tokë, dënimi është i tanishëm, por që ajeti e shpreh në 

kohën e shkuar “nëse ju i ktheheni (së keqes), kthehemi edhe Ne 

(me ndëshkim)”. Më pas thotë: “Ata u rikthyen në shkatërrime e 

në ngatërresa dhe All‟llahu i vuri ata nën sundimin e 

myslimanëve, të cilët i nxorën ata prej Gadishullit Arabik. Më pas, 

Beni Israilët përsëri bënë ngatërresa e veprime shkatërruese dhe 

All‟llahu përsëri i vuri nën sundimin e huaj dhe nën robërinë e të 

tjerëve; kështu vazhduan derisa erdhi koha moderne, kur ata ranë 

në dorën e Hitlerit, kurse sot u janë rikthyer ngatërresave e 

shkatërrimeve nën formën e shtetit të Izraelit, prej të cilit arabët, të 

zotët e tokës po pësojnë mjerime të shumta. Por, All‟llahu përsëri 

do t‟i vërë ata nën pushtetin e të tjerëve dhe do t‟i dënojë me 

dënimin më të ashpër, sepse patjetër do të vërtetohet fjala e prerë 

e All‟llahut dhe fjala e Tij nuk ndryshon, në mos nesër, fjala e 

                                                            
1 Tefsiri i Ebul Fet‟tàh Erràzij, vëll. 7, f. 209. 
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All‟llahut patjetër do të bëhet realitet në një të ardhme shumë të 

afërt”.1 

 Vërejtja kryesore që bëhet kundër këtij interpretimi është 

fakti se asnjëri prej tyre nuk përfundon me hyrjen e triumfuesve 

(mbi jehuditët) në Bejti Mukad‟des, derisa ata ta rrënojnë atë. 

 5) Mundësia e fundit e ardhur në disa tefsire në lidhje me 

interpretimin e dy shkatërrimeve të Beni Israilëve ka lidhje me 

ngjarjet pas Luftës së Dytë Botërore. Ato kanë thënë: “Formimi i 

një shteti për jehuditët me emrin Izrael prej partisë sioniste në 

qendër të botës islame, përfaqëson shkatërrimin, tiraninë edhe 

teprimin e tyre të parë. Si rrjedhojë e kësaj gjendjeje vjen zgjimi i 

botës islame dhe popujt myslimanë tashmë janë vënë para 

rrezikut të vazhdueshëm. Është e natyrshme që kjo gjendje 

patjetër do të çojë në unitet e në pastrimin e Bejti Mukad‟desit, si 

dhe një pjesë prej qyteteve e fshatrave palestineze, madje edhe 

vetë Bejti Mukad‟desi do të mbeten plotësisht jashtë pushtimit të 

tyre”.  

 Për sa i përket qëllimit në lidhje me shkatërrimin e dytë, ky 

është pushtimi çifut dhe rindërtimi i Bejti Mukad‟desit pasi Izraeli 

grumbulloi forcat e veta dhe me ndihmën e fuqive kolonialiste 

ndërkombëtare, shpërtheu agresionin e vitit 1967. 

 Kështu që sot myslimanët janë në pritje të fitores së dytë 

mbi Beni Israilët që të shpëtojnë Bejti Mukad‟desin prej përbaltjes 

së tyre dhe t‟i shporrin ata prej të gjitha tokave islame. Ja, ky është 

                                                            
1 Sej‟jid Kutb, “Fij Dhilàlil Kur‟àn”, vëll. 4, f. 2214, botimi i dhjetë. 
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premtimi i myslimanëve për çlirimin e për fitoren që patjetër do të 

vijë.1  

 Patjetër që ka edhe tefsire e opinione të tjera në lidhje me 

temën object i studimit tonë, por duhet të theksojmë se në rastin 

kur marrim në konsideratë interpretimin e katërt dhe të pestë, 

kërkohet që foljet e kohës së shkuar të tekstit të ajetit, të merren në 

kohën e tashme-ardhme (fi‟lun mudàriun). Në letërsinë e gjuhës 

arabe kjo është plotësisht e mundshme, sidomos kur marrim në 

konsideratë se folja ka ardhur pas një parafjale kushtore. 

 Gjithsesi, sipas fjalës së të Lartit: “Pastaj Ne ua kthyem 

juve sundimin mbi ata, Ne u përforcuam me pasuri e me djem 

dhe bëmë që të shtoheshit shumë”, në të vërtetë shkatërrimi i 

parë, më e pakta është hakmarrja hyjnore ndaj Beni Israilëve dhe 

që ka ndodhur në të kaluarën. 

 Nëse duam t‟i kapërcejmë të gjitha këto, atëherë duhet të 

tërheqim vëmendjen në fjalën e të Lartit: “Ne dërguam kundër 

jush njerëzit Tanë, që ishin të fuqishëm e të ashpër”. Kjo frazë e 

ajetit njofton se burrat që do t‟u japin mësim Beni Israilëve për 

shkatërrimet e ngatërresat që ata kanë bërë, si dhe për teprimin në 

punë të këqija e në despotizëm, ata janë burra besimtarë e trima, 

derisa kanë merituar cilësimin me fjalën robtë Tanë. Këtë kuptim e 

përforcon edhe fakti se pjesa më e madhe e interpretuesve të 

Kur‟ànit kanë qenë të shkujdesur ndaj këtij interpretimi dhe 

                                                            
1 Ky opinion është botuar në nr. 12 të revistës “Akijdetul Muslim”, (viti i 

dymbëdhjetë i botimit të saj). Studimi është botuar në dy numra të kësaj reviste 

me autor Ibrahim El Ensàrij. 
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pikërisht në lidhje me foljen “beathnà” - “Ne dërguam” dhe me 

përemrin pronor “lenà” që shpreh fjalën “njerëzit Tanë”. 

 Megjithëkëtë, ne s‟kemi mundësi të pretendojmë se folja 

“beathe” - “ai dërgoi” përdoret vetëm kur bëhet fjalë për Profetët 

dhe për besimtarët, sepse është përdorur edhe në raste të tjera, si 

për shembull në historinë e ngjarjes në Habilit e Kabilit. Kur‟àni 

Famëlartë për këtë thotë: “All‟llahu dërgoi një sorrë të hapte një 

gropë në tokë”. (sure “El Màide”, ajeti 31) 

 Kështu qëndron puna edhe me fjalën  “ibàd”- “robër” dhe 

me njëjësin e kësaj fjale “abd” - “rob”. Në disa raste, kjo fjalë thuhet 

për individë jo të mirë, për mëkatarët dhe të tjerë të ngjashëm. Në 

ajetin 58 të sures “El Furkàn” lexojmë fjalën e të Lartit: “Atij i 

mjafton që ka dijeni të plotë për mëkatet e robve të Vet”. 

Gjithashtu, në ajetin 27 të sures “Esh Shùrà” lexojmë fjalën e të 

Lartit: “Sikur All‟llahu të shumonte furnizimin për robtë e Vet, 

ata do ta tejkalonin kufirin (në mizori)”; ndërsa në lidhje me ata 

që gabuan dhe devijuan nga rruga e All‟llahut, në ajetin 118 të 

sures “El Màide”, lexojmë fjalën e të Lartit: “Nëse i dënon ata, në 

të vërtetë ata janë robërit Tuaj”. 

 Megjithëkëtë ne nuk kemi mundësi të mohojmë – nëse nuk 

sillet një shembull i kundërt me këtë – se robtë që dërgoi All‟llahu 

për t‟u hakmarrë ndaj Beni Israilëve ishin prej robve besimtarë të 

mirë. 

 Thelbi i studimit: këto ajete flasin për dy shkatërrime të 

mëdha që bënë Beni Israilët, gjithashtu tregojnë se si u hakmor 

All‟llahu dhe nuk i la mënjanë ata, por bëri që të dënohen në këtë 

botë. Mbi ata mbetet dënim e llogaridhënia në Botën Tjetër. 
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Njëkohësisht, të gjithë njerëzit nxjerrin mësim prej këtyre ajeteve 

se All‟llahu i Lartësuar as nuk e anashkalon padrejtësinë, as nuk 

hesht para padrejtësisë së tyre, prandaj na del detyrë të nxjerrim 

mësim nga pësimi i Beni Israilëve dhe të marrim këshillë prej 

mësimeve të historisë dhe prej gjendjeve të popujve të kaluar. 

 

2- Njeriut përgjegjës për  kryerjen e punëve të tij 

 Ajetet e mësipërme e vënë theksin mbi një rregull shumë të 

rëndësishëm që konsiston në faktin se fryti i punëve të njeriut, të 

mira apo të këqija qofshin ato, patjetër që kthehet tek ai që i ka 

bërë ato. Është e vërtetë se ajetet që janë objekt studimi flasin për 

Beni Israilët, por rregulli që përmbajnë këto ajete është 

gjithëpërfshirës, i përgjithshëm, pra përfshin të gjithë njerëzit gjatë 

gjithë historisë.1 

 Jeta dhe historia na japin një pasqyrë me shumë modele, në 

bazë të të cilave janë vënë punë e rrugë veprimi të këqija, janë 

                                                            
1 Ajeti thotë: “Nëse bëni mirë, e bëni për veten tuaj, nëse bëni keq, e bëni 

kundër vetes”. Sipas rregullave të gramatikës së gjuhës arabe në vend të fjalës 

“felehà”, ku parafjala “le” tregon një dobi, duhej të ishte “alejhà”, ku para fjala 

“alà” - tregon diç që rëndon mbi një send tjetër – në një kohë kur e keqja kurrë 

nuk mund të jetë në dobi të njeriut. Në të kundërt ajo është vetëm në dëm të 

njeriut. Por shkaku që në ajet ka ardhur me fjalën “lehà” dhe jo “alejhà” u 

referohet domosdoshmërive të harmonizimit mes dy pjesëve të fjalisë. 

Gjithashtu ka mundësi që fjala “lehà” të jetë vënë edhe për shkak se parafjala 

“le”, këtu është në kuptimin e specifikimit dhe jo në kuptimin e dobisë apo të 

dëmit. Disa interpretues të Kur‟ànit janë shprehur edhe për një mundësi tjetër 

dhe kanë thënë se parafjala “le” e ajetit është në kuptimin e parafjalës “ilà” - 

deri. 
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vënë ligje të padrejta e të stisura, por ato në fund të fundit u 

flijuan për qëllimin për të cilin u vunë apo u stisën. Gjithashtu, 

edhe ata që vepruan me ato ligje e punë, ranë vetë në gropën që 

hapën për të tjerët dhe morën kështu dënimin e asaj që kishin bërë 

me duart e veta. Specifika e kësaj pune bëhet e qartë në raport me 

veprimet shkatërruese, sidomos me teprimin në mizori e në 

arrogancë. Prandaj, njeriu patjetër do të pësojë në këtë botë 

dënimin për shkak të teprimit të punëve të këqija e në 

mendjemadhësi dhe në shkatërrimet e në ngatërresat që ai bëri e 

kurdisi. 

 Pikërisht për këtë shkak shikojmë se Beni Israilët e morën 

shumë shpejt dënimin në këtë botë, përveç dënimit të pritshëm në 

Botën Tjetër. Dihet se ata jetuan për një kohë shumë të gjatë të 

shpërndarë e duke bredhur nëpër tokë, pa përmendur të këqijat e 

vështirësitë e shumta që ranë mbi ata. Edhe në ditët e sotme ne 

përjetojmë shkatërrim nga ana e Beni Israilëve, përjetojmë prej 

tyre teprime në mizori e në despotizëm. Ata kanë rrëmbyer tokën 

e të tjerëve dhe i kanë përzënë prej shtëpive e prej vendit të vet të 

zotët e tokës së grabitur, vrasin banorët e vendeve që kanë 

rrëmbyer, ushtrojnë mbi ata dhunë e terror të pandërprerë, 

frikësojnë fëmijët e shajnë gratë, madje nuk respektojnë as shtëpitë 

e All‟llahut në Bejti Mukad‟des. 

 Në ditët e sotme, ata po veprojnë me shkujdesje të plotë, pa 

respektuar asnjë lloj ligji e asnjë lloj rregulloreje apo ndonjë kriter 

ndërkombëtar. Kur ndonjë luftëtar palestinez lëshon ndonjë 

plumb kundër atyre, ata menjëherë ndërmarrin bombardime mbi 

kampet e refugjatëve dhe i shkatërrojnë ato, shkatërrojnë shkollat 

ku mësojnë fëmijët, shkatërrojnë edhe spitale. Të gjitha këto 

shkatërrime e humbje të kaq shumë jetë njerëzish e vlerash 
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materiale, vetëm për vrasjen e një individi prej Beni Israilëve! Ata 

nuk mjaftohen as me këto barbari, por për hakmarrje vrasin 

qindra të pafajshëm dhe i vënë minat një numri të madh shtëpish. 

 Ata e pohojnë me zë të lartë mosdetyrimin për të zbatuar 

vendimet e organizatave ndërkombëtare, madje shpallin me zë të 

lartë se janë kundër atyre vendimeve. Të gjithë e dinë se guximi i 

tyre për të përballuar të gjithë botën, në të vërtetë ka buruar e 

buron nga mbështetja që atyre që u japin fuqitë kolonialiste, në 

pararojë të të cilave qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

Është e qartë se mbështetja e këtyre fuqive për ata, justifikon 

cilësitë e veçanta devijuese të Beni Israilëve në fushën e mendimit 

e të moralit, si dhe në gatishmërinë e tyre të hershme për të 

tejkaluar kufirin në dhunë, padrejtësi e shkatërrime.  

 Në të vërtetë, me arrogancën dhe me shkatërrimet që po 

bëjnë, ata pa dyshim që janë në pritje të atyre që All‟llahu i ka 

përshkruar me fjalën e Tij: “njerëzit Tanë, që ishin të fuqishëm e 

të ashpër”. Ata patjetër do të dënohen prej atyre robve të 

All‟llahut, sepse ky është kërcënim hyjnor i formës së prerë dhe i 

shprehur qartë në Kur‟ànin Famëlartë.  

 

3- Përputhja e ajeteve me ngjarjet e historisë islame 

 Në disa transmetime shikohet se ajetet e mësipërme 

përputhen me disa ngjarje të historisë islame. Disa transmetime 

thonë se shkatërrimi i parë e ai i dytë që bënë Beni Israilët është 

vrasja e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe sulmi që ata kryen mbi 

kufomën e Imam Hysejnit (Paqja qoftë mbi të!). Transmetime të 

tjera theksojnë se qëllimi me fjalën e të Lartit: “Ne dërguam 
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kundër jush njerëzit Tanë, që ishin të fuqishëm e të ashpër”, 

është një shenjë treguese për Imam Mehdiun (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe për shokët e tij.  

 Në transmetime të tjera lexojmë se qëllimi është ngritja e 

një grupi myslimanësh para shfaqjes së Imam Mehdiut (Paqja qoftë 

mbi të!).1 

 Është e qartë se këto transmetime nuk i interpretojnë ajetet 

e Kur‟ànit në kuptimin e tyre fjalorik, sepse ajetet flasin qartë për 

Beni Israilët. Gjithashtu  flasin edhe për krahasimin e programit të 

Beni Israilëve me programin që zbatojnë të ngjashmit me ata, ose 

të atyre që janë në gjendjen e tyre në ngjarjet e historisë islame. 

Këto transmetime arrijnë në përfundimin se ajetet vërtetë flasin 

për Beni Israilët, por kuptimi i tyre është shumë më i gjerë, aq sa 

lartësohet në nivelin e një rregulle të përgjithshme dhe të një rruge 

veprimi të vazhdueshme në historinë e njerëzimit, që përfshin 

jetën e të gjithë popujve e kombeve. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Shiko në “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 138. 
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Ajetet 9 - 12  

 

ُ  ىۡبُلرۡبَ انَ  َه َذا إِنِهَّلل  َُٔم َوُ بَّّشِ كۡب
َ
ِ ي لِيِهَّللِِت ِِهَ   ۡٓب ٌِِِۡيَ  َح ٍُ ۡب ۡب ََ   ل ِي ئَُن  ٱِهَّلل ٍَ  َح ۡب

ا  ىلِهَّلل يَِ  خِ  ا َنجِ ا را جۡب
َ
ًۡب   ُٓ َ نِهَّلل ل

َ
نِهَّلل  ٩  

َ
ََ  َو  ِي َُِٔن بِ  ٱِهَّلل ٌِ ًۡب  ٱِخَرةِ  ََّل يُ ۡب ُٓ َ َُة ل َذ ۡب خۡب

َ
  

ة  ٍا َِل
َ
َُ  َوَ  ۡب ُ  ٪َعَذاثًة   ِ َن 

ِّ  بِ  ٱۡب ِ   بِ ۥ ُدَ َٓ هُ  لّشِهَّلل َ ۡب
َُ  َوََكَن  ٱۡب ِ َن 

 ٫ َعُ َّٔلا  ٱۡب
َِة ۡبَو  وََجَ يۡب ةرَ  وَ  َلِهَّلل َٓ َُةٓ َ ايََح  َّلِهَّلل ۡٔب َح ٍَ ِ  َذ ۡبوِ  َ ايَتَۡيۡب َِةٓ َ ايََح  َلِهَّلل ةرِ  وََجَ يۡب َٓ ةا  َّلِهَّلل جۡبِِصَ ٌُ  

ٔاْ َعَ َد  ٍُ يَ ًۡب َوَِلَ ۡب ّبُِس َِ رِهَّلل ٌّ ٗلا  ٔاْ فَؾۡب َبۡبَذُغ جِۡيَ َّلِ َِصةَب   وَ  لّصِ
 َوُُكِهَّلل ََشۡب ٖ  ٱۡب

ِػ ٗلا  ُّ َتفۡب يۡبَن    ٬فَػِهَّلل

“Pa dyshim që ky Kur‟àn udhëzon për në rrugën më të drejtë 

dhe përgëzon besimtarët që bëjnë punë të mira se për ata me 

siguri ka shpërblim të madh.”  

“Kurse për ata që nuk besojnë në Botën Tjetër, Ne kemi 

përgatitur një dënim shumë të dhimbshëm.”  

“Njeriu lutet për keq ashtu siç lutet për mirë; njeriu (nga natyra 

e tij) ngutet shumë.”  

“Ne i bëmë natën dhe ditën dy shenja (argumente të fuqisë 

Sonë); Ne e fshimë (e errësuam) shenjën e natës dhe shenjën e 

ditës e bëmë të ndritshme që ju të kërkoni begatitë e dhuruara 

prej Zotit tuaj dhe që të mësoni numrin e viteve dhe llogaritjen 

(e kohës); çdo send, Ne e kemi shpjeguar në mënyrë të 

hollësishme.” 
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Komentimi 

 

Rruga më e shkurtër për udhëzimin dhe lumturinë 

 Ajetet e mësipërme flisnin për Beni Israilët dhe për librin e 

tyre qiellor “Teuràtin”. Ata tregojnë se Beni Israilët nuk ndoqën 

programin hyjnor të udhëzimit në rrugën e drejtë, prandaj morën 

një pjesë të dënimit në këtë botë, kurse pjesa tjetër e dënimit është 

rezervuar për ata Ditën e Gjykimit.  

 Në këtë grup ajetesh që janë objekt studimi flitet për 

Kur‟ànin Famëlartë, librin qiellor të myslimanëve, librin e fundit 

qiellor, në të cilin i Larti në radhë të parë thotë: “Padyshim që ky 

Kur‟àn udhëzon për në rrugën më të drejtë”. 

 Fjala “më të drejtë”, në tekstin e Kur‟ànit ka ardhur me 

fjalën  “akvemu”, që në gramatikën e gjuhës arabe është mbiemër 

në shkallën sipërore. Rrënja e kësaj fjale është “kijàm” - qëndron më 

këmbë – pasi në këtë pozicion njeriu është në gjendjen më të mirë 

kur dëshiron të fillojë ndonjë punë. Këtu fjala “kijàm” është 

sinonim i kësaj fjale, që tregon mënyrën më të mirë të veprimit 

dhe çastin më të përshtatshëm, në të cilën njeriu realizon punën që 

ka filluar ose përgatitet për të filluar një punë. 

 Por fjala “akvemu” është edhe në kuptimin vendosmëri, 

qëndrimi më i drejtë dhe i matur. Kuptimi i ajetit në fjalë tregon se 

Kur‟àni Famëlartë është rruga më e drejtë, më e stabilizuar e më 

udhëzuese. 

 Nga pikëpamja doktrinare dhe në fushën e ideve, ky 

kuptim përfaqësohet me: “doktrinën më të qartë” dhe plotësisht të 
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asimilueshme për t‟u arritur e për t‟u kuptuar, doktrinë që është 

bazë për punën dhe për mobilizimin e kapaciteteve njerëzore në 

drejtim të popullimit e të ndërtimit; doktrinë krejtësisht e 

zhveshur prej iluzioneve e besëtytnive, doktrinë që binjakëzon 

njeriun me botën e ekzistencës dhe njeriun me natyrën që është 

rreth tij. 

 Nga ky këndvështrim “doktrina më e drejtë” do të thotë: 

puna është në përputhje me doktrinën, ana e jashtme është në 

harmoni me anën e brendshme, gjithashtu edhe mendimi është në 

përputhje me platformën; vetëm një doktrinë e këtillë e shtyn 

njeriun dhe të gjithë njerëzit drejt All‟llahut të Lartësuar. 

 Kurse fjala “shumë më e drejtë” nga këndvështrimi i 

ligjeve shoqërore, ekonomike, ushtarake e politike, tregon atë 

doktrinë që është zotëruese në shoqëri, është ajo doktrinë që 

edukon në shoqërinë njerëzore anët materiale e morale që e 

shtyjnë shoqërinë drejt plotësimit e harmonizimit. 

 Doktrina “më e drejtë” nga pikëpamje e adhurimeve dhe e 

moraleve është ajo që e udhëzon njeriun të ndjekë rrugën logjike, 

pra është doktrina që e udhëzon njeriun të mos e teprojë në 

veprimet që bën e të mos lërë mangët punët që ka detyrë të kryejë. 

“Rruga më e drejtë” e bën njeriun të matur, joshpërdorues e 

koprrac, as të pafuqishëm e as mendjemadh. 

 Së fundi, platforma “më e drejtë” në raport me regjimet e 

me pushtetet qeverisëse, është platforma që çon në vendosjen e 

drejtësisë, që bën thirrje për maturi të përgjithshme dhe për të 

kundërshtuar tiraninë e tiranët.  
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 Por, pa dyshim që rruga e Kur‟ànit Famëlartë është rruga 

“më e drejtë” në të gjitha nivelet e lartpërmendura, në të gjitha 

anët e jetës së ekzistencës dhe për të gjitha çështjet e shkallët e 

veprimit dhe të çdo gjëje. 

 Pikërisht këtu do të qëndrojmë në një pikë të ndjeshme: kur 

pohojmë se Kur‟àni Famëlartë është rruga “më e drejtë”, do të 

thotë se nuk mund të ketë rrugë “më të drejtë” se rruga e Kur‟ànit 

dhe se ajo qëndron më lart në pikëpamjen e drejtësisë, të cilësive 

udhëzuese dhe qëndrimeve të drejta, qëndron më lart jo vetëm 

mbi të gjitha shkollat e doktrinat laike, por edhe mbi të gjitha fetë 

e legjislacionet e mëparshme. 

 Përballë konceptit që shtron kjo pikë, vërejmë se kemi 

nevojë të trajtojmë bisedën si më poshtë: 

 a) nëse merren si njësi krahasuese fetë e tjera qiellore, 

padyshim që çdo fe e çdo legjislacion qiellor në kohën e tij ka qenë 

më i miri, më i drejti. Por, në përputhje me ligjin e plotësimit 

nëpër të cilin ecën njerëzimi dhe në përshtatje me kërkesat e tij, 

patjetër që ai ka vazhduar ecjen përpara për të arritur gjendjet më 

të mira të plotësimit. Ky plotësim u bë realitet në kohën e 

mesazhit islam, mesazhit përmbyllës, në kohën e profetësisë së 

fundit. Kur‟àni Famëlartë në ndjekje të kësaj rregulle lartësimi 

shpreh përmbajtjen më të arritur e më të drejtë të udhëzimit, 

qëndrimit të drejtë dhe veprimit të matur, larg çdo lloj teprimi dhe 

larg çdo forme të lënies mangët të punëve; 

 b) kur merren si njësi krahasuese legjislacionet dhe 

doktrinat laike, është fare e natyrshme që Kur‟àni të jetë “më i 

miri”, sepse është libri qiellor që arriti te ne prej All‟llahut me 
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diturinë absolute, me diturinë më të drejtë dhe më superiore mbi 

të gjitha legjislacionet e doktrinat laike, të cilat, sado të arritura të 

jenë, përsëri mbeten rezultat i kuptimit të kufizuar njerëzor; 

 c) kemi theksuar më shumë se një herë që shkalla sipërore e 

mbiemrit “shumë më i mirë”, nuk tregon gjithmonë se çështja që 

është objekt studimi patjetër duhet të merret si njësi krahasuese, 

ashtu siç ka ardhur edhe në fjalën e të Lartit: “a është më e drejtë 

të ndiqet ai që udhëzon në rrugën e drejtë, apo të ndiqet ai që 

nuk udhëzon (sepse s‟ka mundësi), vetëm nëse udhëzohet (prej 

ndonjë tjetri)”. (sure “Junùs”, ajeti 35) 

 Pa hyrë në brendësi të kësaj pike, nuk duhet të lëmë pa 

theksuar se fjala “shumë më i drejtë” në ajetin e mësipërm, tregon 

se Islami është feja qiellore e fundit dhe se Profeti më i nderuar 

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

familjen e tij!) është i fundmi i Profetëve. 

 Gjithashtu, fjala “shumë më i drejtë” përfaqëson shkallët 

më të larta të fjalës më të mirë, sepse ajeti i nderuar nuk përmend 

njësi tjetër krahasuese. Kjo tregon se vetëm Kur‟àni Famëlartë 

është “më i miri” dhe, ashtu siç thonë gjuhëtarët, heqja e lidhëses 

nën kupton se Islami është feja e fundit, se Muhammedi (Paqja dhe 

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

të Dërguarve. E gjithë kjo për faktin se nga vetë fjalët e ajetit 

rezulton se pas shkallës superiore të fjalës “më i drejti”, nuk 

mund të këtë shkallë tjetër më të lartë. 

 Pas kësaj, ajetet që po studiojmë theksojnë qëndrimin e 

njerëzve kundrejt librit më të drejtë, qëndrim që i ka ndarë njerëzit 

të dy shtresa: shtresa e parë e njerëzve është në gjendjen që i 
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përshkruan i Larti me fjalën e Tij: “dhe përgëzon besimtarët që 

bëjnë punë të mira se për ata me siguri ka shpërblim të madh”. 

 Kurse e ardhmja e shtresës së dytë do të jetë në përputhje 

me qëndrimin e tyre, ashtu siç thotë i Larti me fjalën e Tij: “Kurse 

për ata që nuk besojnë në Botën Tjetër, Ne kemi përgatitur një 

dënim shumë të dhimbshëm”. 

 Fjala “përgëzon” e ajetit në raport me besimtarët, është 

shumë e qartë, kurse në raport me të tjerët që nuk janë besimtarë, 

ajo tingëllon si tallje e vënie në lojë, por ajo mund të ketë edhe 

kuptimin se besimtarët njoftohen për gjendjen e atyre që nuk 

besojnë. 1 

 Në fjalët e ajetit theksohet shkurt shpërblimi për besimtarët 

dhe ajeti njofton se për ata do të ketë shpërblim të madh. 

Gjithashtu, në përputhje me stilin retorik të njoftimit të Kur‟ànit, 

ajeti lajmëron se për jobesimtarët do të ketë një dënim shumë të 

dhimbshëm. Kjo mënyrë njoftimi me fjalë tepër të shkurtra, në të 

dyja rastet, jep pamje të detajuara të shpërblimit dhe të dënimit. 

 Në lidhje me faktin përse Kur‟àni i përshkruan jobesimtarët 

në Botën e Ardhshme vetëm me cilësinë e mosbesimit të tyre dhe 

nuk përmend cilësi e punë të tjera të tyre, në të vërtetë kjo ndodh 

kështu sepse vetëm besimi e disiplinon njeriun dhe e ndalon që ai 

të mos mëkatojë e të mos bëjë faje. Përveç kësaj, mohimi i Ditës së 

Gjykimit, pra mosbesimi tek ajo, konsiderohet mohim për 

                                                            
1 Në fundin e ajetit 138 të sures “En Nisà”, kemi thënë se fjala “përgëzim” është 

nxjerrë prej fjalës “el bishretu”, që do të thotë fytyrë, duke vënë në konsideratë se 

shprehja e jashtme e fytyrës është si një pasqyrë, që pasqyron çdo lajm të mirë 

ose të keq në formën e sugjestioneve të përcaktuara. 
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ekzistencën e All‟llahut të Lartësuar. Si mund të thuhet se njeriu 

është në rrugën e drejtë dhe beson tek All‟llahu, tek i Drejti, tek i 

Urti, nëse nuk beson në ekzistencën e Botës Tjetër, ku do të merret 

në llogari e do të përgjigjet për punët që ka bërë dhe ku do t‟i 

bëhet llogaria më e drejtë?!  

 Siç shihet, biseda e ajetit për dënimin dhe shpërblimin 

është në përputhje të plotë me bisedën rreth besimit në Botën 

Tjetër. 

 Edhe ajeti vijues e vazhdon studimin në të njëjtin drejtim 

dhe thekson njërin prej shkaqeve të mosbesimit. Ai thotë se 

nxitimi që manifeston njeriu dhe mospasja dijeni për punët, e 

çojnë atë drejt vënies së shenjës së barazimit ndërmjet lutjes për 

plotësimin e kërkesës së tij për punë të mira dhe lutjes së tij në 

kërkim të së keqes! 

Ajeti thotë: “Njeriu lutet për keq, ashtu siç lutet për mirë”. 

 Përse? Sepse: “njeriu (nga natyra e tij) ngutet shumë”. 

 Fjala e ajetit “duàe” - “lutje”, ka kuptim shumë të gjerë dhe 

përfshin në mënyrë të barabartë çdo kërkesë e dëshirë të njeriut, 

qoftë kur ai e shpreh dëshirën e tij me fjalë, qoftë kur punon për ta 

arritur atë kërkesë apo dëshirë me punën e me qëndrimet e tij. 

 Ngutja e njeriut dhe zelli që ai tregon për arritjen e dobive 

për veten e tij, bëjnë që ai të ketë një shikim sipërfaqësor mbi 

punët. Për rrjedhojë, ai nuk thellohet të studiojë ashtu siç duhet të 

gjitha punët. Rezultati: në dorën e tij nuk bie e mira e vërtetë e 

dobia reale! Kjo do të thotë se për shkak të nxitimit dhe zellit të tij 

të trazuar, ai e humb fytyrën e së vërtetës dhe e ndryshon 
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brendinë e saj sipas këndvështrimit të tij. Kështu, ai e çon veten në 

drejtin të së keqes e të punëve të këqija e dëmtuese. 

 Ky është përfundimi që arrin njeriu si rezultat i vështrimit 

të gabuar mbi punët e trazimit të tij, sepse duke u mbështetur mbi 

pikëpamjen e tij të gabuar në lidhje me të mirën e të keqen, nuk 

arrin dot të dallojë se cila është e mira e vërtetë për atë. Për 

rrjedhojë arrin të kërkojë prej All‟llahut të keqen, ashtu siç kërkon 

prej Tij të mirën; përveç kësaj, ai nxiton të bëjë punë të këqija me 

të njëjtin zell siç bën punë të mira. Ky turbullim e trazim dhe 

humbja e balancimit ndërmjet së mirës e së keqes, është gjëja më e 

keqe që e prek njeriun. Gjendja e tij e trazuar gjen hapësirë të futet 

ndërmjet tij dhe lumturisë së tij të vërtetë. 

 Shumë njerëz e vënë veten në rrezik të shkarjes në rrugën e 

humbjes për shkak të nxitimit e zellit të tyre të trazuar, megjithëse 

mendojnë se po ecin drejtë sigurisë, stabilitetit e udhëzimit në 

rrugën e drejtë. Njerëz të këtillë i ngjajnë atij që edhe pse e ka 

mbuluar e keqja dhe është i zhytur në punë të liga, ai krenohet me 

gjendjen ku është e me ato që bën! 

 Në të vërtetë, rezultati i nxitimit dhe zellit të njeriut në 

drejtimin e gabuar nuk mund të këtë kurrë përfundim më të mirë 

se këtë që u tha. Kjo gjë do të thotë, ashtu siç e kemi theksuar më 

sipër, kuptimi i fjalës “duàe” - “lutje” nuk reduktohet vetëm në 

dëshirat që njeriu shpreh me gjuhën e tij, as me dëshirat për të 

cilat ai mundohet të realizojë me qëndrimet e tij dhe për të cilat ai 

punon e mundohet aq shumë. Në të vërtetë, kuptimi i kësaj fjale 

përfshin realizimin e dëshirave në të dyja mënyrat. Prandaj, ajo që 

kanë thënë disa interpretues të Kur‟ànit se kuptimi i kësaj fjale 
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ngushtohet vetëm në njërën prej dy mënyrave të realizimit të 

dëshirave, është një thënie e pabazuar në argument. 

 Për sa i përket faktit që në disa transmetime kuptimi i fjalës 

lutje reduktohet vetëm në lutjen me fjalë, kjo është vetëm si kriter 

për lutjen dhe jo i gjithë kuptimi i saj, ashtu siç mund të kuptohet 

nga ana e jashtme e transmetimit të ardhur prej Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “Mësoje rrugën e shpëtimit dhe 

shkatërrimit tënd dhe mos iu lut All‟llahut për një gjë në të cilën 

mbase është shkatërrimi yt, në një kohë që ti mendon se aty është 

shpëtimi yt, sepse All‟llahu ka thënë: „Njeriu lutet për keq, ashtu 

siç lutet për mirë; njeriu (nga natyra e tij) ngutet shumë‟”.  

 Nisur nga ky kuptim bëhet e qartë se rruga më e mirë që i 

mundëson njeriut të arrijë të mirën e lumturinë është: çdo individ, 

në çdo hap që hedh e në çdo qëndrim që mban, duhet të bëjë 

kujdesin më të madh që të ketë dijeni rreth asaj që kërkon; 

gjithashtu duhet të bëjë kujdesin më të madh që të largojë zellin e 

trazuar dhe nxitimin, të studiojë nga të gjitha anët qëndrimin që 

do të mbajë, sepse vendimet e marra me ngutje dhe veprimet e 

kryera me nxitim, janë të përziera me dëshira e emocione; të mos 

harrojë se detyra parësore e njeriut është që të kërkojë ndihmë 

vetëm prej All‟llahut dhe t‟i lutet të Gjithëpushtetshmit që Ai t‟i 

japë fuqi dhe ta udhëzojë në më të mirën. 

 Ajeti vijues flet për alternimin e natës e ditës dhe për dobitë 

që vijnë prej këtij alternimi. Gjithashtu tregon se ky realitet është 

një shembull për njohjen e All‟llahut dhe për të specifikuar 

argumentet e Tij. Ajeti shpreh edhe kuptimin se procesi i të 

menduarit rreth një problemi, patjetër duhet të bëhet në qetësi, në 

të njëjtën kohë i bën thirrje njeriut të ruhet nga ngutja e nxitimi. 
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 Në fillim, ajeti thotë: “Ne i bëmë natën dhe ditën dy 

shenja (argumente të fuqisë Sonë)” dhe më pas thotë: “Ne e 

fshimë (e errësuam) shenjën e natës dhe shenjën e ditës e bëmë 

të ndritshme”. Këtë e bëmë për dy qëllime: 

 1) “që ju të kërkoni begatitë e dhuruara prej Zotit tuaj”, 

domethënë: ditën ju të niseni në kërkim të furnizimit tuaj dhe të 

punoni për të siguruar mjetet e jetesës, falë shfrytëzimit të 

dhuntive hyjnore dhe pastaj natën të pushoni në qetësi;  

 2) qëllimi i dytë është që ju: “dhe që të mësoni numrin e 

viteve dhe llogaritjen (e kohës), çdo send, Ne e kemi shpjeguar 

në mënyrë të hollësishme”. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur‟ànit Famëlartë ka shumë 

thënie rreth qëllimit me dy frazat “shenjën e natës” dhe “shenjën 

e ditës”. Nëse me këto dy fraza është qëllimi për natën e për ditën 

apo qëllimi me “shenjën e natës” është hëna dhe qëllimi me 

“shenjën e ditës” është dielli. 

 Nga vështrimi i hollësishëm mbi këtë ajet del qartë se 

peshorja anon kah interpretimi i parë, në mënyrë të veçantë prej 

falës së të Lartit: “Ne i bëmë natën dhe ditën dy shenja 

(argumente të fuqisë Sonë)”, sepse çdo njëra prej këtyre dy 

shenjave është një argument që vërteton ekzistencën e All‟llahut; 

kurse fraza vijuese e ajetit që flet për shuarjen e shenjës së natës, 

është shpërbërja dhe heqja e errësirës së natës me anë dritës së 

ditës, e cila ishte e mbuluar nga errësira e natës. 

 Ajete të tjera të Kur‟ànit Famëlartë, si për shembull ajeti 5 i 

sures “Jùnus”, njoftojnë se qëllimi me krijimin e diellit e të hënës 

është sistemimi i kohës në vite e në muaj, jo thjesht ndryshimi 
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ndërmjet dy shenjave, pasi është plotësisht e mundshme që jeta e 

njeriut të organizohet edhe duke bërë llogaritjen bazuar te nata e 

te dita, ashtu siç është e mundur llogaritja duke u bazuar te dielli e 

te hëna, pa asnjë dallim ndërmjet dy llojeve të llogaritjes. 

 Në “Nehxhul Belàga” të prijësit të besimtarëve, Imamit Ali 

bin Ebù Tàlib (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë fjalën e tij: “Diellin e 

kësaj bote Ai e bëri shenjë të ndritshme për ditën dhe hënën e bëri 

shuarëse të errësirës së natës. Ai bëri që dielli e hëna të lëvizin në 

orbitat përkatëse, Ai e caktoi lëvizjen e diellit e të hënës nëpër 

pozicione të ndryshme që me ato të dallohet nata e dita dhe që 

njerëzit të mësojnë numërimin e llogaritjen e viteve falë 

pozicioneve të diellit e të hënës”.1 

 Fjala e Imamit në këtë hutbe nuk është në kundërshtim me 

interpretimin e parë, sepse llogaritja e viteve mund të bëhet edhe 

në bazë të ditëve e të netëve, ashtu siç mund të bëhet edhe në bazë 

të diellit e të hënës. 

 

 

Hulumtime 

 

1- A është i nxitueshëm njeriu në vetvete? 

 Njeriu në Kur‟ànin Famëlartë nuk përshkruhet vetëm me 

cilësinë “axhùlun” – “i nxituar”, pasi në të vërtetë Kur‟àni e 

                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, hutbeja “El Eshbàh”, nr. 91. 
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përshkruan njeriun edhe me cilësi të tjera si: “dhalùmun” – 

“tejkalon masën në veprime të padrejta”; “xhehùlun” – “s‟ka dituri”; - 

“kefùrun” – “mosmirënjohës”; “helù‟un” – “dorështrënguar”  dhe 

“magrùrun” – “kapadai”, i pëlqen vetja, arrogant dhe mendjemadh. 

 Këtu shtrohen pyetjet: a janë këto cilësime në kundërshtim 

me mësimet kur‟anore që flasin për krijimin e pastër të njeriut? Si 

do të bëjmë që të dyja cilësimet të jenë në balancim? 

 E dimë se nga këndvështrimi islam, njeriu është krijesa më 

e mirë, më e respektuar dhe më e nderuar, derisa ka merituar 

edhe pozitën si përfaqësues i All‟llahut në tokë. Madje, njeriu 

është edhe më i parapëlqyer se engjëjt. Atëherë, si mund të 

harmonizohet ky cilësim me cilësitë e këqija të lartpërmendura që 

ne i lexojmë për njeriun në Kur‟ànin Famëlartë? 

 Përgjigjja për këtë pyetje mund të reduktohet vetëm me një 

fjali: me faktin se personaliteti i njeriut është i lartë, ashtu siç u tha 

më sipër, por me kusht që edukimi i tij të jetë i plotë dhe të bëhet 

nën kujdesin e drejtuesve fetarë. Përndryshe, ai bie në gjendjet më 

të këqija, zhytet në baltovinën e dëshirave e të epsheve, humb 

mundësitë pozitive të mëdha të depozituara në atë dhe, në vend të 

anëve të mira, te njeriu shfaqen anët negative. 

 Kur realizohet ky kusht, pra edukimi i njeriut prej 

drejtuesve fetarë, janë anët pozitive ato që dalin në dukje te njeriu, 

që me natyrën e tyre i vënë vulën karakterit të tij. Nëse ndodh e 

kundërta, atëherë te njeriu dalin në dukje anët negative, ashtu siç 

e lexojmë në ajetet 19-24 të sures “El Meàrixh”: “‟Në të vërtetë 

njeriu është krijuar të jetë i padurueshëm. dhe kur e godet 

ndonjë e keqe, ankohet shumë‟. „Kur atij i vjen e mira, tregohet 
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shumë koprrac‟. „Përveç atyre që falin namaz‟, „të cilët në faljen 

e namazit janë gjithmonë të rregullt‟, „dhe ata që prej pasurisë së 

tyre ndajnë një pjesë të caktuar‟”. Për më shumë hollësi rreth 

kësaj çështjeje, lexuesi mund të referohet në komentin e ajetit 12 të 

sures “Jùnus”. 

 

2- Dëmet e nxitimit  

 Në të vërtetë, varësia dhe zelli i njeriut për arritjen e një 

qëllimi të caktuar, mendimi i tij sipërfaqësor e i kufizuar rreth asaj 

që ka qëllim të arrijë, si dhe dëshirat e trazuara dhe të menduarit 

me ngut për një punë të çfarëdoshme, janë elemente të nxitimit në 

punë. Pastaj vjen studimi sipërfaqësor, i shpejtë dhe kalimthi rreth 

veprimeve paraprake. Vetëkuptohet që një studim i këtillë nuk 

është aspak i mjaftueshëm për të arritur në të vërtetën e punës. 

Zakonisht, nxitimi e ngutja në punë çojnë në humbje e në pendim!  

 Në ajetet e mësipërme lexuam se nxitimi e ngutja e çojnë 

njeriun deri aty sa arrin të kërkojë edhe të keqen për veten e tij, 

madje punon me ngulm në këtë drejtim, duke e kërkuar të keqen 

me të njëjtin ngulm që kërkon të mirën, ose punon me të njëjtin 

ngulm siç punon për të arritur të mirën! 

 Padyshim që në punët nga të cilat njeriu e ka pësuar gjatë 

gjithë historisë së tij për shkak të nxitimit e të ngutjes, si dhe nga 

eksperienca personale e çdo individi prej nesh, ka aq shumë 

shembuj të mjaftueshëm, prej të cilave mund të mësojmë se nga 

nxitimi e nga ngutja do të vjelim vetëm fruta të hidhura. 
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 Verifikimi dhe maturia, janë dy cilësi që i kundërvihen 

nxitimit e ngutjes. Në një hadih të transmetuar prej të Dërguarit të 

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

familjen e tij!)  lexojmë fjalën e tij: “Në të vërtetë, njerëzit i ka 

shkatërruar nxitimi e ngutja; sikur njerëzit të verifikonin, asnjë 

nuk do të shkatërrohej”.1 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja qoftë 

mbi të!) lexojmë: “Me verifikimin është shpëtimi dhe me nxitimin 

është pendimi”.2 

 Prej të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) transmetohet se ai ka thënë: 

“Maturia është prej All‟llahut dhe nxitimi është prej djallit”.3 

 Patjetër që kemi një kapitull me transmetime islame me 

titull: “Nxitimi në punë të mira” dhe në një hadith të transmetuar 

prej të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë: “All‟llahu e do punën e mirë 

që bëhet shpejt”.4 

 Siç thamë, transmetimet rreth kësaj çështjeje janë të shumta 

dhe qëllimi me ato është nxitja për të mbaruar punën e mirë, 

kundrejt lënies pas dore dhe të vonimit pa ndonjë afat, kërkimi i 

shkakut për vonimin dhe lënies së punës për nesër. Është e qartë 

se të gjitha këto vonesa të punës apo mos kryerja fare e saj, në 

shumicën e rasteve çojnë në lindjen e problemeve në të gjitha 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihàr”, vëll. 1, f. 129. 
2 Burimi i sipërm. 
3 ”Sefijnetul Bihàr”, vëll. 1, f. 129. 
4 “Usùlul Kàfij”, vëll. 1, pjesa: “Besimi e mosbesimi, kapitulli: nxitimi në punën 
e mirë”. 
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drejtimet. Kjo e vërtetë dëshmohet qartë në transmetimin e ardhur 

prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “Kush i vë 

vetes qëllim të bëjë një punë të mirë, le ta bëjë atë punë sa më 

shpejt, sepse çdo send që vonohet, në atë ka hedhur sytë djalli”.1  

 Pikërisht për këtë i themi “po” seriozitetit e shpejtësisë në 

punë të mirë dhe i themi “jo” nxitimit e ngutjes. 

 Me fjalë të tjera, nxitimi nuk është i pëlqyeshëm kur 

studimi për të njohur anët e ndryshme të punës së mirë nuk lihet 

pas dore, pasi në këto raste kemi të bëjmë me nxitim e me ngutje 

të lavdërueshme, sepse vetëm kështu puna fillohet menjëherë pas 

marrjes së vendimit, krahas vendosmërisë për të zbatuar atë 

vendim. Për raste të këtilla lexojmë në transmetimet: “nxitoni në 

punët e mira”, domethënë nxitoni pasi e keni verifikuar që ajo 

është punë e mirë, prandaj s‟ka më asnjë shkak që ajo punë të 

vonohet apo të shtyhet me sot e me nesër.  

 

3- Roli i numrave e i llogaritjes në jetën e njeriut 

 E gjithë bota e ekzistencës rrotullohet rreh numrave e 

llogaritjes. S‟ka sistem në këtë botë pa llogaritje, prandaj është e 

natyrshme që edhe njeriu si pjesë e kësaj tërësie, s‟ka mundësi të 

jetojë pa llogari e pa libër. 

 Pikërisht për këtë arsye, ajetet e Kur‟ànit e konsiderojnë 

diellin e hënën, ose natën e ditën, prej mirësive të All‟llahut të 

Lartësuar, sepse ato përbëjnë bazën për sistemin e llogaritjes në 

jetën e njeriut. Përhapja e anarkisë dhe humbja e jetëve njerëzore 

apo mosfunksionimi i sistemeve çon në shkatërrimin dhe në 

                                                            
1 Burimi i mësipërm. 
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humbjen e jetës. Është shumë domethënës fakti që ajeti flet për dy 

dobitë që vijnë prej mirësisë së natës e të ditës:  

dobia e parë: kërkimi i mirësive të All‟llahut, domethënë përpjekja 

për të fituar me punë të dobishme e të frytshme; dobia e dytë: 

njohja e numërimit të viteve dhe llogaritja. 

 Mbase këto dy dobi janë përmendur së bashku ngaqë janë 

pranë njëra-tjetrës, prandaj mund të atashohet në fjalën e ajetit “që 

ju të kërkoni begatitë e dhuruara prej Zotit tuaj”, por kjo nuk 

mund të plotësohet pa përfituar prej llogaritjes. Gjithashtu 

kuptimi mund të mos ishte i qartë në shekujt e kaluar, por në 

shekullin tonë ky kuptim është i qartë si dielli. 

 Bota e sotme në të cilën jetojmë, është bota e numrave, e 

numërimit dhe e statistikës; pranë çdo institucioni ekonomik, 

social, politik, ushtarak, shkencor e kulturor, patjetër që është 

edhe sektori i statistikës.  

 Ja kështu përfitojmë prej shenjave kur‟anore, sepse Kur‟àni 

Famëlartë nuk asgjësohet me kalimin e kohës. Në të kundërt, sa 

më shumë kohë që kalon, kuptimet e Kur‟ànit duket sikur 

përtërihen, megjithëse ato janë të fiksuara në Librin e All‟llahut një 

herë e përgjithmonë, por me kalimin e kohës, dimensionet e 

kuptimeve të Kur‟ànit dalin në dritë gjithnjë e më shumë.1 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Këtë çështje e kemi trajtuar më hollësisht gjatë interpretimit të ajetit 5 të sures 
“Jùnus”. 
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Ajetet 13 - 15  

 

ُّ َ َٰٓهَِرهُ َوُُكِهَّلل  َن  ٌۡب ۡبَز ل
َ
ٍَ خ ُِلِِّ ۥ إِ َن  ۡٔبَم ۥ َوُ ۡبرُِج َ ُ ۖۦۡ  ِِف ُخ حِ  يَ ٍَ ُّ  ىۡبلَِ   ة يَيۡبَلى   نَِت جا
جُظًٔرا    ٭ٌَ

ۡب
ِصَم  كۡبَر  َِفۡب ِ ۡٔبمَ  نَِت َجَم َنََف  ث َ ة  َلۡب َِ  ٮ َعيَ ۡبَم َ ِصحجا َذَ ى   ِهَّلٌل ْۡب   

ِصِّ  َذِ ي َِّلَفۡب ۡٓب ة َح ٍَ َر ۖۦۡ فَإِجِهَّلل ة  َوََّل دَزُِر َوازَِرةٞ وِزۡب َٓ  َعيَ ۡب
ة يَِؾوُّ ٍَ َ َؽوِهَّلل فَإِجِهَّلل ٌَ  َو
بَِۡي َ ِتِهَّلل  َججۡبَ َر رَُشَّٔلا  َ ّذِ ٌُ ِهَّلِلة  ة ُن ٌَ ٰۗ َو َرى  خۡب

ُ
  ٯ 

 

“Çdo njeriu i kemi varur në qafë fletën e punëve të tij, të cilën 

Ditën e Gjykimit, Ne do t‟ia nxjerrim (do t‟ia vëmë përpara) 

libër të hapur.”  

“Lexoje librin tënd (të punëve që ke bërë), mjafton të jesh vetë 

llogaritës i vetvetes.” 

“Kush e udhëzon veten në rrugën e drejtë, ai ka udhëzuar në 

rrugën e drejtë vetëm vetveten dhe, kush kalon në rrugën e 

humbjes, humbjen e ka për vetveten; askush nuk do të mbartë 

barrën e tjetrit; Ne, asnjë nuk e kemi dënuar para se të çojmë tek 

ata një të Dërguar.” 
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Komentimi 

 

Katër baza islame të rëndësishme 

 Ajetet e mësipërme të Kur‟ànit trajtuan çështje që kishin të 

bënin me Ringjalljen e llogaridhënien, kurse ajetetqë këmi objekt 

studimi trajtojnë çështjen e llogaridhënies për punët e bëra dhe 

njoftojnë se punët do të vihen para njerëzve. Gjithashtu këto ajete 

flasin për fazat e realizimit të llogaridhënies Ditën e Gjykimit. Për 

të gjitha këto çështje, All‟llahu i Lartësuar thotë: “Çdo njeriu i 

kemi varur në qafë fletën e punëve të tij”. 

 Në tekstin e Kur‟ànit, fraza “fletën e punëve të tij” ka 

ardhur me fjalën “tàirehù”, që do të thotë – fluturuesin e tij - por 

këtu kjo fjalë shpreh një kuptim të njohur e mjaft të përhapur ndër 

arabët e kohës para Islamit, të cilët synonin të gjenin të fshehtën e 

një pune me anë të fluturimit të shpendëve dhe vlerësimin e bënin 

duke u bazuar në anën që do të fluturonte shpendi: kur shpendi 

fluturonte nga e djathta, ata e konsideronin ogur të mirë, nëse 

shpendi fluturonte nga ana e majta, sipas zakonit e traditës së 

tyre, e konsideronin tersllëk, që në gjuhën arabe shprehet me 

fjalën “tetaj‟jur”. Kjo fjalë zakonisht përdoret për të theksuar të 

keqen e fshehur në ndonjë vend, në ndonjë njeri apo në ndonjë 

qenie tjetër. 

 Në Kur‟ànin Famëlartë, fjala “tetaj‟jur” ka ardhur disa herë 

në kuptimin e tersllëkut, ashtu siç thuhet në ajetin 131 të sures “El 

A‟ràf”: “dhe kur ata goditeshin nga ndonjë e keqe, thoshin se ky 

tersllëk u erdhi prej Mùsàsë dhe prej atyre që ishin me atë”. 

 Edhe në ajetin 47 të sures “En Neml” lexojmë: “Ne 
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parashikojmë tersllëk me ty dhe me ata që janë me ty”. Ajeti i 

nderuar tregon për fjalët që i thanë Profetit të tyre Salihut (Paqja e 

All‟llahut qoftë mbi të!), politeistët (mushrikët) e popullit të tij. 

 Patjetër që në hadithet e në transmetimet që lexojmë, gjejmë 

se ato e ndalojnë “tetaj‟jur” - tersllëkun, këmbëtersin - dhe udhëzojnë 

“et‟tevek‟kulu ale-ll‟llàh” - mbështetjen vetëm tek All‟llahu i Lartësuar - 

si rrugë e mënyrë e vetme e drejtë për t‟iu kundërvënë 

besëtytnive. 

 Në të gjitha rastet, fjala “tàirukum” e ajetit që është objekt i 

studimit tonë thekson pikërisht këtë kuptim, ose më e pakta 

tregon se çështja e “fatit të mirë” ose “shenja e mirë” e horoskopit 

që afrohet në horizontin e ndonjërit së bashku me çështjen e 

këmbëtersit e tersllëkut. Pa dyshim që Kur‟àni Famëlartë e bën të 

qartë se të gjitha këto janë vetëm besëtytni e asgjë më shumë dhe 

se fati i mirë, fati i keq, shenja e mirë, shenja e keqe, këmbëtersi, 

tersllëku etj., s‟janë gjë tjetër veçse punët tuaja që i mbani mbi vete 

dhe për të cilat do të përgjigjeni. 

 Dy fjalët e ajetit “el zemnàhu” - “i kemi varur” dhe “fi 

unukihi” - “në qafë”, tregojnë në mënyrë të prerë se punët që bën 

njeriu dhe rezultati i arritur me ato, nuk ndahen asnjëherë prej 

njeriut, as këtu në këtë botë e as në Botën e Ardhshme. Për 

rrjedhojë, njeriu në të gjitha gjendjet mban përgjegjësi për punët 

që ka bërë, domethënë përcaktuese për të ardhmen e tij është 

vetëm puna që ai ka bërë dhe asgjë tjetër. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit në lidhje me fjalën e ajetit 

“tàirehù” kanë thënë se kjo fjalë përdoret për punët njerëzore, pasi 

punët e mira ose punët e këqija që bën njeriu janë si shpendi që 
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fluturon në mes dy krahëve të tij. Ky është shkaku që punët i kanë 

krahasuar me shpendin fluturues. 

 Në disa raste, interpretuesit e Kur‟ànit kanë pasur 

kundërshtime në mesin e tyre në lidhje me kuptimin e fjalës 

“tàirehù” të këtij ajeti. Për këtë çështje, ata kanë sjellë një tubë me 

kuptime të mundshme: ka prej atyre që kanë thënë se fjala “tàir” 

është në kuptimin e rezultatit që njeriu mbledh prej punëve të 

mira e të këqija; të tjerë kanë thënë se është në kuptimin e 

argumentit e të shenjës; të tjerë kanë thënë se kjo fjalë ka kuptimin 

e librit të punëve të njeriut, ndërsa disa të tjerë janë shprehur se 

është në kuptimin e optimizmit e të pesimizmit. 

 Në të gjitha këto interpretime konstatohet se disa bëjnë të 

njëjtin komentim që kemi përmendur në fillim, kurse 

interpretimet e tjera janë shumë larg prej kuptimit të ajetit.  

 Në vijim ajeti thotë: “Ne do t‟i nxjerrim (do t‟i vëmë 

përpara) libër të hapur”. Është e qartë se qëllimi me fjalën “libër” 

të këtij ajeti të nderuar është libri i punëve të njeriut dhe jo për 

ndonjë gjë tjetër, është i njëjti libër që ekziston qysh në këtë botë, 

në të cilin janë shënuar me saktësi të gjitha punët që bën njeriu, 

por këtu në këtë botë për ne punët e shënuara në këtë libër janë të 

fshehura e të panjohura, kurse në Botën Tjetër do të jenë të hapura 

e të njohura. 

 Dy shprehjet e tjera kur‟ànore “nukhrixhu” – “nxjerrim” dhe 

“menshùren” – “të hapur” theksojnë pikërisht këtë kuptim, kur do 

të nxjerrim e do të bëjmë të njohur, do të shpërndajmë, atë çka 

ishte e fshehtë dhe e panjohur. 
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 Çështja e librit të punëve dhe e të vërtetave që kanë lidhje 

me librin e punëve, do të trajtohet në fundin e ajeteve që po 

studiojmë. 

 Ditën e Gjykimit njeriut do t‟i thuhet: “Lexoje librin tënd 

(të punëve që ke bërë), mjafton të jesh vetë llogaritës i vetvetes”. 

Kjo do të thotë se çështja e së ardhmes së njeriut është në shkallën 

më të lartë të qartësisë, s‟ka si të jetë më e hapur dhe plotësisht e 

zbuluar, në atë mënyrë që cilido që sheh librin e punëve, 

menjëherë do të gjykojë, pavarësisht se është kriminel. Përse? 

Sepse libri i punëve, ashtu siç do të shikojmë më poshtë, është një 

grumbullim i gjurmëve të punëve ose janë vetë punët. Për 

rrjedhojë nuk ka hapësirë që mundëson mohimin e atyre punëve. 

Libri i punëve është si të dëgjoj zërin tim të regjistruar ose të 

shikoj fotografinë time duke bërë disa punë, të mira ose të këqija. 

A kam mundësi ta mohoj këtë fakt? Kështu është edhe me librin e 

punëve Ditën e Gjykimit, madje ai libër përmban më shumë 

hollësi se fotografia e zëri i regjistruar! 

 Ajeti vijues bën të qarta katër dispozita themelore në lidhje 

me çështjen e llogaridhënies dhe shpërblimit ose dënimit për 

punët e bëra. Këto katër dispozita janë: 

 a- vërtetohet plotësisht se: “Kush e udhëzon veten në 

rrugën e drejtë, ai ka udhëzuar në rrugën e drejtë vetëm 

vetveten”, në kuptimin që rezultati i punës së keqe kthehet 

kundër vetë atij. 

 b- në vijim vërtetohet: “kush kalon në rrugën e humbjes, 

humbjen e ka për vetveten”. 
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 Dispozita të ngjashme me këto dy dispozita lexuam edhe 

në ajetin 7 të kësaj sureje, kur komentuam fjalën e të Lartit: “Nëse 

bëni mirë, e bëni për veten tuaj, nëse bëni keq, e bëni kundër 

vetes”. 

 c- Pastaj ajeti njofton: “askush nuk do të mbartë barrën e 

tjetrit”. Fjala barrë në tekstin e Kur‟ànit ka ardhur me fjalën “vizre” 

në kuptimin e “barrës së rëndë”. Gjithashtu, kjo fjalë është edhe në 

kuptimin e përgjegjësisë, sepse edhe përgjegjësia është një barrë 

morale shumë e rëndë mbi shpinën e njeriut. Nga ky 

këndvështrim edhe fjala “vezijr” – “minister”, thuhet për shkak të 

përgjegjësisë së madhe që ai mban mbi shpatullat e tij para 

njerëzve ose para sundimtarit. 

 Është e natyrshme se ky ligj universal që pohon ajeti: 

“askush nuk do të mbartë barrën e tjetrit”, nuk është në 

kundërshtim me përmbajtjen e ajetit 25 të sures “En Nahl” ku 

thuhet: “Për të mbajtur mëkatet e veta të plota Ditën e Gjykimit, 

si dhe një pjesë të mëkateve të atyre që ata pa asnjë arsye i 

mashtruan, sa e keqe është ajo barrë me të cilën ata do të 

ngarkohen”, për shkak se çuan të tjerët në rrugën e humbjes, ata 

konsiderohen sikur të kenë bërë vetë atë faj, ose hyjnë në 

dispozitën e vepruesve të drejtpërdrejtë. Pikërisht për këtë ata do 

të mbartin edhe peshën e mëkateve të atyre që ata i mashtruan, 

domethënë konsiderohen veprues të drejtpërdrejtë për shkak se 

mashtruan ata që veprojnë sipas rrugës që ata u mësuan atyre. 

 Kemi edhe shumë transmetime që trajtojnë çështjen e 

rrugës së keqe dhe rrugës së mirë. Transmetimet shpjegojnë se 

hapësi i rrugës së keqe ose i rrugës së mirë është ortak në 

shpërblimin e në dëmin e atyre që punojnë sipas asaj rruge. Edhe 
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kjo çështje nuk është në kundërshtim me dispozitën e ajetit: 

“askush nuk do të mbartë barrën e tjetrit”, sepse vënësi i asaj 

rruge në të vërtetë është pjesë e plotë e shkakut për punën që 

bëhet, për rrjedhojë ai është ortak në punën e bërë dhe si pasojë e 

punës është ortak edhe në shpërblimin, edhe në dënimin. 

 d- Dispozita e katërt përfaqësohet në fjalën e të Lartit: “Ne, 

asnjë nuk e kemi dënuar para se të çojmë tek ata një të 

Dërguar”, i cili t‟ua bëjë atyre të qartë obligimin dhe të shtrojë 

para atyre argumentet. 

 Në këtë pikë kemi një diskutim ndërmjet interpretuesve të 

Kur‟ànit rreth llojit të dënimit për të cilin flet kjo frazë e ajetit: nëse 

dënimi për të cilin flet ajeti është prej llojit të dënimeve të kësaj 

bote apo është prej llojit të dënimeve të Botës Tjetër; apo qëllimi 

është për ndonjë dënim asgjësues, siç ishte dënimi i përgjithshëm 

shkatërrues me tufanin e kohës së Nùhut (Paqja e All‟llahut qotë 

mbi të!)? 

 Fjalët e ajetit tregojnë për një dënim në përgjithësi, prandaj 

dënimi i përmendur në ajetin tonë përfshin të gjitha llojet e 

dënimeve. 

 Gjithashtu kemi edhe një diskutim tjetër ndërmjet 

interpretuesve të Kur‟ànit rreth rregullës: “Ne, asnjë nuk e kemi 

dënuar para se të çojmë tek ata një të Dërguar”. Ky diskutim 

konsiston: kjo dispozitë është specifike për çështjet ligjore të 

konceptuara vetëm mbi bazën e argumenteve tekst apo përfshin të 

gjitha çështjet logjike edhe të ardhura me tekst në bazat e në degët 

e ligjit të fesë? 
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 Në të vërtetë, kur duam të marrim kuptim fjalorik të ajetit, 

që siç u tha është gjithëpërfshirës, duhet të themi se ajeti përfshin 

në mënyrë të barabartë dispozitat logjike, si dhe dispozitat e 

ardhura me tekst, qofshin argumente që kanë lidhje me bazat, 

qofshin argumente që kanë lidhje me degët e fesë. Në një 

konceptim të plotë të kësaj fjale duhet të pranojmë deri edhe 

çështje të mirëfillta logjike e taksative të “logjikës së pavarur” në 

lidhje me punët e mira dhe me punët e këqija, siç është e mira e 

drejtësisë dhe e keqja e padrejtësisë, derisa nuk kanë ardhur 

Profetët që të mbështesin gjykimin e mendjes me dispozitën e 

tekstit. All‟llahu i Gjithëfuqishëm garanton se Ai kurrë nuk mund 

ta tejkalojë masën në dënim për asnjë njeri, për shkak të 

dashamirësisë e të mëshirës së Tij ndaj robve të Vet. 

 Vetëkuptohet që kjo çështje është e përjashtuar, sepse bie 

ndesh me rregullën: “pavarësitë logjike s‟kanë nevojë për 

shpjegim ligjor”, si dhe për faktin se gjykimi i mendjes në 

plotësimin e argumentit në të këtilla çështje, konsiderohet i 

mjaftueshëm dhe veprues. Për rrjedhojë, para nesh s‟ka rrugë 

tjetër veçse të përjashtojmë pavarësitë logjike në fushën e veprimit 

të rregullës së lartpërmendur. 

 Nëse nuk e bëjmë këtë përjashtim, atëherë kuptimi i 

dënimit në këtë ajet është “dënim shfarosës”, do të jetë njoftimi 

më i fundit i këtij kuptimi, që do të thotë se All‟llahu i Lartësuar 

me dashamirësinë e Tij dhe me mëshirën e Tij ndaj robve të Vet, 

nuk do të shkatërrojë as mizorët e as ata që devijojnë nga rruga e 

drejtë para se të dërgojë tek ata Profetë, të cilët t‟u bëjnë atyre të 

qartë të gjitha rrugët që çojnë në lumturi e t‟i udhëzojnë ata në 

rrugën e drejtë. Pra, All‟llahu nuk do të dënojë asnjë njeri derisa të 

përputhen argumentet ligjore me argumentet e logjikës së 
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pavarur, derisa argumenti të plotësohet me të dyja rrugët, me 

argumentin logjik dhe me argumentin tekst. (Mendo rreth kësaj 

pike!). 

 

 

Hulumtime 

 

1- Ogur i mirë dhe tersllëk 

 Oguri i mirë dhe tersllëku kanë ekzistuar e vazhdojnë të 

ekzistojnë në të gjithë kombet e popujt. Ky fakt nxjerrë në dritë se 

burimi për këto dy besëtytni është pafuqia për të zbuluar të 

vërtetat dhe shkujdesja për të gjetur shkaqet e ngjarjeve. Në të 

gjitha gjendjet nuk kemi gjurmë natyrale praktike për këto dy 

besëtytni, por ato kanë gjurmë shpirtërore: oguri i mirë ngjall 

shpresë, kurse tersllëku çon në dëshpërim e në pamundësi. 

 Islami thekson gjithmonë punët pozitive dhe stimulon 

bërjen e punëve të mira, pikërisht për këtë nuk e ndalon ogurin e 

mirë apo optimizmin. Në të njëjtën kohë dënon ashpër tersllëkun 

apo pesimizmin, madje në disa transmetime ai është konsideruar 

një lloj politeizmi (shirku), ashtu siç thuhet në fjalën e të Dërguarit 

më të madh (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Tersllëku është idhujtari (shirk)!”. Këtë temë e 
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kemi trajtuar në mënyrë të hollësishme kur komentuam fundin e 

ajetit 131 të sures “El A‟ràf”.1  

 Në lidhje me të këtilla iluzione, Islami gjithmonë orienton 

që ato të funksionojnë në rrjedhën e tyre sa më të drejtë e sa më 

konstruktive, në atë mënyrë që edhe prej tyre të përfitohet. 

 Për shembull, ndër njerëzit është mjaft e përhapur thënia se 

filan grua është këmbëmbarë, ndërsa për një tjetër thonë se qysh 

ditën që ajo vuri këmbën në shtëpinë e burrit të saj, në atë shtëpi 

ka pasur vetëm sherr e aspak lumturi; gjithashtu është shumë e 

përhapur thënia se filan grua qysh kur hyri në shtëpinë e burrit të 

saj, ka ndodhur kjo apo ajo gjë, e mirë ose e keqe, në një kohë që 

realisht këto thënie janë thjesht besëtytni e iluzione. Një pjesë prej 

këtyre besëtytnive e iluzioneve, falë orientimeve të drejta, Islami i 

ka vënë mbi baza konstruktive dhe i ka dhënë një formë me 

përmbajtje edukuese. Në një transmetim të ardhur prej Imam 

Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë: “Prej tersllëkut të 

gruas është edhe shuma e lartë e kurorës e paguar për atë grua, si 

dhe vështirësia për të siguruar ushqimin e përditshëm për atë”.2 

Në një hadith tjetër prej të Dërguarit udhëzues në rrugën e drejtë 

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

                                                            
1 Referohu në tefsirin “El Emthel” në komentin e fjalës së të Lartit: “Kur atyre u 

vinte e mira (viti i begatshëm), ata thoshin: „Kjo e mirë është për ne‟; dhe kur i 

godiste ndonjë e keqe, ata thoshin se këtë të keqe e kemi prej Mùsàsë e prej 

atyre që janë me atë; dëgjoni me vëmendje, fati i tyre është vetëm tek 

All‟llahu (dhe jo te Mùsài), por shumica e tyre këtë nuk e dinin”. (sure “El 

A‟ràf”, ajeti 131) 
2 Referohu në librin “Vesàilush Shijah”, vëll. 3, f. 104. 
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lexojmë: “Shtëpi këmbëterse është shtëpia e ngushtë dhe me fqinj 

të këqij”.1 

 Njerëzit kanë konstatuar se si i përdor Islami disa fjalë, të 

cilat njerëzit i përdornin në kuptimin e besëtytnive dhe të 

iluzioneve, kurse Islami i përdor ato në kuptime të vërteta dhe si 

metodë edukative konstruktive. Gjithashtu kanë konstatuar se 

mendimet që përfundonin në një rrugë pa krye, me ardhjen e 

Islamit u orientuan në rrugën e udhëzimit e të përmirësimit. 

 Para se të kalojmë në konstatimin e dytë, po e mbyllim 

bisedën rreth kësaj çështjeje me fjalën e të Dërguarit të All‟llahut 

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

Zoti im, s‟ka të mirë tjetër përveç të mirës Sate, s‟ka të keqe tjetër 

përveç asaj që vjen prej Teje dhe s‟ka zot tjetër përveç Teje!”. 

 

2- Libri i çuditshëm i punëve të njeriut 

 Shumë ajete dhe transmetime të Kur‟ànit Famëlartë flasin 

për librin e punëve të njeriut. Këto ajete e transmetime theksojnë 

se të gjitha punët e njeriut, me të gjitha pjesët e me të gjitha detajet 

janë të shkruara në librin e punëve. Ditën e Gjykimit, njeriu do të 

marrë në dorë librin e punëve të tij: ai që do ta marrë librin e 

punëve me dorën e djathtë është punëmirë dhe ai që do ta marrë 

librin e punëve me dorën e majtë është punëkeq. Në ajetin 19 të 

sures “El Hàkk” lexojmë: “Kujt i jepet libri i vet në dorën e 

djathtë, ai do të thotë: „Ejani, lexojeni librin tim!‟”; ndërsa në 

ajetin 25 të kësaj sureje lexojmë: “Atij që i jepet libri i vet në 

                                                            
1 Referohu në librin “Sefijnetul Bihàr”, vëll. 1, f. 680. 
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dorën e majtë, ai thotë: „I mjeri unë, të mos më jepej fare libri 

im!‟”; në ajetin 49 të sures “El Kehf” lexojmë fjalën e të Lartit: “dhe 

vihet libri (i punëve) dhe ti i sheh mëkatarët të frikësuar nga ato 

që janë shkruar në atë (libër) të thonë: „Të mjerët ne, si është 

puna e këtij libri që s‟ka lënë as (mëkat) të vogël e as të madh pa 

e shënuar!‟, ata i gjejnë para syve punët që kanë bërë; Zoti yt 

askujt nuk i bën padrejtësi”. 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja qoftë 

mbi të!), në komentim të ajetit objekt i studimit tonë thuhet: 

“Lexoje librin tënd”, Imami ka thënë: “Robi sjell ndërmend të 

gjitha punët që ka bërë dhe i sheh ato të shkruara në atë libër, në 

atë çast atij i duket sikur sapo i ka bërë ato punë, prandaj thotë: 

„Të mjerët ne, si është puna e këtij libri që s‟ka lënë as (mëkat) të 

vogël e as të madh pa e shënuar!”.1 

 Këtu duhet të bëjmë pyetjen: Ç‟formë ka ky libër dhe si 

është? 

 Pa dyshim që libri i punëve nuk është prej llojit të librave e 

të gazetave që i shtypim mbi letër, prandaj disa interpretues të 

Kur‟ànit kanë thënë se libri i punëve s‟është gjë tjetër përveçse 

shpirti i njeriut, mbi të cilin janë të fiksuara të gjitha punët,2 sepse 

çdo punë që bëjmë, lë gjurmë në shpirtin tonë, duam apo nuk 

duam ne! 

 Libri i punëve mund të jenë gjymtyrët dhe lëkura e trupit 

tonë, madje më shumë se kaq, mund të jetë i ngjitur në tokë, ajër e 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 144. 
2 Referohu në tefsirin “Es Sàfij”, në interpretimin e këtij ajeti. 
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në mjedisin që na rrethon dhe në të cilin jetojmë, sepse të gjithë 

këta emra që përmenden janë enët ku ruhen punët tona. Ato 

vizatohen në tokë, në ajër e në mjedisin që na rrethon dhe, më e 

pakta, efektet e tyre janë të gdhendura në grimcat e këtij mjedisi. 

 Nëse sot nuk i kapim efektet e punëve tona me shqisat dhe 

është e pamundur që ato të arrihen në jetën e kësaj bote, kjo nuk 

do të thotë se ato punë nuk ekzistojnë, pasi kur Ditën e Gjykimit 

do të pajisemi me një shikim tjetër dhe të ri, atëherë do të jetë e 

mundur që të shohim të gjitha punët tona, madje edhe t‟i lexojmë 

ato. 

 Fakti që në ajetin e nderuar është përdorur fjala “lexoje”, 

duhet që të mos ndryshojmë asgjë nga ato që u thanë më sipër, 

sepse kjo fjalë përmban një kuptim shumë të gjerë. Për shembull, 

në shprehjet tona të zakonshme çdo ditë themi: lexova në sytë e 

filanit atë që ai ka qëllim të bëjë; ose falë shikimit mbi filanin e 

morëm vesh pjesën tjetër të ngjarjes, ose duke e parë atë në sy 

mësuan pjesën e punës që ai ka qëllim të bëjë. Gjithashtu në ditët e 

sotme e përdorim fjalën “lexoje” edhe për rrezet që marrin të 

sëmurët, pavarësisht se rrezet janë figura që vetëm mund të 

shihen dhe jo të lexohen. Ky shembull dhe shembuj të tjerë që 

thamë më sipër, theksojnë atë që kemi thënë se shikimi me sy hyn 

në rrethin e kuptimit të gjerë që ka fjala lexim. 

 Në ajetet e mësipërme pamë se hollësitë në lidhje me librin 

e punëve nuk mund të mohohen në asnjë anë, sepse gjurmët e 

vërteta të jashtme dhe strukturore të punës, janë shumë të 

ngjashme me zërin e regjistruar të njeriut, me fotografinë ose me 

shenjat e gishtave të tij, pasi për secilën prej këtyre shenjave njeriu 

s‟ka asnjë rrugë që i mundëson atij t‟i mohojë këto shenja.  
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3- I pafajshmi nuk dënohet për fajet e fajtorit 

 Sipas logjikës së njeriut dhe orientimeve të Profetëve (Paqja 

e All‟llahut qoftë mbi ta!) është e pamundur të dënohet i pafajshmi 

për fajet e fajtorit, pavarësisht nga proverbi që qarkullon ndër 

njerëzit e zakonshëm: “me të thatin digjet edhe i njomi”. Si 

shembull për të ilustruar atë që thamë në fillim të paragrafit, do të 

sjellim faktin se në qytete e në zonat që ishin brenda kufirit që 

përfshinte profetësia e Lutit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) atje 

kishte vetëm një familje besimtare, por kur dënimi zbriti mbi 

popullin e tij (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), All‟llahu i Lartësuar e 

shpëtoi familjen besimtare, sepse për atë familje All‟llahu i 

lartësuar kishte shkruar shpëtimin prej dënimit të përgjithshëm. 

Prandaj kjo familje besimtare dhe e pafajshme nuk u dënua për 

shkak të fajit të atij populli fajtor. 

 Ajeti ynë objekt studimi flet fare qartë në lidhje me këtë 

rregull dhe thotë: “askush nuk do të mbartë barrën e tjetrit”. 

Nëse në hadithet na qëllon të gjejmë fjalë që kundërshtojnë këtë 

ligj të përgjithshëm islam, është detyrë që këto hadithe të lihen ose 

të shqyrtohen. 

 Gjithnjë në këtë drejtim kemi edhe një transmetim që thotë: 

“i vdekuri ndëshkohet nga e qara e të gjallit”. (Nga këndvështrimi 

i shqyrtimit të hadithit, qëllimi me ndëshkimin të mos jetë dënimi 

Hyjnor, por është ajo vuajtje që e prek të vdekurin prej të qarës së 

të gjallëve, kur shpirti i të vdekurit mëson për vuajtjet e familjes 

dhe të afërmve të tij). 

 Në këtë kuadër bëhet e qartë edhe fati i doktrinës së atyre 

personave që thonë se fëmijët e jobesimtarëve janë së bashku me 

prindërit e tyre në zjarrin e Xhehennemit. Vetëkuptohet që kjo 

thënie është e pavlefshme, sepse është plotësisht në kundërshtim 
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me dispozitën e ajetit: “askush nuk do të mbartë barrën e tjetrit”. 

Pra, pasardhësit nuk dënohen për fajet e prindërve të tyre, të 

babës e të nënës. Pikërisht për këtë arsye kemi thënë se fëmijët e 

jashtëligjshëm (të lindur nga kurvëria) nuk mbajnë asgjë prej fajit 

të të tjerëve, sepse në të vërtetë ata janë të pafajshëm dhe portat e 

lumturisë janë të hapura për ata, kur ata punojnë për të arritur 

lumturinë, pavarësisht nga pohimi ynë në lidhje me vështirësinë 

për edukimin e tyre. 

4- Rregulli “baza e pafajësisë” dhe fraza e ajetit “Ne nuk 

kemi dënuar”: 

 Në shkencën e bazave dhe në studimin mbi hadithin e 

pafajësisë, argumenti është nxjerrë prej fjalës së të Lartit: “Ne, 

asnjë nuk e kemi dënuar para se të…”. Ajeti flet qartë se njeriu 

nuk dënohet për çështjet që mendja s‟ka mundësi t‟i kuptojë, 

derisa All‟llahu të çojë tek ata të Dërguarit e Profetët që t‟u 

shpjegojnë atyre dispozitat dhe detyrat. Në të vërtetë, kjo frazë e 

ajetit në vetvete është argument për mosdënimin në lidhje me 

punët për të cilat nuk është sjellë argumenti. Gjithashtu, edhe 

rregulla e pafajësisë nuk thotë gjë tjetër përveç kësaj që u tha, 

domethënë se s‟ka dënim pa argument logjik ose pa argument me 

tekst. 

 Për sa i përket fjalës së atyre që kanë thënë se kuptimi i 

dënimit në ajetin në fjalë është dënimi shfarosës, siç ishte tufani i 

Nuhut (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), për këtë fjalë s‟ka argument. 

Ashtu siç thamë më sipër, vetë moskushtëzimi i ajetit e mohon 

këtë fjalë, pasi fjala dënim e ajetit përfshin të gjitha ndëshkimet e 

dënimet. 
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Ajetet 16 - 17  

 

 ٓ ة ِإَوَذا َٓ ة فََحقِهَّلل َعيَ ۡب َٓ ٔاْ ذِ  ة َذَفَصُل َٓ َذِ  ۡتۡب ٌُ َُة  َمرۡب
َ
َ ًح   يَِم كَرۡب ۡٓب ن جُّ

َ
َُةٓ   َردۡب

َ
ُل    ۡٔب   ىۡبَل

ا  ٌِ ا ة دَ ۡب َٓ َن  رۡب ِهَّلٌل ًۡب  ٰفََ  ََ َوَك ٌِ َِة  يَهۡب ْۡب
َ
ِ  ُُٖٔحٖۗ َوَكََف  ثَِرّبَِم  ىۡبُلُرونِ    َۢ َب ۡب ٌِ  

 ِ ا ۦثُِذُُِٔب ِعَجةدِه   ٱ َخجَِ ۢا ثَِػ ا

 

“Kur duam të shkatërrojmë ndonjë vend i urdhërojmë të pasurit 

(parinë) e atij vendi të mëkatojnë, atëherë mbi ata zbatohet 

dënimi i merituar dhe Ne i shkatërrojmë ata krejtësisht.”  

“Sa e sa breza kemi shkatërruar pas Nùhut dhe është e 

mjaftueshme që Zoti yt ka dijeni dhe i sheh mëkatet e robërve të 

Vet.” 

 

Komentimi 

 

Etapat e dënimit të Zotit  

 Objekti i studimit të këtyre ajeteve është plotësimi i 

studimit që bëmë në fundin e ajeteve të mëparshme, por në një 

formë tjetër, pasi ajeti i nderuar thotë: “Kur duam të shkatërrojmë 

ndonjë vend i urdhërojmë të pasurit (parinë) e atij vendi të 

mëkatojnë, atëherë mbi ata zbatohet dënimi i merituar dhe Ne i 
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shkatërrojmë ata krejtësisht”.1 Ajetet e mëparshme treguan se 

është e pamundur që dënimi Hyjnor të bjerë mbi një person, mbi 

një grup ose mbi një popull, pa i ardhur më parë argumenti e 

shpjegimi i obligimit me anë të (Paqja e All‟llahut qoftë mbi ta!). 

Edhe ky ajet flet për të njëjtën çështje, por në një rrugë tjetër. 

 Është e vërtetë që interpretuesit e Kur‟ànit Famëlartë kanë 

shprehur disa mundësi në interpretimin e këtij ajeti, ndërsa ne 

besojmë se për këtë ajet ka një interpretim të vetëm e të qartë, që 

mund të shpjegohet me atë ku çon kuptimi që shprehin vetë fjalët 

e ajetit. Ky interpretim është: All‟llahu nuk dënon e nuk ndëshkon 

asnjë njeri para se të plotësohet argumenti kundër atij që do të 

dënohet apo do të ndëshkohet dhe para se atij t‟i shpjegohet e t‟i 

bëhet i qartë obligimi. Në fillim, All‟llahu i Lartësuar shtron para 

njerëzve udhëzimet e urdhrat e Tij. Nëse njerëzit i respektojnë 

udhëzimet e All‟llahut e u binden urdhrave të Tij, patjetër do të 

arrijnë lumturinë në këtë botë e në Tjetrën. Nëse njerëzit ngrenë 

krye kundër udhëzimeve të All‟llahut e i kundërshtojnë 

urdhëresat e ndalesat hyjnore, atëherë ata e kanë merituar 

dënimin, i cili shkon deri në asgjësimin e tyre të plotë. 

 Nëse përqendrohemi mbi këtë ajet dhe e shikojmë me 

imtësi e në mënyrë të drejtë kuptimin e tij, në këtë program 

Hyjnor do të dallojmë katër etapa: 

 1) etapa e urdhëresave dhe e ndalesave; 

 2) etapa e kryerjes së mëkateve dhe e kundërshtimit; 

 3) etapa e meritës dhe e dënimit; 

                                                            
1 Pavarësisht se kuptimi i fjalës “kaulu” ka një kuptim me shtrirje të gjerë, këtu 
është në kuptimin e dhënies së urdhrit për dënimin. 
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 4) etapa e asgjësimit. 

 Nëse e lexojmë ajetin me kujdes edhe nga ana gramatikore, 

do të vëmë re se të katër etapat janë të bashkuara me lidhësen “fe”, 

e cila në gjuhën arabe do të thotë se etapat janë të ndara qartë, por 

s‟kanë kohë ndërmjetëse mes njëra-tjetrës, pra ato vijnë njëra pas 

tjetrës, 

 Këtu mund të shtrohet pyetja: Përse në ajetin e nderuar të 

urdhëruarit janë të pasurit (paria) dhe jo të tjerët?1  

 Në përgjigje të kësaj pyetjeje ngacmuese, patjetër duhet të 

theksojmë një vërejtje që konsiderohet shumë e rëndësishme për 

të sqaruar kuptimin dhe që konsiston në faktin se të pasurit janë 

paria e popullit, kryetarët e shoqërisë. Natyrisht që ky rregull 

është specifik për shoqëritë e sëmura moralisht, në të cilat masa e 

njerëzve ndjekin parinë dhe krerët. 

 Përveç kësaj, fjala e ajetit të nderuar e vë theksin edhe mbi 

një çështje shumë të rëndësishme: pjesa më e madhe e shthurjeve 

morale shoqërore burojnë prej të pasurve e prej parisë, të cilët janë 

zotërues të pasurive të shumta, por qëndrojnë larg rrugës së 

All‟llahut të Lartësuar, burojnë prej atyre që jetojnë në bollëk por 

qëndrojnë larg rrugës së ligjit të fesë dhe jetojnë me synimin që të 

plotësojnë dëshirat e ulëta, jetojnë në llumin e mëkateve, pa 

kuptuar asgjë prej atyre fjalëve që flasin për moral, humanizëm, e 

përmirësim. Pikërisht për këtë shkak dhe për shkak të pozicionit 

që zënë të pasurit e paria në shoqëri, ata kanë qenë gjithmonë në 

radhën e parë të kundërshtarëve të thirrjeve të Profetëve dhe të 

                                                            
1 Fjala e ajetit “mutrefijhà” është në kuptimin e njerëzve që kalojnë jetë të mirë 
falë pasurisë së shumtë që kanë dhe që e harrojnë All‟llahun e Lartësuar. 
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Dërguarve, sepse thirrjet e Profetëve për drejtësi e për mbrojtjen e 

të pafuqishmëve i konsideronin thirrje kundër atyre. 

 Kjo është arsyeja pse paria dhe të pasurit janë përmendur 

në mënyrë të veçantë, sepse në të gjitha gjendjet ata janë baza e 

shthurjes dhe e korrupsionit. Gjithashtu, ajeti që po studiojmë 

është një paralajmërim për të gjithë besimtarët që të bëjnë kujdes 

të madh dhe të mos e lënë drejtimin e punëve të tyre dhe 

qeverisjen në dorën e parisë dhe të pasurve të zhytur në llumin e 

plotësimit të dëshirave të ulëta; të mos shkojnë prapa tyre, sepse 

kjo pari e këta të pasur e çojnë shoqërinë e tyre drejt shkatërrimit. 

 Ajeti vijues e vë theksin mbi një model të kësaj 

karakteristike, e cila në fakt është një rregull përgjithësuese e 

vepruese. Ajeti thotë: “Sa e sa breza kemi shkatërruar pas 

Nùhut”, patjetër ata u shkatërruan në përputhje me këtë rregull e 

me këtë rrugë. Pastaj ajeti shton: “dhe është e mjaftueshme që 

Zoti yt ka dijeni dhe i sheh mëkatet e robërve të Vet”. 

Domethënë se nuk është e mundur që padrejtësitë e fajet e një 

individi ose të një grupi të mos jenë nën vëzhgimin e përhershëm 

të syrit që kurrë nuk flenë, nuk është e mundur që ato të jenë të 

panjohura për Zotin e botëve. 

 Fjala e ajetit “kurùn” - shekuj - do të thotë një grup njerëzish 

që jetojnë në të njëjtën kohë; më pas kjo fjalë është përdorur për të 

treguar bashkësinë e një shekulli. 

 Për sa i përket numrit të viteve të një shekulli ka mendime 

të ndryshme, një pjesë e konsiderojnë shekullin me dyzet vjet, të 

tjerë kanë thënë se një shekull ka tetëdhjetë vjet, kurse një pjesë e 

tretë kanë thënë se shekulli ka njëqind vjet, ka edhe një grup të 
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katërt që shekullin e llogarisin me njëqind e njëzet vjet. Në të 

gjitha këto gjendje patjetër duhet të vëmë në dukje se gjykimi në 

lidhje me këtë çështje i nënshtrohet karakterit të konsensusit 

tradicional të arritur dhe, bazuar mbi këtë arsyetim, në shekullin 

në të cilin jetojmë, çdo njëqind vjet konsiderohet një shekull.1  

 Në lidhje me faktin që ajeti i nderuar thekson në veçanti 

njerëzit e kohës pas Nùhut (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) kjo 

mund të jetë për shkak se jeta para tij (Paqja e All‟llahut qoftë mbi 

të!) ishte e thjeshtë. Gjithashtu edhe ndryshimet që e ndajnë 

shoqërinë në pari, në të pasur e në të pafuqishëm, ishin të thjeshta 

e të pakta. Për këtë arsye edhe dënimi Hyjnor nuk i ka përfshirë 

ata me shumicë. 

 Për sa i përket shkakut që në ajet janë përmendur njëra pas 

tjetrës dy fjalët “khabiren” dhe “besiren” - ka dijeni dhe shikon - ka të 

bëjë me qëllimin e kuptimit të këtyre dy fjalëve; pasi fjala 

“khabiren” do të thotë, dijeni dhe pasje dijeni për qëllimin dhe për 

besimin; kurse fjala “besiren” tregon shikimin e punëve. Falë këtyre 

dy cilësive, All‟llahu i Lartësuar ka dijeni të plotë për brendinë e 

punëve e të qëllimeve dhe i ka të gjitha punët nën vëzhgim të 

përhershëm. Vetëkuptohet që një fuqi e këtillë në asnjë gjendje 

nuk i bën padrejtësi dhe nuk vë nën hijen e vendimit arbitrar asnjë 

njeri. 

 

 

 

                                                            
1 Këtë çështje e kemi trajtuar në fundin e ajetit 13 të sure “Jùnus”. 



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

86 

Ajetet 18 - 21  

 

َ َِة َ ُ  ىۡبَ ةِجيَحَ  ََكَن يُرِ ُ  ِهَّلٌل يۡب َِة َ ُ ۥ َع ِهَّلل ِهَّلًل َجَ يۡب َ ُُّرِ ُ  ُث ٍَ ِ ة  ََظةُٓ  ل ٌَ ة  َٓ  ۥ ذِ 
ا  ُ ٔرا ِهَّلٌل ۡب ة  ٌا ُمٔ ذۡب ٌَ ة  َٓ يَى  ًَ يَػۡب ِهَّلِل َٓ َۡب  ٲَج ٌَ َراَد َو

َ
َٔ  ٱِخَرةَ    ُْ ة َو َٓ  َ ة َش ۡب َٓ َ  وََشََع  ل

ا  ُهٔرا ظۡب ِهَّلٌل  ً ُٓ  ُ ْوَلَٰٓهَِم ََكَن َش ۡب
ُ
َٞ فَأ ٌِ   ٳُم ۡب

َۡب ُ ّا ٌِ ُ ََّلٓ ِ  ُ ََّلٓ ِ َوَهَٰٓ ٍِ ُّ َهَٰٓ ُُّ 
ة ََكَن َخَفةُٓ  َرّبَِم ََمۡبُظًٔرا  ٌَ ًۡب لََعَ   ُُظرۡب  ٴَخَفةٓ ِ َرّبَِم  َو ُٓ َؾ َِة َب ۡب يۡب  َن ۡبَف فَؾِهَّلل

ِؾ ٗلا  َّبُ َتفۡب زۡب
َ
َّبُ َدَرَج ٖخ َو  زۡب

َ
ٖؼٍۚ َوىَٓأۡلِخَرةُ     ٵَب ۡب

 

“Kush e ka qëllimin vetëm për këtë botë, Ne atij që duam i 

japim në të aq sa duam, pastaj për atë bëjmë që ai të hyjë në 

Xhehennem, i përçmuar, i përbuzur.”  

“Kush e ka qëllimin për Botën Tjetër, është besimtar dhe punon 

për atë ashtu si i takon asaj (të punohet për atë), puna e tyre 

është e falënderuar (te All‟llahu).”  

“Ne secilit, atyre dhe atyre, u japim prej të mirave të Zotit tënd 

dhe dhënia e Zotit tënd nuk është e kufizuar.”  

“Shiko se si Ne disa i kemi dalluar prej të tjerëve, por dallimi në 

Botën Tjetër është më i madh dhe është përparësi më e madhe.” 
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Komentimi 

 

Kërkuesit e kësaj bote dhe kërkuesit e Botës Tjetër 

 Ajetet e mësipërme flisnin për ata që kundërshtojnë 

urdhrat e All‟llahut të Lartësuar dhe për mënyrën si shkatërrohen 

ata. Kurse grupi i ajeteve që kemi objekt studimi theksojnë 

shkakun e rebelimit kundër ligjit të fesë së All‟llahut dhe 

kundërshtimit të urdhrave të Tij, gjithashtu këto ajete shpjegojnë 

se shkaku për këtë kundërshtim është dashuria që kanë njerëzit 

për këtë botë. I Larti thotë: “Kush e ka qëllimin vetëm për këtë 

botë, Ne atij që duam i japim në të aq sa duam, pastaj për atë 

bëjmë që ai të hyjë në Xhehennem, i përçmuar, i përbuzur”. 

 Fjala e ajetit “el-àxhilete” - të shpejtën - është në kuptimin: të 

mirat e asgjësueshme ose vetë bota që është e asgjësueshme. 

 Është kuptimplotë fakti që ajeti nuk thotë: ai që rend pas 

kësaj bote dhe gjithë kujdesin ia kushton kësaj bote, arrin qëllimin 

që ka, por këtë e ka kushtëzuar me dy kushte: 

 a) do të arrijë një pjesë të asaj që ka qëllim, e cila është në 

masën që Ne kemi caktuar, domethënë aq sa Ne duam; 

 b) dëshira e atij që punon me ngulm, mirëpo as ai e as të 

tjerët, pavarësisht nga puna e tyre e madhe, nuk e arrijnë dot as 

këtë masë, pasi vetëm disa prej atyre arrijnë një pjesë të 

kënaqësive të kësaj bote. Pikërisht ky është edhe kuptimi i fjalës së 

ajetit: “atij që duam”. 
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 Bazuar mbi këtë që u tha, jo të gjithë kërkuesit e kësaj bote 

arrijnë ato që dëshirojnë prej të mirave të kësaj bote. Jeta e 

përditshme i shpjegon fare qartë për ne këto dy kushte, kur dihet 

se shumë janë ata që punojnë natë e ditë, megjithëkëtë nuk arrijnë 

asgjë. 

 Sa shumë janë ata që ushqejnë shpresa të mëdha ose që 

bëjnë plane e projekte të shumta, por arrijnë vetëm fare pak prej 

projekteve e planeve të hartuara. 

 Ky paralajmërim është për ju të grupit të parë, për ju që e 

përfytyroni arritjen e qëllimeve tuaja në këtë botë duke shitur 

Botën Tjetër. Ky është gabim dhe dyshim shumë i madh, pasi ju 

në disa raste nuk realizoni asnjë objektiv tuajin dhe në disa raste të 

tjera mund të realizoni vetëm disa prej objektivave tuaj. 

 Zakonisht për njeriun nuk ka shpresa të mëdha e të 

shumëllojshme, sepse është e pamundur që ai të ngopet në këtë 

botë të kufizuar materiale, madje edhe nëse një njeriu të vetëm t‟i 

japësh botën të gjithë, përsëri ai nuk do të jetë i kënaqur as me 

këtë!  

 Për sa u përket personave që punojnë shumë, megjithëkëtë 

për shkaqe të ndryshme nuk arrijnë asgjë, por me punën e tyre 

mund të mendojnë një shpresë për shpëtimin e tyre. Kjo tregon se 

All‟llahu i Lartësuar me këtë shpresë që ata kanë, ka shfaqur 

vullnetin e Tij se Ai i do ata, prandaj për ata All‟llahu e bën të 

lehtë rrugën e udhëzimit, madje lehtëson për ata të gjitha rrugët e 

udhëzimit. Gjithashtu ndodh që shkaku për dënimin e grupit të 

parë për të cilin flet ajeti i nderuar, mund të jetë se ata kanë arritur 

në një stad prej qëllimeve e prej dëshirave të tyre dhe prej këtij 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

89 

stadi ata kalojnë në padrejtësi dhe mundojnë e fyejnë robtë e 

All‟llahut e u marrin atyre frymën. 

 Fjala e ajetit “jaslà” është në kuptimin e ndezjes së zjarrit, 

por ka edhe kuptimin e djegies në zjarr. Këtu qëllimi me këtë fjalë 

është me kuptimin e dytë. 

 Në këtë pikë duhet të tërheqim vëmendjen se përfundimi i 

këtij grupi njerëzish është zjarri i Xhehennemit. Menjëherë në ajet 

vijnë dy fjalët: “medhmùmen” - “i përçmuar” dhe fjala “med‟hùren” - 

“i përbuzur”. Shprehja e parë vjen në kuptimin e qortimit, ndërsa e 

dyta vjen në kuptimin e vetëlargimit prej mëshirës së Krijuesit. Në 

të vërtetë, zjarri i Xhehennemit tregon ndëshkimin fizik për ata, 

kurse dy shprehjet “medhmùmen” - i përçmuar - dhe “med‟hùren” - i 

përbuzur - tregojnë dënimin shpirtëror për ata, sepse Ringjallja do 

të jetë me trup e me shpirt. Vetëkuptohet që edhe dënimi e 

ndëshkimi do të jetë njëherësh për trupin dhe për shpirtin. 

 Në vijim ajetet kalojnë në shpjegimin e gjendjes së grupit të 

dytë dhe të ardhmes së tyre nëpërmjet krahasimit ballafaques, si 

metodë shpjeguese karakteristike e Kur‟ànit, e cila e bën 

problemin edhe më të qartë. I Larti thotë: “Kush e ka qëllimin për 

Botën Tjetër, është besimtar dhe punon për atë ashtu si i takon 

asaj (të punohet për atë), puna e tyre është e falënderuar (tek 

All‟llahu)”. 

 Bazuar mbi këtë fjalë të ajetit të nderuar, vërejmë se jemi 

përpara tri kushteve themelore që mundësojnë arritjen e lumturisë 

së përhershme: 

 1) vullneti i njeriut, ai vullnet që lidhet me Jetën e 

Përhershme dhe jo me kënaqësitë kalimtare, me mirësitë e 
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paqëndrueshme apo me qëllime materiale. Vullneti i fuqishëm 

dhe shpirti i lartë e bëjnë njeriun plotësisht të lirë dhe aspak të 

lidhur me këtë botë; 

 2) është detyrë që ky vullnet të mos jetë as i dobët, as të 

mos reduktohet vetëm në fushën e mendimit shpirtëror të njeriut. 

Në të kundërt, është detyrë që ai të përfshijë të gjitha grimcat e 

trupit të njeriut, të jetë i atillë që e shtyn atë për lëvizje, që ai të 

bëjë në këtë drejtim gjithçka që ka mundësi të bëjë. (Këtu duhet të 

bëjmë këtë vërejtje: fjala e ajetit “sa‟jehà” - “ka qëllimin për Botën 

Tjetër”, ka ardhur për përforcim dhe na thotë: njeriu ka detyrim të 

bëjë për Botën Tjetër gjithçka që ka mundësi); 

 3) ato që u thanë në lidhje me vullnetin në dy pikat e 

mësipërme, patjetër duhet të vihen përballë besimit të 

qëndrueshëm e të fortë, sepse çdo vendosmëri e çdo përpjekje 

është kur me ato arrihet qëllimi i një fryti. Patjetër qëllimet e 

njeriut duhet të jenë të sakta; ai duhet të jetë i vetëdijshëm se 

burimi i këtyre qëllimeve është besimi në All‟llahun dhe asgjë 

tjetër veç këtij besimi. 

 Është e vërtetë se puna e mundi i bërë për Botën Tjetër nuk 

mund të jetë pa besimin, në atë mënyrë që kuptimi i fjalës besim të 

jetë vetëm brendia e përmbajtjes së kësaj fjale. Është detyrë që 

njeriu të mos mjaftohet vetëm me kaq shpjegim të domosdoshëm 

për besimin; sepse njeriu në radhë të parë ka detyrë të thellohet në 

kushtet e besimit, duke marrë parasysh se ai është çështje 

themelore dhe kolonë shumë e rëndësishme në rrugë e punës për 

Botën Tjetër. 
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 Këtu kemi edhe një konstatim tjetër: në ajetin e nderuar 

njoftimi se çfarë e pret atë që është bërë rob i kësaj bote, ka ardhur 

me frazën: “për atë kemi bërë Xhehennemin” dhe kur flet për 

kërkuesit e Botës Tjetër, për ata që e kërkojnë Botën Tjetër me 

përkushtim e përvuajturi, është përdoruar fraza: “puna e tyre 

është e falënderuar (tek All‟llahu)”. Siç shihet, kuptimi i kësaj 

fraze është gjithëpërfshirës dhe vetë fraza është më e bukur si 

shprehje se çdo frazë tjetër që mund të përdoret në një rast të 

këtillë, siç mund të ishte për shembull: “Shpërblimi për ata është 

Xhenneti”. Në të vërtetë, rëndësia e falënderimit, prej kujtdo që të 

dalë, patjetër që është në përshtatje me rëndësinë e personit e të 

pozitës që ai ka dhe jo në përshtatje të punës së bërë, prandaj edhe 

falënderimi i All‟llahut për robtë e Tij, patjetër që është në 

përshtatje me madhështinë pa anë e pa fund të All‟llahut të 

Lartësuar, me mirësitë e Tij materiale e morale, është i atillë që 

askush s‟ka mundësi as të përfytyrojë se si do të jetë falënderimi i 

All‟llahut për robtë e Vet. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit e kanë komentuar fjalën 

“meshkùren” - e falënderuar - të këtij ajeti në kuptimin e shpërblimit 

të shumëfishuar,1 ose në kuptimin e pranimit të punës,2 por në të 

vërtetë është e qartë se kuptimi i kësaj fjalë është shumë më i gjerë 

se i dy kuptimeve të lartpërmendura të marra së bashku. 

 Disa e veshin këtë çështje me mendimin se mirësitë e kësaj 

bote janë pjesa që u takon vetëm kërkuesve të kësaj bote, kurse 

kërkuesit e Botës Tjetër, ata që do ta meritojnë atë, janë të privuar 

prej mirësive të kësaj bote, prandaj ajeti vijues merr qëndrim ndaj 

                                                            
1 Për këtë lexo tefsirin e “Kurtubij‟jit”, vëll. 6, f. 3852. 
2 Referoju tefsirit “Es Sàfij”, në komentimin e këtij ajeti. 
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një mendimi të këtillë dhe e ndalon atë me fjalën e tij ku thotë: 

“Ne secilit, atyre dhe atyre, u japim prej të mirave të Zotit tënd”. 

Dhe, menjëherë shton: “dhe dhënia e Zotit tënd nuk është e 

kufizuar”. 

 Ne tekstin e Kur‟ànit fjala “i japim”, ka ardhur me fjalën 

“numid‟du” në kuptimin e shtimit. 

Ajeti i fundit i grupit të ajeteve  që po studiojmë na tregon një bazë 

tepër të rëndësishme në këtë drejtim dhe thotë: ashtu siç është e 

ndryshme puna në këtë botë, po ashtu është i ndryshëm edhe 

shpërblimi për punën; kështu është puna në Botën Tjetër, kurse 

ndryshmi në këtë botë është i kufizuar, sepse vetë kjo botë është e 

kufizuar; ndërsa bota Tjetër – Ahireti – nuk është e kufizuar, 

patjetër që edhe ndryshimi në atë Botë nuk është i kufizuar, ashtu 

siç njofton i Larti me fjalën e Tij: “Shiko se si Ne disa i kemi 

dalluar prej të tjerëve, por dallimi në Botën Tjetër është më i 

madh dhe është përparësi më e madhe”. 

 Dikush mund të thotë: në këtë botë shikojmë persona që 

arrijnë fitime të shumta pa bërë asnjë punë e pa derdhur asnjë 

mundim. 

 Përgjigje: Prania e individëve të këtillë shpreh një gjendje të 

përveçme, mirëpo gjendja e përveçme nuk mund të konsiderohet 

rregull bazë kundrejt rregullës së përgjithshme të përfaqësuar në 

përpjekjet, në punën dhe në rolin që kanë këto dy të fundit që 

njeriu të arrijë sukses e mbarësi. Veç kësaj, përjashtimet janë 

dytësore dhe jo në kundërshtim me bazën kryesore. 

 Së fundi, para se të kalojmë në vërejtjet e konstatimet, 

patjetër duhet të tërheqim vëmendjen se puna e mundi nuk janë të 
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varura vetëm me sasinë e me masën, pasi në disa raste puna 

mund të jetë e paktë, por kur ajo është me cilësi të lartë, ka më 

shumë efekt se puna e shumtë, por me cilësi të ulët. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Mos vallë kjo botë dhe Bota Tjetër gjenden në anë të 

kundërta? 

 Në fakt, në shumë ajete të Kur‟ànit vërejmë lavdërim e 

madhështim të kësaj bote dhe të mundësive të saj materiale. Në 

disa ajete, pasuria konsiderohet mirësi (sure “El Bekare”, ajeti 

180); në disa ajete të tjera, dhëniet materiale dhe talentet janë 

cilësuar begati prej All‟llahut, ashtu siç thuhet në ajetin 1 të sures 

“El Xhumua”: “dhe kërkoni begatitë e All‟llahut”; kurse në ajetin 

29 të sures “El Bekare” lexojmë: “Ai krijoi për ju gjithçka që ka 

në tokë”. Në shumë ajete të tjera mirësitë e kësaj bote janë cilësuar 

të vëna në dispozicionin tonë. 

 Nëse duam të mbledhim të gjitha ajetet e Kur‟ànit që flasin 

për mundësitë materiale, do të kishim para syve shumë ajete të 

këtilla. 

 Por krahas theksimit të rëndësisë së madhe të mirësive 

materiale, Kur‟àni Famëlartë ka përdorur edhe shprehje të tjera, 

me të cilat të mirat materiale përbuzen, madje ulen poshtë në 

mënyrë të ndjeshme, siç është ajeti 94 i sures ”En Nisà”, ku 
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lexojmë fjalën e të Lartit: “duke kërkuar pasuri të kësaj bote”; në 

ajetin 20 të sures “El Hadid” lexojmë fjalën e të Lartit: “dhe jeta e 

kësaj bote s‟është gjë tjetër veçse përjetim i kënaqësive 

mashtruese”; në suren “El Ankebùt”, ajeti 64 lexojmë: “Jeta e 

kësaj bote s‟është gjë tjetër veçse dëfrim e lojë”; kurse në ajetin 

37 të sures “En Nùr” do të lexojmë fjalën e të Lartit: “Burra të cilët 

nuk i pengon as tregtia e as shitblerja (në vende të largëta) të 

përmendin All‟llahun”.  

 Këto kuptime të dyzuara ndaj mirësive e begative materiale 

mund të vërehen edhe në hadithet e në transmetimet islame. Për 

shembull, kjo botë është përshkruar prej Prijësit të Besimtarëve, 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) me këto fjalë: “Vendi ku bëjnë 

sexhde ata që e duan All‟llahun, vendi ku falin namaz engjëjt, 

vendzbritja e Revelatës së All‟llahut dhe vendi ku fitojnë miqtë e 

All‟llahut”.1 

 Nga ana tjetër shikojmë se hadithet dhe transmetimet 

islame e përshkruajnë këtë botë “shtëpia e shkujdesjes dhe e 

mashtrimit” apo me fjalë të tjera të ngjashme. 

 Këtu na del pyetja: A janë këto ajete e transmetime në 

kontradiktë me njëra-tjetrën? 

 Në fakt, kur kjo botë përmendet me fjalë qortuese, qortimi 

është vetëm për njerëzit që s‟kanë shqetësim tjetër përveç kësaj 

bote, ashtu siç e lexojmë fjalën e të Lartit në ajetin 29 të sures “En 

Nexhm”: “dhe nuk do gjë tjetër përveç jetës së kësaj bote”. Me 

fjalë të tjera, me qortimin për ata që duan vetëm këtë botë, janë 

vënë në shenjë personat që e kanë blerë këtë botë me Tjetrën, të 

                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, Fjalët e shkurtra, fjala nr. 131. 
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cilët për arritjen e qëllimeve të tyre në këtë botë, nuk sprapsen 

para asnjë pune të keqe e para asnjë krimi, ashtu siç e lexojmë në 

ajetin 38 të sures “Et Teube”: “a mos ishit më të kënaqur me jetën 

e kësaj bote sesa me atë të Ardhmen?”.  

 Përveç kësaj, ajetet objekt i studimit tonë dëshmojnë atë që 

po themi, ashtu siç është fjala e të Lartit në ajetin 18 të sures “El 

Isrà: “Kush ka qëllim vetëm këtë botë”. Kjo fjalë u drejtohet 

drejtpërdrejtë atyre që kanë si qëllim vetëm jetën e zhdukshme 

materiale të kësaj bote dhe punojnë me ngulm për këtë botë.  

 Zakonisht, përshkrimi i kësaj bote me fjalët “vendmjelje”, 

“vendfitimi” ose me fjalë të tjera të ngjashme është një argument i 

gjallë që vërteton këtë çështje. 

 Thelbi i çështjes qëndron në faktin se kur plotësohet 

përfitimi prej begative e dhuntive të kësaj bote, të cilat 

konsiderohen prej mirësive hyjnore dhe prej domosdoshmërive 

për ekzistencën e njerëzimit, plotësohet edhe përfitimi që njeriu të 

sigurojë lumturinë e tij në Botën Tjetër, si dhe të plotësohet edhe 

nga ana morale. Të gjitha këto mirësi konsiderohen punë e mirë 

dhe për të cilat kjo botë lavdërohet; por kur ne i bëjmë mirësitë e 

kësaj bote qëllimin tonë kryesor dhe jo mjet, domethënë kur u 

largohemi vlerave morale e humanitare, pikërisht ky është çasti 

kur njeriu preket prej mendjemadhësisë, shkujdesjes, tiranisë, 

prostitucionit e dhunës. 

 Sa bukur e ka përshkruar Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

përdorimin e mirësive të kësaj bote si qëllim në vetvete me fjalët e 

tij: “Ai që shikoi me atë, ajo e shikon atë dhe kush shikon tek ajo, 
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ajo e verbon atë”.1 Në mes kësaj bote të poshtëruar dhe të 

lavdëruar është i njëjti dallim që ne arrijmë të kemi edhe falë 

përdorimit të dy lidhëseve “ilejhà” - tek ajo – dhe e lidhëses “biha” - 

me atë. Lidhësja e parë ka kuptimin se kjo botë është bërë qëllim, 

kurse e dyta tregon se kjo botë është thjesht vetëm një mjet. 

 

2- Roli i përpjekjes në realizimin e përfitimeve  

 Nuk është hera e parë që Kur‟àni ngre lart punën dhe rolin 

e saj në realizimin e përfitimeve. Nga ana tjetër paralajmëron të 

papunët e dembelët se lumturia në Botën Tjetër nuk mund të 

garantohet vetëm me fjalë dhe duke shfaqur besimin, pasi rruga e 

garantimit të lumturisë në Botën Tjetër përfaqësohet me punën e 

bërë. 

 Kjo e vërtetë është shprehur qartë në shumë ajete të 

Kur‟ànit, si për shembull në ajetin 38 të sures “El Mudeth‟thir”, ku 

ne lexojmë fjalën e të Lartit: “çdo njeri është peng i punës që ka 

bërë”; kurse në ajetin 39 të sures “En Nexhm” lexojmë: “Njeriut i 

takon vetëm puna që ka bërë”. Në shumë ajete të tjera të Kur‟ànit 

Famëlartë, puna e mirë përmendet pas fjalës besim, prandaj 

askush të mos ketë iluzione se do të arrijë diçka pa punë e pa 

mund, sepse të mirat e kësaj bote nuk mund të arrihen pa punë e 

pa derdhur mund. Pra, kur për këtë botë nuk mund të arrihen pa 

punë asnjë prej mirësive materiale, atëherë si mund të arrihet 

lumturia në Botën Tjetër pa punë e pa mund?! 

 

                                                            
1 Shih “Nehxhul Belaga”, fjalimi numër 82. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

97 

3- Furnizimet nga ana e Zotit 

 Në tekstin e Kur‟anit fjala “furnizimet” ka ardhur me fjalën 

“numid‟du” në kuptimin e arritjes së ndihmës. Ràgib El-Isfehànij 

thotë në fjalorin e tij “Fjalët e Kur‟ànit” se fjala “numid‟du” në 

shumicën e rasteve përdoret për ndihmat e dobishme dhe të 

efektshme, kurse fjala “med‟de” përdoret për dhënien e sendeve të 

urryera e të papranueshme. 

 Në të gjitha rastet, në ajetet që kemi objekt studimi ne 

lexojmë se All‟llahu i Gjithëfuqishëm ka vënë një pjesë të mirësive 

të Tij në dispozicion të mbarë shoqërisë, domethënë që prej 

mirësive të Tij përfitojnë punëmirët e punëkëqijtë, pasi këto mirësi 

sigurojnë vijimësinë e jetës mbi tokë. 

 Thënë ndryshe: këto mirësi hyjnore janë në pozitën e 

shprehjes së mëshirës gjithëpërfshirëse të All‟llahut, pasi prej tyre 

përfitojnë të gjithë njerëzit, besimtarët dhe jobesimtarët; por, 

përveç këtyre mirësive ka edhe mirësi të panumërta që janë të 

veçanta vetëm për besimtarët e punëmirët, jo për të tjerët që nuk 

janë si këta.  
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Ajetet 22 - 25  

 

َي َّلِهَّلل  ٌَ ِ  ََتۡبَ وۡب  ۡبُذوَّلا  ٱِهَّلل ة َّمِهَّلل ٌا ُمٔ ذۡب ٌَ   َ ُ ة َ اَخَر َذَذلۡب ًٓ َّلِهَّلل ٶ إَِل 
َ
 ۞َوكَََض  َربَُّم خ

ٓ إِيِهَّللةهُ َوبِ  ُجُ ٓواْ إَِّلِهَّلل َِ َت ۡب يۡب ِهَّلَل ِعَِ َك  ىۡبَن ِلَ ة َحجۡبيَُغ ِهَّلٌل ًِة  إِ َن  وۡب  ىۡبِهَّبَ  إِ ۡب
َ
ةٓ   ٍَ ُْ  ُ َ

َ
  
ة  ٍا  َنرِ 

َّلا ۡٔب ة كَ ٍَ ُٓ ِهَّلل ة َوكُو ل ٍَ ُْ رۡب َٓ ِۡب ّفٖ َوََّل َت
ُ
ةٓ   ٍَ ُٓ ِهَّلل ة فََٗل َتُلو ل ٍَ ُْ فِؼۡب  ٷِ َ  َو خۡب

َِةَح  ة َج ٍَ ُٓ َ ّلِ ل ََ  ٱُّ ٌِ َحِ   ة َوكُو رِهَّللّبِ  لرِهَّللَحۡب ٍَ ُٓ ا  رۡبََحۡب ة َربِهَّللَ ةِِن َغغِ ا ٍَ ًۡب  ٸ َن بُُّس  رِهَّلل
 ُّ ٔاْ َ  يِِحَۡي فَإُِِهَّلل ًۡب  إِن دَُسُُٔ ِٔشُس ة ِِف ُجُف ٍَ ِ ًُ ث يَ عۡب

َ
ا ۥ  نِهَّلل بَِۡي َدُفٔرا

َ   ٹ ََكَن لِۡلۡب

“Mos i bëj All‟llahut shok ndonjë zot tjetër (mos adhuro asgjë 

tjetër përveç All‟llahut), ndryshe do të jesh i qortuar, i 

papërkrahur.”  

“Zoti yt ka urdhëruar prerë: mos adhuroni asgjë tjetër përveç 

Atij dhe silluni mirë ndaj dy prindërve; nëse të dy prindërit ose 

vetëm njërin prej atyre të dyve e zë pleqëria nën kujdesin tënd, 

mos i thuaj atyre as uf, mos u bëj i vrazhdë me ata dhe flit me 

ata me fjalë të mira.”  

“Në shenjë mëshire përulu para tyre me respekt dhe lutu: „O 

Zoti im, mëshiroi ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i 

vogël.‟”  

“Zoti juaj e di më mirë atë që ju keni në shpirtrat tuaj; nëse keni 

qëllim të mirë, patjetër që Ai është falës për ata që pendohen.” 
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Komentimi 

 

Dispozita islame të rëndësishme 

 Ajetet që po studiojmë shënojnë fillimin e një serie 

dispozitash themelore islame: fillojnë me thirrjen për Njësimin e 

All‟llahut e për besim. Ajeti i parë fillon me thirrjen për Njësim të 

All‟llahut (besimi se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm – Teuhid), sepse 

Njësimi i All‟llahut është baza e të gjitha aktiviteteve të besimit 

dhe e punëve të mira e konstruktive. Këto ajete duke trajtuar 

çështjen e Njësimit të All‟llahut, bashkohen me përmbajtjen e 

ajeteve të mëparshme, të cilat njoftuan se njerëz të lumtur janë ata 

që e kanë ndërtuar jetën e tyre mbi tri kolonat vijuese: besimi, 

puna dhe mbajtja parasysh e Botës Tjetër dhe e pozitës së saj. 

 Gjithashtu, ajetet që kemi objekt studimi konsiderohen si 

një fillim i dytë i thirrjes së Kur‟ànit për në rrugën më të mirë, për 

në rrugën më të drejtë. Këto ajete fillojnë me Njësimin e All‟llahut 

(Teuhid). Ajeti i parë i grupit të ajeteve objekt i studimit tonë 

thotë: “Mos i bëj All‟llahut shok ndonjë zot tjetër (mos adhuro 

asgjë tjetër përveç All‟llahut)”. Fjala e ajetit “là texh‟al” - mos i bëj – 

është gjithëpërfshirëse dhe me diapazon të gjerë, pasi vetë 

kuptimi i saj i thotë çdo njeriu drejtpërdrejtë: mos adhuro ndonjë 

tjetër së bashku me All‟llahun, as në besim, as në veprim, as në 

lutje e as në adhurim. Pas qartësimit të këtij rezultati asgjësues për 

politeizmin, ajeti thotë: “ndryshe do të jesh i qortuar, i 

papërkrahur”. 

 Përdorimi i fjalës “tak‟ude” në ajetin tonë, në kuptimin e saj 

të zakonshëm tregon pozicionin ndenjur të njeriut, domethënë 
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shpreh pafuqinë e pamundësinë. Nga kjo fjalë e Kur‟ànit mësojmë 

se vënia shok All‟llahut lë tri shenja shumë të këqija te njeriu: 

 1- vënia shok All‟llahut (shirku) çon në pafuqi, pamundësi 

dhe poshtërim, në një kohë që Njësimi i All‟llahut (Teuhidi) është 

baza e lëvizjes, e ngritjes dhe e lartësimit; 

 2- vënia shok All‟llahut e bën të detyrueshëm poshtërimin 

dhe qortimin e njeriut, sepse është një devijim i qartë, që i 

kundërvihet logjikës dhe shpreh mosmirënjohje të tejskajshme 

ndaj mirësive hyjnore; personi që i lejon vetes këtë devijim e 

meriton poshtërimin; 

 3- vënia shok All‟llahut (shirku) është shkak që All‟llahu i 

Lartësuar ta lërë njeriun në ato gjëra që e largojnë atë prej 

mbrojtjes së Tij. Adhurimi i idhujve të ndryshëm e të sajuar prej 

njeriut, nuk mund të mbrojë askënd, as të largojë prej tij dëmin e 

dënimin; prandaj, All‟llahu i Lartësuar nuk i mbron ata që i vënë 

shok Atij; për rrjedhojë, politeistët jo vetëm që s‟kanë fuqi të 

qëndrojnë, por nuk do të kenë asnjë që t‟i ndihmojë.  

 Ky kuptimi i ajetit bëhet i qartë me një formë tjetër në ajete 

të tjera të Kur‟ànit, për shembull kur lexojmë fjalën e të Lartit në 

ajetin 41 të sures “El Ankebùt”: “Shembulli i atyre që morën 

mbrojtës (i vunë shok All‟llahut) të tjerë, është si shembulli i 

merimangës që end shtëpi, sikur ata ta dinin se shtëpia më e 

dobët është shtëpia e merimangës”. 

 Pas shpjegimit të kësaj baze të Njësimit të All‟llahut, ajetet 

theksojnë njërën prej orientimeve më të rëndësishme me të cilën 

kanë ardhur Profetët (Paqja e All‟llahut qoftë mbi ta!) për të 

udhëzuar njeriun në rrugën e drejtë. Pasi e vë theksin edhe një 
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herë mbi Njësimin e All‟llahut, për këtë ajeti thotë: “Zoti yt ka 

urdhëruar prerë: mos adhuroni asgjë tjetër përveç Atij dhe 

silluni mirë me të dy prindërit”. 

 Fjala e ajetit “ue kadà” - ka vendosur – e thekson më shumë 

kuptimin se fjala “urdhëroi”, sepse fjala “kadà” është në kuptimin 

vendim dhe urdhër i prerë, për të cilin s‟ka diskutim. Ky është 

theksimi i parë në këtë çështje, kurse theksimi i dytë në këtë ajet, 

tregon rëndësinë e madhe të këtij ligji islam, se Njësimi i All‟llahut 

konsiderohet baza më e rëndësishme e Islamit. Megjithatë, ajeti e 

lidh Njësimin e All‟llahut me sjelljen e mirë ndaj të dy prindërve. 

 Për sa i përket theksimit të tretë e të katërt që përfaqësohet 

me kuptimin e pakushtëzuar të fjalës “ihsàn” - sjellje e mirë – duke 

përfshirë të gjitha llojet e sjelljes së mirë, gjithashtu edhe në 

kuptimin e pakushtëzuar që shpreh fjala “el vàlidejni” - dy prindërit 

– domethënë babën e nënën në mënyrë të barabartë, qoftë kur ata 

janë myslimanë, qoftë kur janë të dy mohues të Islamit. 

 Theksimi i pestë përfaqësohet në faktin se fjala “ihsànen” - 

sjellje e mirë - e ajetit ka ardhur e pashquar, pasi kështu theksohet 

akoma më shumë rëndësia e madhështia e sjelljes së mirë.1 

 Është e domosdoshme që këtu të bëjmë këtë konstatim: 

zakonisht, fjala urdhër thuhet për punët pozitive, kurse këtu fjala 

“kadà” - ka vendosur – shpreh kuptimin negativ e mohues të 

                                                            
1 Disa besojnë se fjala “ihsàn” - sjellje e mirë – është veprim kalimtar kur përdoret 
e shoqëruar me parafjalën “ilà” - për, deri te - siç është fjala që ne themi 
zakonisht “bëji mirë atij”. Disa herë fjala “ihsàn” vjen e shoqëruar me parafjalën 
“bi” - me – çka tregon jo vetëm veprim të drejtpërdrejtë, por në të njëjtën kohë 
tregon edhe dashamirësi e respekt, pa asnjë ndërmjetës e pa asnjë kusht. Sipas 
rregullave të gramatikës së gjuhës arabe, fjala e ardhur në këtë formë e thekon 
për të gjashtën herë rëndësinë që ka sjellja e mirë ndaj të dy prindërve. 



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

102 

veprimit, pasi ajeti thotë “ka vendosur… të mos adhuroni”. Vallë, ku 

qëndron shkaku që urdhri ka ardhur në këtë formë? 

 Mund të thuhet se fraza e ajetit “ue kadà…” përmban një 

fjali pohore, të cilën mund ta vlerësojmë me frazën: Zoti yt ka 

vendosur të adhurosh vetëm Atë dhe të mos adhurosh asgjë tjetër 

përveç Tij; ose ka mundësi që fjalia: “mos adhuroni asgjë tjetër 

përveç Atij”, përmban mohimin dhe vërtetimin si një fjali pohore 

e vetme, pasi kjo fjali e redukton adhurimin vetëm për All‟llahun 

dhe për asnjë tjetër përveç Tij, pastaj kalon në njërin prej 

argumenteve vërtetuese të këtij adhurimi të përfaqësuar në sjelljen 

e mirë ndaj të dy prindërve. Ajeti thotë: “nëse të dy prindërit ose 

vetëm njërin prej atyre të dyve e zë pleqëria nën kujdesin tënd”. 

Pra, nëse ata kanë nevojë për përkujdesje të vazhdueshme e për 

interesim të përhershëm, ti mos kurse për ta asnjë formë të 

shfaqjes së dashurisë e të butësisë, mos i fyej ata dhe mos i vër në 

pozitë të vështirë ndjenjat e tyre, qoftë edhe me fyerjen më të 

vogël, qoftë edhe vetëm duke nxjerrë ofshamën “uf”, ashtu siç 

urdhëron ajeti i nderuar: “mos u thuaj atyre as uf dhe mos u bëj i 

vrazhdë me ta”,1 por “flit me ata me fjalë të mira”. Madje para 

atyre të jesh “Në shenjë mëshire përulu para tyre me respekt dhe 

lutu: „O Zoti im, mëshiroji ata të dy, sikurse më edukuan mua 

kur isha i vogël!‟”. 

 

                                                            
1 Në lidhje me lidhëzën“im‟mà” - “nëse” të frazës së ajetit “nëse e zë”, Fakhru 
Rrazij është shprehur se kjo fjalë është përbërë prej dy germave kushtore: “in” 
dhe “mà”, pasi me këtë formë arrihet një përforcim i fjalisë. Disa të tjerë, si për 
shembull autori i tefsirit “El Mijzàn”, mendon se kjo frazë e ajetit është e 
përbërë prej parafjalës kushtore “in” dhe prej fjalës së shtuar “mà”, e cila këtu 
ka ardhur për të dëshmuar se parafjala kushtore “in” duke u vendosur para 
foljes, është një përforcim për germën përforcuese “n‟ne” në fund të foljes 
“jeblugan‟ne”. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

103 

Rëndësia e jashtëzakonshme e respektimit të prindërve 

 Dy ajetet e mësipërme qartësuan në detaje njërën anë të 

trajtimit moral dhe të respektit që fëmijët kanë detyrim të tregojnë 

ndaj prindërve. 

 1- Nga njëra anë ajeti tregon periudhën e pleqërisë dhe 

nevojën për dashuri e respekt që kanë prindërit në këtë periudhë 

të jetës së tyre më shumë se në periudhat e mëparshme. Prandaj 

ajeti thotë: “nëse dy prindërit ose vetëm njërin prej atyre të dyve 

e zë pleqëria nën kujdesin tënd, mos i thuaj atyre as uf”. Ka 

mundësi që kur të arrijnë në periudhën e pleqërisë prindërit të 

bëhen të pafuqishëm aq sa të mos lëvizin dot pa ndihmën e të 

tjerëve, madje gjithnjë për shkak të pleqërisë, ndodh që të mos 

kenë mundësi as të kryejnë vetë nevojat personale. Pikërisht, në 

këtë periudhë fillon sprova e madhe për fëmijët, nëse ata e 

konsiderojnë praninë e prindërve në këtë gjendje një argument të 

mëshirës, apo e konsiderojnë këtë gjendje të rënduar të prindërve 

si goditje e dënim. A e kanë fëmijët durimin e mjaftueshëm të 

respektojnë babën e nënën e tyre në këtë gjendje apo u drejtohen 

atyre për shkak të gjendjes së rënduar me fyerje dhe të mungesës 

së edukatës, madje duke uruar sa më parë vdekjen e tyre? 

 2- Nga ana tjetër, ajeti thotë: “mos i thuaj atyre as uf”. Fjala 

e fundit e ajetit është në kuptimin: mos e shfaq pakënaqësinë e 

mërzitjen tënde para atyre të dyve. Ndërsa fraza e ajetit “mos u 

bëj i vrazhdë me ata”, thekson edhe një herë tjetër 

domosdoshmërinë e bisedimit me ta më fjalë të ëmbla, pasi dihet 

që gjuha është çelësi i zemrave, prandaj ajeti thotë: “flit me ata me 

fjalë të mira”. 
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 3- Gjithashtu ajeti urdhëron përulje ndaj prindërve, sepse 

përulja ndaj tyre është shenjë dhe tregues i dashurisë, ashtu siç 

urdhëron ajeti: “Në shenjë mëshire, përulu para tyre me 

respekt”. 

 4- Së fundi, ajetet tona që po i studiojmë përfundojnë me 

orientimin e njeriut që të lutet për prindërit e tij, t‟i përmendë ata 

vetëm me fjalë të mira, qofshin gjallë ose vdekur, dhe të lutet e të 

kërkojë për ata mëshirën hyjnore, si shpërblim për mundin që ata 

kanë bërë për rritjen dhe për edukimin e tij: “dhe lutu: „O Zoti im, 

mëshiroji ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël!‟”. 

 Përveç këtyre që u thanë, para nesh kemi edhe një 

konstatim të këndshëm që është në brendinë e ajetit të Kur‟ànit 

Famëlartë, që është biseda e drejtpërdrejtë me të cilën Kur‟àni i 

drejtohet njeriut dhe i thotë: “Kur prindërit tuaj të plaken e të 

bëhen të pafuqishëm, aq sa s‟kanë më fuqi as të lëvizin e as të 

kryejnë vetë nevojat personale, pikërisht në këtë kohë ti mos harro 

se kur ishe i vogël, ke qenë ashtu siç janë tani ata të dy, por 

prindërit e tu nuk u kursyen të të trajtonin ty me kujdes të 

veçantë, prandaj edhe ti mos u kurse, por trajtoji ata të dy me 

kujdes dhe rrethoji me dashuri!.” 

 Mund të ndodhë që disa fëmijë të bëjnë disa devijime në 

lidhje me detyrimet që kanë ndaj prindërve, si detyrimi për t‟i 

respektuar ata dhe për të treguar përulësi ndaj tyre. Në të vërtetë, 

mosmirënjohja e fëmijëve ndaj prindërve, në disa raste vjen prej 

injorancës, por herë të tjera mund të jetë edhe e qëllimshme. Për 

këtë arsye, ajeti i fundit i këtyre ajeteve e thekson këtë fakt me 

fjalën e tij: “Zoti juaj e di më mirë atë që ju keni në shpirtrat 

tuaj”. Ajeti tregon qartë se dituria e All‟llahut është e 
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qëndrueshme, e vërtetuar, e përhershme, e përjetshme dhe larg 

çdo dyshimi në të, kurse dituria juaj o njerëz, nuk i ka këto cilësi. 

Prandaj, kur njeriu rebelohet kundër urdhrave të Krijuesit të tij 

për të respektuar prindërit dhe për të qenë i sjellshëm ndaj tyre, 

por e bën këtë pa qëllim ose ngaqë s‟ka dituri, por më pas 

pendohet dhe i kërkon falje All‟llahut për këtë qëndrim ndaj 

prindërve të vet dhe përmirësohet, patjetër që ky njeri do të jetë i 

përfshirë në faljen e All‟llahut të Lartësuar, ashtu siç na njofton 

ajeti: “nëse keni qëllim të mirë, patjetër që Ai është falës për ata 

që pendohen”. 

 Fjala e ajetit “ev‟vàbijne” është në kuptimin e kthimit të 

vullnetshëm, kurse fjala “rexhea” - kthehu – është në kuptimin për 

kthim të vullnetshëm dhe për kthim të pavullnetshëm. Nëpërmjet 

krahasimit nga ana gjuhësore ndërmjet fjalëve të ajetit rezulton se 

edhe fjala “teubeh” - pendim – është në kuptimin e heqjes dorë prej 

punës së urryer dhe kthim tek All‟llahu në mënyrë të 

vullnetshme. 

 Duhet theksuar se fjala “ev‟vàbijne” - ata që pendohen – nga 

ana gramatikore është mbiemër i shkallës sipërore dhe thuhet për 

ata persona, të cilët sa herë mëkatojnë, kthehen te Krijuesi i tyre. 

Gjithashtu, shkalla sipërore mund të tregojë se elementet e kthimit 

tek All‟llahu i Lartësuar janë: a) besimi tek All‟llahu; b) të 

menduarit me urtësi rreth Ditës së Gjykimit e marrjes së 

shpërblimit ose dënimit; c) ndërgjegjja e gjallë; ç) të menduarit 

rreth përfundimit dhe rezultatit të fajeve. Të gjitha këto elemente 

bëjnë të mundur që njeriu të heqë dorë prej rrugës së devijuar dhe 

të kthehet tek All‟llahu i Lartësuar.  
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Hulumtime 

 

1- Respektimi i prindërve në logjikën islame 

 Megjithëse ndjenja njerëzore dhe njohja e të drejtave që 

kanë prindërit, domethënë detyrimet që kanë fëmijët ndaj 

prindërve të vet, në vetvete janë të mjaftueshme për respektimin 

dhe për kujdesin ndaj tyre, Islami nuk hesht as në lidhje me 

çështje që vetë mendja e njeriut ka mundësi t‟i arrije në mënyrë të 

pavarur ose për çështje të cilat i tregon thjesht ndjenja njerëzore. 

Pikërisht për këtë vërejmë se Kur‟àni Famëlartë jep udhëzime e 

direktiva të domosdoshme në lidhje me çështjen e respektimit e të 

kujdesit për të plotësuar të drejtat e prindërve. Duhet të theksojmë 

se udhëzime të kësaj kategorie në Kur‟àn kemi mundësi t‟i 

shikojmë të theksohen vetëm për probleme të rralla. 

 Për të ilustruar këtë që u tha në lidhje me këtë kuptim, na 

vijnë në ndihmë ajetet e mëposhtme: 

 a) në katër sure të Kur‟ànit Famëlartë është përmendur 

sjellja e mirë ndaj prindërve menjëherë pas përmendjes së 

Njësimit të All‟llahut (Teuhidit). S‟ka dyshim që ardhja e sjelljes së 

mirë ndaj prindërve është e barabartë me Njësimin e All‟llahut, 

tregon rëndësinë e madhe që i kushton Islami çështjes së trajtimit 

të prindërve; 

 - në ajetin 83 të sures “El Bekare” lexojmë: “mos adhuroni 

asgjë tjetër përveç All‟llahut dhe silluni mirë me të dy 

prindërit”; 
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 - në ajetin 36 të sures “En Nisà” lexojmë fjalën e të Lartit: 

“Adhuroni All‟llahun e mos i bëni Atij shok asnjë send dhe 

silluni mirë ndaj të dy prindërve”; 

 - në ajetin 151 të sures “El En‟àm” lexojmë fjalën e të Lartit: 

“të mos i bëni Atij shok asnjë send dhe të silleni mirë me të dy 

prindërit…”; 

 - gjithashtu edhe në ajetin e dytë të grupit të ajeteve që janë 

objekt studimi lexojmë fjalën e të Lartit: “Zoti yt ka urdhëruar 

prerë: mos adhuroni asgjë tjetër përveç Atij dhe silluni mirë 

ndaj të dy prindërve”. 

 b) Çështjet e respektit ndaj prindërve dhe kujdesi për 

ruajtjen e të drejtave të tyre kanë një pozitë shumë të rëndësishme 

në Kur‟ànin Famëlartë dhe në hadithet e në transmetimet islame. 

Sjellja e mirë ndaj prindërve theksohet në mënyrë të veçantë, 

madje edhe nëse prindërit janë politeistë (mushrikë), ashtu siç e 

lexojmë fjalën e të Lartit në ajetin 15 të sures “Lukmàn”: “Nëse ata 

të dy (prindërit) duan të imponohen që të më bësh Mua shok, 

për çka ti s‟ke fare dijeni, atëherë mos iu bind atyre, por për 

çështje të kësaj bote, shoqëroji ata të dy me mirëkuptim”. 

 c) Çështjen e falënderimit të prindërve, Kur‟àni Famëlartë e 

ka ngritur në pozitën e falënderimit për All‟llahun e Lartësuar, 

ashtu siç urdhëron në ajetin 14 të sures “Lukmàn”: “më falëndero 

Mua dhe prindërit tuaj”. 

 Ky argument tregon rëndësinë e madhe të të drejtave të 

prindërve në logjikën e Islamit dhe të ligjit islam, pavarësisht se 

mirësitë e All‟llahut për të cilat njeriu e falënderon Atë janë aq të 

shumta, sa nuk numërohen dot. 
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 d) Kur‟àni Famëlartë nuk lejon as fyerjen më të vogël ndaj 

prindërve. Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) tregohet se ai ka thënë: “Nëse në diturinë e All‟llahut 

të ishte ndonjë fjalë më e ulët se fjala „uff‟, patjetër që All‟llahu i 

Lartësuar do ta ndalonte atë fjalë, megjithëse kjo fjalë është shkelja 

më e vogël e të drejtave të prindërve; gjithashtu prej të drejtave të 

prindërve, është që burri të përqendrojë shikimin e tij mbi nënën e 

mbi babën e vet”.1  

 e) Edhe pse lufta në rrugën e All‟llahut konsiderohet prej 

orientimeve islame më të rëndësishme, kujdesi për prindërit është 

edhe më i rëndësishëm se ajo, madje nuk lejohet të shkohet në 

luftë në rrugën e All‟llahut nëse kjo gjë sjell mundim për prindërit. 

Dihet se lufta në rrugën e All‟llahut nuk është obligim që duhet ta 

kryejë çdo individ, sidomos kur numri i vullnetarëve është i 

mjaftueshëm për të. 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja qoftë 

mbi të!) tregohet se një burrë erdhi tek i Dërguari i All‟llahut (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i tha: 

“Dua të shkoj të luftoj në rrugën e All‟llahut! Gëzoj shëndet të 

mirë, por nëna ime nuk dëshiron që unë të shkoj në luftë, si të 

veproj?” I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) iu përgjigj: “Kthehu dhe qëndro së 

bashku me nënën tënde; betohem në Atë që më dërgoi me të 

vërtetën, një natë që ajo ka kaluar zgjuar me ty, është më e mirë se 

një vit luftë në rrugën e All‟llahut”.2 

                                                            
1 Shiko në “Xhàmius Seàdàt” e Neràkij‟jit, vëll. 2, f. 258. 
2 “Xhàmius Seàdàt”, vëll. 2, f. 260. 
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 Në rastet kur lufta në rrugën e All‟llahut bëhet obligim për 

të gjithë (farzi ajn), pra kur vendi islam është në rrezik, të gjithë e 

kanë detyrim të marrin pjesë në luftë. Në një situatë të tillë 

s‟pranohet asnjë justifikim, përfshirë edhe pakënaqësia e 

prindërve për vajtjen e birit të tyre në luftë. Ato që u thanë në 

lidhje me luftën në rrugën e All‟llahut (xhihàd), janë të vlefshme 

edhe për të gjitha obligimet e tjera që nuk kryhen prej të gjithëve 

(farzi kifajeh) apo prej punëve të parapëlqyera (mustehab). 

 Transmetohet se i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Ruhuni 

shumë nga sjellja e keqe me prindërit, sepse ai që sillet keq me ta 

nuk do të nuhasë erën e Xhennetit, do të gjendet një mijë vite larg 

Xhennetit”.1 

 Fjalët e këtij hadithi kanë një përmbajtje shumë 

domethënëse që tregon se persona të këtillë, pra ata që sillen keq 

me prindërit, jo vetëm që nuk do të hyjnë në Xhennet, por do të 

mbeten në një distancë aq larg Xhennetit, sa e kanë të pamundur 

të afrohen pranë tij (Xhennetit). 

 Sej‟jid Kutub citon një hadith prej të Dërguarit të All‟llahut  

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

përcjellë prej Burejdeh, prej babës së tij se një burrë po bënte tavaf 

duke mbajtur mbi kurriz nënën e tij, që edhe ajo të kryente 

tavafin. Kur pa Profetin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), burri e pyeti: “A e kam plotësuar të drejtën e 

nënës?” Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) iu përgjigj: “Jo, madje as sa një frymëmarrje të 

vetme”. 
                                                            
1 “Xhàmius Seàdàt”, vëll. 2, f. 257. 
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 Me fjalën “frymëmarrje të vetme” ai kishte qëllim një 

dhimbje të vetme ose vetëm një shtërzim, që ka pasur nëna gjatë 

kohës kur e ka lindur atë.1 

 Nëse do të lëshojmë lapsin në këtë fushë, do të zgjateshim 

aq shumë dhe do të largoheshim shumë prej kontekstit të 

interpretimit të Kur‟ànit. Por detyrimisht të jemi të hapur dhe 

patjetër duhet të themi se sado që është thënë e do të thuhet për të 

drejtat e prindërve, përsëri është thënë fare pak, sepse fëmija ka 

detyrim të sigurojë mjetet e jetesës së prindërve të tij. 

 Në fundin e këtij paragrafi dua të theksoj se prindërit në 

disa raste mund t‟u propozojnë fëmijëve të tyre gjëra jologjike, 

madje edhe të jashtëligjshme. Është e kuptueshme se në situata të 

tilla, nuk është detyrim bindja ndaj një kërkese të tillë të 

prindërve. Megjithatë parapëlqehet që edhe në raste të tilla, 

bashkëpunimi me prindërit të merret me qetësi, me logjikë dhe 

procesi i urdhërimit për punë të mirë e ndalimi i punës së keqe të 

plotësohet nga ana e fëmijës me mënyrën më të bukur e më të 

butë.  

 Së fundi e mbyllim bisedën rreth të drejtave të dy 

prindërve me një hadith të transmetuar prej Imam Kadhimit 

(Paqja qoftë mbi të!), i cili tregon se një burrë erdhi tek i Dërguari 

më i nderuar  (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dhe e pyeti për detyrimin që ka djali ndaj babës së 

vet. I Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) iu përgjigj: “Djali nuk e thërret babën në emër, nuk 

ecën para tij, nuk ulet para tij dhe nuk kërkon sharjen e babës së tij 

                                                            
1 “Fij Dhilàlil Kur‟àn”, f. 2222, botimi i dhjetë. 
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prej të tjerëve”.1 Pra, nuk bën ndonjë gjë me të cilën njerëzit të 

shajnë prindërit e tij. 

 

2- Studim rreth fjalës “kadà” - vendosi 

 Fjala e tekstit të Kur‟ànit “kadà” - ka urdhëruar prerë - është 

në kuptimin e ndarjes së një sendi, ose me punë ose me fjalë. Të 

tjerë kanë thënë se kuptimi i kësaj fjale është: vënia e fundit për një 

send. Në të vërtetë të dyja kuptimet janë të afërta, por duhet 

theksuar se ndarja dhe vënia e fundit kanë kuptime të gjera, 

prandaj fjala “kadà” ka përdorime në kuptime të ndryshme. Për 

shembull, Kurtubiu në tefsirin e tij përmend për këtë fjalë gjashtë 

kuptime që janë: 

 - “kadà” është në kuptimin “emere” – “urdhëroi”, ashtu siç ka 

ardhur në fjalën e të Lartit në ajetin e dytë të grupit të ajeteve tona 

që i kemi objekt studimi: “Zoti yt ka urdhëruar prerë: mos 

adhuroni asgjë tjetër përveç Atij”; 

 - “kadà” është në kuptimin “khaleka” – “Ai krijoi” ashtu siç 

është fjala e të Lartit në ajetin 12 të sures “Fus‟silet”: “Krijoi shtatë 

qiej brenda dy ditëve”; 

 - “kadà” është në kuptimin “hakeme” – “Ai zbatoi” ashtu siç 

lexojmë fjalën e të Lartit në ajetin 72 të sures “Tà Hà”: “Zbato atë 

çka ti zbaton”; 

 - “kadà” është në kuptimin e përfundimit të një sendi. Një 

shembull të këtij kuptimi e lexojmë në fjalën e të Lartit në ajetin 41 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 149. 
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të sures “Jùsuf”: “Mori fund çështja për të cilën ju të dy kërkoni 

shpjegim”; 

 - “kadà” është në kuptimin “eràde” – “vendos” ashtu siç është 

në ajetin 47 të sures “Àli Imràn: “kur Ai vendos për një çështje, 

Ai vetëm thotë: „Bëhu‟ dhe ajo menjëherë bëhet”. 

 - “kadà” është në kuptimin “i besuam”  ashtu siç është në 

ajetin 44 të sures “El Kasas”: “kur Ne Mùsàit i besuam 

shpalljen”. 

 Mbi këto kuptime, Ebul-Futùhur Rràzij shton edhe fjalën e 

tij:  

 - “kadà” është në kuptimin e “njoftimit e të bërjes me dijeni” 

dhe një shembull të këtij kuptimi e lexojmë në fjalën e të Lartit në 

ajetin 4 të sures “El Isrà”: “Ne i njoftuam Beni Isràilët në libër”.1 

 Gjithashtu kemi mundësi të shtojmë edhe një kuptim tjetër 

të fjalës “kadà”, atë të vdekjes, ashtu siç është në ajetin 15 të sures 

“El Kasas”: “Mùsài e goditi atë dhe ai vdiq”. 

 Është e rëndësishme të theksohet se interpretuesit e 

Kur‟ànit për fjalën “kadà” të Kur‟ànit Famëlartë kanë vënë më 

shumë se trembëdhjetë kuptime.2 

 Por këtu duhet të vëmë në dukje se nuk mund të merren në 

konsideratë të gjitha këto kuptime të shumta të fjalës “kadà”, sepse 

përfundojnë në një kuptim të vetëm. Prandaj, shumica e 

kuptimeve të përmendura më sipër janë një përzierje e argumentit 

                                                            
1 Tefsiri i Ebul Futùhur Rràzij, vëll. 7, f. 188. 
2 “Vuxhùhul Kur‟àni”, autori Et‟teflijsij, f. 235. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

113 

me atë çka kuptohet prej fjalës. Gjithashtu duhet të theksojmë se të 

gjitha këto kuptime realisht janë argument për kuptimin e 

përgjithshëm e gjithëpërfshirës të përfaqësuar në klauzolën 

“ndarja dhe vënia e përfundimit”; në kuptimin që gjykatësi me 

gjykimin e tij i jep fund ankimit; Krijuesi ka caktuar një fund për 

gjithçka që Ai ka krijuar; njoftuesi me lajmin e tij vendos një 

përfundim për çështjen ose punën që ai dëshiron të sqarojë, por 

nuk është e mundur të mohohet se disa prej këtyre argumenteve 

për shkak të përdorimit të shumtë, kanë vënë edhe kuptime të reja 

për fjalën “kadà”, siç e pamë: gjykim, dhënie urdhri etj. 

 

3- Studim rreth kuptimit të pasthirrmës “uff” 

 Rrënja e pasthirrmës “uff” është çdo ndyrësi prej 

papastërtive të thonjve të prerë dhe papastërti të tjera të kësaj 

kategorie. Pra, kjo fjalë thuhet për çdo papastërti që sjell frikë se 

ajo mund të ndotë. Gjithashtu, prej kësaj fjale mund të nxirret 

edhe një folje, si për shembull kur ne themi: “kisha ndot për atë “ 

kur ti e thua këtë fjalë nga frika që kishe se ajo gjë të ndot. (Emrat 

e Ragibit, f. 19.) 

 Disa interpretues të Kur‟ànit, si Kurtubiu në librin “El 

Xhàmiu” dhe Et Tabresij‟ji në librin “Mexhmaul-Bejjàn”, kanë 

thënë se fjala “uff” dhe “pff” në origjinë kanë kuptimin e 

ndyrësirës së thoit, pasi ai jo vetëm që është i ndotur, por 

gjithashtu sjell edhe neveri. Er Rràzij ka cituar prej El Asmeij‟jit se 

“uff” është pisllëku i veshit dhe “pff” është pisllëku i thoit. Më pas, 

kuptimi është zgjeruar duke përfshirë çdo send prej të cilit vjen 
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diçka e ulët, derisa fjala “uff” përdoret për çdo gjë të neveritshme 

që arrin te njeriu.1 

 Ka edhe kuptime të tjera të pasthirrmës “uff”, për shembull 

thuhet për të treguar sa pak është një gjë ose për mundimin që 

vjen prej erës së keqe. 

 Disa të tjerë kanë thënë se origjina e kësaj pasthirrme është 

marrë prej “zërit” që del prej gojës kur fryhet nëpër dhëmbë për të 

pastruar trupin, ose zëri që del kur shkundim rrobën për ta 

pastruar prej pluhurit që i ka rënë përsipër, pasi ky zë është i 

ngjashëm me pasthirrmën “uff” ose “eff”. Me kalimin e kohës prej 

këtij kuptimi është përfituar për të shprehur neverinë e mosqenien 

rehat, sidomos prej gjërave të vogla. 

 Në përmbledhje të asaj që u tha, duke shtuar edhe shembuj 

të tjerë krahasues, mund të thuhet se kjo fjalë në origjinë është 

“emër i një zëri”. Qëllimi këtu është për zërin që del prej gojës së 

njeriut kur ai fryn për të hequr një send; më pas, kjo fjalë prej 

“emër zëri” është shndërruar në një fjalë nga e cila mund të nxirren 

folje dhe me këtë, kuptimet që ne përmendëm janë vetë 

argumente për një kuptim të përgjithshëm e gjithëpërfshirës. 

 Fjalën po e përfundojmë duke u shprehur se ajeti ka qëllim 

të na thotë me një frazë të shkurtër, por me një gjuhë tepër të 

arrirë se respektimi i prindërve dhe kujdesi për të drejtat që u 

takojnë atyre, janë të një rëndësie shumë të madhe, në atë mënyrë 

që para atyre as nuk duhet kaluar masa, as nuk duhen fyer, madje 

as me aq sa mund të fyejë kuptimi i pasthirrmës “uff”. 

 

 

                                                            
1 Tefsiri“Kebijr”, autori Fakhrur Rràzij, vëll. 2, f. 188. 
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Ajetet 26 - 30  

 

َ    َذا َوَ اتِ  ُّ  ىۡبُلرۡب ِهۡيَ  وَ ۥ َ لِهَّلل ٍِصۡب ۡب ََ  وَ  ل بِ وِ   بۡب رۡب َتجۡبِذيًرا  لصِهَّلل  إِنِهَّلل  ٺ َوََّل ُتَجّذِ
 ََ رِ  َجّذِ ٍُ ۡب َن َن  ل ٔٓاْ إِخۡب َ  ِفِۡي   ََكُُ َُ  َوََكَن  لظِهَّلل ا ۦ لَِرّبِِّ  لظِهَّلل ۡبَ   ة ٻ َنُفٔرا ِهَّلٌل  ِإَو

 ًُ ُٓ ِۡب ِهَّلَل َخ رَِؽ ا  ثۡبذَِغةٓ َ ُت ۡب حۡبُصٔرا ِهَّلٌل َّلا  ۡٔب ًۡب كَ ُٓ ِهَّلل ة َذُلو ل َْ ّبَِم دَرۡبُجٔ َِ رِهَّلل ٌّ َحٖ   ټ رََحۡب
ة ُُكِهَّلل َوََّل  َٓ ُِلَِم َوََّل دَبۡبُصفۡب ئُىًَح إََِل  ُخ غۡب ٌَ ِؿ  ََتۡبَ وۡب يََ َك  ة  ىۡببَصۡب ٌا ُ َ  َمئُ  َذَذلۡب

ۡبُصًٔرا  َ   َربِهَّللَم يَبۡبُصُؿ إِنِهَّلل  ٽَمِهَّلل ُّ  لّرِزۡب ِ ُر  إُِِهَّلل َ  ََظةُٓ  َوَ لۡب ٍَ ِ ِ ۥ ل  ۦ ََكَن ثِ َِجةدِه
ا    پَخجَِ ۢا ثَِػ ا

 

“Jepi çdo të afërmi të drejtën që i takon, jepi edhe të varfrit e atij 

që ka mbetur në rrugë, por mos shpenzo tepër dhe kot më kot.” 

“Ata që shpenzojnë kot janë vëllezër të djajve dhe djalli është 

shumë mosmirënjohës ndaj Zotit të tij.”  

“Nëse detyrohesh t‟u kthesh atyre shpinën (të afërmve etj.), duke 

kërkuar mëshirën që ti e shpreson prej Zotit tënd (furnizim për 

të ndihmuar ata), atëherë thuaju atyre fjalë të mira.”  

“Dorën tënde mos e mbyll shumë pas qafës tënde (mos u bëj 

koprrac), por as mos e shtrij të gjithën, sepse mbetesh i qortuar e 

duarbosh.”  
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“S‟ka dyshim që Zoti yt furnizon me bollëk atë që do dhe ia 

kufizon (furnizimin) atij që Ai do; Ai ka dijeni të plotë ndaj 

robërve të Vet dhe i sheh ata.”  

 

 

Komentimi 

 

Ruajtja e masës në shpenzime dhe në dhurata 

 Me këto ajete fillon biseda për një kapitull tjetër të 

dispozitave themelore islame, që kanë të bëjnë me të drejtat e të 

afërmve, të varfërve dhe të atyre që kanë rënë në mjerim. Mbulimi 

i nevojave jetësore patjetër duhet të jetë larg prej të gjitha llojeve të 

tejkalimit të masës në shpenzim. Në këtë drejtim duhet vepruar 

ashtu siç urdhëron ajeti: “Jepi çdo të afërmi të drejtën që i takon, 

jepi edhe të varfrit e atij që ka mbetur në rrugë, por mos 

shpenzo tepër dhe kot”. 

 Fjala “tebdhijr” - shpenzim kot – e këtij ajeti është në 

kuptimin e shpenzimit jologjik që njeriu i bën pasurisë së vet, aq 

më tepër kur shpenzon për punë të këqija. Thënë ndryshe, 

shpenzimi kot i pasurisë (tebdhijr), do të thotë shpenzimi i 

pasurisë jo aty ku duhet, sado i vogël të jetë shpenzim i bërë. Por, 

nëse shpenzimi bëhet aty ku duhet, ai nuk konsiderohet më i kotë, 

edhe nëse është në shuma të mëdha. Në tefsirin e El Ijàshij‟jit 

lexojmë fjalën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Ai që 

shpenzon diçka jo në bindje të All‟llahut, është shpërdorues, 
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ndërsa ai që shpenzon në rrugën e All‟llahut, është i matur në 

shpenzim”.1 

 Gjithashtu prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) citohet 

fjala që ai u tha disa prej miqve të tij, të cilët i kishte ftuar për të 

ngrënë hurma të buta, mirëpo njëri prej tyre filloi të flakë 

bërthamat e hurmave. Atëherë ai i tha: “Mos e bëj këtë, sepse 

është shpërdorim dhe All‟llahu nuk e do shpërdorimin”.2 

 Në një vend tjetër lexojmë se i Dërguari me udhëzimin në 

rrugën e drejtë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!)  kaloi pranë Sadit që ishte duke marrë abdes dhe i 

tha: “Ç‟është ky shpenzim kështu, o Sad?” Sadi tha: “Pse, edhe në 

abdes paska shpenzim?” Atëherë ai i tha: “Po, edhe sikur të jesh 

në një lumë që rrjedh”.3 

 Në lidhje me fjalën “dhel kurbà” - të afërmit – në mesin e 

interpretuesve të Kur‟ànit janë thënë shumë fjalë se cilët hyjnë te 

të afërmit. Cilët janë të afërm? A është qëllimi me këtë fjalë vetëm 

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

dhe mbi familjen e tij!), duke pasur parasysh se ajeti i flet atij në 

vetën dytë?  

 Në shumë hadithe mësohet se me fjalën të afërm është 

qëllimi për të afërmit e Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!),  por edhe pse ajeti i flet atij 

drejtpërdrejtë dhe urdhëron me fjalë “àti” - jepi – përsëri nuk 

konsiderohet argument që dispozita për dhënie të jetë specifike. 

                                                            
1 Referoju tefsirit “Es Sàfij” në studimin e këtij ajeti. 
2 Burimi i mësipërm. 
3 Burimi i mësipërm. 
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Sepse të gjitha dispozitat e ardhura në këtë grup ajetesh, si 

ndalimi i shpenzimit të pasurisë kot më kot, kujdesi për lypësin e 

për atë që ka rënë në mjerim dhe ndalimi i koprracisë janë 

dispozita të përgjithshme, pavarësisht se ajeti i flet Profetit (Paqja 

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

e dytë. 

 Këtu duhet të tërheqim vëmendjen rreth faktit se ndalimi 

për shpërdorim të pasurisë ka ardhur pas dhënies së urdhrit për të 

plotësuar të drejtën e të afërmve dhe të varfërve, por pa rënë 

njeriu nën efektin e ndjenjës së afërsisë ose të miqësisë ndaj një të 

varfëri ose ndaj njërit prej atyre që kanë mbetur në rrugë. 

Shpenzim i tepërt i pasurisë konsiderohet nëse një të afërmi i jep 

më shumë nga sa i takon të marrë, ose më shumë nga sa dhënësi e 

përballon. Në të dy rastet dhënësi gjithmonë është i qortuar ngaqë 

do të mbetet vetë duarbosh. 

 Ajeti vijues e thekson edhe më shumë shpenzimin e tepërt 

të pasurisë dhe thotë: “Ata që shpenzojnë kot më kot janë 

vëllezër të djajve dhe djalli është shumë mosmirënjohës ndaj 

Zotit të tij”. 

 Për sa i përket çështjes se si është djalli mosmirënjohës ndaj 

mirësive të All‟llahut, kjo çështje është fare qartë: All‟llahu i 

Lartësuar e kishte pajisur djallin me fuqi, me kapacitete, me 

përgatitje e me zgjuarsi të jashtëzakonshme, por djalli, duke 

përfituar prej këtyre mirësive jo aty ku duhet, i përdori të gjitha 

këto mirësi të All‟llahut për të tunduar njerëzit me mashtrime, për 

t‟i larguar ata prej rrugës së drejtë. 

 Ndërsa fakti që shpërdoruesit e pasurisë së tyre janë 

vëllezër me djajtë, kjo është për shkak se edhe ata tregohen 
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mosmirënjohës ndaj mirësive të All‟llahut, derisa e shpenzojnë 

pasurinë e tyre aty ku nuk duhet. Përveç kësaj edhe përdorimi i 

fjalës “ikhvàne” - vëllezërit – do të thotë se punët e atyre janë 

plotësisht si punët e djallit, të koordinuara me to, si të ishin dy 

vëllezër që bëjnë punë të ngjashme. Ose ata janë shokë që rrinë së 

bashku me djallin në Xhehennem, ashtu siç e vërteton ajeti 39 i 

sures “Ez Zuhruf”, që djallin e fajtorin i ka vënë së bashku në 

zjarr: “Ngaqë ishit mizorë, sot nuk u bën dobi që ishit bashkë, 

sepse në dënim jeni të dy”. 

 Për sa i përket faktit që fjala djall në ajet ka ardhur në 

numrin shumës – djajtë – ka të bëjë me faktin se çdo njeri është i 

shkujdesur ndaj Krijuesit e Zotit të tij, ashtu siç e shikojmë këtë 

kuptim edhe në ajetet 36 dhe 38 të sures “Ez Zuhruf”: “Kush 

mbyll sytë para këshillave të Zotit, atij Ne i vëmë për shok një 

djall që nuk i ndahet kurrë… dhe kur ai (jobesimtari) të vijë para 

Nesh do të thotë: „Ah të ishim larg njeri-tjetrit sa lindja me 

perëndimin, sa shok i keq je ti!”. 

 Përveç kësaj, njeriu mund të mos ketë ç‟të japë. Për këtë 

shkak ai nuk mund t‟i japë të varfrit në disa raste, por edhe për 

këtë gjendje ajeti e tregon rrugën e veprimit me fjalën e tij: “Nëse 

detyrohesh t‟u kthesh atyre shpinën (të afërmve etj.), duke 

kërkuar mëshirën që ti e shpreson prej Zotit tënd (furnizim për 

të ndihmuar ata), atëherë thuaju atyre fjalë të mira”. 

 Fjala e ajetit “mejsùren” është në kuptimin e qetësimit dhe të 

lehtësimit, por këtu ka një kuptim shumë të gjerë, që përfshin çdo 

fjalë të mirë të shoqëruar me respekt e me dashuri. Disa e kanë 

interpretuar në kuptimin e premtimit për të ardhmen, por edhe ky 

interpretim është në kuadrin e kuptimeve të kësaj fjale. 
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 Në transmetime lexojmë se pasi zbriti ky ajet, kur vinte tek 

i Dërguari i All‟llahut ndonjë nevojtar dhe i Dërguari (Paqja dhe 

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

asgjë ç‟t‟i jepte, i thoshte: “All‟llahu na furnizoftë ne dhe ju!”.1 

 Në kohën e mëparshme kur lypësi trokiste në portë dhe 

kërkonte prej nesh ndonjë send, në rast se s‟kishim mundësi për t‟i 

dhënë, i thoshim: “Më fal!”. Me këtë tregonim se lypësi kishte të 

drejtë të kërkonte prej nesh dhe nëse ne nuk kishim mundësi t‟i 

plotësonim nevojën e t‟i jepnim atij të drejtën që i takonte, 

kërkonim prej tij të na falte. 

 Maturia është kusht në të gjitha punët, madje edhe në 

shpenzimet e në dhënien e ndihmës një tjetri, prandaj ajeti vijon të 

na thotë: “Dorën tënde mos e mbyll shumë pas qafës sate (mos u 

bëj koprrac)”. Kjo shprehje kur‟ànore kaq e bukur njofton se njeriu 

duhet të jetë dorëhapur dhe të mos jetë si koprracët, të cilët jo 

vetëm që i mbajnë duart e mbyllura, por edhe i vënë në fyt nga 

frika që të mos shpenzojnë. Ajeti në të njëjtën kohë pohon se dora 

e hapur nuk duhet të tejkalojë masën e arsyes në shpenzim e në 

dhënie. Ky paralajmërim bëhet me qëllim që dhënësi të mos 

përfundojë në qortim e në largim prej njerëzve, ashtu siç thotë 

ajeti: “por as mos e shtrij të gjithën, sepse mbetesh i qortuar e 

duarbosh”. 

 Fjala e ajetit “fetak‟ude”, është metaforë e ndërprerjes së 

punës, kurse fjala “melùmen” thekson faktin se shpërdorimi ka si 

përfundim jo vetëm që e bën njeriu të ndërpresë punën dhe 

aktivitetin e tij, por që mbi të të bien edhe qortimet e njerëzve. 

                                                            
1 Referoju tefsirit “Mexhmaul Bejàn”, në komentimin e ajetit objekt studimi. 
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 Fjala e ajetit “mahsùren” në origjinë do të thotë zhveshje e 

rrobave, ngritje e rrobave dhe nxjerrje në shesh e një pjese të trupit 

poshtë rrobave. Prandaj, në arabisht thuhet “hàsir” - i zbuluar - fjalë e 

dalë nga folja “hasere” - zbuloi – atij që nuk ka veshur parzmoren 

dhe nuk ka vënë helmetën. Gjithashtu, “hasir” ose “hasijr” - i 

zbuluar - i thuhet edhe kafshës së lodhur nga ecja e shumtë, sepse 

ka humbur fuqinë. 

 Me kalimin e kohës, ky kuptim thuhet për çdo njeri që s‟ka 

mundësi të arrijë aty ku ka qëllim të arrijë, sepse është zhveshur 

nga mjetet që do ta çonin drejt qëllimit të tij.  

 Edhe fjala “hasretun” e nxjerrë gjithnjë nga folja “hasere” do 

të thotë brengë, hidhërim, thuhet për atë njeri që ka humbur aftësinë 

për të zgjidhur problemet, sepse është bërë i pafuqishëm. 

 Në raport me shpenzimin, fjala “mahsuren” - mbetet i 

zhveshur, është në kuptimin e tejkalimit të masës logjike, në atë 

mënyrë që njeriu e humb fuqinë si njeri. Madje, pafuqia e tij mund 

të çojë që edhe shoku që ka pranë të bëhet i pafuqishëm dhe të jetë 

i brengosur e i hidhëruar, për shkak të pamundësisë për të kryer 

detyrimet e për të plotësuar përgjegjësitë që ka. Përfundimi është 

ndërprerja e lidhjeve dhe e marrëdhënieve me njerëzit. 

 Në disa transmetime që flasin për shkakun e zbritjes së këtij 

ajeti, theksohet pikërisht ky kuptim. Këto transmetime njoftojnë se 

teksa i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ndodhej një ditë në shtëpinë e vet, troket në derë një 

lypës dhe i kërkon rroba, por meqë i Dërguari (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)  s‟kishte rroba që t‟i 

jepte lypësit, hoqi rrobën prej trupit të vet dhe ia dha atij, çka e 
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detyroi të Dërguarin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) të qëndrojë në shtëpi dhe të mos dalë as në 

kohën e namazit. 

 Kjo ndodhi u bë shkak që mohuesit dhe hipokritët të stisnin 

gënjeshtra dhe të thoshin se i Dërguari (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është duke fjetur, ose 

ai harroi se duhet të falë namazin. Kështu, kjo dhënie jashtë 

mundësive bëri që mbi të të bien qortimet e sharjet e armiqve dhe 

që ai të ndahej prej shokëve të tij. Pra, me këtë dhënie jashtë 

fuqive, ai jo vetëm që u bë i qortuar, por mbeti duarbosh, mbeti 

fare i zhveshur. Pikërisht me këtë rast zbriti ajeti ynë që po 

studiojmë, që e ndaloi të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të mos e përsërisë më 

atë veprim.  

 Për sa i përket kontradiktës ndërmjet kësaj pune dhe 

çështjes së parapëlqimit, me lejen e All‟llahut këtë çështje do ta 

trajtojmë në hulumtimet e ardhshme. 

 Në disa transmetime të tjera thuhet se shkaku i zbritjes së 

këtij ajeti ka të bëjë me rastin kur i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe 

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

nevojtarit aq sa gjendej në “Shtëpinë e pasurisë” dhe, kur vinte 

ndonjë nevojtar tjetër, s‟kishte asgjë që t‟i jepte, kështu që nevojtari 

e qortonte dhe e fyente të Dërguarin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Prandaj u dhanë direktivat e 

udhëzimet që për t‟u dalë përpara këtyre lloj problemesh të mos 

shpenzohej gjithçka gjendej në “Shtëpinë e pasurisë”.  
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 Pyetje: përse duhet të ketë të mjeruar, të varfër e të privuar 

për të cilët duhet shpenzuar? A nuk është më e parapëlqyeshme 

që atyre t‟u japë All‟llahu atë që duan dhe të mos jenë nevojtarë që 

ne të shpenzojmë për ta? 

 Përgjigje: ajeti i fundit i grupit të ajeteve që janq objekt i 

studimit tonë është përgjigje për këtë pyetje: “S‟ka dyshim që 

Zoti yt furnizon me bollëk atë që do dhe ia kufizon (furnizimin) 

atij që Ai do; ndaj robërve të Vet, Ai ka dijeni të plotë dhe i 

sheh ata”. Dhënia për nevojtarët është sprovë për ne. All‟llahu i 

Lartësuar është i Plotfuqishmi për çdo gjë, por me këtë rrugë Ai ka 

qëllim të edukojë në shpirtin tonë bujarinë, sakrificën dhe 

gatishmërinë për të dhënë prej asaj pasurie që All‟llahu na ka 

dhënë. Ndonëse All‟llahu i Lartësuar shumicën e njerëzve e ka 

pajisur me të mira dhe në një gjendje mospasje nevoje. Është 

pikërisht kjo gjendje që i çon njerëzit të tejkalojnë masën në 

veprime jo të denja, madje të bëjnë edhe veprime që çojnë edhe në 

tirani e në rebelim, ashtu siç thonë ajetet 6 dhe 7 të sures “El Alek: 

“…është e vërtetë se ai e tepron; sepse e ndien veten të pavarur”; 

prandaj është më e dobishme që njerëzit të mbeten në nevojë deri 

në një kufi të caktuar, pasi ky kufizim nuk shkakton varfëri e as 

tirani. Nga ana tjetër, caktimi i një kufiri ose dhënia me bollëk në 

furnizimin e njeriut ka lidhje me masën e punës dhe derdhjen e 

mundit, duke përjashtuar disa raste të ardhura nga pafuqia e nga 

sëmundjet. Ky është vendimi i All‟llahut në shpërndarjen e 

furnizimit, Ai e kufizon furnizimin për atë që dëshiron dhe e 

furnizon me shumicë atë që dëshiron. Ky është argumenti i 

urtësisë, e cila vendos shtimin e furnizimit për atë që punon dhe 

derdh mund, si dhe kërkon pakësimin e furnizimit për atë që 

punon më pak.  
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 Dijetari i madh Et Tabàtabài e shikon lidhjen ndërmjet këtij 

ajeti dhe të mëparshmit nën prizmin e një mundësie tjetër. Në 

tefsirin “El Mijzàn” thotë: “Kjo është rregulla e Zotit tënd dhe 

rruga e Tij e vijueshme, Ai e furnizon me bollëk atë që dëshiron 

dhe e kufizon furnizimin për atë që dëshiron dhe, në ruajtje të 

interesave të robërve të Tij, Ai as nuk e furnizon me bollëkun më 

të madh dhe as nuk e ndërpret furnizimin plotësisht, sepse Ai ka 

dijeni të plotë për robërit e Vet dhe i sheh ata. Mos vallë të 

përshtatet ty të sajosh një model për mënyrën e furnizimit të 

njerëzve të All‟llahut dhe të marrësh një rrugë të mesme që e 

përjashton tejkalimin e masës dhe lënien mangët, keqpërdorimin e 

lënien pas dore?”.1 

 

 

Hulumtime 

 

1- Cili është qëllimi me fjalën “të afërmit”? 

 Fjala “dhel kurbà” - të afërmit – është në kuptimin të afërm në 

gjak dhe të tjerë të afërm. Në mesin e interpretuesve të Kur‟ànit 

Famëlartë ka shumë fjalë se cilët janë të afërmit që përmend ky 

ajet; nëse fjala të afërm është në kuptimin e përgjithshëm apo 

është në kuptimin për njerëz të veçantë? Në vijim po rendisim 

disa prej këtyre mendimeve: 

                                                            
1 Tefsiri “El Mijzàn”, vëll. 13, f. 94. 
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 - disa besojnë se ajeti u flet të gjithë besimtarëve dhe të 

gjithë myslimanëve, me qëllim që t‟i nxisë ata të plotësojnë 

detyrimin që kanë ndaj të afërmve; 

 - disa të tjerë mendojnë se ajeti i flet të Dërguarit (Paqja dhe 

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

qëllimi me këtë fjalë është arritja e të drejtave te të afërmit e 

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

tij!), siç është një e pesta e fitimit ose të ardhura të tjera që kanë 

lidhje me një të pestën; në mënyrë të përgjithshme: plotësimi i të 

gjitha të drejtave që u takojnë atyre prej “Shtëpisë së pasurisë” 

(Bejtul Màli). 

 Në transmetime të shumta të Imamëve dhe të Ehli Synetit 

lexojmë se i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) pas zbritjes së këtij ajeti i shkroi Fatimes 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe i dhuroi asaj Fedekun.1 

 Për shembull në burimet e Ehli Synetit lexojmë të 

transmetuar prej sahabiut të njohur Seid El Khuderij fjalën e tij: 

“Kur zbriti ajeti „Jepi çdo të afërmi të drejtën që i takon‟, i 

                                                            
1 Fedeku është një tokë pjellore e banuar pranë Hajberit dhe ndodhet 140 km 
larg Medines së ndritur. Pas ndodhisë së Hajberit, Fedeku ishte qendër banimi 
e jehuditëve të Hixhazit (lexo librin “Meràsidul-it‟tilài, subjekti: Fedek), të cilët 
u dorëzuan pa luftë në besën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 
të dhe mbi familjen e tij!). Në ato kohëra ai ia dha Fatime Zehrasë atë tokë. Ky 
është një fakt historik i vërtetuar te të gjithë dhe, pas vdekjes së Profetit (Paqja 
dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)  për shkaqe politike 
Fedeku u shtetëzua prej kalifëve dhe mbeti e shtetëzuar derisa erdhi kalifi 
Omer bin Abdul Aziz, i cili ua ktheu Fedekun alevijve (pasardhësve të Aliut). 
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Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) i dha Fatimes Fedekun”.1 

 Prej disa transmetimeve mësohet se Imam Zejnel Àbidini 

(Paqja qoftë mbi të!) gjatë udhëtimit të tij për në Sham pas ndodhisë 

së Qerbelasë, nxori argumentin prej ajetit: “Jepi çdo të afërmi të 

drejtën që i takon” për të pohuar për veten e tij, për njerëzit e 

familjes së tij dhe për pjesëtarët e familjes së babës së tij Hysejnit 

(Paqja qoftë mbi të!) se All‟llahu i Lartësuar me fjalën të afërm 

kishte caktuar pikërisht ata, por banorët e Shamit e kishin mohuar 

këtë të drejtë të tyre!2  

 Ashtu siç e kemi theksuar më sipër, këtu nuk kemi asnjë 

kontradiktë ndërmjet këtyre dy interpretimeve, pasi të gjithë janë 

të obliguar të plotësojnë të drejtat që u takojnë të afërmve. Pra 

edhe i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), udhëheqësi i ymetit islam është i 

obliguar të punojë sipas kësaj përgjegjësie të madhe. Në fakt, Ehli 

Bejti – familja e uruar profetike – janë njerëzit ku vërtetohet më 

qartë se ata janë të afërmit e Profetit – (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke pasur parasysh se i 

Dërguari më i madh (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) qëndron në pararojë dhe ajeti i drejtohet në 

vetën e dytë. Ky është edhe shkaku që i Dërguari (Paqja dhe bekimet 

                                                            
1 Hadithi është cituar prej: “El Bedh‟dhàr”, “Ebù Jalà”, “Ibni Ebù Hàtem” dhe 
“Ibni Merdevijeh”. Hadithi është përcjellë prej Ebù Seidit. (shih librin 
“Mijzànul-itidàl”, vëll. 2, f. 288, gjithashtu shih edhe në librin “Kenzul 
Um‟màli”, vëll. 2, f. 158). Ky hadith është përmendur edhe në tefsirin 
“Mexhmaul Bejàn”, autori shejhu Et Tabresij, aty ku ai flet për këtë ajet, shiko 
edhe në librin “Ed‟Durrul Menthùr”. Hadithi është nxjerrë njëherësh prej 
rrugëve të transmetimit të Ehli Synetit dhe të imamive. 
2 Referoju tefsirit “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 255. 
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e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u dhuroi të afërmve 

të drejtat që u takonin atyre dhe i dha Fatimesë (Paqja qoftë mbi të!) 

Fedekun. Gjithashtu, mbi këtë bazë ai vendosi që të afërmit e tij të 

marrin nga një e pesta e të tjera të drejta, pasi zekati si pasuri e 

përgjithshme është e ndaluar të merret prej familjes dhe prej të 

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

mbi familjen e tij!). 

 

2- Vështirësitë që vijnë prej shpërdorimit e prej teprimit në 

shpenzime 

 S‟ka dyshim së mirësitë që gjenden në globin tokësor janë 

të mjaftueshme për të gjithë banorët e tokës, me kushtin e vetëm 

që të mos shpërdorohen pa ndonjë shkak. Prandaj, njerëzit e kanë 

detyrim t‟i shfrytëzojnë këto mirësi në mënyrë racionale, pa 

tejkalim mase dhe pa lënë gjë mangët, pasi këto mirësi nuk janë të 

pambarueshme. Nëse do të keqpërdoren dhe nuk do të 

shfrytëzohen me masë e me logjikë, vetëkuptohet se shpërdorimi 

dhe teprimi në shpenzime të kota mund të çojë ndonjë rajon të 

veçantë në varfëri, ose shpërdorimi dhe shpenzimi i tepërt nga 

ana e njerëzve të një kohe, do të shkaktojë varfërimin e brezave të 

ardhshëm. 

 Ditën kur numrat e statistikat nuk do të jenë më në dorën e 

njerëzve, Kur‟àni Famëlartë paralajmëron në lidhje me 

shpërdorimin e shpenzimin e tepërt të mirësive të All‟llahut në të 

gjithë tokën. Kur‟àni Famëlartë në shumë sure të tij dënon ashpër 

shpërdoruesit e ata që shpenzojnë pa masë, aty ku nuk është e 

nevojshme. 



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

128 

 Në ajetet 31 dhe 141 të sures “El A‟ràf” lexojmë fjalën e të 

Lartit:  

“dhe mos e teproni, me të vërtetë Ai nuk i do ata që e teprojnë”. 

 Në ajetin 43 të sures “Gàfir” lexojmë: “ata që e teprojnë 

janë banorë të zjarrit”. 

 Ajeti 51 i sures “Esh Shuaràu” ndalon bindjen ndaj atyre që 

e teprojnë: “dhe mos iu bindni atyre që e teprojnë”. 

 Ndërsa ajeti 83 i sures “Junus” e bën teprimin në 

shpenzimet prej cilësive të Faraonit: “me të vërtetë Faraoni ishte i 

lartë në tokë (sundues) dhe ishte prej atyre që e teprojnë”. 

 Ata që teprojnë dhe e tejkalojnë masën e arsyes janë të 

privuar edhe prej udhëzimit në rrugën e drejtë, ashtu siç thotë 

ajeti 28 i sures “Gàfir”: “pa dyshim që All‟llahu nuk e udhëzon 

në rrugën e drejtë atë që e tepron dhe që është gënjeshtar”. 

 Ndërsa ajeti 9 i sures “El Enbijà” flet për të ardhmen e atyre 

që e teprojnë dhe që janë shpërdorues: “Ne i zhdukëm ata që e 

tepruan”. 

 Në ajetin që kemi në studim kemi parë se ata që e teprojnë 

dhe shpërdoruesit, All‟llahu i Lartësuar i ka bërë vëllezër të djajve. 

Gjithashtu kemi parë se kuptimi i fjalës “ata që e teprojnë dhe 

shpërdoruesit” në një kuptim më të gjerë do të thotë dalje nga masa 

e arsyes dhe teprim në çdo punë që bën njeriu, megjithëse fjala 

“nusrifijne” - ata që e teprojnë - zakonisht përdoret për teprimin në 

shpenzime. 
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 Prej ajeteve të Kur‟ànit mësojmë se teprimi dhe 

shpërdorimi janë e kundërta e koprracisë, por kemi edhe një rrugë 

të tretë, e cila qëndron në mes të teprimit dhe koprracisë, ashtu siç 

tregon ajeti 67 i sures “El Furkàn”: “Edhe ata që kur shpenzojnë 

as nuk e teprojnë e as nuk janë dorështrënguar, por në këtë 

(shpenzim) mbajnë një mesatare”. 

 

3- Dallimi ndërmjet teprimit dhe shpenzimit të kotë 

 Në të vërtetë, ndërmjet interpretuesve të Kur‟ànit nuk ka 

ndonjë studim të qartë në lidhje me ndryshimin në mes fjalës 

“isràf” - teprim në shpenzim – dhe fjalës “tebdhijr” - shpenzim i kotë. 

Duke studiuar origjinën e këtyre fjalëve nga ana gjuhësore bëhet e 

qartë se “isràf” do të thotë dalje jashtë kufirit të mesatares, por pa 

humbur ndonjë send; për shembull vesh një rrobë të kushtueshme 

çmimi i secilës është dhjetë fish më i lartë se çmimi i rrobës për të 

cilën ne kemi nevojë, ose hamë një ushqim aq të shtrenjtë sa me 

çmimin e atij ushqimi kemi mundësi të ushqejmë një numër të 

madh të varfërish. Këta shembuj që u sollën për të ilustruar 

kuptimin e fjalës “israf” tregojnë vetëm dalje jashtë kufirit të 

mesatares, normales, por siç u tha më sipër, pa humbur ndonjë 

send. 

 Për sa i përket fjalës “tebdhijr” - shpenzim i kotë – do të thotë 

shpenzim i madh që çon në asgjësimin e një sendi, si për shembull 

përgatisim ushqim sa për dhjetë vetë, kur do të hanë vetëm dy 

vetë, ashtu siç veprojnë disa injorantë dhe këtë shpenzim e 

konsiderojnë krenari, megjithëse ushqimin që nuk konsumohet do 

ta hedhin në koshin e mbeturinave. 
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 Pavarësisht nga ky dallim, patjetër duhet të themi se në 

shumicën e rasteve këto dy fjalë përdoren për të njëjtin kuptim. 

Për të theksuar akoma më shumë këtë kuptim le të shohim vetëm 

një fjali. 

 Imami Aliu (Paqja qoftë mbi të!) në “Nehxhul Belàga” thotë: 

“Dëgjoni, në të vërtetë dhënia e pasurisë jo atij që ka të drejtë ta 

marrë, është shpenzim i kotë, i tepërt, ai shpenzim e lartëson 

dhënësin në këtë botë dhe e ul poshtë atë në Botën Tjetër, e nderon 

ndër njerëzit dhe poshtëron atë tek All‟llahu”. 

 Në ajetet që trajtuam, pamë se Islami stimulon të 

shpenzohet për kategoritë e përmendura, njëkohësisht ndalon 

teprimin në shpenzim, madje ndalon shpenzimin e tepërt edhe të 

ujit për të marrë abdes, qoftë edhe kur njeriu është në bregun e një 

lumi, ashtu siç ndalon shkuarjen kot edhe të një bërthame hurme. 

Bota e sotme ka filluar të ndiejë mungesën e disa materialeve, 

prandaj ka filluar të tregojë interesim të madh ndaj këtij mendimi, 

madje ka filluar të nxjerrë përfitime prej çdo sendi. Për shembull, 

mbeturinat e shtëpive përpunohen në fabrikat e përgatitjes së 

plehrave ose prej ujit të kanaleve të zeza përpunon ujë për 

vaditjen e të mbjellave, sepse sot bota e ndien pakësimin e 

burimeve ekzistuese. Prandaj nuk mund të lejohet që edhe këto 

materiale të mos shfrytëzohen, por duhet patjetër të përfitohet prej 

çdo sendi në kuadrin e asaj që sot quhet “riciklimi i burimeve 

natyrore”. 
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4- A ka kontradiktë ndërmjet maturisë në shpenzim dhe 

parapëlqimit? 

 Krahas marrjes në konsideratë të ajeteve të mësipërme, të 

cilat theksuan domosdoshmërinë e ndjekjes së një rruge mesatare 

në shpenzime, lind pyetja: në sure “Ed Dehr”(“El Insan”), si dhe 

në ajete të tjera, gjithashtu edhe shumë hadithe e transmetime, 

stimulohen ata që në dhënien i japin përparësi të tjerëve më 

shumë se vetes në rastet më të errëta e në kohët më të vështira, 

madje u japin të tjerëve çdo gjë që kanë, atëherë si duhet t‟i 

pajtojmë këto dy kuptime? 

 Duke parë me imtësi shkakun e zbritjes së këtyre ajeteve, si 

dhe në ajete të tjera të ngjashme, ne mësojmë se bëhet fjalë për 

kujdesin që duhet treguar që shpenzimi të jetë i matur e në 

mesataren e zakonshme në të gjitha fushat. Pasi edhe dhëniet e 

dhuratat e shumta mund të bëhen shkak për të turbulluar jetën e 

dhënësit, apo të dhuruesit dhe, duke u shprehur me fjalët e ajetit 

të Kur‟ànit, njeriu do të mbetet: “i qortuar e duarbosh”. Dhënia 

me shumicë sipas parapëlqimit konsiderohet veprim i lavdëruar 

kur nuk sjell ngushtim për fëmijët e dhënësit, ose për shkak të 

kësaj dhënieje të shumtë nuk kërcënohet baza e familjes së 

dhënësit. Pra, kur nuk bëhet fjalë për shpenzim të tepërt apo për 

shpenzim të kotë, për të cilat paralajmëron ajeti, atëherë dhënia 

me shumicë konsiderohet rrugë e mirë, duke shtuar këtu se 

maturia në shpenzime është një dispozitë e përgjithshme, kurse 

dhënia me preferencë, domethënë dhënia me shumicë personave 

të caktuar, konsiderohet dispozitë e veçantë dhe që lidhet me 

argumente të veçanta. Për rrjedhojë, në këtë rast s‟ka asnjë 

kontradiktë ndërmjet shpenzimit të tepërt dhe shpenzimit me 

parapëlqim. 
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Ajetet 31 - 35  

 

ًۡب ََكَن َوََّل  ُٓ ًۡب  إِنِهَّلل َرذۡبيَ ًۡب ِإَويِهَّللةُز ُٓ زُُر َُ َُرۡب ۡب َل ٖق  َّنِهَّلل ٌۡب ِ َ َح إ ًۡب َخظۡب َل َ ُز وۡب
َ
ٔٓاْ   ُذيُ  َتلۡب
ا  ة َنجِ ا ٔاْ َوََّل  ٿِخطۡب ٔا َرُب ۖۡ  َتلۡب ُّ  لّزَِِنَٰٓ  َوََّل  ڀ ََكَن َف ِحَظحا وََشةَٓ  َشبِ ٗلا ۥ إُِِهَّلل

ٔاْ  ُذيُ َس َتلۡب َم  ىِهَّللِِت   َّلِهَّللفۡب ُ  َ رِهَّلل ٖۗ  إَِّلِهَّلل بِ  ٱِهَّلل َّقِ
َِلِِّّ  ٱۡب َٔ ِ َِة ل ة َذَل ۡب َجَ يۡب ٌا ئُ ظۡب ٌَ َ كُذَِو  ٌَ  ۦ َو

ِف ِّفِ  ة فََٗل  ُۡسۡب ِا ُّ  ىۡبَلذۡبِو  ُشيۡبَ   ا ۥ إُِِهَّلل ُِػٔرا ٌَ ةَل َوََّل  ځ ََكَن  ٌَ ٔاْ  َرُب ًِ  َتلۡب َتِ   إَِّلِهَّلل  َلۡب
هُ  ىِهَّللِِت بِ  ُط ِهَّلل

َ
َُ َ ِتِهَّلل  َحجۡبيَُ    َص  ۡب

َ
ٔاْ بِ ۥ   ِِهَ   فُ وۡب

َ
ۡٓب ِ   َو  ۡٓب َ  إِنِهَّلل  ىۡبَ  سۡب َُّٔٔلا  ىۡبَ  ٌَ  ڂ ََكَن 

 ْ ٔا فُ وۡب
َ
ٔاْ بِ  ىۡبَه ۡبَو  َو  ًۡب َوزُُِ َفةِس  إَِذا ِ ۡبُذ ٍۚ   ىۡبلِصۡب ًِ َذلِ  صۡب ٍُ ۡب َُ  ل َص  ۡب

َ
ٞ َو   َذ لَِم َخ ۡب

وِ ٗلا 
ۡب
  ڃدَأ

 

“Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika se nuk keni me se t‟i 

ushqeni, Ne sigurojmë furnizim për ata e për ju; vrasja e tyre 

është mëkat shumë i madh.”  

“Mos iu afroni kurvërisë, sepse kurvëria me të vërtetë është 

veprim i shëmtuar dhe rrugë shumë e keqe.”  

“Mos e vrisni njeriun, All‟llahu e ka ndaluar (e ka bërë haram) 

vrasjen e njeriut, përveçse me drejtësi (kur e kërkon ligji) dhe, 

kush vritet padrejtësisht, kujdestarit të tij Ne i kemi dhënë të 

drejtë (që ai të kërkojë drejtësi), por të mos e kalojë kufirin në 

vrasje, derisa është i ndihmuar (prej All‟llahut).”  
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“Mos iu afroni pasurisë së jetimit përveçse me mënyrën më të 

mirë (për ta shtuar), derisa ai të bëhet i zoti i vetes dhe zbatoni 

premtimin, sepse premtimi ka përgjegjësi.” 

“Mbusheni masën (enën matëse) dhe peshoni me peshore të 

rregullt; kjo është më e dobishme dhe ka përfundimin më të 

mirë.” 

 

Komentimi 

 

Gjashtë dispozita të rëndësishme 

 Në vijim të dispozitave islame që u vunë me ajetet e 

mëparshme, ajetet që kemi objekt studimi flasin për gjashtë 

dispozita të tjera islame të ardhura në gjashtë ajete me fraza 

shumë të shkurtra, por me shumë kuptime, që depërtojnë deri në 

thellësi të zemrave. 

 E para: ajeti i parë i grupit të ajeteve objekt i studimit tonë 

thekson një veprim shumë të egër të kohës së injorancës para 

Islamit dhe që është njëri prej krimeve më të rënda. Prandaj, ajeti e 

ndalon në mënyrë të prerë atë zakon barbar dhe thotë: “Mos i 

vrisni fëmijët tuaj nga frika se nuk keni me se t‟i ushqeni”, 

sepse furnizimi i atyre me ushqim nuk është detyra juaj, por: “Ne 

sigurojmë furnizim për ata e për ju”. Shkaku i vënies së kësaj 

dispozite është: “vrasja e fëmijëve është mëkat shumë i madh”. 

 Ajeti tregon se gjendja ekonomike e arabëve të kohës së 

injorancës para Islamit ishte sa e vështirë, aq edhe e keqe, madje 
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në disa raste ata arrinin deri aty sa të vrisnin fëmijët e vet nga 

varfëria e nga frika se nuk kishin me se t‟i ushqenin. Në mesin e 

interpretuesve të Kur‟ànit ka shumë thënie në lidhje me faktin se 

arabët e kohës së injorancës jo vetëm që i varrosnin vajzat gjallë, 

por nga varfëria e madhe, në disa raste ata vrisnin edhe djemtë e 

tyre! 

 Disa interpretues të Kur‟ànit besojnë se ajeti flet vetëm për 

varrosjen gjallë të vajzave, zakon shumë i përhapur ndër arabët e 

kohës së injorancës para Islamit për dy shkaqe:  

 a) nga frika se vajzat do të binin robëresha gjatë luftërave, 

për rrjedhojë nderi i tyre do të ishte nën mëshirën e armikut; 

 b) nga frika e varfërisë dhe pamundësia për të siguruar 

ushqimin për vajzat, të cilat nuk mund të bënin punë prodhuese, 

pasi në konsideratën e tyre vajzat ishin vetëm konsumuese. Është 

e vërtetë se edhe djali në fillimet e jetës së tij nuk prodhon, por në 

zakonin e arabëve të kohës së injorancës para Islamit, djali 

konsiderohej kapital i çmuar, prandaj roli i tij nuk mund të 

minimizohej. 

 Disa interpretues të tjerë të Kur‟ànit besojnë se në atë kohë 

praktikoheshin dy lloje vrasjesh të fëmijëve: lloji i parë përfshinte 

vrasjen e vajzave për të ruajtur nderin, sipas mentalitetit të tyre të 

gabuar, kurse lloji i dytë i vrasjes së fëmijëve praktikohej për 

shkak të varfërisë dhe përfshinte njëherësh si vajzat, ashtu edhe 

djemtë. 

 Kuptimi i fjalëve të ajetit flet pikërisht për shkakun e dytë 

të vrasjes së fëmijëve dhe kjo bëhet akoma më e qartë nga 

përdorimi i përemrit “hum” - tyre - në numrin shumës dhe në 
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gjininë mashkullore në fjalën “katlehum” - “vrasja e tyre”. Sipas 

rregullave të gjuhës arabe, ky përemër përdoret për djemtë e për 

vajzat së bashku, gjë që përjashton mundësinë që të jetë specifik 

vetëm për vrasjen e vajzave. 

 Për sa i përket fjalës që djali bën punë prodhuese dhe se 

konsiderohet kapital për të ardhmen, kjo është e vërtetë vetëm në 

rastin kur ka pasuri. Kurse për rastin nuk ka siguri për sigurimin e 

jetës së këtyre djemve, mendimi i dytë është më i saktë në lidhje 

me këtë argument.  

 E rëndësishme është se ky veprim i kohës së injorancës 

para Islamit ka lidhje me doktrinën iluzioniste që thotë se babai e 

nëna janë dy furnizuesit me ushqim, kurse All‟llahu i Lartësuar 

thotë: “Hiqeni këtë mendim djallëzor prej mendjeve tuaja dhe punoni, 

sepse me punën tuaj Ai do të sigurojë furnizimin me ushqim për ju dhe 

për ata”. 

 Ne habitemi me krimet që kanë kryer injorantët e kohës 

para Islamit; për shkak të varfërisë dhe injorancës, ata arrinin deri 

aty sa të vrisnin edhe fëmijët e vet. Në të vërtetë, krimet e atyre 

janë krime kundër njerëzimit. Por edhe në kohën e sotme, madje 

edhe në vendet më të zhvilluara e më të përparuara, shikojmë të 

përsëritet krimi i vrasjes së fëmijëve, megjithëse me një metodë 

tjetër, me metodën e ndërprerjes së shtatzënisë me anë të 

operacioneve kirurgjikale, pra vrasjen e fëmijës nga frika e 

pakësimit të të ardhurave, si dhe nga frika e shtimit të popullatës, 

pa harruar edhe mënyra të tjera të sofistikuara të vrasjes së 

fëmijëve. (Për më shumë shpjegim referohu në komentimin e ajetit 

151 të sures “El En‟àm”.) 
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 Fraza e ajetit “nga frika se nuk keni me se t‟i ushqeni”, 

është një shprehje shumë domethënëse për të larguar e për të 

hedhur poshtë këtë iluzion djallëzor. Madje vetë fraza e Kur‟ànit 

na njofton se ky iluzion është thjesht frika ajo që e dikton këtë 

sjellje kategorikisht të ndaluar dhe nuk ka asnjë faktor të vërtetë 

që të diktojë vrasjen e fëmijëve. 

 Gjithashtu duhet të tërheqim vëmendjen se folja “kàne” - 

“është” e frazës së ajetit “kàne khit‟en kebijren” - “është mëkat 

shumë i madh”, në tekstin e Kur‟ànit është folje në kohën e 

shkuar. Si e këtillë thekson në mënyrë të përforcuar se vrasja e 

fëmijëve konsiderohet prej mëkateve të mëdha, mëkat i njohur 

qysh në kohët e hershme të njerëzimit, megjithëse natyra e pastër 

e krijimit të njeriut përmban motive të shumta për të refuzuar e 

për të dënuar sjellje të tilla, që ishin karakteristike për një kohë të 

caktuar dhe jo në një kohë tjetër. 

 E dyta: ajeti vijues flet për kurvërinë, një faj e mëkat tepër i 

rëndë. Thotë All‟llahu: “Mos iu afroni kurvërisë, sepse kurvëria 

me të vërtetë është veprim i shëmtuar dhe rrugë shumë e keqe”. 

Në këtë shprehje kur‟ànore theksohen tri pika: 

 a) ajeti nuk thotë “Mos kurvëroni”, por thotë: “Mos iu afroni 

kësaj pune të shëmtuar”. Me këtë mënyrë ndalimi, përveç theksimit 

të fortë që ka si shprehje, ajeti bën të qartë se që të arrihet deri në 

kurvëri, kemi të bëjmë me disa veprime paraprake, të cilat patjetër 

çojnë në kurvëri. Prandaj del detyrë që veprime të tilla jo vetëm të 

mënjanohen, por në asnjë mënyrë të mos i afrohemi; sepse edhe 

tradhtia e syrit, (shikimi) konsiderohet prej këtyre veprimeve 

paraprake. Gjithashtu, të tilla konsiderohen veshjet femërore 

tunduese gjoja moderne, librat e këqij, filmat e ndyrë, revistat 
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erotike, qendrat e shthurjes, pasi secili prej tyre në vetvete janë 

shprehës të kurvërisë. 

 Edhe qëndrimi në vetmi me një femër me të cilën lejohet 

martesa, pra qëndrimi i mashkullit me një femër të huaj për atë 

vetëm për vetëm, konsiderohet element nxitës për epshin. 

 Së fundi, edhe ndalimi i martesave nga ana e rinisë, 

sidomos duke pasur parasysh vështirësitë e vëna para dy palëve, 

gjithashtu është prej elementeve që çojnë në kurvëri. Kur‟àni 

Famëlartë me fjalën e tij i ndalon të gjitha këto elemente me një 

retorike të përsosur e shumë të shkurtër. Në hadithe e në 

transmetime e gjejmë në mënyrë të detajuar ndalimin e qëndrimin 

larg veprimeve paraprake që çojnë në kurvëri. 

 b) Fraza e ajetit “me të vërtetë është veprim i shëmtuar”, si 

frazë thekson tri herë me radhë sa faj i madh është kurvëria. Ky 

theksim shikohet në faktin se parafjala “in‟ne” - me të vërtetë – 

është vënë para foljes “kàne” - “është”, që në tekstin e Kur‟ànit ka 

ardhur me foljen e kohës së shkuar, fakt që e thekson edhe një 

herë rëndësinë e madhe të ndalimit të kurvërisë dhe për herë të 

tretë e keqja e madhe e kurvërisë theksohet me fjalën “fàhisheten” - 

veprim shumë i shëmtuar. 

 c) Fraza e ajetit “rrugë shumë e keqe”, qartëson të vërtetën 

se ky veprim – kurvëria - e çon shoqërinë në veprime të tjerë 

shthurëse. 
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Filozofia e ndalimit (bërjes haram) të kurvërisë 

 Në lidhje me filozofin e bërjes haram të kurvërisë mund të 

vihen në dukje pesë faktorë: 

 1- përhapja e një gjendjeje kaosi në sistemin familjar, 

ndërprerja e lidhjeve fëmijë–prindër, kësaj lidhjeje të veçantë që 

është shkak për njohjen shoqërore të ndërsjellë, për kujdesin ndaj 

fëmijëve dhe vendos bazat e dashurisë së përhershme në periudha 

të ndryshme të jetës; kjo dashuri është garanci për ruajtjen e 

fëmijëve. 

 Në të vërtetë marrëdhëniet shoqërore të ndërtuara mbi 

bazën e marrëdhënieve familjare do të ekspozohen para rrënimit e 

çarjes, kur në shoqëri përhapet ekzistenca e fëmijëve të 

jashtëligjshëm (fëmijë të lindur jashtë martesës ligjore). Në një 

gjendje të tillë, burri duhet të përfytyrojë si do të jetë e ardhmja e 

fëmijëve të ardhur prej kurvërisë, duke shtuar këtu edhe kujdesin 

e kufizuar që do të kenë këto fëmijë gjatë gjithë jetës së tyre, qysh 

nga çasti i lindjes, deri në moshë të rritur. 

 Përveç kësaj, fëmijët e jashtëligjshëm janë të privuar edhe 

nga dashuria e familjes, e cila në shoqërinë islame konsiderohet 

element kufizues i kriminalitetit. Shoqëria njerëzore në kushtet e 

kurvërisë pa fre, shndërrohet në një shoqëri kafshërore e rrethuar 

nga të gjitha anët prej krimit e amoralitetit; 

 2- në të vërtetë, përhapja e kurvërisë në grup, patjetër çon 

në varg devijimesh, baza e të cilave janë veprimet jonormale 

individuale e kolektive të kryera prej atyre që ndjekin epshet në 

mënyrë të shfrenuar. Shumë tregime për krime e perversitete të 

dala prej qendrave të dëfrimeve e të prostitucionit e shpjegojnë 
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qartë këtë të vërtetë në ato shoqëri ku shthurja morale është mjaft 

e përhapur. Gjithashtu vërtetohet se perversitetet seksuale 

zakonisht janë të shoqëruara me llojet më të rënda të krimeve e të 

veprave të tjera penale; 

 3- shkenca dhe praktika kanë treguar se përhapja e 

prostitucionit është shkak për përhapjen e shumë sëmundjeve dhe 

për dëmtime të rënda shëndetësore. Të dhënat flasin për 

dështimin e nismave për luftimin e këtyre sëmundjeve pa luftuar 

më parë prostitucionin me themel. (Konstatohet lehtë përhapja 

masive e sëmundjes së SIDA-s në shoqëritë bashkëkohëse, si dhe 

pasojat shëndetësore e psikologjike shkatërruese të kësaj 

sëmundjeje.) 

 4- zakonisht përhapja e kurvërisë çon në dështimin e 

fëmijëve dhe ndërprerjen e pasardhësve, sepse ato gra, pa folur 

për gratë që e ushtrojnë prostitucionin si mjet fitimi, nuk e kanë 

gatishmërinë të rrisin fëmijët, pasi zakonisht fëmija do të jetë një 

barrë tepër e rëndë për një grua që praktikon këtë punë të 

mbrapshtë, prandaj prostitutat bëjnë dështime të shumta dhe në 

këtë mënyrë ndërpresin pasardhësit. 

 Për sa i përket teorisë që thotë se shteti me anën e 

institucioneve të veçanta i grumbullon fëmijët e jashtëligjshëm 

dhe i edukon e kujdeset për ata, eksperienca ka vërtetuar 

dështimin e këtyre institucioneve në kryerjen e misionit të 

ngarkuar, pasi ka shumë vështirësi në lidhje me rritjen dhe 

edukimin e këtij kontingjenti fëmijësh, duke shtuar edhe faktin se 

si shikohen këta fëmijë në shoqëri. Më pas vijnë presionet për 

izolim e qëndrimi në vetmi i fëmijës për shkak të mungesës së 

dashurisë së fëmijës për prindërit dhe i dashurisë së prindërve për 
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fëmijën e vet. Të gjitha këto çojnë në shndërrimin e kësaj shtrese 

fëmijësh në fëmijë të ashpër, kriminelë dhe në njerëz që kanë 

humbur personalitetin; 

 5- është detyrë të mos harrojmë se qëllimi i martesës nuk 

është vetëm plotësimi i instinktit seksual, por edhe pjesëmarrja e 

përbashkët burrë-grua në ndërtimin e jetës në bazë të realizmit të 

qëndrueshmërisë mendore dhe shoqërimit shpirtëror të dy 

bashkëshortëve. Për sa i përket rritjes dhe edukimit të fëmijëve, si 

dhe marrjes me problemet e jetës, të gjitha këto janë efekte 

natyrale të martesës. Është e pamundur të jenë rezultative pa 

dyshen burrë-grua dhe pa prerjen e rrugëve që favorizojnë 

prostitucionin dhe forma të tjera të dukurive seksuale. 

  Në një hadith të transmetuar prej Imam Ali bin Ebù Tàlibit, 

ai tregon: “Kam dëgjuar të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: „Te 

kurvëria janë gjashtë karakteristika, tri janë në këtë botë dhe tri të 

tjerat janë në Botën Tjetër. Karakteristikat në këtë botë janë: shkon 

drita e fytyrës, ndërpritet furnizimi me ushqim dhe përshpejtohet 

vdekja; kurse tri të tjerat e Botës Tjetër janë: zemërimi i All‟llahut, 

llogaria e rëndë dhe hyrja në zjarr, ose qëndrimi i përhershëm në 

zjarr‟”.1 

 E treta: dispozita tjetër për të cilën flet ajeti vijues është 

respektimi i gjakut njerëzor dhe ndalimi në mënyrë të prerë i 

vrasjes së njeriut, ashtu siç thotë ajeti i nderuar: “Mos e vrisni 

njeriun, All‟llahu e ka ndaluar (e ka bërë haram) vrasjen e 

njeriut, përveçse me drejtësi (kur e kërkon ligji)”. 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejàn”, vëll. 6, f. 414. 
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 Respektimi i gjakut të njerëzve dhe ndalimi kategorik i 

vrasjes së njeriut konsiderohen prej çështjeve për të cilat të gjitha 

ligjet e feve qiellore dhe ligjet e njerëzve ndajnë një fjalë të 

përbashkët. Vrasja e njeriut është e ndaluar te të gjithë dhe 

konsiderohet prej fajeve më të mëdha, por duhet theksuar në 

veçanti se Islami i ka dhënë një rëndësi të madhe kësaj çështjeje. 

Islami në këndvështrimin e tij edhe vrasjen e një njeriu të vetëm e 

konsideron si vrasjen e të gjithë njerëzve, ashtu siç thuhet në ajetin 

32 të sures “El Màide”: “kush vret një njeri që nuk ka vrarë një 

tjetër ose që nuk ka bërë ndonjë shkatërrim në tokë, është sikur 

të vrasë të gjithë njerëzit”. Në disa ajete të tjera të Kur‟ànit 

mësojmë se dënimi për vrasjen e një njeriu pa të drejtë është se 

vrasësi do të qëndrojë përgjithmonë në zjarr, se ata që ngatërrohen 

me gjakun e të pafajshmëve dalin jashtë rrethit të besimtarëve dhe 

e kanë të pamundur të lënë këtë botë duke qenë besimtarë, ashtu 

siç thotë ajeti 93 i sures “En Nisà”: “kush vret një besimtar me 

qëllim, dënimi për atë është Xhehennemi, ku do të qëndrojë 

përgjithmonë”; madje Islami e konsideron vrasës edhe personin 

që ngre armën kundër njerëzve. S‟ka dyshim që edhe kjo kategori 

do të ketë dënime të ashpra që janë të shpjeguara hollësisht në 

librat e fik‟hut, madje për disa prej atyre dënimeve ne i kemi folur 

gjatë studimit mbi ajetin 33 të sures “El Màide”. 

 Derisa Islami kërkon llogari edhe për fyerjen më të vogël që 

njeriu mund t‟i bëjë të tjerëve, vallë si do të jetë gjykimi i tij për 

vrasjen e derdhjen e gjakut të njeriut? Këtu mund të themi me 

siguri të plotë se ne nuk gjejmë asnjë ligj tjetër përveç ligjit islam 

që të theksojë në mënyrë kaq të veçantë paprekshmërinë e jetës së 

njeriut. Natyrisht, ka edhe raste kur edhe ligji islam, krahas 

respektit të madh për gjakun e njeriut, e urdhëron ekzekutimin e 
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njeriut, si për shembull urdhëron ekzekutimin e vrasësit ose rastet 

kur ligji parashikon ekzekutimin e fajtorit. Pikërisht për këtë 

arsye, në ajetin tonë, pasi saktësohet ndalimi kategorik për 

derdhjen e gjakut të njeriu, vjen edhe fjala përjashtuese: “përveçse 

me drejtësi (kur e kërkon ligji)”. 

 Në hadithin shumë të njohur të transmetuar prej të 

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

dhe mbi familjen e tij!) lexojmë: “Është haram të derdhet gjaku i një 

myslimani që dëshmon se s‟ka Zot tjetër përveç All‟llahut dhe se 

Muhammedi është i Dërguari i All‟llahut, me përjashtim të tri 

rasteve: ai që vret një njeri (padrejtësisht), ai që kurvëron duke 

qenë i martuar dhe ai që lë fenë e All‟llahut dhe ndahet prej 

xhematit të myslimanëve (renegati)”.1 

 Për sa i përket vrasësit, përfundimi i tij është i njohur, ai do 

të ekzekutohet në bazë të ligjit. Ligji islam siguron vazhdimin e 

jetës. Nëse ky ligj nuk do t‟i jepte të afërmve të të vrarit të drejtën 

për të kërkuar ekzekutimin e vrasësit, me siguri që vrasësit do të 

guxonin të vrisnin edhe të tjerë, për rrjedhojë do të prishej siguria 

shoqërore. 

 Për sa i përket atij që kurvëron duke qenë i martuar, 

ekzekutimi i tij bëhet vetëm kundrejt fajit më të rëndë e më të keq, 

të atij faji të ndaluar në mënyrë të prerë dhe që për nga ligësia 

është i barabartë me vrasjen e njeriut. 

 Kurse vrasja e renegatit ndalon kaosin e degradimin në 

shoqërinë islame. Kjo dispozitë, ashtu siç kemi theksuar më 

                                                            
1 Sahihu i Bukhàriut dhe saijhu i Muslimit, cituar prej tefsirit “Fij Dhilàlil 
Kur‟àn”, vëll. 54, f. 323. 
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përpara, është një dispozitë politike e vënë për të ruajtur sistemin 

shoqëror, përballë rreziqeve që kërcënojnë ekzistencën e sistemit 

islam, e unitetit dhe sigurisë së shoqërisë islame. Islami nuk 

imponon asnjë njeri që të futet në Islam pa u bindur vetë njeriu me 

vullnetin e tij se duhet të përqafojë Islamin, se duhet të bëhet pjesë 

e shoqërisë islame dhe të mësoje sekretet e myslimanëve, por, më 

pas kur ai shpreh vullnetin e tij të braktisë Islamin, vetëkuptohet 

që renegatizmi i tij çon në punë që e dobësojnë shoqërinë islame 

dhe godasin rëndë kolonat e saj, në këtë rast dënimi për renegatin 

është ekzekutimi i tij,1 natyrisht sipas kushteve që janë trajtuar në 

librat e fikhut (ligjit të fesë islame). 

 Paprekshmëria e gjakut të njeriut në ligjin islam nuk është 

specifik vetëm për myslimanët, por përfshin edhe të gjithë 

jomyslimanët që nuk luftojnë myslimanët, por që bashkëjetojnë 

me ta në mënyrë paqësore. Për rrjedhojë, edhe gjaku i këtyre 

jomyslimanëve, si dhe nderi, pasuria e jeta e tyre janë të 

garantuara nga çdo lloj abuzimi. Ajetet në vijim theksojnë të 

drejtën për të kërkuar ekzekutimin e vrasësit, si dhe faktin se 

ekzekutimi i vrasësit është lënë në dorën e vendimit e të afërmit të 

të vrarit. Për këtë, ajeti në vijim thotë: “dhe, kush vritet 

padrejtësisht, kujdestarit të tij Ne i kemi dhënë të drejtë (që ai të 

kërkojë drejtësi)”, por krahas kësaj të drejte, i afërmi i të vrarit ka 

detyrë që në kërkesën e tij të ndjekë një rrugë të mesme dhe të 

mos e teprojë në kërkesën për ekzekutimin e vrasësit, ashtu siç 

thotë ajeti: “por të mos e kalojë kufirin në vrasje, derisa është i 

ndihmuar (prej All‟llahut)”. Përderisa i afërmi i të vrarit gëzon të 

                                                            
1 Rreth renegatizmit në tefsirin “El Emthel”, bëhet një studim i hollësishëm në 
fundin e ajetit 106 të sures “En Nahl”, si dhe rreth filozofisë së dënimeve të 
ashpra kundër renegatit. 
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drejtën të kërkojë ekzekutimin e vrasësit, ai gëzon edhe të drejtën 

e lëvizjes brenda kufijve ligjorë, sepse në këtë drejtim ka ndihmën 

e All‟llahut të Lartësuar. 

 Ndalimi i teprimit në vrasje tregon për një dukuri e cila në 

kohën e injorancës para Islamit ishte mjaft e përhapur, por edhe 

në ditët e sotme mund të vërehen raste të ngjashme me dukurinë e 

asaj kohe. Në kohën e injorancës para Islamit kur vritej një individ 

i filan tribuje, pjesëtarët e tribusë së të vrarit derdhnin shumë gjak 

të pafajshmish prej pjesëtarëve të tribusë së vrasësit. 

 Pra, të afërmit e të vrarit vrisnin njerëz të pafajshëm ose ata 

që s‟kishin mundësi të mbronin veten; ose kur ndodhte që i vrari 

ishte person i njohur dhe me pozitë shoqërore, sipas zakonit të 

kohës së injorancës para Islamit, të afërmit e këtij të vrari nuk 

mjaftoheshin vetëm me ekzekutimin ligjor të vrasësit, por vrisnin 

një individ të njohur të barabartë nga pozita shoqërore nga tribuja 

e vrasësit, edhe pse ai s‟ka fare gisht e asnjë rol në vrasjen e kryer.1 

 Edhe në kohën e sotme vërehet teprim jashtë çdo mase me 

vrasjen e të pafajshmëve, madje vrasin aq shumë sa mund të 

thuhet se lahet edhe turpi i njerëzve të kohës së injorancës para 

Islamit. Në ditët e sotme shikojmë se shteti i Izraelit me 

argumentin e vrasjes së një ushtari izraelit hedh bomba e lëshon 

raketa mbi kokat e grave e fëmijëve palestinezë krejtësisht të 

pafajshëm, madje me armët shkatërruese synojnë edhe shembjen e 

shtëpive të tyre. 

                                                            
1 Lexo tefsirin e El Alùsij‟jit “Rùhul Meànij”, aty ku trajtohet ky ajet. 
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 Gjithashtu jemi dëshmitarë të viteve të luftës së padrejtë që 

shpërtheu regjimi i tiranisë irakiane kundër republikës islamike të 

Iranit me format më të zeza të agresionit dhe derdhi pa masë gjak 

të pafajshmish, duke e tepruar në të gjitha drejtimet në derdhjen e 

gjakut njerëzor. 

 Ruajtja e drejtësisë edhe në ekzekutimin e vrasësit, në 

këndvështrimin e Islamit, konsiderohet veprim shumë i 

rëndësishëm, ashtu siç e lexojmë në porosinë e Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!), fjalën e tij pas atentatit që bëri kundër tij 

Abdurrahmàn ibni Mulxhem El Muràdij: “O bij të Abdul 

Mutalibit, unë nuk dua që ju të derdhni gjak myslimanësh dhe të 

thoni se ai vrau prijësin e besimtarëve; bëni kujdes, të mos vrisni 

asnjë tjetër përveç atij që më vrau mua dhe pritni, nëse unë vdes 

prej plagës që më shkaktoi ai, atëherë ekzekutojeni atë, goditje për 

goditje dhe mos e masakroni burrin”.1 

 E katërta: ajeti që vjen pas ajetit që kemi në dorë e vë theksin 

mbi ruajtjen e pasurisë së jetimit. Konstatohet se edhe ky ajet ka 

ndjekur të njëjtën rrugë si ajeti përpara dhe nuk ka thënë vetëm: 

“mos hani pasurinë e jetimit”, por ka thënë: “Mos iu afroni pasurisë 

së jetimit”. 

 Kjo formë shprehjeje e thekson më mirë ndalimin kategorik 

të vënies dorë mbi pasurinë e jetimit. Gjithashtu, ky ajet mund të 

jetë argument për disa injorantë të cilët mund të lejojnë që pasuria 

e jetimit të shkojë dëm dhe të jetë e ekspozuar ndaj çdo lloj 

veprimi mbi atë pasuri pa pasur jetimi ndonjë përfitim. Prandaj, 

ajeti e thekson lejimin e përdorimit të pasurisë së jetimit me 

parafjalën përjashtuese “il‟là” - përveçse – dhe thotë: “përveçse me 
                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, tuba e letrave, nr. 47. 
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mënyrën më të mirë (për ta shtuar)”. Bazuar mbi këtë përjashtim 

mund të veprohet me pasuritë e jetimëve me kusht për t‟i ruajtur 

dhe për t‟i shtuar ato. Përjashtimi thekson se kjo gjendje duhet të 

vazhdojë derisa jetimi të arrijë moshën e pjekurisë, moshë në të 

cilën ai ka mundësi nga ana mendore dhe ekonomike të 

vetëveprojë me pasurinë e tij, ashtu siç shprehet ajeti: “derisa ai të 

bëhet i zoti i vetes”. 

 Fjala e ajetit “i zoti i vetes”, në tekstin e Kur‟ànit është 

shprehur me fjalën “eshed‟dehù”, në kuptimin e moshës kur arrihet 

gjykimi i plotë. Më pas ky kuptim është shtrirë deri në përfshirjen 

e çdo fuqie shpirtërore e fizike. Qëllimi me fjalën e ajetit 

“eshed‟dehù” është në kuptimin që jetimi të arrijë moshën e 

pjekurisë trupore, por edhe të pjekurisë nga ana e orientimit 

mendor dhe kapacitetit ekonomik. Pra, të arrijë të gjitha 

kapacitetet që i mundësojnë jetimit të ruajë pasuritë e tij. Fakti që 

është përzgjedhur fjala “eshed‟dehu”, tregon se qëllimi është që 

kuptimi i fjalës “të arrijë” të theksohet në mënyrë të veçantë se 

jetimi duhet të arrijë kapacitetin e tij të plotë, që i mundëson atij të 

bëjë përzgjedhjen në bazë të eksperiencës. 

 Ekzistenca e jetimëve është një dukuri normale në çdo 

shoqëri. Fëmijët mund të kenë mbetur jetimë për shkak të 

ngjarjeve të ndryshme që kalon shoqëria, prandaj faktorët 

humanitarë e bëjnë detyrim që për jetimët të kujdesen bamirësit e 

asaj shoqërie. Islami e stimulon shumë përkujdesjen ndaj jetimëve. 

Në lidhje me këtë çështje kemi folur në mënyrë të hollësishme 

gjatë komentimit të ajetit 2 të sures “En Nisà”.  

 Këtu duhet të shtojmë faktin se disa transmetime islame e 

shtrijnë shumë kuptimin e fjalës jetim, aq sa në këtë fjalë 
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përfshihen edhe individët që janë shkëputur prej Imamit e prej 

komandantit të tyre. Për rrjedhojë, zëri i së vërtetës e i së drejtës 

nuk arrin më tek ata. Ky kuptim është njëri prej llojeve të zgjerimit 

të kuptimit të fjalës “arritur”, që edhe për këta të mundësohet 

përfitimi moral prej dispozitës materiale.  

 E pesta: në vijim ajeti thekson rëndësinë e mbajtjes së 

premtimit dhe thotë: “dhe zbatoni premtimin, sepse premtimi ka 

përgjegjësi”. Shumë prej marrëdhënieve shoqërore, shumë linja të 

sistemit ekonomik dhe shumë çështje politike janë të ndërtuara 

mbi premtimin, në atë mënyrë që kur nuk mbahet premtimi, s‟ka 

më besim ndërmjet njerëzve. Për rrjedhojë, vetvetiu do të 

degradojë sistemi shoqëror dhe në atë shoqëri do të mbisundojë 

anarkia. Pikërisht për këtë shkak, ajetet e Kur‟ànit e vënë theksin 

mbi mbajtjen e premtimeve. 

 Në tekstin e ajetit, fjala “premtim” ka ardhur me fjalën “el 

ahdu”, kuptimi i së cilës ka një shtrirje shumë të gjerë dhe përfshin 

premtimet e marrëveshjet ndërmjet individëve për probleme 

ekonomike, të mjeteve të jetesës, të punës e të martesës, gjithashtu 

përfshin edhe marrëveshjet e aktet ndërmjet qeverive e popujve. 

Por, mbi të gjitha, fjala premtim thekson paktin e popujve me 

All‟llahun e Lartësuar, me të Dërguarit dhe me librat e Tij. 

Gjithashtu theksohet edhe e kundërta, domethënë përkushtimi 

nga ana e atyre që përmenden për mbajtjen e premtimit ndaj 

njerëzve.1 

                                                            
1 Në lidhje me rëndësinë e madhe të mbajtjes së premtimit dhe të betimit, ne 
kemi bërë një studim të hollësishëm në studimin e bërë në interpretimin e 
ajeteve 91-94 të sures “En Nahl”. 
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 E gjashta: dispozita e fundit prej gjashtë dispozitave që 

përmban ky grup ajetesh, ka të bëjë me matjen e me peshimin në 

mënyrë të drejtë dhe me kujdesin e madh për ruajtjen e të drejtave 

të njerëzve në shitblerjet, luftimin e dukurisë së dhënies së blerësit 

më pak nga sa i takon me anë të peshimit mangët, ashtu siç 

urdhëron ajeti i nderuar: “Mbusheni masën (enën matëse) dhe 

peshoni me peshore të rregullt; kjo është më e dobishme dhe ka 

përfundimin më të mirë”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Dëmet e peshimit mangët  

          Në radhë të parë këtu duhet të tërheqim vëmendjen dhe të 

vëmë në dukje se Kur‟àni Famëlartë shumë herë e ka përmendur 

domosdoshmërinë e peshimit drejt të sendeve që blejnë njerëzit 

dhe paralajmëron për të keqen e peshimit mangët e mosdhënien 

tjetrit aq sa i takon me të drejtë. Madje, çështjen e peshimit drejt, 

Kur‟àni në mënyrë metaforike e ka krahasuar me baraspeshën në 

krijimin e gjithësisë, ashtu siç e lexojmë në ajetet 7-8 të sures “Er 

Rrahmàn”: “Ai e ngriti qiellin dhe vuri drejtësinë, që të mos 

kaloni kufirin në drejtësi”. Ajeti thekson se peshimi mangët dhe 

dhënia tjetrit më pak nga sa i takon me anë të peshimit, nuk është 

një çështje e vogël, madje është shumë e rëndësishme dhe bën 

pjesë në bazat e drejtësisë dhe të sistemit mbizotërues të drejtësisë 

në të gjithë universin. 
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 Në suren “El Mutaf‟fifin”, në ajetet 1-4, Kur‟àni i kërcënon 

ata që peshojnë mangët me një mënyrë akoma më të fuqishme: 

“Mjerë ata që peshojnë e masin mangët. Kur masin për vete prej 

njerëzve e plotësojnë dhe kur masin e peshojnë për të tjerët, e 

lënë mangët. A nuk e dinë ata se do të ringjallen në një Ditë të 

madhe?”. 

 Disa Profetë që janë përmendur në Kur‟ànin Famëlartë 

kanë luftuar matjen e peshimin mangët për të tjerët menjëherë pas 

idhujtarisë, ashtu siç i ndodhi Shuajbit me popullin e tij, i cili pësoi 

dënim të rëndë sepse nuk i dëgjoi udhëzimet e Profetit të tij. (Në 

lidhje me këtë tregim referoju ajetit 85 të sures “Àli Imràn” të këtij 

tefsiri.) 

 Zakonisht e drejta që i takon tjetrit (që i është marrë 

padrejtësisht), drejtësia, rregulli dhe llogaria konsiderohen baza 

themelore për jetën, madje hyjnë edhe në sistemin e ekzistencës e 

të krijimit. Prandaj, largimi i njerëzve prej këtyre bazave, sidomos 

në lidhje me peshimin dhe dhënien mangët nëpërmjet peshimit, 

godet rëndë besimin ndërmjet njerëzve, godet besueshmërinë e 

ndërsjellë, që është thelbi i qëndrueshmërisë së bashkëpunimit 

ekonomik të ndërsjellë në mes njerëzve. 

  Është për të ardhur keq që në disa raste vërejmë se 

jomyslimanët, me qëllim që të fitojnë besimin e të tjerëve për vete 

e për tregtinë e tyre, janë shumë të përpiktë në etiketimin e 

mallrave dhe në numrat e shënuara mbi atë etiketë, në një kohë 

kur disa myslimanë i tejkalojnë këta kufij, çka tregon se ata në këtë 

botë vazhdojnë të ecin në rrugën e tradhtisë e të mashtrimit.  

 Gjithashtu këtu duhet të bëjmë edhe një vërejtje tjetër për 

ata që peshojnë e masin mangët, duke i dhënë tjetrit më pak nga 

sa i takon të marrë; me këtë vërejtje u themi atyre se mbajnë 

përgjegjësi ligjore ndaj blerësit, prandaj edhe pendimi (teube) i 
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tyre nuk plotësohet nëse ata nuk i kthejnë të drejtën që u takon 

blerësve të marrin prej tij. Kur kthimi i të drejtës është i 

pamundur, atëherë patjetër këtë sasi që ata nuk e morën prej 

shitësit, duhet ta japin sadaka për të varfrit e nevojtarët nën 

titullin: “Kthimi i padrejtësive prej atyre që u takonte me të 

vërtetë”. 

 

2- Si është dispozita e dhënies më pak nga sa i takon dhe e 

peshimit mangët? 

 Është vendi të theksohet se dispozita e dhënies tjetrit më 

pak nga sa i takon dhe e peshimit mangët në të vërtetë është 

përgjithësuese dhe përfshin të gjitha format e lënies mangët me 

qëllim në të gjithë punët, edhe trajtimin me drejtësi të problemeve 

që kanë njerëzit nga ana e hallkave të ndryshme të qeverisjes. Për 

shkak të lënies mangët kurrë nuk mund të plotësohet puna e 

ngarkuar; mësuesi që nuk jep mësim sipas pedagogjisë, nëpunësi 

që nuk respekton orarin e punës së tij, patjetër që nuk kujdeset për 

punën që kryen, por duhet ditur se frazat e shkurtra të përdorura 

në këto ajete, nuk njoftojnë vetëm përgjithësimin e kuptimit të 

frazës “lënie mangët” por, është gjerësia logjike e këtij kuptimi që 

e vërteton sa përgjithësuese është fjala e Kur‟ànit Famëlartë kur 

thotë: “Ai e ngriti qiellin dhe vuri drejtësinë, që të mos kaloni 

kufirin në drejtësi”.  
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3- Ç‟kuptim ka fjala e ajetit “el kistàs” - “peshore”? 

 Në lidhje me fjalën e ajetit “kistàs” - peshore – disa kanë 

thënë se nuk është fjalë arabe; disa të tjerë kanë thënë se është 

arabe e mirëfilltë, të tjerë kanë thënë se kjo fjalë përbëhet prej fjalës 

“kist”, në kuptimin drejtësi, dhe prej fjalës “tàs” në kuptimin e 

pjatës së peshores; të tjerë kanë thënë se fjala “kistàs” përdoret për 

peshoret e mëdha, kurse fjala “Mizàn” - peshore – përdoret për 

peshoret e vogla.1 

 Në të gjitha rastet, fjala e ajetit të Kur‟ànit “elkistasul 

mustekijm” është në kuptimin e peshimit drejt, saktë dhe pa dhënë as 

më pak, as më shumë. 

 Është shumë kuptimplotë transmetimi i ardhur prej Imam 

Bàkirit (Paqja qoftë mbi të!) në lidhje me interpretimin e kësaj fjale, 

kur thotë: “Është peshorja me gjuhëz”.2 

 Kur një peshore s‟ka gjuhëz, s‟ka mundësi të tregojë qartë 

lëvizjen e dy pjatave të saj në mënyrë të hollësishme. Kur peshorja 

është me gjuhëz, lëvizja e gjuhëzës pasqyron edhe animin më të 

vogël të pjatave, kështu bëhet e mundur të ruhet e drejta e plotë e 

njerëzve. 

 

 

 

                                                            
1 Shih në tefsiret: “El Mizàn”, tefsirin e Fakhri Ràziut dhe tefsirin “Mexhmaul 
Bejàn” në lidhje me interpretimin e ajetit objekt studimi. 
2 Referoju tefsirit “Es Sàfij” në interpretimin e këtij ajeti. 
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Ajetet 36 - 40 

 

ة ىَحۡبَس لََم ثِِّ َوََّل  ٌَ ُف  ًٌ  إِنِهَّلل ۦ َتلۡب يَ  ِعيۡب ٍۡب ََِصَ  وَ  لصِهَّلل ْوَلَٰٓهَِم ََكَن  ىۡبُفَ ادَ  وَ  ٱۡب
ُ
 ُُكُّ  

سۡب َُّٔٔلا  ٌَ  ُّ ِۡب ِض ِِف َوََّل  ڄَخ ٍۡب ۡرِض  َت
َ َ ََتۡبرَِ   ۡلۡب

ۖۡ إُِِهَّللَم ىَ ۡرَض  َمرًَ ة
َ  َوىََ َتجۡبيَُ   ۡلۡب

َجةَل  ِ
َّٔلا  ٱۡب ـُ ُّ څ  ة ۥ  ُُكُّ َذ لَِم ََكَن َشّحُِب ْا ُرو هۡب ٌَ ةٓ َذ لَِم  چ ِعَِ  َرّبَِم  ِهَّلٍل  ِم

 ََ ٌِ وۡبََحَٰٓ إََِلۡبَم َربَُّم 
َ
حِٖۗ   ٍَ ِهۡب َي  ٱۡب ٌَ ِ  َوََّل ََتۡبَ وۡب  ًَ  ٱِهَّلل ِهَّلِل َٓ ة َ اَخَر َذُذيۡبََق  ِِف َج ًٓ  إَِل 

ُ ًٔرا  ِهَّلٌل ۡب ة  ٌا ًۡب  ڇَمئُ َفى ُس غۡب
َ
فَأ
َ
َجِۡيَ  َربُُّسً بِ   َذَ  وَ  ٱۡب ََ  َتِهَّلل ٌِ َ َٰٓهَِهحِ   ٍَ ۡب  إَِن ًسة   ل

ة  ٍا ًَّل َعِظ  ۡٔب ًۡب ََلَُلٔلَُٔن كَ   ڈإُِِهَّللُس

 

“Mos iu qas asaj për të cilën s‟ke dijeni, pasi për veshin, syrin e 

zemrën ka përgjegjësi.”  

“Mos ec nëpër tokë duke u mburrur, sepse ti as nuk mund të 

çash tokën e as nuk mund të arrish lartësinë e maleve.”  

“E keqja e të gjitha këtyre është e urryer te Zoti yt.”  

“Këto janë prej urtësisë që të shpalli ty Zoti yt; mos adhuro 

ndonjë zot tjetër përveç All‟llahut e të flakesh në Xhehennem i 

qortuar e i larguar.”  

“Mos vallë u dalloi Zoti juaj me djem dhe për vete zgjodhi 

engjëjt që ju i mendoni femra? Ju po thoni fjalë shumë të 

rënda.” 
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Komentimi 

 

Veprimi sipas diturisë 

 Në ajetet e mësipërme pamë një sërë bazash e dispozitash 

islame, që filluan me Njësimin (Teuhidin) – All‟llahu është Zoti Një 

e i Vetëm - me cilësinë e kësaj baze si themelin e të gjitha mësimeve 

e direktivave islame; gjithashtu ajetet që pamë përfunduan me 

dispozita që përfshinin jetën individuale e kolektive të njeriut. 

 Në ajetet që kemi objekt studimi do të njihemi me disa 

dispozita të tjera. Ajetet e renditura në fillim të kapitullit e vënë 

theksin mbi disa dispozita shumë të rëndësishme:  

 E para: në radhë të parë, myslimani në të gjitha punët duhet 

të veprojë vetëm sipas diturisë, madje dituria të jetë pararoja e tij 

në të gjitha veprimet, ashtu siç urdhëron ajeti: “Mos iu qas asaj 

për të cilën s‟ke dijeni”, për punët tuaja personale, për gjykimin e 

çështjeve të njerëzve, në dhënien e dëshmisë, madje për punët 

personale patjetër të udhëhiqesh vetëm prej diturisë, jo prej 

ndonjë gjëje tjetër. 

 Bazuar mbi këtë urdhër – rregull të Kur‟ànit – kuptimi i 

ajetit ka një shtrirje shumë të gjerë, pasi s‟ka asnjë argument që të 

vërtetojë atë që kanë thënë disa interpretues të Kur‟ànit, të cilët e 

kushtëzojnë kuptimin kësaj fraze të ajetit vetëm në çështjet e 

lartpërmendura. Nga ana gjuhësore folja urdhërore “là takfu” do të 

thotë ndjekja e një sendi, por dihet se punët që ndjekim nuk kanë 

ndonjë cak ku ne të ndalojmë, prandaj edhe ndalimi i ardhur në 

këtë ajet i përfshin të gjitha punët për të cilat njeriu s‟ka dijeni. 
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 Nga sa u tha, bëhet e qartë se dituria në hollësi rreth punës, 

është baza për njohjen e çdo sendi dhe çdo pune; veç kësaj, 

supozimi, hamendja ose dyshimi nuk e zënë vendin e diturisë në 

asgjë. Prandaj, kushdo që mbështet në gjëra të tjera dhe jo te 

dituria, në të vërtetë ka vepruar në kundërshtim me ligjin e qartë 

islam. 

 Thënë ndryshe: as fjalët që thuhen lart e poshtë, as 

krahasimet e marra me mend, as njoftimet jotaksative dhe me 

burim të dyshimtë, nuk mund të jenë kriter matës as për gjykimin, 

as për dëshminë e as për punën. Në vijim, ajeti e shpjegon përse 

nuk duhet ndjekur puna për të cilën s‟ke dijeni dhe thotë: “pasi 

për veshin, syrin e zemrën ka përgjegjësi”. 

 Pyetja me të cilën ballafaqohen organet e përmendura në 

këtë ajet ka të bëjë me përgjegjësitë që kanë këto ndaj punëve: 

veshi është përgjegjës për fjalën e dyshimtë dhe të pavërtetuar; 

syri është përgjegjës për pretendimet e njeriut se ai ka parë, 

megjithëse në të vërtetë nuk ka parë asgjë; po kështu, edhe zemra 

mban përgjegjësi për mendimet e gabuara që hyjnë në dispozitat e 

gabuara. Disa interpretues të Kur‟ànit kanë thënë se përgjegjësia 

për të cilën flet ajeti i nderuar bie vetëm mbi personin dhe jo mbi 

organet, por shumë ajete të tjera të Kur‟ànit Famëlartë tregojnë 

qartë se vetë organet do të pyeten Ditën e Gjykimit, ashtu siç 

thuhet në ajetin 21 të sures “Fus‟silet”, dhe do të përgjigjen për ato 

që kanë bërë. Prandaj është e pakuptimtë të kalohet përgjegjësia e 

përmendur në ajet prej organeve mbi personin që i ka ato. 

 Për sa i përket faktit që ajeti ndër shqisat e njeriut flet vetëm 

për veshin, syrin e zemrën – dëgjimin, shikimin dhe mendimin – 
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kjo është fare e qartë, pasi burimi për informacionin që merr njeriu 

me anë të shqisave, është dëgjimi e shikimi. 

 

Mësim për vërtetimin e sistemit shoqëror 

 Ajeti i lartpërmendur e vë theksin mbi njërën prej bazave 

më të rëndësishme të jetës shoqërore. Nëse kjo bazë do të zbatohej 

me kujdesin e duhur me të gjitha hollësitë, me siguri do të 

çrrënjosej shkatërrimi që vjen prej fjalëve të pavërteta që 

qarkullojnë, prej vendimeve gjyqësore të nxituara, prej 

hamendjeve boshe, prej gënjeshtrave dhe prej të tjerave të 

ngjashme me këto. Por, nëse do të veprohet në kundërshtim me 

urdhrin e ajetit, me siguri që në të gjitha marrëdhëniet shoqërore 

do të sundojë anarkia e plotë, sepse aty ku veprohet sipas 

hamendjes dhe ku mungon besimi mes individëve, nuk do të 

gjendet më asnjë person që të mos dyshojë për tjetrin, për 

rrjedhojë pozita e individit në shoqëri është gjithmonë e rrezikuar. 

 Për të gjitha këto vërejmë se ajetet kur‟ànore dhe 

transmetimet islame e vënë theksin dallueshëm mbi këtë çështje. 

Ja disa prej këtyre ajeteve e transmetimeve: 

 - Ajeti 36 i sures “Jùnus” i kritikon rëndë ata që ndjekin 

hamendjen e supozimin, madje e bëjnë hamendjen e supozimin 

etalon për bindjet e tyre. Mirëpo, ajeti njofton: “shumica e atyre 

nuk ndjekin gjë tjetër përveç supozimit, por supozimi s‟ka asgjë 

të përbashkët me të vërtetën”. 
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 - Ajeti 23 i sures “En Nexhm” e konsideron supozimin në 

shkallën e ndjekjes së dëshirave dhe thotë: “ata (idhujtarët) 

ndjekin vetëm supozime dhe atë çka duan vetë”. 

 - Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) lexojmë: “Prej të vërtetave të besimit është që mendja 

jote të mos dalë para diturisë tënde”.1 

 - Në një transmetim të ardhur prej Imamit Mùsà bin Xhafer 

(Paqja qoftë mbi të!) të përcjellë prej të parëve të tij lexojmë fjalën e 

tij: “Ti nuk ke të drejtë të flasësh për çfarë të duash, sepse All‟llahu 

i Lartësuar urdhëron: „Mos iu qas asaj për të cilën s‟ke dijeni!‟”.2 

 - Në një hadith të transmetuar prej të Dërguarit të All‟llahut 

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

lexojmë: “Ruhuni shumë prej supozimit, sepse supozimi pa 

dyshim që është gënjeshtra më e madhe!”.3 

 - Në librin “Men là jahduruhul Fekijhu” lexojmë se Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kisha një komshi që 

këndonte e u binte veglave muzikore dhe ndodhte që zërat arrinin 

deri aty ku ndodhesha unë, madje isha i detyruar t‟i dëgjoja ato 

zëra për një kohë relativisht të gjatë”. Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!) vazhdon: “Vajta te komshiu dhe i thashë: „Pash All‟llahun, a 

nuk e ke dëgjuar fjalën e All‟llahut të Lartësuar se për veshin, 

syrin e zemrën ka përgjegjësi?‟. Ai më tha: „Më duket se këtë ajet 

të Librit të All‟llahut të Lartësuar kurrë nuk e kam dëgjuar as prej 

ndonjë arabi, as prej ndonjë joarabi, por mos u merakos se hoqa 

                                                            
1 “Vesàilush Shijah”, vëll. 18, f. 16. 
2 “Vesàilush Shijah”, vëll. 18, f. 17. 
3 “Vesàilush Shijah”, vëll. 18, f. 38. 
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dorë prej kësaj pune dhe do t‟i kërkoj All‟llahut të Lartësuar të më 

falë mëkatin‟”.1 

 Në disa burime transmetimesh lexojmë se Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) e urdhëroi burrin që menjëherë të shkojë të bëjë 

gusl, që bëhet me rastin kur myslimani ka vendosur të bëjë teube 

dhe të falë aq rekat namaz sa të ketë mundësi, sepse në të vërtetë 

ai kishte bërë një punë shumë të keqe dhe, sikur të arrestohej për 

atë punë, patjetër që do mbante një përgjegjësi shumë të madhe.  

 Prej këtij grupi ajetesh kur‟ànore, transmetimesh e 

hadithesh del qartë dimensioni i gjerë i përgjegjësisë që bie mbi 

syrin e mbi veshin, si dhe mënyra si Islami e ndalon njeriun duke i 

thënë: “Mos flit për punë që nuk i ke dëgjuar ose rreth të cilave 

s‟ke dijeni, as mos flit për gjëra që nuk i ke parë, në një kohë kur 

matësi e peshuesi i vetëm është dituria dhe jo ndjekja e 

supozimeve, e iluzioneve e intuita. Mos u mbështet mbi dyshimin 

e mbi fjalët që thuhen lart e poshtë, sepse mbështetja në burime të 

tilla, çon në efekte të rrezikshme për jetën e individit dhe të 

shoqërisë”. Këto efekte të rrezikshme në mënyrë të përmbledhur 

po i rendisim si më poshtë: 

 1- mosmbështetja në dituri, por në burime të tjera, çon në 

ngrënien e të drejtave të individëve dhe në dhënien e të drejtës atij 

që nuk i takon; 

 2- mbështetja mbi supozimin dhe të ngjashmet me 

supozimin çon në një ekspozim shumë të madh ndaj rrezikut të 

dinjitetit të njeriut besimtar, gjithashtu pakëson entuziazmin dhe 

hovin e njerëzve të sinqertë; 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 164. 



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

158 

 3- mbështetja në gjëra të tjera dhe jo te dituria çon në 

përhapjen e fjalëve të pabazuara; 

 4- mbështetja te supozimi dhe te të ngjashmit me të çon në 

eliminimin e kapaciteteve të njeriut për të shikuar çështjen në 

imtësi, për të bërë studime dhe për të hetuar. Nga ana tjetër e bën 

njeriun aq naiv, sa çdo gjë e vërteton dhe e beson me shpejtësi; 

 5- mbështetja në gjëra të tjera dhe jo te dituria prish 

marrëdhëniet miqësore të ngrohta që kanë njerëzit me njëri-tjetrin 

në shtëpi, treg e në qendrën e punës dhe bën që disa të mendojnë 

keq për disa të tjerë; 

 6- mosmbështetja te dituria por në gjëra të tjera prish te 

njeriu mundësinë e pavarësisë së mendimit dhe e bën atë pre të 

mendimeve dhe të teorive të shthurura; 

 7- mosmbështetja te dituria, por në gjëra të tjera është një 

bazë për të nxituar në përzgjedhjen e sendeve dhe në gjykimin e të 

tjerëve, por që më pas sjell pendim e dështim. 

 

1- Supozimet dhe rruga e luftimit të tyre 

 Këtu shtrohet pyetja: si ta ruajmë veten dhe shoqërinë tonë, 

që të mos bëhemi pre e këtij zakoni të gabuar (ndjekjes së 

supozimeve), që siç dihet ka përfundime shumë të hidhura? 

 Përgjigjja për këtë pyetje kërkon një studim të gjatë, por do 

të theksojmë vetëm tri gjëra: 

 a) është detyrë të paralajmërojmë njerëzit për pasojat e 

hidhura që sjell ndjekja e supozimeve dhe mosndjekja e diturisë. 
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Gjithashtu duhet t‟i paralajmërojmë për rezultatet shumë të këqija 

që vijnë prej ndjekjes së supozimeve; 

 b) është detyrim të përkushtohemi në ndjekjen e rrugës 

islame dhe t‟i japim gjallëri kësaj rruge në jetën e njeriut. Rruga 

islame i tregon njeriut se ai vazhdimisht është nën vëzhgimin e 

All‟llahut të Lartësuar, i mëson njeriut se vetëm All‟llahu është 

Dëgjuesi i çdo gjëje dhe Shikuesi i të gjitha sendeve, i mëson 

njeriut se vetëm All‟llahu ka dijeni të plotë për qëllimet dhe për 

gjërat e brendshme të njeriut, ashtu siç thotë ajeti 19 i sures “El 

Gàfir”: “Ai ka dijeni edhe për vështrimin me cepin e syrit, si dhe 

për atë çka fshehin zemrat”; 

 c) është detyrë të udhëzohet në rrugën e drejtë niveli 

mendor dhe kulturor në jetën e myslimanit e të myslimanes, sepse 

ndjekja e gjërave të tjera dhe mosndjekja e diturisë është cilësi 

karakteristike e injorantëve, të cilët sapo dëgjojnë të thuhet një 

fjalë që qarkullon ndër njerëzit, menjëherë e besojnë dhe e marrin 

atë për të mirëqenë, madje e bëjnë e rregull bazë për të gjykuar 

punët dhe e marrin si kriter matës për mendimet e tyre. 

 

2- Mburrja dhe krekosja 

 Ajeti në vijim bën thirrje të luftohet mburrja e krekosja, pra 

i ndalon besimtarët prej këtyre dy veseve, ashtu siç i flet në vetën 

e dytë të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Mos ec nëpër tokë duke u 

mburrur”.1 

Përse kështu? Sepse: “sepse ti as nuk mund të çash tokën e as 

nuk mund të arrish lartësinë e maleve”. Këto fjalë të ajetit 

theksojnë sjelljen e mendjemëdhenjve kapadainj, të cilët edhe kur 

ecin shkelin me forcë mbi tokë, me qëllim që të tërheqin 

vëmendjen e njerëzve, madje e ngrenë kokën në drejtim të qiellit si 

shenjë e superioritetit të tyre të rremë, që ata e pretendojnë se e 

kanë në mesin e njerëzve. Pikërisht, kësaj kategorie ajeti i thotë: 

“sepse ti as nuk mund të çash tokën e as nuk mund të arrish 

lartësinë e maleve”. Njerëz të tillë janë të ngjashëm me një 

milingonë që ecën mbi një shkëmb të madh duke i përplasur 

këmbët e saj mbi shkëmbin, por shkëmbi tallet e qesh me 

kokëtrashësinë e milingonës. Kështu që edhe ti o mendjemadh e 

kapadai, sado të ngresh kokën lart në drejtim të qiellit, a mund të 

jesh i lartë si malet; ti o mendjemadh çfarëdo që të bësh, nuk 

mund të ngrihesh më shumë se disa pak centimetra më lart?! 

Duhet të dish se as malet s‟janë asgjë në krahasim me globin 

tokësor, madje edhe vetë globi tokësor nuk është më shumë se një 

grimcë në tërësinë e botës së ekzistencës?! 

 Atëherë, përse o njeri ekziston kjo mendjemadhësi e 

krekosje te ti?! 

 Është shumë kuptimplotë fakti që Kur‟àni Famëlartë në 

këtë çështje nuk i studion këto vese të brendshme të rrezikshme, 

mendjemadhësinë e krekosjen, në kuadrin e konstruktit të njeriut 

dhe të ekzistencës së tij. Por Kur‟àni i thekson këto vese të 

                                                            
1 Në tekstin e ajetit fjala mburrur ka ardhur me fjalën “merehan”, në kuptimin 
gëzim jashtë mase për ndonjë problem krejtësisht të gabuar e pa asnjë bazë. 
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shëmtuara nëpërmjet gjurmëve që lënë në sjelljen e njeriut. 

Kur‟àni Famëlartë flet për mënyrën si ecën mendjemadhi, çka 

tregon se mendjemadhësia e krekosja, madje edhe në formën më 

të ulët, qoftë edhe në raste të rralla, konsiderohen vese të ulëta e të 

turpshme, sado i vogël e i pjesshëm të jetë ndikimi e rezultati i 

këtyre veseve. 

 Gjithashtu ajeti tregon se cilësitë e brendshme të njeriut 

dalin në shesh, do apo nuk do njeriu, nëpërmjet punëve e 

veprimeve të tij, për shembull, nëpërmjet ecjes, shikimit, fjalës apo 

nëpërmjet shembujve të tjerë si këto. Pikërisht për këtë shkak del 

detyrë për ne që kur ballafaqohemi qoftë edhe me dukurinë ose 

me efektin më të vogël të këtyre veseve, duhet të dimë se rreziku 

është afruar dhe se këto vese të urryera (mendjemadhësia e 

krekosja) kanë bërë fole në shpirtrat tanë, prandaj bëhet detyrim 

që të luftohen menjëherë. 

 Mendjemadhësia e krekosja janë përmendur edhe në sure 

të tjera të Kur‟ànit Famëlartë, si për shembull në suren “Lukmàn” 

etj., ku mendjemadhësia e krekosja janë të refuzuara dhe të 

papranueshme. Përse? Sepse krekosja është burimi i largimit prej 

All‟llahut dhe prej shpirtit të shëndoshë, është shkak për gabim në 

marrjen e vendimit e të gjykimit, është rrugë për humbjen e së 

drejtës, është lidhje me linjën e djallit dhe rrugë që e ndot njeriun 

me llojet më të ndryshme të fajeve e mëkateve. 

 Duke përshkruar cilësitë e atyre që e kanë frikë All‟llahun, 

njerëzit e ruajtur prej mëkatit, në hadithin e “Hem‟màmit” thuhet: 

“dhe ecja e tyre është kryeultësi”.1 Qëllimi me ecjen këtu nuk 

është shëtitja nëpër tregje e në rrugë, por është një metaforë për 
                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, hutbeja 193. 
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mënyrën e ecjes dhe të bashkëpunimit në të gjitha punët e jetës, 

ndër të cilat edhe linjat e mendimit të tyre, pasi ata edhe në 

mendimet që shprehin janë njerëz kryeulët. 

 Programi shkencor i gjallë i udhëheqësve islamë në këtë 

fushë konsiderohet një mësim dobisjellës për çdo mysliman të 

vërtetë. Në jetëshkrimin e të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë se ai kurrë 

nuk lejonte që kur ishte ecur mbi kalë, dikush tjetër të ecte para tij 

më këmbë, por i thoshte: “Ti shko deri filan vend dhe unë do të të 

arrij ty në atë vend”. Në të vërtetë, ecja më këmbë para atij që po 

ecën kaluar, çon në krekosjen e kalorësit dhe në poshtërimin e 

këmbësorit. 

 Gjithashtu lexojmë se i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ulej shesh në 

tokë me kryeultësinë më të madhe dhe hante të njëjtin ushqim që 

hanin robërit; i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) milte dhitë me duart e tij dhe 

hipte mbi kafshën pa i vënë asnjë mbulesë. I Dërguari i All‟llahut 

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

ka manifestuar këto sjellje të lavdërueshme në të gjitha gjendjet e 

në të gjitha qëndrimet e tij, madje edhe në kohën kur çliroi Mekën 

e nderuar. Të gjitha këto dëshmojnë se sjellja e tij ishte një mësim 

që njerëzit të mos mendojnë kur arrijnë ndonjë pozitë të 

rëndësishme ose kur realizojnë ndonjë gjë të rëndësishme të 

mburren me pozitën që kanë apo me arritjen që realizuan, por të 

bëjnë kujdes që të mos të preken nga mburrja e nga krekosja, 

ndryshe do të jenë të huaj e të largët për njerëzit, veçanërisht për 

ata që janë të pafuqishëm e nuk kanë përkrahje. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

163 

 Në jetëshkrimin e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë se 

ai e sillte vetë ujin në shtëpi, madje disa herë ai edhe shtëpinë e 

pastronte vetë. 

 Gjithashtu në jetëshkrimin e Imam Hasanit (Paqja qoftë mbi 

të!) lexojmë se ai ka bërë haxh në “Shtëpinë e All‟llahut” – Qabe - 

njëzet herë duke udhëtuar më këmbë, në një kohë që kafshët e 

mjetet shkonin para tij. Imami i nderuar këtë e shpjegonte duke 

thënë se kjo është një shprehje e kryeultësisë ndaj All‟llahut të 

Lartësuar.1  

 Ajeti vijues plotëson ndalimin kategorik të punëve që u 

ndaluan në ajetet e mësipërme, si vënia shok e ortak All‟llahut 

(shirku), vrasja e njeriut, kurvëria, vrasja e fëmijëve, vënia dorë 

mbi pasurinë e jetimit, keqtrajtimi i prindërve dhe sjellje të tjera të 

ulëta të ngjashme me këto që u përmendën. Ai njofton: “E keqja e 

të gjitha këtyre është e urryer te Zoti yt”.2 

 Kjo frazë e ajetit e bën të qartë se All‟llahu i Lartësuar nuk 

detyron asnjë njeri të mëkatojë, në të kundërt, pa dyshimin që Ai 

nuk dëshiron që njeriu të bëjë faje e të mëkatojë. Sikur çështja të 

qëndronte ashtu siç pretendojnë ata të grupit “xheber” – imponim – 

nuk do të kishte ardhur në fjalët e ajetit se All‟llahu i Lartësuar i 

urren fajet e mëkatet.  

                                                            
1 Në lidhje me mburrjen e krekosjen dhe për efektet e këqija të këtyre dy veseve 
kemi folur në vëllimin e katërt të tefsirit “El Emthel”, në komentimin e ajetit 12 
të sures “El A‟ràf”. 
2 Përemri i fjalës së ajetit “sej‟jiuhù” - e keqja e tij – përemri “i tij” i referohet fjalës 
së ajetit “kul‟lu” dhe “dhàlike” - e gjitha kjo – përemri është në numrin njëjës 
sepse edhe secila prej të dy fjalëve “kul‟lu” dhe “dhàlike” janë në numrin njëjës, 
pavarësisht se kuptohen në shumës. 
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 Fjalët e ajetit e bëjnë të qartë gjithashtu se Kur‟àni 

Famëlartë e përdor fjalën “e urryer” kundrejt fajeve shumë të 

rënda. 

 

3- Mos u bëj politeist (mushrik) 

 Për të theksuar akoma më shumë se të gjitha këto direktiva, 

në të vërtetë burojnë prej Revelatës dhe karakterizohen për 

urtësinë që përmbajnë, ajeti thotë: “Këto janë prej urtësisë që të 

shpalli ty Zoti yt”.  

 Në të vërtetë, përdorimi i fjalës “elhikmeti” - urtësi – në këtë 

ajet është një tregues së këto mësime, udhëzime dhe ndalime, 

megjithëse janë Revelatë hyjnore Qiellore, në të njëjtën kohë mund 

të kuptohen edhe me peshoren e mendjes. 

 Thënë ndryshe: a do të kishte mundësi dikush të mohonte - 

me anë të mendjes – të keqen e madhe të vënies shok e ortak 

All‟llahut (shirk), të keqen e madhe të vrasjes së fëmijëve, fyerjen e 

mundimin e prindërve apo të keqen e veprimit të shëmtuar të 

kurvërisë, të mburrjes e të krekosjes, padrejtësisë ndaj jetimëve, 

përfshirë edhe pasojat e këqija të mosmbajtjes së premtimeve etj.? 

 Me fjalë të tjera, këto mësime e udhëzime vërtetohen edhe 

me anë të mendjes, ashtu siç janë të vërtetuara me Revelatën 

hyjnore. Për dispozitat hyjnore të kësaj forme, zakonisht njeriu në 

shumicën e rasteve e ka të pamundur të ndjekë harmoninë e 

pjesëzave të dispozitave hyjnore me mendjen e tij, sepse vetë 

njeriu nuk është i plotësuar. Prandaj, pas këtij konstatimi, Revelata 
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hyjnore mbetet fusha e vetme si kriter për të kuptuar këto 

udhëzime dhe për të besuar te to. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit kanë nxjerrë mësime prej 

fjalës “elhikmeti” - urtësi – bazuar mbi rregullën se dispozitat e 

shumta të ardhura në ajetet e mëparshme konsiderohen prej 

dispozitave të vërtetuara në të gjitha fetë qiellore dhe nuk mund 

të pranohet që ato dispozita të jenë anuluar. Sepse në asnjë ligj 

hyjnor, nuk mund të konsiderohet vënia shok e ortak All‟llahut 

(shirku), vrasja e njeriut, kurvëria e mosmbajtja e premtimeve 

punë të lejuara, prandaj të gjitha këto dispozita konsiderohen prej 

dispozitave precize dhe prej ligjeve të qëndrueshme. 

 Biseda në lidhje me këtë grup dispozitash përfundon ashtu 

siç filloi kur u fol për këto dispozita. All‟llahu i Lartësuar 

urdhëron: “mos adhuro ndonjë zot tjetër përveç All‟llahut”. 

Përse? Sepse e ardhmja do të jetë: “të flakesh në Xhehennem i 

qortuar e i larguar”. 

 Në të vërtetë, vënia shok e ortak All‟llahut (shirku) është 

baza e të gjitha devijimeve, krimeve e fajeve, prandaj ky grup 

dispozitash filloi dhe u mbyll me shirkun. 

 

Vajzat e All‟llahut! 

 Ajeti i fundit prej grupit të ajeteve object i studimit tonë, 

tregon për njërën prej thënieve absurde të fantazisë së atyre që i 

vënë All‟llahut shok e ortak (mushrikëve), pasi shumë prej tyre 

besonin se engjëjt janë vajzat e All‟llahut, në një kohë kur ata e 

konsideronin vajzën turp e fatkeqësi dhe besonin se lindja e vajzës 
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në një shtëpi do të sillte fat të keq. Por Kur‟àni Famëlartë e hedh 

poshtë këtë logjikë dhe u thotë atyre: “Mos vallë u dalloi Zoti juaj 

me djem dhe për vete zgjodhi engjëjt që ju i mendoni femra?”. 

 Pa dyshim që edhe vajzat janë si djemtë, janë dhuratë 

hyjnore dhe nga pikëpamja e vlerave njerëzore s‟ka asnjë dallim 

ndërmjet tyre. Është e pamundur të ruhet raca njerëzore pa 

ekzistencën njëherësh të vajzave e të djemve, prandaj përçmimi i 

vajzave konsiderohet një zakon i kohës së injorancës para Islamit, 

zakon që e kanë përjetuar shoqëritë e asaj kohe, ashtu siç kemi 

theksuar më sipër.1 Por këtu qëllimi i Kur‟ànit është vënia e 

logjikës së shëndoshë përballë mendësisë së tyre, kur u thotë: “Si 

është e mundur të thoni se janë të Zotit tuaj ato që ju i konsideroni turp 

për veten tuaj?!” 

 Në vijim, ajeti në mënyrë taksative u drejtohet atyre: “Ju po 

thoni fjalë shumë të rënda”. Pra, kjo fjalë e juaja nuk përshtatet 

me asnjë logjikë dhe konsiderohet e dobët në disa drejtime, që po i 

rendisim më poshtë: 

 1- besimi në ekzistencën e një biri të All‟llahut konsiderohet 

fyerje shumë e rëndë për Lartësinë hyjnore, sepse Ai që s‟ka asnjë 

të metë dhe s‟ka nevojë për asgjë, nuk është trup si trupat tonë 

dhe nuk ka cilësitë që kanë trupat. Veç kësaj Ai që ka cilësinë të 

jetë i qëndrueshëm e i përhershëm, Ai s‟ka nevojë të ketë 

pasardhës, prandaj besimi se All‟llahu ka fëmijë tregon mospasjen 

dijeni për cilësitë hyjnore; 

 2- si është e mundur të besoni se të gjithë fëmijët e 

All‟llahut janë vajza, në një kohë kur ju vajzat i shikoni në pozitën 

                                                            
1 Shih komentimin rreth ajeteve 58-59 të sures “En Nahl”të këtij tefsiri. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

167 

më të ulët nga pikëpamja e respektit në krahasim me djemtë? Ky 

besim foshnjarak konsiderohet një fyerje tjetër për pozitën e 

All‟llahut të Lartësuar; 

 3- ky besim konsiderohet fyerje edhe për pozitën e engjëjve 

të All‟llahut, të cilët qëndrojnë afër Arshit. Ju thoni se engjëjt janë 

vajzat e All‟llahut, në një kohë që vetë tmerroheni kur dëgjoni 

fjalën “vajzë”; megjithëkëtë ata që janë pranë Arshit, ju vazhdoni 

t‟i konsideroni femra?!  

 Rishikimi edhe një herë i këtyre çështjeve e bën të qartë se 

të thuhet që engjëjt janë vajza të All‟llahut, konsiderohet devijim 

shumë i madh nga e vërteta, devijim i madh prej të vërtetave. Ai 

që e thotë këtë fjalë, meriton dënimin më të rëndë. Ky devijim 

është shumë i rëndë edhe për faktin se krahasohet me zakonet e 

me traditat e njerëzve të kohës së injorancës para Islamit dhe, 

dihet se zakonet e njerëzve të asaj kohe ishin të ndërtuara mbi 

bazën e përçmimit të vajzave. 

 Atëherë, përse politeistët (mushrikët) arabë i konsideronin 

engjëjt femra? Përse arabët e kohës së injorancës para Islamit i 

varrosnin vajzat të gjalla dhe i zinte tmerri vetëm nga përmendja e 

fjalës vajzë? Më pas vjen roli i Islamit në riaftësimin e pozitës së 

gruas brenda shoqërive të atyre. Për të gjitha këto çështje folëm 

me hollësi kur studiuam ajetet 57-59 të sures “En Nahl”, por duke 

pasur parasysh rëndësinë e madhe të kësaj çështjeje, trokitëm 

edhe një herë mbi këtë besim kaq të gabuar të politeistëve. 
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Ajetet 41 - 44 

 

َِة ِِف َه َذا َوىََل ۡب  ذۡب ا  ىۡبُلرۡبَ انِ  ََصِهَّلل ًۡب إَِّلِهَّلل ُجُفٔرا ُْ ة يَزِ ُ  ٌَ ُرواْ َو
نِهَّلل ۡٔب ََكَن كُو ډ َِلَذِهَّلل  ىِهَّلل

 ُّ  َ ا  ِهَّلل ۥٓ ٌَ ة َحُلٔلَُٔن إِذا ٍَ حٞ َن َٓ ِ ْ  َ ال ا ۡٔب َذَغ ُّ ڊ َشبِ ٗلا  ىۡبَ رۡبِش  إََِل  ذِي بۡب َِ  ۥ  ُشجۡبَ  
ا  ا َنجِ ا ّٔا ة َحُلٔلَُٔن ُعيُ ِهَّلٍل َم َن ُت  َ ُ  َُصّجِ ُ  ڋَودََع ََل  َخ جۡبيُ   لصِهَّلل ۡرُض  وَ  لصِهَّلل

َ َ  ۡلۡب ٌَ  َو
 ِ ِ ه ٍۡب ٍ  إَِّلِهَّلل  َُصّجُِ  ِ َ َِ ََشۡب ٌّ ِهَّلَل  ِإَون  ِٓ ُّ ۦذِ  ًۡب  إُِِهَّلل ُٓ بِ َح َٔن  َصۡب ُٓ َل  ۥ َوَل ِسَ َّلِهَّلل َتفۡب

ا  ة َدُفٔرا ًٍ   ڌََكَن َ يِ 

 

“Në këtë Kur‟àn Ne kemi sqaruar (argumentet) në mënyra të 

ndryshme, që ata t‟i thërrasin mendjes, por kjo u shtoi atyre 

vetëm largimin (nga e vërteta).”  

“Thuaj, sikur krahas Tij të ishin zota të tjerë, ashtu siç thonë ata, 

atëherë me siguri që ata (zotat e tjerë) do të kërkonin rrugë për të 

mposhtur Zotëruesin e Arshit.”  

“Pa të meta është vetëm Ai; i lartë është Ai nga ato që ata thonë, 

shumë i lartë.”  

“Atë e dëlirin nga të metat shtatë qiejt e toka dhe çka në ato; 

nuk ka asnjë send që nuk e madhëron Atë, por ju nuk e kuptoni 

madhërimin që ata bëjnë, Ai me të vërtetë është i Buti e shumë 

falës.” 
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Komentimi 

 

Si largoheni prej së vërtetës? 

 Në ajetet e mësipërme, biseda kishte lidhje me Njësimin 

(Teuhidin) – besimin se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm – dhe me 

politeizmin (shirkun), prandaj edhe këto ajete ndjekin këtë linjë 

me më shumë qartësi dhe në mënyrë më të prerë. Në fillim këto 

ajete flasin për këmbënguljen e për kryeneçësinë e politeistëve 

(mushrikëve) përballë argumenteve të Njësimit (Teuhidit) dhe 

thotë: “Në këtë Kur‟àn Ne kemi sqaruar (argumentet) në mënyra 

të ndryshme, që ata t‟i thërrasin mendjes, por kjo u shtoi atyre 

vetëm largimin (nga e vërteta)”. 

 Fjala e ajetit “sarr‟rrefnà” është folje e vetës së parë në 

numrin shumës dhe rrënja e kësaj folje është fjala “tasrijf” që në 

gjuhën arabe është emër foljor në kuptimin e ndryshimit e të 

shndërrimit, në të njëjtën kohë vetë folja e kësaj mënyre tregon 

shumicë. Kur‟àni Famëlartë përdor fjalë të shumëllojshme dhe një 

pafundësi shprehjesh për t‟u tërhequr vëmendjen politeistëve, 

përdor nxjerrjen e konkluzionit logjik dhe natyral, përdor edhe 

frikësimin e tërheqjen drejt interesave, prandaj fjala e ajetit 

“sarr‟rrefnà” e shpreh në mënyrën më të plotësuar këtë larmi të 

kuptimit të kësaj fjale. 

 Kur‟àni Famëlartë thekson fjalën e të Lartit kur thotë: “Ne 

ndoqëm rrugë të ndryshme dhe hapëm shumë porta për të ndriçuar 

zemrat e të verbuarve prej politeizmit me bardhësinë e Njësimit 

(Teuhidit), por në njërin grup prej atyre, fanatizmi, arroganca e 

këmbëngulja në të keqen kishin arritur deri në atë shkallë sa të gjitha këto 
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mjete nuk ndikuan aspak për t‟i tërhequr ata drejt së vërtetës, madje e 

gjitha kjo s‟bënte gjë tjetër veçse i largonte ata edhe më shumë nga e 

vërteta”. 

 Këtu mund të shtrohet pyetja: çfarë dobie sillte përmendja e 

të gjitha këtyre rrugëve e mjeteve, kur rezultati do të ishte e 

kundërta e asaj që duhej të ishte? 

 Përgjigjja për këtë pyetje është fare e qartë: Kur‟àni 

Famëlartë nuk ka zbritur për një individ ose për një grup 

individësh të veçantë, por ka zbritur për të gjithë shoqërinë. Është 

normale që njerëzit të mos jenë të gjithë të kallëpit të 

kokëngjeshurve, pasi janë të shumtë edhe ata që ndjekin rrugën e 

së vërtetës, kur atyre u bëhen të qarta argumentet e së vërtetës dhe 

kur ata njihen me argumentet kur‟ànore. Pavarësisht se këto 

argumente do të shtojnë më shumë arrogancën për të 

kundërshtuar të vërtetën tek ata që e kanë humbur shikimin e 

zemrës. 

 Përveç kësaj, prania e këtyre kokëngjeshurve është e 

dobishme për një grup tjetër, të cilët e pranojnë të vërtetën dhe e 

dëgjojnë atë me vëmendje, edhe kur atyre u vihen përpara 

argumentet e së vërtetës nëpërmjet shikimit në sjelljet që 

manifestojnë kundërshtarët e së vërtetës, pasi vënia ballë për ballë 

e errësirës me dritën, patjetër do ta bëjë të qartë më shumë vlerën 

e dritës (sendet njihen me të kundërtat e tyre). Po kështu, edhe 

mësimi i moralit e i edukatës, disa herë bëhet i mundur duke 

marrë si shembull njerëzit që s‟kanë as edukatë e as moral. 

 Realisht, metoda e vënies përballë e dy të kundërtave është 

një mësim dobisjellës në çështjet e edukimit dhe të kumtimit të 

Mesazhit Hyjnor. Gjithashtu, prej këtij ajeti të nderuar mësojmë 
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domosdoshmërinë e përdorimit të rrugëve të ndryshme e mjeteve 

të shumëllojshme për të arritur qëllimet edukuese të dëshiruara. 

Përdorimi vetëm i një rruge edukimi e kumtimi është në 

kundërshtim me llojet e shumta të shijeve të njerëzve e të prirjeve 

të tyre, për rrjedhojë bën që rruga e drejtë që duhet ndjekur 

mbetet bosh. 

 

Argumenti i konfliktit 

 Ajeti vijues e vë theksin mbi njërin prej argumenteve të 

Njësimit (Teuhidit), që në mesin e dijetarëve të fesë e filozofëve 

njihet me titullin “argumenti i konfliktit”, sepse ajeti i drejtohet 

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

dhe mbi familjen e tij!) dhe e urdhëron që t‟u thotë politeistëve: 

“Thuaj, sikur krahas Tij të ishin zota të tjerë, ashtu siç thonë ata, 

atëherë me siguri që ata (zotat e tjerë) do të kërkonin rrugë për të 

mposhtur Zotëruesin e Arshit”. 

 Megjithëse fraza e ajetit “atëherë me siguri që ata (zotat e 

tjerë) do të kërkonin rrugë për të mposhtur Zotëruesin e Arshit”, 

njofton se ata patjetër duhet të gjejnë një rrugë e cila i çon te 

Zotëruesi i Arshit. Pra vetë konstrukti i fjalës e shpjegon qartë se 

qëllimi është gjetja e një rruge për të realizuar fitoren mbi 

Zotëruesin e Arshit, veçanërisht kur shikojmë se fjala “dhil arshi” - 

Zotëruesi i Arshit – është përdorur në vend të fjalës “All‟llàh”, sepse 

kjo mënyrë përdorimi e thekson dhe e përforcon akoma më 

shumë këtë kuptim. Ajeti është në kuptimin se ata – zotat e 

pretenduar prej politeistëve – kanë qëllim të jenë zotërues të 
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Arshit e të qeverisë globale. Për këtë ata do të përpiqen të luftojnë 

ballë për ballë me Zotëruesin e Arshit. 

 Është krejtësisht normale se kushdo që zotëron fuqi, do të 

punojë për ta shtrirë e për ta plotësuar atë, prandaj edhe 

ekzistenca e disa zotave çon në konflikt në mes zotave të 

politeistëve për sundim e pushtet mbi botën e ekzistencës.1 

 A mund të përfytyrohet ekzistenca e disa zotave që 

qeverisin botën në bashkëpunim në mes tyre, pa asnjë shkak për 

konflikt?! 

 Në përgjigje të kësaj pyetje themi: pavarësisht se çdo gjë që 

ekziston normalisht do të punojë në drejtim të zgjerimit të fuqisë 

së tij, gjithashtu do të heqë shikimin prej zotave që besonin 

politeistët (mushrikët). Zotat e politeistëve përshkruheshin me 

cilësi njerëzore dhe më e dallueshmja prej cilësive të tyre, ishte 

dëshira e të gjithë zotave të tyre për sundim, për qeverisje dhe për 

zgjerimin e rrethit të fuqisë, pavarësisht se ti për të gjitha këto 

thua: “Ndryshueshmëria është domosdoshmëri për shumëllojshmërinë e 

ekzistencës, sepse aty ku s‟ka fare ndryshueshmëri mes dy gjërave që 

ekzistojnë, s‟ka kuptim të flitet për shumëllojshmëri”. (Mendoje mirë 

këtë çështje.) 

 Një studim i njëjtë me studimin në fjalë ka ardhur edhe në 

ajetin 22 të sures “El Enbijà”, ku lexojmë fjalën e të Lartit: “Sikur 

në ata (në në qiej e në tokë) të kishte zota të tjerë përveç 

                                                            
1 Disa interpretues të Kur‟ànit kanë thënë se kjo pjesë e ajetit do të thotë se zotat 
e tjerë bëjnë përpjekje të afrojnë veten e tyre tek All‟llahu, por me qenë se ata, 
zotat e supozuar, shtatoret e gdhendura etj., s‟kanë mundësi të afrojnë as veten 
e tyre tek All‟llahu, atëherë si do të munden ata t‟u afrojnë ju o politeistë te 
All‟llahu?! Por vazhdimi i ajetit dhe ajetet e tjera që vijnë më pas, nuk 
përputhen me këtë interpretim. 
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All‟llahut, patjetër ata të dy do të shkatërroheshin”. Duke hequr 

dorë nga çdo lloj konfuzioni duhet të themi: këtu ka një 

ndryshueshmëri ndërmjet dy argumenteve, pavarësisht nga 

ngjashmëria mes tyre. 

 Në radhë të parë, prania e disa zotave tregon shkatërrimin 

e botës dhe të sistemit të ekzistencës. 

 Në radhë të dytë, prania e shumë zotave edhe 

shumëllojshmëria e sistemeve në botën e ekzistencës, flet për 

gjendjen e konfliktit që do të ndodhë ndërmjet zotave. (Këto 

çështje do t‟i studiojmë në mënyrë të hollësishme kur të 

komentojmë ajetin 22 të sures “El Enbijà”.) 

 Fjalët e shprehjet e politeistëve (mushrikëve) tregojnë se ata 

me logjikën e tyre e kanë zbritur All‟llahun e Lartësuar në nivelin 

e palës në konflikt, prandaj ajeti vijues menjëherë pas shprehjes së 

këtij koncepti nga ana e politeistëve thonë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë: “Pa të meta është vetëm Ai; i lartë është Ai nga ato 

që ata thonë, shumë i lartë.” 

 Konkretisht kjo shprehje kur‟ànore e shkurtër e bën të qartë 

lartësinë e All‟llahut dhe e pastron Atë nga të metat, mangësitë e 

nevojat, si dhe prej supozimesh të tjera të kësaj kategorie, 

nëpërmjet katër shprehjeve: 

 1- përdorimi i fjalës “Subhànehù” - “Pa të meta”, është në 

kuptimin e dëlirjes së All‟llahut të Lartësuar nga të metat; 

 2- pastaj përdorimi i frazës “ue teàlà am‟mà jekùlùne” - “i 

lartë është Ai nga ato që ata thonë”; 
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 3- përdorimi i fjalës “uluv‟ven” - “lartë”, në sintaksën e 

gjuhës arabe është kundrinor i drejtë dhe në këtë formë e 

përforcon fjalën para saj; 

 4- në fundin e ajetit ka ardhur fjala “kebiren” - “e madhe”; 

që rithekson edhe një herë kuptimin e dëlirjes së All‟llahut nga të 

metat e mangësitë, si dhe prej supozimeve të imagjinatës së 

politeistëve; kurse ajeti vijues flet për madhërimin e All‟llahut të 

Lartësuar që bëjnë të gjitha qeniet dhe thotë: “Atë e dëlirin nga të 

metat shtatë qiejt e toka dhe çka në ata”. Në vijim, ajeti tregon se 

dëlirja e All‟llahut nga të metat nuk reduktohet vetëm në ato që 

janë në qiejt e në tokë, por tregon se s‟ka asnjë send, kudo që të 

gjendet dhe të mos e dëlirë All‟llahun nga të metat dhe të mos e 

falënderojë Atë, por ju nuk e kuptoni dëlirjen që ata i bëjnë 

All‟llahut të Lartësuar, ashtu siç thotë ajeti: “nuk ka asnjë send që 

nuk e madhëron Atë, por ju nuk e kuptoni madhërimin që ata 

bëjnë”. Megjithëkëtë ajeti njofton se Ai: “Ai me të vërtetë është i 

Buti e shumë falës”, domethënë se Ai nuk u asgjëson e nuk u 

dënon menjëherë as për shkak të mohimit tuaj, as për shkak se ju i 

bëni Atij shok e ortak. Në të kundërt, Ai u jep kohë të 

mjaftueshme dhe hap për ju portën e pendimit (teubeh), me 

qëllim që të plotësohet argumenti kundër politeistëve. 

 Me fjalë të tjera, ajeti thotë: “Ju o politeistë, zotëroni 

kapacitetin për të kuptuar dëlirjen e All‟llahut, të Lartit, të 

Gjithëlartësuarit, të cilin e dëlirin nga të metat edhe grimcat që gjenden 

në botën e ekzistencës dhe të gjitha qeniet e gjalla kudo që të jenë, por që 

nuk e kanë kapacitetin për të kuptuar ekzistencën e të Lartit, ashtu siç e 

keni ju. Ju nuk e madhëroni e nuk e pastroni All‟llahun prej të metave e 

prej mangësive, megjithëkëtë sjelljen tuaj të ulët, All‟llahu përsëri nuk e 

asgjëson menjëherë për shkak se ju nuk e madhëroni Atë, as nuk u 
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ndëshkon menjëherë, por u jep raste të mjaftueshme që ju të njiheni me 

Njësimin (Teuhidin) - All‟llahu është Një e i Vetëm – dhe të hiqni dorë 

prej politeizmit (shirkut) – adhurimit të shuma zotave”. 

 

Madhërimi i qenieve  

 Ajete të ndryshme të Kur‟ànit Famëlartë kanë përmendur 

madhërimin që i bëjnë All‟llahut të Lartësuar të gjitha qeniet që 

ekzistojnë në gjithësi. Madje disa ajete të Kur‟ànit, si për shembull 

ajeti që kemi objekt studimi, na e shtie ndër mend të gjithëve, pa 

asnjë përjashtim dhe na thonë se të gjitha qeniet që ekzistojnë në 

gjithësi, në tokë, në qiej, në yjet e në hapësirat e kozmosit, njerëzit, 

kafshët, gjethet e pemëve, deri edhe grimcat më të vogla, të gjithë 

janë pjesëmarrës në këtë madhërim e në këtë falënderim të 

përgjithshëm kushtuar All‟llahut të Lartësuar. 

 Kur‟àni Famëlartë shpjegon qartë se bota e ekzistencës 

është një pjesë e vetme e madhërimit dhe e falënderimit, se çdo gjë 

që ekziston, e madhëron All‟llahun e Lartësuar në një formë të 

përcaktuar dhe e falënderon Filluesin e çdo gjëje. Përveç kësaj, 

ajeti na thotë se fuqia e këtij madhërimi e falënderimi mbush 

gjithësinë pa anë e pa fund, por injorantët nuk kanë mundësi ta 

dëgjojnë këtë zë kaq të ëmbël, sepse ata janë e kundërta e atyre që 

shikojnë, e kundërta e atyre që mendojnë, e kundërta e dijetarëve, 

të cilëve All‟llahu u ka ndriçuar zemrat e shpirtrat me dritën e 

besimit, prandaj vetëm këta e dëgjojnë këtë zë shumë mirë nga të 

gjitha anët. 

 Në mesin e dijetarëve të fesë, interpretuesve të Kur‟ànit 

Famëlartë dhe filozofëve ka shumë thënie në lidhje me të vërtetën 
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e interpretimit të këtij falënderimi për All‟llahun e Lartësuar dhe 

të këtij madhërimi e pastrimi nga të metat e mangësitë që i bëhet 

të Gjithëpushtetshmit. Disa e konsiderojnë këtë falënderim e këtë 

madhërim gjendje, të tjerë e konsiderojnë fjalë dhe, në mënyrë të 

përmbledhur, fjalët e tyre janë si më poshtë vijon: 

 1- Disa besojnë se të gjitha grimcat e të gjitha qenieve që 

gjenden në këtë botë, kanë një lloj perceptimi ndjenjash, që është e 

njëjtë si te qeniet, si tek ato pa arsye. Të gjitha qeniet e madhërojnë 

dhe e falënderojnë All‟llahun në kuadrin e botës së tyre të veçantë, 

pavarësisht se ne as nuk e kuptojmë, as nuk e dëgjojmë këtë 

madhërim e falënderim që ato bëjnë. Shumë ajete të Kur‟ànit e 

theksojnë këtë të vërtetë, si për shembull ajeti 74 i sures “El 

Bekare”, ku përshkruhen gurët ose një lloj i veçantë gurësh, që 

thotë: “dhe prej tyre (gurëve) që rrokullisen poshtë nga frika 

ndaj All‟llahut”; ose fjala e All‟llahut të Lartësuar në ajetin 11 të 

sure “Fussilet”: “dhe atij (qiellit) e tokës i tha: „Qasjuni urdhrit 

Tim me dëshirë ose me imponim‟, ata të dy thanë: „Po i qasemi 

me dëshirë‟”. 

 2- Shumë të tjerë mendojnë se ky falënderim dhe ky 

madhërim i All‟llahut të Lartësuar, duke e pastruar Atë prej të 

metave e prej mangësive, shprehet prej të gjitha sendeve me atë që 

ne e kemi emërtuar “gjuha e gjendjes”. Pra, madhërimi i 

falënderimi që ato bëjnë, kuptohet nga gjendja dhe është kuptim i 

vërtetë dhe joalegorik, por “gjuha e gjendjes” nuk është me fjalë. 

(Reflekto në lidhje me këtë çështje.) 

 Që kjo çështje të bëhet më e qartë, le ta konkretizojmë me 

një shembull nga jeta jonë: ndodh që ne të shikojmë shenja 

pakënaqësie e dhimbje, ose pagjumësi në fytyrën ose në sytë e një 
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personi dhe i themi atij: “Ore, pavarësisht se ti nuk po na thua 

asnjë fjalë në lidhje me këtë, sytë e tu thonë se nuk ke fjetur natën 

që kaloi”; ose i themi atij: “Fytyra jote tregon se nuk je i qetë dhe të 

dhemb diçka”; madje “gjuha e gjendjes” ndodh që të jetë në një 

shkallë qartësie sa e eklipson edhe “gjuhën e fjalës”, kur 

bashkëbiseduesi ynë mundohet të mbulojë gjendjen e tij me fjalë. 

 Pikërisht ky është edhe kuptimi i shprehur prej Prijësit të 

Besimtarëve, ImamAli bin Ebù Tàlibit (Paqja qoftë mbi të!) kur tha: 

“Askush nuk mban dot brenda ndonjë gjë, pasi ajo do të shfaqet 

në nëntekstin e fjalëve të tij ose në pamjen e fytyrës së tij”.1 

 Nga ana tjetër, a mund të vërtetohet se një pikturë shumë e 

bukur tregon shijen dhe mjeshtërinë e lartë të atij që e ka 

pikturuar, a e lavdëron piktorin ajo? A mund të mohohen fjalët e 

mira për librat me poezi e me vepra të tjera të letrave dhe që ato të 

lavdërohen për talentin, e për shijet e holla që shprehin? A mund 

të mohohet që një ndërtesë ose një fabrikë e madhe, ose një “tru 

elektronik” i komplikuar, ose diçka tjetër të ngjashme me këto që 

u thanë? Të gjitha këto e lavdërojnë ndërtuesin e shpikësin me 

“gjuhën e gjendjes”, pa shqiptuar asnjë fjalë. 

 Prandaj është detyrim jo vetëm të miratosh, por edhe të 

dorëzohesh para faktit se bota është diçka e çuditshme dhe e 

mbushur me të panjohura të shumta, me pjesëza para të cilave 

njeriu mbetet i hutuar, por të gjitha këto e madhërojnë dhe e 

falënderojnë Krijuesin e tyre të Lartësuar. Atëherë, mos vallë 

vetëm fjala “subhane” shpreh pastrimin e All‟llahut nga të gjitha të 

                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, Fjalët e shkurtra, nr 26.  
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metat, në një kohë që i gjithë sistemi i gjithësisë flet se Krijuesi i 

këtij sistemi s‟ka asnjë të metë e asnjë mangësi? 

 Mos vallë vetëm fjala “elhamdu” – falënderim – shpreh të 

gjitha cilësitë e plota të All‟llahut? Njerëzit dhe gjithësia flasin për 

cilësitë e plotësuara të një Krijuesi, për diturinë e Tij, për fuqinë e 

Tij të madhe, aq e madhe sa nuk shprehet dot me fjalët e njerëzve, 

madje flet edhe për urtësinë e Tij pambarimisht të gjerë.  

 Zhvillimi i dijeve njerëzore dhe zbulimi i disa sekreteve e të 

fshehtave të kësaj bote e shpjegojnë më qartë në mënyrë më të 

dukshme këtë falënderim për All‟llahun dhe këtë dëlirje të Tij prej 

të metave e prej mangësive. Për shembull, në ditët e sotme 

biologët kanë shkruar libra të shumtë rreth gjetheve të pemëve, 

rreth qelizave të tyre dhe për shtatë shtresat e brendshme të 

përbërjes së tyre; kanë shkruar libra për aparatin e frymëmarrjes 

së bimëve apo për rrugën e ushqyerjes së tyre dhe për çështje të 

tjera që kanë lidhje me botën bimore. 

 Për të gjitha këto, çdo gjethe thotë me “gjuhën e gjendjes”: 

“Vetëm All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm. Zëri se si e dëlirin ato 

All‟llahun nga të metat përhapet nëpër arat e mbjella e nëpër pyje, 

nëpër male e nëpër lugina, por injorantët nuk e kuptojnë këtë, 

sepse gjërat që madhërojnë All‟llahun, ata i konsiderojnë sende të 

ngurta që nuk flasin”. 

 Ky kuptim në lidhje me “tesbijhun” – dëlirjen prej të metave 

të All‟llahut – dhe ky falënderim i veçantë për Atë, është veprim që 

e bëjnë të gjitha gjërat që ekzistojnë dhe është plotësisht e 

kuptueshme. Veç kësaj këtu lind nevoja që të besojmë për 

ekzistencën e kuptimit dhe të ndjenjave për secilin prej grimcave 
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të gjërave që ekzistojnë në gjithësi, sepse për këtë s‟ka asnjë 

argument të formës së prerë. Prandaj themi se qëllimi në ajetet e 

mësipërme që flasin për pastrimin e All‟llahut prej të metave e 

prej mangësive (tesbijh) dhe për falënderimin (elhamd) për 

Krijuesin që bëjnë të gjitha sendet, realizohet me “gjuhën e 

gjendjes”. 

 

Përgjigje për një pyetje  

 Këtu na mbetet vetëm një pyetje: kur qëllimi me lavdërimin 

e me madhërimin qenka për të pastruar, për të madhëruar, për të 

pohuar fuqinë e Krijuesit të Gjithëfuqishëm dhe shpjegimi i 

cilësive të larta e të përhershme të All‟llahut, por ajeti thotë: “por 

ju nuk e kuptoni madhërimin që ata bëjnë”. Nëse disa me të 

vërtetë nuk arrijnë të kuptojnë këtë të vërtetë, a e kuptojnë dhe a e 

dinë dijetarët këtë çështje? 

 Për këtë pyetje ka dy përgjigje:  

 a- ajeti i drejtohet shumicës që nuk ka dijeni, i drejtohet 

masës së njerëzve në përgjithësi, në mënyrë të veçantë politeistëve 

(mushrikëve), pasi dijetarët besimtarë janë pakicë dhe janë të 

përjashtuar prej përgjithësimit, sipas rregullit: në çdo përgjithësim 

ka përjashtim; 

 b- ajo që ne dimë prej sekreteve dhe të fshehtave të 

gjithësisë kundrejt gjërave që nuk dimë, është si një pikë uji në det, 

ose si një grimcë kundrejt një mali të madh. Madje edhe kur ne 

mendojmë drejt, përsëri nuk kemi mundësi te themi se ajo që 

njohim është shkencë, pasi në të vërtetë s‟kemi mundësi të 
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dëgjojmë dëlirjen nga të metat (tesbijh) dhe falënderimin (hamd) 

të sendeve që gjenden në gjithësi, pavarësisht nga sasia e diturisë 

që na është dhënë. Në të vërtetë, ajo që dëgjojmë është vetëm një 

fjalë prej këtij libri të madh! 

 Mbi këtë bazë, ajeti i nderuar u flet mbarë njerëzve të botës: 

“Në të vërtetë, ju nuk e kuptoni madhërimin dhe falënderimin që bëjnë 

sendet që gjenden në gjithësi me “gjuhën e gjendjes” së vet; ajo që ju 

kuptoni, nuk barazohet në asnjë send në raport me ato që ju nuk i dini e 

nuk i njihni”. 

 3- Disa interpretues të Kur‟ànit janë shprehur për 

mundësinë e falënderimit e të madhërimit (hamd ue tesbijh) me 

gjuhën e “gjendjes” dhe me gjuhën e “fjalës”, pra kemi të bëjmë 

me një madhërim e një falënderim të përbërë prej të dyja llojeve të 

gjuhës. Ata besojnë se është madhërim krijimtar dhe legjislativ, 

sepse shumica e njerëzve dhe të gjithë engjëjt e falënderojnë 

All‟llahun nëpërmjet perceptimit dhe ndjeshmërisë se All‟llahu 

duhet madhëruar e falënderuar, por edhe të gjitha grimcat e 

ekzistencës flasin për madhështinë e Krijuesit me “gjuhën e 

gjendjes” së tyre. Pavarësisht se këto dy lloje falënderimi e 

madhërimi janë të ndryshme, ato kanë të përbashkët kuptimin më 

të gjerë të fjalëve falënderim (hamd) dhe madhërim (tesbijh), 

dëlirje nga çdo lloj e mete dhe nevoje.  

Interpretimi i dytë, siç duket nga ana e jashtme e fjalëve, 

është më i pranueshëm për shpirtin te disa interpretues të tjerë. 
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Disa transmetime të ardhura prej Familjes së pastër 

profetike 

 Në lidhje me këtë çështje kanë ardhur shprehje 

kuptimplota prej haditheve të të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

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

transmetuara prej Ehli Bejtit, familjes së pastër të Profetit (Paqja 

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

 * Njëri prej shokëve të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) 

tregon: “Pyeta Imamin për interpretimin e fjalës së të Lartit: „nuk 

ka asnjë send që nuk e madhëron Atë‟. Imami (Paqja qoftë mbi të!) 

tha: „Çdo send e madhëron dhe e falënderon All‟llahun, madje kur 

shohim murin të shembet, shembja është madhërimi që bën 

muri‟”1.  

* Prej Imam Muhammed Bàkirit (Paqja qoftë mbi të!) transmetohet 

se ai ka thënë: “I Dërguari i All‟llahut ka ndaluar që kafshët të 

damkosen me shenjë në fytyrë dhe që të rrihen në fytyrë, sepse 

fytyrat e tyre e madhërojnë dhe e falënderojnë Zotin e tyre”.2 

 * Prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) transmetohet fjala e 

tij: “S‟ka asnjë shpend që bëhet gjah në tokë e në det (në ujë), s‟ka 

asnjë send që vrasin bishat, përveçse për shkak se preja ka 

ngushtuar madhërimin (tesbijhun)”.3 

 * Një ditë kur Imam Bàkiri (Paqja qoftë mbi të!) dëgjoi të 

cicëronin harabelat, i tha Ebù Hamza El Mithàlij, që ishte njëri prej 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn” vëll. 3, f. 168. 
2 “Nùruth Thekalejn” vëll. 3, f. 168. 
3 Burimi i mësipërm. 
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besnikëve të tij: “Harabelat madhërojnë Zotin e tyre të 

Gjithëpushtetshëm dhe kërkojnë ushqimin e tyre të ditës”.1 

 * Në një hadith tjetër lexojmë se i Dërguari i All‟llahut 

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

shkoi te Aisheja dhe i tha: “Laji këto dy rroba”; ajo i tha: “O i 

Dërguar i All‟llahut, ato unë i kam larë dje”, por i Dërguari i 

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

familjen e tij!) i tha: “A nuk e di se rroba e madhëron All‟llahun 

dhe kur ndotet e ndërpret madhërimin që bën”.2  

 * Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) lexojmë fjalën e tij: “I zoti i kafshës ka gjashtë 

detyrime ndaj kafshës së tij: të mos e ngarkojë më shumë nga sa 

kafsha ka fuqi të mbajë, të mos e bëjë kurrizin e kafshës vend për 

të biseduar hipur mbi të, t‟i japë ushqim kur zbret prej kafshës, të 

mos e damkosë dhe të mos e rrahë kafshën në fytyrë, sepse kafsha 

e madhëron All‟llahun (thotë subhanell‟llàh) dhe t‟i japë ujë, para 

se të niset me kafshën”.3 

 Ky grup hadithesh e transmetimesh, falë disa kuptimeve të 

hollësishme që përmbajnë, vë në dukje se madhërimi (tesbijhu) i 

përgjithshëm i të gjitha sendeve, i përfshin ato pa asnjë përjashtim. 

Kjo është në përputhje të plotë me atë që thamë në interpretimin e 

dytë (se madhërimi është struktural, ose është madhërim me 

“gjuhën e gjendjes).  

                                                            
1 Prej Ebù Neijm El Isfehànij në librin “Halij‟jetul-eulijài”, (cituar prej tefsirit “El 
Mizàn”. 
2 Burimi i mësipërm. 
3 Prej “El Kàfij”, tekstualisht siç është përmendur në tefsirin “El Mizàn”. 
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 Në lidhje me atë që lexuam në tubën e haditheve e të 

transmetimeve, se kur rroba ndotet e ndërpret madhërimin për 

All‟llahun, është e barasvlefshme me thënien se kur krijesat ruajnë 

pastërtinë natyrale, ato i kujtojnë njeriut Krijuesin e tij dhe, kur ato 

e humbin pastërtinë natyrale, atëherë nuk e kujtojnë më njeriun. 
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Ajetet 45 - 48 

َت ِإَوَذا
ۡب
َ  ىۡبُلرۡبَ انَ  كََر  ََِم َوَبۡيۡب َِة ثَحۡب ََ  َجَ يۡب ِي َُِٔن بِ  ٱِهَّلل ٌِ  ِ َ ةباة  ٱِخَرةِ  ََّل يُ ۡب
ا  ُذٔرا صۡب َِة ڍِهَّلٌل ا  ِإَوَذا وََجَ يۡب ًۡب َوكۡبرا ِٓ ِ ٔهُ َوِِفٓ َ اَذاُ ُٓ َل ن َحفۡب

َ
ِهَّلِلًح   ِز

َ
ًۡب   ِٓ ِ   كُئُب

 لََعَ
َ هُ  ىۡبُلرۡبَ انِ َذَنرۡبَت َربِهَّللَم ِِف  ا ۥ وَ ۡب ًۡب ُجُفٔرا َب رِِْ دۡب

َ
  َٰٓ اْ لََعَ ۡٔب َُ  ڎ َوىِهَّلل ۡب ة َّنِهَّلل ٍَ ِ ًُ ث يَ عۡب

َ
  

ٍُِ َٔن ثِِّ  َذ ىَٰٓ إِذۡب َحُلُٔل ۦٓ  َصۡب َٔ ًۡب ََنۡب ُْ ٍُِ َٔن إََِلۡبَم ِإَوذۡب  َذ ٔنَ  إِذۡب  َصۡب ٍُ  إِن  ىلِهَّلل يِ
ُحًٔرا  صۡب ِهَّلٌل ٔاْ لََم  ُُظرۡب  ڏدَتِهَّللجُِ َٔن إَِّلِهَّلل رَُجٗلا  ُب َسةَل  َن ۡبَف ََضَ ٌۡب

َ ٔاْ فََٗل  ۡلۡب  فََؾيُّ
َذِف ُ َٔن َشبِ ٗلا    ڐ َصۡب

“Kur ti e lexon Kur‟ànin, ndërmjet teje dhe atyre që nuk besojnë 

në Botën Tjetër, Ne vëmë një perde të padukshme.”  

“Mbi zemrat e tyre Ne kemi vënë një mbulesë dhe në veshët e 

tyre një shurdhim të thellë që nuk mund ta kuptojnë atë 

(Kur‟ànin) dhe, kur ti përmend në Kur‟àn vetëm Zotin tënd, ata 

kthejnë shpinën e largohen.”  

“Ne e dimë më mirë përse ata e dëgjojnë atë (Kur‟ànin) kur vijnë 

për të të dëgjuar ty, (dimë më mirë) edhe kur ata bisedojnë në 

fshehtësi dhe kur mizorët thonë: në të vërtetë po ndiqni një 

burrë të magjepsur.”  

“Shiko çfarë etiketash (përçmuese) të veshin; ata kanë shkarë në 

rrugën e humbjes dhe s‟kanë mundësi të gjejnë rrugën (e 

vërtetë).” 
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Shkaku i zbritjes 

 

 Një grup prej interpretuesve të Kur‟ànit Famëlartë, si Et 

Tabresij në tefsirin “Mexhmeul Bejjan” dhe Fahkru Rràzij në 

tefsirin “El Kebir”, si dhe të tjerë, në lidhje me shkakun e zbritjes 

së këtyre ajeteve janë shprehur se ato kanë zbritur për një grup 

politeistësh (mushrikësh) që fyenin Profetin (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kur ai lexonte Kur‟àn 

dhe kur falte namaz në Qabe natën, ata i gjuanin atij me gurë dhe 

e pengonin që t‟u bënte thirrje njerëzve që të besonin në fe, 

prandaj All‟llahu i Gjithëfuqishëm vendosi mes tij e atyre një 

perde dhe kështu ata s‟kishin mundësi as ta fyenin, as ta 

pengonin.  

 Et Tabresij është shprehur edhe për mundësinë se ndalimi i 

politeistëve që të mos e pengonin të Dërguarin e All‟llahut (Paqja 

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

realizuar duke hedhur frikën në zemrat e tyre.1 

 Ndërsa Fakhru Rràzij në lidhje me shkakun e zbritjes së 

këtyre ajeteve thotë: “Këto ajete kanë zbritur në lidhje me një grup 

politeistësh që fyenin të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur ai u lexonte 

njerëzve Kur‟ànin. Gjithashtu transmetohet se sa herë që Profeti 

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

lexonte Kur‟àn për njerëzit, menjëherë ngriheshin katër burra prej 

tribusë Kusaj dhe qëndronin dy në krahun e djathtë, dy të tjerë në 

                                                            
1 “Mexhmeul Bejjàn”, vëll. 3, f. 418. 
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krahun e majtë të tij; të katër duartrokisnin e vërshëllenin dhe e 

ngatërronin zërin e tij me vjershat që recitonin”.  

 Më poshtë Fafkhru Rràzij shton: “Transmetohet prej Ibni 

Abbàsit se Ebù Sufjàni, Nadër bin Harthi, Ebù Xhehli dhe të tjerë 

shkonin e rrinin me Profetin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe dëgjonin bisedën e tij. Një ditë 

Nadri tha: „Unë nuk e di se ç‟thotë Muhammedi, veçse shikoj që 

buzët e tij lëvizin‟; Ebu Sufjàni tha: „Në të vërtetë, unë mendoj se 

disa nga ato që ai thotë janë të vërteta‟; kurse Ebù Xhehli tha: „Ai 

është i çmendur‟; ndërkaq Ebù Lehebi tha: „Ai është falltar‟ dhe 

Huvejtab Abdul Uzà tha: „Ai është poet‟. Ndërkaq zbriti ajeti: 

“Kur ti e lexon Kur‟ànin, ndërmjet teje dhe atyre…”.1  

 

 

Komentimi 

 

Mendjemëdhenjtë dhe pengesat për marrjen e diturisë 

 Pas ajeteve të mësipërme, shumë vetë shtrojnë pyetjen: 

çështja e Njësimit të All‟llahut (Teuhid) u bë e qartë dhe u tha se të 

gjitha krijesat e All‟llahut e dëshmojnë Njësimin, atëherë përse 

nuk e pranonin politeistët këtë të vërtetë dhe përse nuk e dëgjonin 

Kur‟ànin, megjithëse e dëgjonin kur lexohej në prani të tyre?  

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 20, f. 220-221. 
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 Ajetet që janë objekt studimi mund të shërbejnë si përgjigje 

për këtë pyetje, pasi ajeti i parë prej këtij grupi ajetesh thotë: “Kur 

ti e lexon Kur‟ànin, ndërmjet teje dhe atyre që nuk besojnë në 

Botën Tjetër, Ne vëmë një perde të padukshme”. Kjo perde e 

padukshme ishte fanatizmi, arroganca, mendjemadhësia dhe 

injoranca e tyre. Të gjitha këto vese të urryera i pengonin të 

vërtetat e Kur‟ànit të hynin në mendjet e tyre, nuk i lejonin 

politeistët të kuptonin të vërtetat e qarta kur‟ànore, siç është 

Njësimi i All‟llahut (Teuhidi), Ringjallja pas vdekjes, drejtësia e 

thirrjes që bënte Profeti dhe të tjera. 

 Për sa i përket fjalës së ajetit “mestùren” - të padukshme - 

nëse është cilësor për fjalën perde, për personin e të Dërguarit të 

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

familjen e tij!) apo për të vërtetat kur‟ànore, këtë çështje dhe 

çështjen e mbulimit të Krijuesit të Lartësuar do ta trajtojmë gjatë 

studimit. 

 Ajeti në vijim thotë: “Mbi zemrat e tyre Ne kemi vënë një 

mbulesë dhe në veshët e tyre një shurdhim të thellë”. Pra, ne i 

kemi mbuluar zemrat e tyre me disa perde që ata të mos e marrin 

vesh kuptimin e Kur‟ànit, gjithashtu edhe veshët e tyre i kemi 

shurdhuar me një peshë të rëndë, prandaj ata: “dhe, kur ti 

përmend në Kur‟àn vetëm Zotin tënd, ata kthejnë shpinën e 

largohen”. 

 S‟ka gjë më të habitshme se të largohesh prej së vërtetës, 

prej lumturisë e prej shpëtimit, prej fitores e prej kuptimit. Një 

kuptim të ngjashëm me këtë çështje e gjejmë edhe në ajetet 50 dhe 

51 të sures “El Mudeth‟thir”: “Si të ishin gomerë të trembur që 
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ikin prej luanit”, domethënë si gomerët që largohen me vrap prej 

luanit. 

 Në vijim, All‟llahu i Lartësuar shton edhe një herë: “Ne e 

dimë më mirë përse ata e dëgjojnë atë (Kur‟ànin) kur vijnë për të 

të dëgjuar ty”, domethënë: All‟llahu i Lartësuar e di qëllimin 

përse ata vijnë të dëgjojnë fjalën tënde dhe përse ata vijnë e rrinë 

me ty, gjithashtu All‟llahu e di mirë edhe kur ata: “(dimë më mirë) 

edhe kur ata bisedojnë në fshehtësi”, kur konsultohen dhe kur 

flasin në fshehtësi me njëri-tjetrin: “dhe kur ata mizorët thonë: në 

të vërtetë po ndiqni një burrë të magjepsur”. Ata në të vërtetë 

nuk vijnë te ti për të dëgjuar fjalën tënde me zemrat e me shpirtrat 

e tyre, por qëllimi i tyre është vetëm sabotimi. Sipas mendjes dhe 

pretendimit të tyre, ata vijnë e rrinë në kuvendet tuaja me qëllim 

që të vënë në dukje gabimet dhe, nëse do të kishin mundësi, 

qëllimi i tyre ishte që të devijonin besimtarët prej rrugës së tyre. 

Zakonisht, persona të tillë e me qëllime të tilla i kanë zemrat të 

mbyllura dhe veshët të zëna, prandaj politeistët nuk shkojnë të 

dëgjojnë burrat që thonë të vërtetën, por shkojnë tek ata vetëm për 

të realizuar qëllimet e tyre djallëzore. 

 Ajeti tjetër është një mesazh që i drejtohet drejtpërdrejtë 

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

tij!) me një frazë shumë të shkurtër, por asgjësuese për qëllimet e 

atij grupi politeistësh. Ajeti njofton: “Shiko çfarë etiketash 

(përçmuese) të veshin; ata kanë shkarë në rrugën e humbjes dhe 

s‟kanë mundësi të gjejnë rrugën (e vërtetë)”. Ajeti nuk ka 

kuptimin që rruga nuk është e qartë dhe se e vërteta është e 

fshehur, por njofton se në sytë e politeistëve ka perde, zemrat e 

tyre janë të mbyllura, prandaj ata nuk i përgjigjen dot së vërtetës, 

sepse mendjet e tyre nuk janë në gjendje të gjejnë udhëzimin në 
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rrugën e drejtë për shkak të injorancës, urrejtjes, fanatizmit e 

mllefit. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Përmbledhje e përgjithshme për ajetet 

 Ajetet objekt i studimit tonë përshkruajnë me imtësi 

gjendjen e të shkarëve në rrugën e humbjes dhe pengesat që nuk i 

lënë ata të njihen me udhëzimin në rrugën e drejtë. Në përgjithësi, 

ajetet thonë se janë vetëm tri pengesa që nuk i lënë politeistët të 

njohin të vërtetën, ndonëse shikimi i rrugës së vërtetë është diçka 

e lehtë. Ja dhe tri pengesat: 

 a- ka një perde ndërmjet teje dhe atyre; kjo perde në të 

vërtetën e saj nuk është gjë tjetër përveçse urrejtja, smira, mllefi e 

armiqësia që ata kanë ndaj teje, që i pengon ata të shohin në 

personin tënd mbajtësin e mesazhit  ose që të kuptojnë fjalën 

tënde, pasi në këndvështrimin e tyre të mirat shndërrohen në të 

këqija; 

 b- mbi zemrat e tyre sundon injoranca dhe ndjekja 

verbërisht e traditës deri në atë shkallë, sa ata nuk e kanë 

gatishmërinë të dëgjojnë fjalën e vërtetë prej cilitdo qoftë; 

 c- shqisat e njohjes te këta persona, si për shembull, veshi, 

ka neveri prej fjalës së vërtetë, prandaj veshi i tyre është si një vesh 
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i shurdhuar. Në një kohë që fjalën e gabuar, ata e dëgjojnë me 

kënaqësi, madje gëzohen shumë kur i dëgjojnë, prandaj ajo 

depërton me shpejtësi në brendësi të tyre. Përvoja ka vërtetuar se 

kur njeriu nuk ka dëshirë për një send, nuk e ka të lehtë të dëgjojë 

për atë, por nëse ai e dëshiron një send, atëherë ai e kupton atë me 

shpejtësi. Kjo tregon se ndijimet e brendshme lënë gjurmë mbi 

ndijimet e jashtme, madje të brendshmet kanë mundësi t‟i 

përshtatin të jashtmet në formën që ato dëshirojnë. 

 Rezultati i këtyre tri pengesave është: 

 1- largimi për të mos e dëgjuar të vërtetën, veçanërisht kur 

është fjala për Njësimin e Krijuesit, sepse Njësimi është në 

kundërshtim me bazat e besimeve e me doktrinat e politeistëve;  

 2- përdorimi i orientimeve të gabuara për të justifikuar 

devijimet e tyre, pasi ata e etiketonin të Dërguarin (Paqja dhe 

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

përçmuese, si magjistar, poet, i çmendur etj. Pa dyshim, 

përfundimi i çdo armiku të së vërtetës do të jetë se punët e tij të 

poshtra do të bëhen perde që e pengojnë atë të shohë të vërtetën 

dhe udhëzimin në rrugën e drejtë. 

 Këtu duhet të theksojmë se kushdo që ka dëshirë të ndjekë 

rrugën e drejtë dhe të sigurohet prej devijimeve, në radhë të parë 

dhe para çdo gjëje, ai ka detyrë të përmirësojë veten, të pastrojë 

zemrën prej urrejtjes, zilisë, mllefit, të pastrojë shpirtin prej 

mendjemadhësisë e arrogancës. Në përgjithësi ka detyrë të 

pastrojë veten prej të gjitha veseve të ulëta, sepse kur zemra 

pastrohet prej tyre bëhet e pastër dhe e çiltër. Për rrjedhojë, shumë 

shpejt ai do të kuptojë të gjitha të vërtetat. Ky është shkaku që ne 
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shikojmë se njerëzit që nuk dinë, por zemrat i kanë të pastra, i 

kuptojnë të vërtetat shumë më shpejt se ai që nuk e ka pastruar 

shpirtin e tij. 

 

2- Përse mbulimi i vishet Krijuesit? 

 Ajetet e Kur‟ànit ia veshin mbulimin Krijuesit, ashtu siç 

thotë ajeti i dytë i grupit të ajeteve që kemi objekt studimi: “Mbi 

zemrat e tyre Ne kemi vënë një mbulesë dhe në veshët e tyre një 

shurdhim të thellë”. Ka edhe ajete të tjera të Kur‟ànit me të njëjtën 

përmbajtje. 

Politeistët mund të thonë se në këto shprehje kur‟ànore bie “erë 

imponimi”, në një kohë që kjo nuk është gjë tjetër veçse jehona e 

punëve të tyre. Në të vërtetë, ky mbulim është për shkak të fajeve 

e të veseve të poshtra të shpirtit të njeriut, pra nuk janë gjë tjetër 

përveçse shenja të punëve të tyre. Veshja e mbulimit dhe e 

shurdhimit Krijuesittë gjithësisë është fakti se vetëm Ai është 

Krijuesi i të veçantave të punëve, prandaj punët e ulëta dhe veset 

e këqija i kanë këto veçanti. Këtë ide e kemi trajtuar në studimet e 

kaluara, duke sjellë për këtë dëshmi të shumta kur‟ànore. 

 

3- Ç‟kuptim ka fraza e ajetit “perde e padukshme”? 

 Në lidhje me frazën e këtij ajeti “perde e padukshme”, në 

mesin e interpretuesve të Ku‟ànit ka mendime të shumta, që po i 

rendisim si më poshtë: 
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 a- fjala “mestùr” - e padukshme - është cilësi e perdes, e cila 

është e fshehur për shikimet e njerëzve, pasi realisht perdja e 

padukshme nuk është gjë tjetër veçse urrejtja, armiqësia e zilia që 

nuk u mundëson atyre të shohin, megjithëse sytë i kanë në ballë; 

në të njëjtën kohë, këto vese të urryera vënë një perde ndërmjet 

njeriut dhe personit që ai e ka zili ose e urren; 

 b- disa të tjerë fjalën “mestùr” - e padukshme – në këtë ajet e 

kanë komentuar në kuptimin e emrit “es‟sàhir” – magjistar; 

 c- pjesa e tretë e interpretuesve të Kur‟ànit fjalën “mestùr” - 

e padukshme – e kanë konsideruar cilësi figurative, në kuptimin se 

perdja nuk është e padukshme, por të padukshme janë të vërtetat 

që gjenden pas saj (si për shembull, personaliteti i të Dërguarit 

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

drejtësia e thirrjes që ai bënte, këshillat që jepte dhe bisedat që ai 

mbante). 

 Kur qëndrojmë në hollësitë e këtyre tri interpretimeve del 

qartë se interpretimi i parë përshtatet më shumë me kuptimin e 

jashtëm të fjalëve të ajetit. 

 Në disa transmetime lexojmë se armiqtë e të Dërguarit 

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

shkonin tek ai kur ishte duke kënduar Kur‟àn me shokët e vet, por 

ata nuk e shihnin. Dukej se ishte madhështia e të Dërguarit (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ajo që i 

ndalonte ata ta shihnin e ta njihnin atë, kështu fjala e tij mbetej e 

largët për veshët e tyre. 
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4- Ç‟kuptim kanë fjalët  “ekin‟neten” dhe “vakren”? 

 Fjala “ekin‟neten” në tekstin e ajetit është në numrin shumës 

dhe në origjinë të fjalës ka kuptimin e mbulesës, që  mund të 

mbulojë një send të çfarëdoshëm, kurse pjesa përbërëse “kin‟n” e 

kësaj fjale është në kuptimin e një ene, në brendësi të së cilës mund 

të ruhet një send i çfarëdoshëm. Por, kuptimi i kësaj fjale shtrihet 

edhe më gjerë, derisa përfshin të gjitha sendet, siç janë perdet, 

shtëpia dhe objektet pas të cilave njeriu fshihet. 

 Kurse fjala e tekstit të ajetit “vakren”, do të thotë rëndim i 

dëgjimit ose është në kuptimin e peshës së rëndë. 

 

5- Komentimi i frazës së ajetit: “mà jestemiùne bihi” - 

“…përse ata e dëgjojnë atë (Kur‟ànin)…”: 

 Në lidhje me interpretimin e kësaj fraze të ajetit kemi dy 

komente: 

 a- dijetari poliedrik Et Tabresij në tefsirin “Mexhmeul 

Bejjàn” dhe Fakhru Rràzij në tefsirin “El Kebir” kanë thënë se 

fraza e ajetit “mà jestemiùne bihi” ka kuptimin qëllimi kryesor i 

dëgjimit. Pra, ne e dimë qëllimin përse ata të dëgjojnë ty. Ata nuk 

kanë as qëllim, as dëshirë të dëgjojnë të vërtetën, por vijnë të të 

dëgjojnë ty me qëllim që të tallen, të lëshojnë akuza dhe të 

çorodisin mendjet e të tjerëve; 

 b- dijetari poliedrik Et Tàbàtabàtàij në tefsirin “El Mizàn” 

këtë frazë të ajetit e konsideron me kuptimin e mjetit për të dëgjuar. 

Pra, ne kemi dijeni për cilindo që dëgjon dhe për çdo vesh që 

dëgjon fjalën tënde, gjithashtu dimë ç‟ka në zemrat e tyre dhe 
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ç‟bisedojnë ata në fshehtësi me njëri-tjetrin. (Është e qartë se 

komentimi i parë është më afër kuptimit të fjalëve të ajetit.) 

 

6- Përse ata e akuzuan Profetin duke thënë se ai është i 

magjepsur?  

 Akuzimi i Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) prej politeistëve (mushrikëve) se ai është i 

magjepsur, tregon se ata kishin qëllim të thoshin për atë se ai 

është i çmendur dhe se magjistarët kishin ndikuar mbi mendjen e 

mbi mendimin e tij, aq sa prekën edhe ndjenjat e tij. Kjo prekje në 

mendje filloi të duket në fjalët që ai thotë – All‟llahu na ndjeftë që 

përsërisim fjalët e politeistëve! 

 Disa interpretues të Kur‟ànit Famëlartë kanë thënë se fjala 

“mes‟hùren”  - “i magjepsur” e ajetit mund të jetë edhe në 

kuptimin e “es‟sàhir” - “magjistar” (ashtu siç theksuam më sipër, 

në gjuhën arabe, mbiemri cilësor disa herë vjen në kuptimin e 

emrit). Me këtë etiketim ata kishin qëllim t‟i jepnin cilësinë e 

magjisë fjalëve të të Dërguarit, me qëllim që fjala e tij të mos 

ndikonte në shpirtrat e në zemrat e njerëzve. Mirëpo, vetë kjo 

akuzë konsiderohet njohje e padyshimtë dhe e nënkuptueshme e 

dimensionit të thirrjes së Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe e efektit që linin fjalët e 

tij te njerëzit.  
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7- Frika që kishin politeistët prej thirrjes së Njësimit 

(Teuhidit) 

 Nga ajetet e mësipërme mësuam si frikësoheshin politeistët 

prej thirrjes së Njësimit (Teuhidit) dhe si largoheshin me vrap kur 

e dëgjonin atë thirrje. Ata frikësoheshin prej thirrjes për Njësimin 

e All‟llahut (Teuhidit) sepse themeli i jetës së tyre ishte politeizmi 

(shirku) dhe adhurimi i idhujve. Për rrjedhojë, të gjitha sistemet që 

rregullonin e sundonin shoqëritë e tyre, vepronin mbi rregullat e 

mbi bazat e adhurimit të shumë zotave (shirk). 

 Njësimi i All‟llahut (Teuhidi) nuk shkatërronte vetëm 

doktrinat e tyre, por edhe sistemin e tyre shoqëror, ekonomik, 

politik e kulturor, si sistem i ndërtuar mbi themelet e politeizmit. 

 Për shembull, qeveria do të jetë në dorën e të 

pafuqishmëve, do të rrëzohet qeveria e mendjemëdhenjve, do të 

marrë fund ndarja klasore e shfrytëzimi, do të shemben edhe të 

tjera dukuri negative që janë rezultat i regjimeve mohuese, 

prandaj edhe krerët e politeistëve përpiqeshin fuqimisht që thirrja 

për Njësimin e All‟llahut të mos arrinte në veshët e të tjerëve. Por 

ata, ashtu siç theksojnë ajetet kur‟ànore, tregoheshin mizorë ndaj 

të pafuqishmëve dhe ndaj atyre që s‟kishin përkrahje, njëkohësisht 

i bënin padrejtësi edhe vetvetes, sepse çdo mizor e kushdo që 

devijon nga rruga e drejtë, në të vërtetë e hap varrin e tij me duart 

e veta. 

 Është kuptimplotë njoftimi i Kur‟ànit Famëlartë se këta 

politeistë për të justifikuar mëkatet e tyre dhe vazhdimin e tyre në 

llumin e mohimit, gjithnjë pyesnin për kohën e ndodhjes së 

përmbysjes së botës (Kiametit) dhe Kur‟àni përgjigjet: “Por njeriu 
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ka dëshirë të vazhdojë edhe më tej në mëkate. Prandaj edhe 

pyet: „Kur është Dita e Kiametit?‟” (sure “El Kijàmeh”, ajetet 5-6). 

Fjalët e ajetit tregojnë se politeistët i largohen mbajtjes së 

përgjegjësisë. 
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Ajetet 49 - 52 

 

 ْ ٔٓا ُ ا َوكَةل ة َجِ ي ا جۡبُ ٔزَُٔن َخيۡبلا ٍَ َ  ُِِهَّللة ل
َ
ة َوُرَف ًذة   ٍا ِهَّلِلة ِعَل   َِذا ُن

َ
ٔاْ ڑ    ۞كُوۡب ُنُُٔ

وۡب َ ِ يً ا 
َ
وۡب  ڒِ َ ةَرةً  

َ
  َ ٌَ ًۡب  فََصَ ُلٔلَُٔن  ُّبُ ِِف ُغُ ورُِك ة يَسۡب ِهَّلٍل ة ّمِ  َخيۡبلا

ۖۡ كُِو  ِييُ ِ ُ َُة َِت   ٱِهَّلل ٌَ ًۡب َوَ ُلٔلَُٔن  ُٓ ِۡبغُِؾَٔن إََِلۡبَم رُُ وَش ةٍٖۚ فََصُح َل َمرِهَّلل وِهَّلل
َ
ًۡب    َذَفَرُك

ة  ن يَُسَٔن كَرِ جا
َ
ۖۡ كُوۡب َعَ َٰٓ   َٔ ۡٔبمَ  ړُْ ِ يَ ِ ه ٍۡب َذِ  ُجَٔن ِ َ ًۡب فَتَصۡب ُعُٔك  ۦ يَ ۡب

ًۡب إَِّلِهَّلل كَيِ ٗلا  ِثۡبُذ َُِّٔن إِن ٱِهَّلل   ڔَوَتُظ

 

“Ata thanë: vallë pasi të jemi bërë kocka të kalbur, tokë e 

pluhur, do të bëhemi krijesë e re dhe e ringjallur?” 

“Thuaj: edhe nëse jeni gurë e hekur!”  

“Ose ndonjë krijesë që në mendjet tuaja u duket e madhe; ata 

do të thonë: kush do të na kthejë ne në jetë? Thuaj: Ai që u 

krijoi për herë të parë; ata do të tundin kokat e tyre në drejtimin 

tënd dhe do të thonë: kur do të ndodhë ajo (Ringjallja)? Ndoshta 

do të jetë afër.“  

“(Ringjallja do të ndodhë) atë Ditë kur Ai u thërret dhe ju i 

përgjigjeni të përulur duke e lavdëruar Atë, por u duket se 

qëndruat (në atë botë) vetëm për pak kohë.” 
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Komentimi 

 

Ringjallja dhe llogaridhënia do të ndodhin patjetër 

 Ajetet e mësipërme bënin fjalë për Njësimin e All‟llahut 

(Teuhidin) dhe për luftën kundër politeizmit (shirkut), ndërsa 

ajetet në vijim flasin për Ringjalljen, e cila konsiderohet plotësim 

për Teuhidin (Njësimin e All‟llahut).  

 Më sipër kemi thënë se doktrinat më të rëndësishme islame 

përfaqësohen në fillimin e në Ringjalljen e njeriut. Këto dy baza e 

edukojnë njeriun praktikisht e moralisht, e sprapsin atë prej 

fajeve, i bëjnë thirrje të mbajë përgjegjësitë e tij dhe e udhëzojnë 

atë në rrugën e plotësimit. 

 Ajetet që kemi objekt studimi u japin përgjigje tri pyetjeve 

ose tri dyshimeve të mohuesve të Ringjalljes. Në fillim, këto ajete 

tregojnë se ç‟thonë mohuesit e Ringjalljes me fjalët e tyre: “Ata 

thanë: „Vallë pasi të jemi bërë kocka të kalbura, tokë e pluhur 

do të bëhemi krijesë e re dhe e ringjallur?”.1 

 Ata (politeistët) thonë: “Si është e mundur të mblidhen ato 

kocka të shkërmoqura e të shpërndara në çdo vend? A është e 

mundur që në ato kocka të rikthehet jeta edhe një herë tjetër? Veç 

kësaj ku janë këto kocka të bëra pluhur e të shpërndara në çdo 

kodër e në çdo faqe kodre, kundrejt njeriut të gjallë, të fuqishëm e 

të mençur? 

                                                            
1 Fjala e ajetit “rufàten” thuhet për çdo gjë të vjetër të shkërmoqur e të 
shkatërruar. 
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 Shprehja kur‟ànore në këtë ajet të nderuar tregon me 

argument se i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) në thirrjen që bënte shpjegonte qartë 

ringjalljen trupore pas vdekjes së njeriut. Gjithashtu ai shpjegonte 

se nëse do të bëhej fjalë vetëm për ringjalljen shpirtërore, nuk do 

të kishte asnjë shkak për të sjellë probleme të tilla që sajojnë 

kundërshtarët e mohuesit e Ringjalljes. 

 Në përgjigjen që u jep kundërshtarëve e mohuesve të 

Ringjalljes, Kur‟àni Famëlartë shpjegon qartë se çështja e 

ringjalljes së kockave të njeriut, është një punë e lehtë dhe 

plotësisht e mundshme. Madje u thotë atyre edhe sikur ju të ishit 

gurë ose hekur: “Thuaj: „Edhe nëse jeni gurë e hekur‟”, madje 

edhe sikur të ishit më të fortë se guri e hekuri dhe shumë larg prej 

jetës nga sa janë këto dy elemente: “Ose ndonjë krijesë që në 

mendjet tuaja u duket e madhe”. Pra, ajeti u thotë atyre qartë: 

sido që të jeni, Ringjallja është e ardhmja juaj. 

 Është e qartë se kockat pasi shpërbëhen e shkatërrohen, 

bëhen tokë, por në tokë gjithmonë janë gjurmët e jetës: aty rriten 

bimët, rriten edhe gjallesat, për më tepër vetë origjina e krijimit të 

njeriut është prej tokës. Me pak fjalë, toka është baza e jetës. 

 Për sa i përket gurit dhe hekurit, ose asaj që është edhe më 

e madhe se këto dy elemente, me këto fjalë Kur‟àni sfidon ata që 

mohojnë Ringjalljen. Ndërmjet këtyre punëve dhe jetës ka një 

dallim shumë të gjerë, pasi, për shembull, bimët nuk mund të 

mbijnë as në hekur, as në shkëmbinj, mirëpo Kur‟àni e bën të qartë 

se për Krijuesin, të gjitha këto s‟kanë asnjë dallim. Prandaj u 

kujton mohuesve të Ringjalljes: “Prej çdo lënde qofshi, kthimi juaj 
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në jetë pas vdekjes është plotësisht i mundur, madje Ringjallja 

është e ardhmja ku do të përfundoni patjetër”. 

 Gurët shpërbëhen e shndërrohen në tokë. Edhe origjina e 

jetës buron prej tokës. Edhe hekuri hyn në reaksion me sendet që 

gjenden në tokë. Kështu edhe ai hyn në origjinën e lëndës së tokës 

dhe përbërësve të saj, të cilat gjithashtu janë origjina e jetës që 

buron nga brendësia e vetë hekurit dhe prej aty kalon në të gjitha 

qeniet e gjalla. Për rrjedhojë, të gjitha qeniet e gjalla, patjetër edhe 

njeriu, përmbajnë në konstruktin e tyre një përzierje metalesh e 

metaloidesh. Ky shndërrim e ky ndryshim në lëvizjen e qenieve 

është një argument që tregon se të gjitha sendet  kanë aftësinë e 

shndërrimit në një qenie të gjallë me një ndryshim të vetëm që 

ndodh me shkallë e me etapa. Kështu disa sende janë në një 

shkallë më të afërme me jetën, si toka, disa të tjera janë në një 

shkallë më të largët me jetën, si për shembull, guri e hekuri. 

 Pyetja tjetër skeptike e atyre që mohojnë Ringjalljen pas 

vdekjes është: po e pranojmë se ato kocka të shkërmoqura e të 

bëra tokë e pluhur mund të rikthehen në jetën e gjallë, por cili 

është ai që ka fuqi të realizojë këtë proces kaq të ndërlikuar? 

 Këtë pyetje Kur‟àni Famëlartë e formulon me fjalën e vetë 

mohuesve të Ringjalljes pas vdekjes, të cilët pyesin: “ata do të 

thonë: „Kush do të na kthejë ne në jetë?‟”. Kësaj pyetjeje, Kur‟àni 

i përgjigjet me fjalën e të Lartit: “Thuaj: „Ai që u krijoi për herë të 

parë‟”. Nëse dyshimi juaj është rreth mundësisë së Ringjalljes, 

ajeti u thotë atyre: “Në fillim ju ishit tokë, atëherë cila është 

pengesa që pasi të bëheni tokë, Ai t‟ju kthejë edhe një herë tjetër 

në jetë prej së njëjtës tokë?!” 
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 Nëse dyshimi juaj është për mundësinë krijimit, Krijuesi që 

ju krijoi në fillim prej tokës, ka mundësi ta përsërisë sërish këtë, 

sepse dispozita e shembujve për të lejuarat e për të palejuarat 

është e barabartë.  

 Pas përfundimit të dyshimit të parë e të dytë që lakojnë 

mohuesit e Ringjalljes, ajetet trokasin në dyshimin e tretë të tyre, 

të cilin ajeti e shtjellon me fjalën e vetë mohuesve të Ringjalljes 

dhe thotë: “ata do të tundin kokat e tyre në drejtimin tënd dhe 

do të thonë: „Kur do të ndodhë ajo (Ringjallja)?‟”. 

 Fjala e ajetit “fesejungidùne”, është në kuptimin e shtrirjes së 

kokës në drejtim të personit përballë, për shkak të habisë që të 

ngjallin fjalët e tij. 

 Në të vërtetë, qëllimi i tyre me këtë pyetje kishte të bënte 

me fjalët e tyre: nëse ne e njohim fuqinë e Krijuesit për Ringjalljen 

e njeriut pas vdekjes prej tokës e prej hekurit, kjo mbetet thjesht 

një premtim që ne nuk e dimë nëse do të realizohet. Nëse kjo do të 

arrihet në mijërat e në miliona vitet e ardhshme, çfarë efekti do të 

ketë për ditët tona, pasi e rëndësishme është që të flasim për të 

tashmen dhe jo për të ardhmen! 

 Këtyre politeistëve Kur‟àni u përgjigjet: “Ndoshta do të 

jetë afër”. Natyrisht që Dita e Ringjalljes është afër, sepse mosha e 

jetës në tokë, sado që të zgjatet, në krahasim me jetën e 

përhershme nuk është asgjë. Pra, është vetëm disa çaste të shpejta 

e kalimtare, që shumë shpejt do të mbarojnë. 

 Përveç kësaj, përmbysja e botës (Kiameti) në përfytyrimin 

tonë të kufizuar është larg, kurse parathënia e Kiametit, që është 

vdekja, konsiderohet e afërt prej të gjithëve, sepse vdekja 
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konsiderohet Kiameti i vogël. (Kur njeriu vdes për atë ka ndodhur 

Kiameti.) Është e vërtetë se vdekja nuk përfaqëson përmbysjen e 

madhe (Kiametin e vërtetë), por vdekja është shenjë e Kiametit 

dhe një dukuri që na kujton atë. 

 Gjithashtu edhe përdorimi i fjalës “asà” - mbase – në ajetin e 

nderuar është një shenjë që tregon se askush nuk e di me saktësi, 

madje as vetë i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) sepse kjo çështje është prej sekreteve të 

gjithësisë dhe krijimit. Askush përveç All‟llahut të Lartësuar nuk e 

di kohën kur do të ndodhë përmbysja e përgjithshme (Kiameti). 

 Në ajetin vijues tregohen disa prej veçantive të Kiametit në 

fjalën e të Lartit: “atë Ditë kur Ai u thërret, ju i përgjigjeni të 

përulur dhe duke e lavdëruar Atë”. Domethënë: Ringjallja juaj do 

të ndodhë Ditën që Ai do t‟u thërrasë prej varreve dhe ju do të 

zbatoni urdhrin e Tij me hir e me pahir. Ajeti natyrisht flet për 

njërën veçanti të Ditës së Kiametit dhe jo për kohën kur do të 

ndodhë ai.  

 Ajeti u thotë mohuesve të Ringjalljes: në këtë Ditë ju do të 

kujtoni se keni qëndruar vetëm pak kohë në botën e pas vdekjes 

(Berzakh), ashtu siç njofton i Larti me fjalën e tij: “por u duket se 

qëndruat (në atë botë) vetëm për pak kohë”. Ditën e Kiametit kjo 

ndjenjë do të rëndojë mbi njeriun, pasi ai kujton se ka qëndruar në 

botën e Berzakhut (koha e qëndrimit në varr deri Ditën e kiametit) 

vetëm pak kohë, pavarësisht sa e gjatë ka qenë periudha e kohës 

që ka kaluar atje. Kjo është një shenjë se jeta e Berzakhut, 

pavarësisht sa e gjatë është, nuk është asgjë në krahasim me 

përjetësinë e Botës Tjetër (Ahiretit). 
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 Disa interpretues të Kur‟ànit Famëlartë janë shprehur se 

ajeti tregon për jetën e njeriut në botën tonë, në kuptimin që njeriu 

Ditën e Kiametit do të kuptojë se jeta në këtë botë është vetëm një 

çast qëndrimi ose vetëm një ditë, madje disa orë të shkurtra, që 

kalojnë shumë shpejt në krahasim me Jetën Tjetër të përhershme. 
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Ajetet 53 - 57 

 

ٔاْ َوكُو ُ َُ  إِنِهَّلل  ىِهَّللِِت  ّىِ َِجةدِي َحُلٔل َص  ۡب
َ
ََ  ِِهَ   ًۡب  إِنِهَّلل  لظِهَّلل ۡبَ   ُٓ َِ ََ  يزََنُغ ثَحۡب   لظِهَّلل ۡبَ  

ة  ِا جِح ٌُّ ا  َِ َعُ ّوا ِ َن 
ًۡب  ڕََكَن لِۡلۡب بُُّس وۡب إِن رِهَّلل

َ
ًۡب    يَرۡبََحۡبُس

ۡب
ۖۡ إِن  ََظأ ًۡب ًُ ثُِس يَ عۡب

َ
  

ًۡب َوكِ ٗلا  ِٓ َن َم َعيَ ۡب
رۡبَشيۡب
َ
ةٓ   ٌَ ًۡب  َو ثۡبُس  ُحَ ّذِ

ۡب
َ ِِف َوَربَُّم  ږ ََظأ ٍَ ِ ًُ ث يَ عۡب

َ
َم َن تِ      لصِهَّلل

ۡرِضٖۗ وَ 
َ َِة َب ۡبَؼ  ۡلۡب يۡب ََ  َوىََل ۡب فَؾِهَّلل َِة َداوُ  َّلِهَّللجِّ ِ ۧ ٖؼ  َوَ ادَحۡب ا ۥدَ  لََعَ  َب ۡب  كُوِ  ڗ َزُبٔرا
 ْ ٔا ُع ََ   دۡب ِي َِ ُدوُِِّ  ٱِهَّلل ٌّ ُذً  ٍۡب َف ۦ زََخ يُِهَٔن َنظۡب ٍۡب ِّ  فََٗل َح ًۡب َوََّل  للُّ  َعُِس
ْوَلَٰٓهَِم  ژََتۡبِٔ ًٗل 

ُ
   ََ ِي ًُ  ٱِهَّلل ِٓ ِ ُعَٔن يَبۡبَذُغَٔن إََِل  َرّب َِٔش يَحَ  يَ ۡب ۡب كۡبَرُب  ل

َ
ًۡب   ُٓ حُّ

َ
 خ

 ُّ ََذ ُّ ۥَوَ رۡبُجَٔن رََحۡب ا ۥٓ   َوَ َخةفَُٔن َعَذاثَ   ڙ إِنِهَّلل َعَذاَب َرّبَِم ََكَن ََمۡبُذورا

 

“U thuaj robëve të Mi: „Le të thonë atë që është më e mirë‟, sepse 

djalli nxit në mes tyre, me të vërtetë djalli është armik i hapur i 

njeriut.‟”  

“Zoti juaj e di më mirë gjendjen tuaj, nëse do, Ai u mëshiron, 

ose nëse do Ai u dënon dhe ty (o Muhammed) nuk të dërguam 

që të jesh roje për ata.”  
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“Zoti juaj e di më mirë gjendjen e atij që është në qiej e në tokë; 

disa Profetë Ne i kemi dalluar mbi disa të tjerë dhe Dàùdit i 

dhamë Zebùrin.”  

“Thuaj: „Lutjuni atyre që ju adhuroni në vend të Atij, por ata as 

nuk e heqin e as nuk e mënjanojnë mjerimin prej jush.”  

“Vetë zotat që ata i luten kërkojnë afrimin (te Zoti i vërtetë) pasi 

shpresojnë në mëshirën e Tij dhe i frikësohen dënimit të Tij; me 

të vërtetë duhet ruajtur prej dënimit të Zotit tënd.” 

 

 

Komentimi 

 

Marrëdhëniet e ndërsjella logjike me kundërshtarët 

 Ajetet e mësipërme shpalosën çështjen e fillimit të njeriut 

dhe Ringjalljen, kurse ajetet në vijim sqarojnë mënyrën e 

bashkëbisedimit dhe të nxjerrjes së konkluzioneve me 

kundërshtarët, veçanërisht me politeistët (mushrikët). Sepse sado 

me nivel të lartë të jetë rruga e ndjekur ndaj atyre dhe sado e fortë 

të jetë logjika e bisedimit me ta, nuk do të ketë ndonjë efekt nëse 

nuk bëhet e shoqëruar me një mënyrë të saktë studimi e diskutimi 

të shprehur me dashuri dhe pa fjalë të ashpra. Për këtë, ajeti i parë 

i grupit të ajeteve tona thotë: “U thuaj robëve të Mi: „Le të thonë 

atë që është më e mirë‟”, më e mirë nga ana e përmbajtjes dhe e 

shpjegimit, nga ana e lidhjes në mes argumentit dhe moraleve të 
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larta e mënyrave njerëzore të sjelljes. Përse duhet përdorur kjo 

mënyrë komunikimi me kundërshtarët? 

 Përgjigje: kur njerëzit heqin dorë prej fjalës së mirë dhe 

flasin me gjuhë të ashpër, gjatë bisedës apo gjatë diskutimit, 

atëherë: “sepse djalli nxit në mes tyre”; në këtë gjendje, djalli 

përhap ndër njerëzit ngatërresa e grindje. Prandaj mos harroni se: 

“me të vërtetë, djalli është armik i hapur i njeriut”. 

 Por, për cilët njerëzit flet ky ajet? 

 Në përgjigje të kësaj pyetjeje, në mesin e interpretuesve të 

Kur‟ànit ka dy mendime të kundërta, secili i mbështetur në 

argumente të ngjashme përforcuese. Ja dhe dy mendimet: 

 a- qëllimi me fjalën “robtë e Mi” të ajetit, janë robërit e Tij 

politeistë (mushrikët), të cilët pavarësisht se ndjekin rrugën më të 

gabuar, përsëri All‟llahu i Lartësuar i thërret ata (robtë e Mi). Kjo 

fjalë përdoret me qëllim që të nxisë tek ata ndjenjat njerëzore; 

All‟llahu u bën atyre thirrje me fjalën më të bukur, me fjalën e 

Njësimit të All‟llahut (Teuhidit), të heqin dorë prej adhurimit të 

shumë zotave (shirkut) dhe të kontrollojnë veten prej ngacmimeve 

të djallit. Në këtë mënyrë e shpalosin këto ajete qëllimin e 

lartpërmendur. Pas përmendjes së argumenteve të Njësimit të 

All‟llahut dhe të Ringjalljes vjen depërtimi i këtij efekti në zemrat 

e adhuruesve të shumë zotave (mushrikëve), derisa ata të zgjohen 

prej gjumit të shkujdesjes dhe të kenë gatishmërinë të pranojnë të 

vërtetën. 

 Ajetet që vijnë pas këtij ajeti – ashtu siç do të shikojmë – 

janë plotësisht në përputhje me këtë kuptim. Përveç kësaj, edhe 

fakti që kjo sure është zbritur në Mekë, anon më shumë nga ky 
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mendim, pasi në atë kohë nuk ishte bërë obligim (farz) lufta në 

rrugën e All‟llahut dhe urdhri ishte që thirrja të bëhej vetëm me 

logjikë e me mënyrën më të bukur; 

 b- fjala “robtë e Mi” është mesazh që u drejtohet 

besimtarëve. Me këtë mesazh ajeti u mëson atyre mënyrën si të 

diskutojnë me armiqtë. Në disa raste mund të ndodhë që 

besimtarët e rinj të jenë të ashpër në marrëdhënie me 

kundërshtarët e besimit të tyre dhe t‟u thonë se janë prej atyre që 

do të dënohen në zjarr; ose u thonë jobesimtarëve se jeni prej atyre 

që kanë shkarë në rrugën e gabuar, kurse veten e tyre e 

konsiderojnë prej të shpëtuarve. Mirëpo, ky qëndrim mund të jetë 

shkak që kundërshtarët nga ana e tyre të mbajnë qëndrim negativ 

ndaj thirrjes së të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Përveç kësaj, akuzat që lëshonin politeistët kundër të 

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

dhe mbi familjen e tij!), të cilët e akuzonin atë si magjistar, të 

çmendur, falltar e poet, mund të ishin shkak që edhe besimtarët të 

humbnin kontrollin mbi veten e tyre. Për rrjedhojë do të fillonin të 

grindeshin me politeistët dhe të përdornin kundër atyre fjalë të 

ashpra. Kur‟àni Famëlartë i ndalon besimtarët nga këto veprime 

dhe u bën thirrje që të flasin vetëm fjalë të buta e të mbushura me 

dashamirësi, madje të përzgjedhin fjalët më të mira e më të bukura 

si metodë bashkëbisedimi me jobesimtarët, pasi vetëm kështu do 

të jenë të siguruar prej ngatërresave të djallit.  

 Fjala e ajetit “bejnehum” – “mes tyre” e sqaron akoma më 

mirë mendimin se djalli orvatet të mbjellë ngatërresa mes 

besimtarëve dhe atyre që i kundërshtojnë ata; ose djalli përpiqet të 
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depërtojë me ngacmimet e tij në zemrat e besimtarëve që t‟u 

prishë atyre zemrat. Për më tepër edhe fjala “jenzegu” – “nxit” 

është në kuptimin: djalli ndërhyn me qëllim që të fusë ngatërresa 

në mes tyre. 

 Falë shembujve krahasues që u sollën për këtë çështje, del 

fare qartë se interpretimi i dytë përputhet më shumë me kuptimin 

e fjalëve të ajetit se interpretimi i parë, pasi fjala “ibàdij” – “robtë e 

Mi”,  në Kur‟ànin Famëlartë zakonisht përdoret kur ajetet u 

drejtohen drejtpërdrejtë besimtarëve. Përveç kësaj, edhe shkaku i 

zbritjes së ajetit e përforcon kuptimin e shprehur në interpretimin 

e dytë. Disa interpretues të tjerë kanë thënë se politeistët 

(mushrikët) i fyenin e i mundonin shumë shokët (sahabët) e të 

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

dhe mbi familjen e tij!), veçanërisht gjatë periudhës kur Profeti e 

myslimanët ishin në Mekë. Në këto rrethana, disa prej shokëve 

(sahabëve) vinin tek i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i kërkonin me 

këmbëngulje që t‟u përgjigjeshin politeistëve me të njëjtën 

monedhë ose, të paktën, t‟u përgjigjeshin atyre me fjalë të ashpra, 

ashtu e meritonin përgjigjen fjalët që lëshonin politeistët kundër 

tyre; kurse disa shokë të tjerë i kërkonin leje që të luftonin në 

rrugën e All‟llahut. Mirëpo i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe 

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

atyre se ai akoma nuk ishte lejuar të kalonte në veprime të tilla. 

Gjatë kësaj kohe zbritën edhe ajetet e lartpërmendura që theksonin 
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me forcë se obligimi ishte që thirrja të vazhdohej me dashamirësi, 

vetëm me fjalë sa më të bukura e me diskutim.1 

 Ajeti në vijim shton: “Zoti juaj e di më mirë gjendjen tuaj, 

nëse do, Ai u mëshiron, ose nëse do, Ai u dënon”. Bazuar në dy 

mendimet e lartpërmendura në lidhje me fjalën “ibàdij” – “robtë e 

Mi”, të ajetit të mësipërm, edhe ky ajet ndjek të njëjtën rrugë, 

prandaj edhe këtu në lidhje me kuptimin e fjalëve të ajetit kemi dy 

mundësi interpretimi: 

 a- ajeti u drejtohet politeistëve (mushrikëve) dhe u thotë se 

Zoti juaj është Mëshirëmadh, por edhe ndëshkimi i Tij është 

shumë i dhimbshëm; ju do të përfshiheni në mëshirën ose në 

dënimin e Tij sipas punëve tuaja. Gjithsesi, për ju është më mirë që 

të kërkoni mëshirën e Tij të madhe dhe të bëni shumë kujdes prej 

dënimit të Tij; 

 b- o besimtarë, mos kujtoni se vetëm ju jeni të shpëtuar, 

kurse e ardhmja e të tjerëve do të jetë në zjarr, sepse All‟llahu i di 

më mirë punët e qëllimet tuaja; nëse All‟llahu i Lartësuar 

dëshiron, Ai u dënon për shkak të fajeve tuja, ose nëse Ai 

dëshiron, u përfshin në mëshirën e Tij! Prandaj mendojeni këtë 

punë me veten tuaj dhe pastaj gjykoni me maturi veten tuaj e të 

tjerët;  

 Në fundin e ajetit shikojmë inkurajim e qëndrim 

dashamirës ndaj të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili ishte i brengosur 

dhe ndiente dhimbje sepse nuk besonin politeistët (mushrikët). Ai 

                                                            
1 Në këtë mendim kanë arritur: shejhu Et Tabresij në tefsirin “Mexhmaul Bejàn” 
dhe Kurtubij‟ji në tefsirin e tij. Lexo tefsiret e tyre për këtë ajet të nderuar. 
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thotë: “dhe ty (o Muhammed) nuk të dërguam që të jesh roje për 

ata”. Përgjegjësia jote o i Dërguar i All‟llahut është vetëm të 

kumtosh Mesazhin qartë dhe të bësh thirrje të vazhdueshme për 

rrugën e vërtetë. Nëse ata besojnë, kjo është më e mira për ata, 

nëse ata nuk besojnë, ty nuk të vjen asnjë dëm, sepse ti e plotësove 

përgjegjësinë tënde dhe e kreve detyrën me të cilën ishe ngarkuar. 

 Megjithëse bashkëbisedues në këtë ajet është i Dërguari 

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

nuk mund të përjashtohet që qëllimi me këtë bisedim të 

drejtpërdrejtë të jenë të gjithë besimtarët. Pikërisht ky është një 

argument tjetër në favor të interpretimit të dytë të fjalës “robtë e 

Mi”. Me këtë fjalë, Kur‟àni u thotë besimtarëve: përgjegjësia juaj 

është thirrja, pavarësisht nëse ata besojnë ose jo, prandaj s‟ka asnjë 

pretekst që ju të mos ndiheni të qetë e të kënaqur, ndryshe 

pakënaqësia do t‟ju bëjë të ndiqni rrugën e ashpër ndaj 

jobesimtarëve. Për pasojë do të dilni jashtë asaj që është rruga më 

e mirë, por rruga jo e mirë do të thotë rënie nën nxitjen e cytjen e 

djallit. 

 Ajeti vijues shkon më larg se kur njofton për diturinë e 

gjerë të All‟llahut të Lartësuar rreth punëve e qëllimeve të robërve 

të Tij: “Zoti juaj e di më mirë gjendjen e atij që është në qiej e në 

tokë; disa Profetë Ne i kemi dalluar mbi disa të tjerë dhe Dàùdit 

i dhamë Zebùrin”. 

 Kjo shprehje kur‟ànore është përgjigje për njërën prej 

pyetjeve e dyshimeve të politeistëve (mushrikëve), të cilët për t‟u 

tallur pyesnin: përse All‟llahu zgjodhi për t‟i dhënë profetësinë 

Muhammed jetimit, çfarë arritjesh ka ky jetim që u bë jo vetëm 

Profet, por edhe vula e të gjithë Profetëve? 
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 Kur‟àni Famëlartë u thotë njerëzve të kësaj kategorie: mos u 

çuditni prej kësaj zgjedhjeje, sepse All‟llahu ka dijeni të 

gjithanshme për robtë e vet në përgjithësi e për çdo njeri në 

veçanti. Ai, i Larti, të Cilit nuk i mungon asgjë e s‟ka nevojë për 

asgjë, i zgjedh Profetët e Tij prej njerëzve të zakonshëm dhe disa i 

dallon prej disa të tjerëve; njërin prej atyre (Profetëve) e ka 

emërtuar “miku i All‟llahut”, një tjetër “bashkëbiseduesi i 

All‟llahut”, një të tretë e ka emërtuar “shpirt prej All‟llahut”, kurse 

Profetin tonë Ai e ka dalluar me cilësinë “i dashuri i All‟llahut”. 

Pra, All‟llahu disa Profetë i ka dalluar mbi disa të tjerë për një 

baraspeshim që e di vetëm Ai që është i veçantë vetëm për 

urtësinë e të Gjithëpushtetshmit. 

 Përse i Larti në këtë ajet ndër të gjithë Profetët zgjodhi të 

përmendë Dàùdin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) dhe 

Zebùrin ndër të gjithë Librat e tjerë qiellorë? Shkaku për këtë 

zgjedhje mund të jetë si më poshtë vijon: 

 a- Zebùri i Dàùdit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) ka të 

veçantë se i gjithë ky Libër qiellor është në formë bashkëbisedimi 

intim dhe lutje. Prandaj, përmendja e Zebùrit në këtë ajet është më 

shumë në përshtatje me pozicionin e përmbajtjen e këtyre ajeteve 

në lidhje me shprehjen e matur e me fjalën e bukur; 

 b- në Zebùrin e Dàùdit kemi njoftimin për qeverisjen e 

njerëzve të mirë, të cilët janë prej njerëzve më të varfër dhe jetimë. 

Ky njoftim është në harmoni me thirrjen e të Dërguarit (Paqja dhe 

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

besimtarëve, të cilët më shumë ishin prej shtresës së të varfërve. 
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Siç shihet ajeti i nderuar është një përgjigje për paradoksin që 

kishin politeistët dhe për pyetjet e për dyshimet e tyre;1  

c- megjithëse Dàùdi (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) 

kishte një pushtet të madh dhe sundonte mbi një shtet të 

fuqishëm, All‟llahu nuk bëri që të gjitha këto mirësi të jenë shkak 

që ai të krenohet. All‟llahu e ka konsideruar krenari për atë Librin 

qiellor “Zebùrin”, me qëllim që politeistët të kuptojnë se 

madhështia e njeriut nuk ka asnjë lidhje me pasurinë, me qenien 

në krye të qeverisë apo të pushtetit, gjithashtu All‟llahu ka bërë që 

as gjendja e të mbeturit jetim dhe i varfër, nuk është shkak që 

njeriu të jetë i poshtëruar  apo që ai të jetë i urryer; 

 ç- disa jehuditë thanë: “S‟ka mundësi të zbresë Libër tjetër 

qiellor pas Librit të Mùsàit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!)”. Kur‟àni 

Famëlartë u thotë atyre: “Ne i dhamë Dàùdit Zebùrin, atëherë 

përse çuditeni për zbritjen e Kur‟ànit? (Zebùri i Dàùdit është libër 

morali dhe jo libër dispozitash, të cilin All‟llahu i Lartësuar e zbriti 

pas Teuràtit.) 

 Si do që të jetë, s‟ka asnjë pengesë që katër pikat e 

lartpërmendura të jenë shkak i përmendjes vetëm të Dàùdit (Paqja 

                                                            
1 Në librin “Fyejt e Dàùdit” (Zebùri) në vargun 27 lexojmë: “Të këqijtë së shpejti 

do të marrin fund dhe ata që mbështeten vetëm tek All‟llahu do të trashëgojnë 

tokën. Pas një kohe në tokë nuk do të ketë më njerëz të këqij, kurse dijetarët dhe 

njerëzit e mirë do të trashëgojnë tokën”. Gjithashtu në vargun 29 lexojmë 

shprehje të ngjashme. E gjitha kjo përputhet me atë që ka ardhur në Kur‟ànin 

Famëlartë në ajetin 105, të sures “El Enbija”: “Ne kemi shkruar në Zebùr pas 

përkujtimit (leuhi mahfùdh) se tokën me të vërtetë do ta trashëgojnë robtë e 

Mi të mire”. (sure “El Enbijà”, ajeti 105) 
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e All‟llahut qoftë mbi të!) ndër të gjithë Profetët dhe vetëm Zebùrit 

ndër Librat e tjerë qiellorë.  

 Edhe ajeti vijues vazhdon në linjën e ajeteve para tij dhe e 

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

dhe mbi familjen e tij!) t‟u flasë politeistëve me fjalën e të Lartit:  

“Thuaj: „Lutjuni atyre që ju adhuroni në vend të Atij‟, por ata as 

nuk e heqin e as nuk e mënjanojnë mjerimin prej jush”. 

 Në të vërtetë ky ajet, ashtu si në shumë ajete të tjera, me 

këtë rrugë shtrimi të argumenteve e bën të pavlerë logjikën e 

politeistëve dhe hedh poshtë thelbin e besimit të tyre, d.m.th., 

adhurimin e shumë zotave dhe jo adhurim vetëm për All‟llahun e 

Lartësuar. Kjo mënyrë veprimi e politeistëve është ose për shkak 

të ndonjë përfitimi, ose për shkak të sprapsjes së ndonjë dëmi, në 

një kohë kur zotat që ata adhuronin s‟kanë fuqi të zgjidhin qoftë 

edhe një problem të caktuar, ose ta vënë atë në lëvizje. Domethënë 

s‟kanë fuqi të transferojnë një problem prej një niveli të caktuar në 

një nivel më të ulët.  

 Veç kësaj, përmendja e frazës “as nuk e mënjanojnë” pas 

frazës “por ata as nuk e heqin mjerimin prej jush” tregon se zotat e 

tyre të rremë s‟kanë fuqi të ndikojnë në zgjidhjen e problemeve në 

mënyrë të plotë dhe përfundimisht. Gjithashtu, ata s‟kanë fuqi as 

të pakësojnë, as të ndryshojnë apo t‟i zgjidhin pjesërisht 

problemet. 

 Fjala e ajetit “zeamtum” në gjuhën arabe është folje e kohës 

së shkuar, në numrin shumës, veta e dytë dhe zakonisht përdoret 

në kuptimin e pretendimit të rremë. Në lidhje me kuptimin e kësaj 

fjale transmetohet prej Ibni Ab‟bàsit se kur fjala “zeamtum” në 
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Kur‟ànin Famëlartë zbriti me kuptimin rrenë dhe besime të 

gabuara. 

 Kurse Ràgib El Esfehàni në librin e tij “Mufredàt Elfàdhil 

Kur‟àn” thotë: “Pretendimi është një fjalë që supozohet se në 

brendësi të saj ka gënjeshtrën”. Prandaj, në të gjitha vendet ku 

është përmendur në Kur‟ànin Famëlartë, kjo fjalë është në 

kuptimin e një veprimi të ulët e të dënueshëm. 

 Për sa i përket fjalës së ajetit “keshfe” – “zbulim, heqje” në 

origjinë ka kuptimin e largimit të mbulesës, heqjes së rrobës ose 

ndonjë sendi me të cilën është mbuluar diçka. Por, kur kjo fjalë 

përdoret e shoqëruar me fjalën dëm, është siç ka ardhur në ajetin 

tonë “heqja e dëmit”, do të thotë se zotat e tyre s‟kanë fuqi të 

largojnë prej politeistëve as hidhërimin, as pikëllimin e as 

sëmundjen. Shkak për këtë është se këto gjendje konsiderohen si 

perde që mbulojnë fytyrën e njeriut dhe trupin e tij, në të kundërt, 

mbulojnë gjendjen e vërtetë, pushimin e qetësinë. Ndërsa heqja e 

pikëllimit, e brengosjes dhe e hidhërimit konsiderohet heqje e 

dëmit, ashtu siç është fjala e ajetit “keshfen  lid‟durr‟rri” – “heqje e 

demit”. 

 Gjithashtu është e domosdoshme që këtu të tërheqim 

vëmendjen rreth një vërejtjeje të rëndësishme që ka të bëjë me 

përdorimin në këtë ajet të përemrit lidhor “el ledhine” – “të cilët”. 

Ky përemër nuk përfshin vetëm të adhuruarit që njeriu ia bën 

shok e ortak All‟llahut (si shtatoret e gdhendura etj.), por edhe 

engjëjt, Mesihun e të ngjashëm, sepse fjala  “el ledhine” – “të cilët” 

në gjuhën arabe quhet emër tregues dhe zakonisht përdoret për 

qeniet me arsye. 
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 Ajeti vijues përforcon atë që u tha në ajetin para këtij ajeti 

dhe njofton: a e dini përse nuk kanë mundësi zotat që ata i 

adhurojnë në vend që të adhurojnë All‟llahun të zgjidhin 

problemet e tyre, ose t‟u përgjigjen kërkesave të tyre pa lejen e 

All‟llahut të Gjithëpushtetshëm? 

 Ajeti i nderuar i përgjigjet kësaj pyetjeje, duke njoftuar se 

ata vetë shkojnë në “Shtëpinë e All‟llahut” që të strehohen për t‟u 

afruar tek All‟llahu i Lartësuar dhe t‟i luten Atij për kryerjen e 

nevojave që kanë, për të zgjidhur problemet e tyre dhe për të 

realizuar gjërat që duan. Ajeti thotë: “Vetë zotat që ata u luten 

kërkojnë afrimin (te Zoti i vërtetë), pasi shpresojnë në mëshirën 

e Tij dhe i frikësohen dënimit të Tij; me të vërtetë duhet të 

ruhesh prej dënimit të Zotit tënd”. 

Në lidhje me komentimin e frazës së ajetit “cili prej atyre është 

më afër” ka mendime të ndryshme. Ne po përpiqemi të rendisim 

disa prej këtyre mendimeve. 

 Disa interpretues myslimanë të Kur‟ànit kanë thënë: “Kjo 

shprehje kur‟ànore thekson se miqtë e All‟llahut (evlijatë) shkojnë 

tek engjëjt e te Profetët (të cilët politeistët i adhurojnë në vend që 

të adhurojnë vetëm All‟llahun) dhe i pyesin ata: „Cili prej jush 

është më shumë i afruar tek All‟llahu?‟ Ata nuk zotërojnë asgjë 

nga vetja e tyre, pasi çdo gjë e kanë prej All‟llahut dhe sa më 

shumë që ata lartësohen në pozitë, aq më shumë shtohet bindja e 

madhërimi i tyre ndaj All‟llahut të Lartësuar”.1 

                                                            
1 Në përputhje me rregullat e sintaksës së gjuhës arabe përemri “ej‟juhum” - cili 
prej atyre – është plotësues për përemrin e bashkëngjitur foljes “jebtegùn” - 
dëshirojnë – ose është kryefjalë e një kallëzuesi të hequr. Si vlerësim fraza e ajetit 
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 Disa interpretues të tjerë besojnë se kuptimi i kësaj 

shprehjeje kur‟ànore është: “Ata përpiqen të garojnë mes tyre që të 

afrohen te Krijuesi nëpërmjet bindjes e nënshtrimit ndaj All‟llahut 

dhe të afrimit te Qenia e shenjtëruar; të gjithë janë pjesëmarrës në 

një konkurrim moral, secili prej tyre përpiqet që në këtë garë të 

dalë para tjetrit”. 

 Pas kësaj ajeti thotë: a ka mundësi që adhurimi i atyre që 

mbartin këto cilësi të jetë për dikë tjetër, jo për All‟llahun dhe a 

janë ata të pavarur?1 

 Për sa i përket interpretimit që thotë se ata ndjekin çdo 

rrugë për t‟u afruar tek All‟llahu, kjo mundësi është shumë larg, 

sepse përemri vetor “hum” - ata – në fjalën “ej‟juhum” - cili prej 

atyre – si dhe përemri lidhor “el ledhi” - i cili –përdoren për 

shumësin e gjinisë mashkullore. Por ky interpretim nuk është në 

përshtatje me këtë kuptim, pasi përemri duhej të ishte në gjininë 

femërore “ej‟juha”, që është në përputhje me kuptimin e këtij ajeti, 

veç kësaj fraza e ajetit “ej‟juhum akrebu” - cili prej atyre është më i 

afërt - vjen në formë të kryefjalës dhe të kallëzuesit, në një kohë që 

është në përputhje me këtë kuptim, prandaj duhet të jetë në 

formën e kundrinorit ose të plotësorit në vend të kundrinorit. 

 

 

                                                                                                                                                 
“ej‟juhum akreba” - cili prej atyre është më afër – tregon se ata janë personat që 
luten më shumë dhe që kërkojnë më shumë afrimin tek All‟llahu i Lartësuar. 
1 Në këtë gjendje fjala e ajetit “ej‟juhum” - cili prej atyre – nga ana sintaksore ka 
mundësi të jetë vetëm plotësor zëvendësimi prej përemrit të foljes “jebtegùne” - 
dëshirojnë. 
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Ç‟është afrimi (el vesijletu)? 

 Fjala  “el vesijlete” - afrim – është përdorur në Kur‟ànin 

Famëlartë vetëm në dy vende: në këtë ajet dhe në ajetin 35 të sures 

“El Màide” në fjalën e të Lartit: “O ju që keni besuar, kijeni frikë 

All‟llahun, kërkoni afrim tek Ai dhe luftoni në rrugën e Tij që 

të shpëtoni”. Ne kemi thënë se këtu fjala “el vesijlete” është në 

kuptimin e afrimit, ose e sendit që çon në afrim, ose në 

përfundimin e bazuar mbi rezultatin që mundëson afrimin. 

 Mbi këtë bazë, këtu ndeshim një kuptim shumë të gjerë të 

fjalës “el vesijlete” - afrim – që përfshin çdo punë të bukur e të 

përshtatshme. Në kuptimin e fjalës afrim hyn edhe çdo cilësi tjetër 

e mirë, sepse të gjitha këto punë janë shkak për afrim tek All‟llahu. 

 Në fjalët e urta të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), në 

hytbenë e tij numër 110, prej librit “Nehxhul Belàga”, lexojmë 

fjalën e tij: “Puna më e mirë që i afron ata që kërkojnë afrim tek 

All‟llahu i Lartësuar, është besimi tek All‟llahu e tek i Dërguari i 

Tij dhe lufta në rrugën e Tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, 

agjërimi i muajit të Ramazanit dhe kryerja e Haxhit në shtëpinë e 

All‟llahut (Qabe), kryerja e Umres, mbajtja e lidhjeve me të 

afërmit, dhënia e sadakas në fshehtësi, ose sheshit, si dhe kryerja e 

punëve të mira, sepse të gjitha këto janë mburojë prej punëve të 

ulëta e të urryera”.1 

 Ndërmjetësimi i Profetëve, i njerëzve të mirë dhe i të 

afruarve është i pranuar në prani të All‟llahut të Lartësuar, ashtu 

siç thonë ajetet e Kur‟ànit: të gjitha punët e mira konsiderohen prej 

mjeteve të afrimit. 

                                                            
1 Përmbledhje për hutbenë numër 110, nga libri “Nehxhul Belàga”. Këtë hytbe e 
kemi shpjeguar në tefsirin tonë, me rastin e interpretimit të fundit të ajetit 53 të 
sures “El Màide”. 
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 Këtu del detyrë mosveshja e punëve, pasi ndërmjetësimi 

me anë të atij që është i afruar tek All‟llahu i Lartësuar, nuk do të 

thotë se njeriu dëshiron një send prej Profetit, ose prej Imamit në 

mënyrë të pavarur, ose ata do të merren me zgjidhjen e 

problemeve të tij në mënyrë të pavarur prej All‟llahut. Jo, qëllimi 

me afrimin është që njeriu të vërë veten e tij në linjën e tyre dhe të 

zbatojë me përpikëri programin e tyre, pastaj të kërkojë prej 

All‟llahut me të drejtën që Ai i ka dhënë atyre, derisa All‟llahu të 

lejojë ndërmjetësimin për ata. (Për më shumë hollësi lexo tefsirin 

“El Emthel”, në interpretimin e ajetit 53 të sures “El Màide.”) 
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Ajetet 58 - 60 

 

ۡٔبِم ِإَون ة َرجۡبَو يَ َْ يُِهٔ ۡٓب َُ ُم َ ٍح إَِّلِهَّلل ََّنۡب َِ كَرۡب ٌّ حِ   ٍَ ا   ىۡبلَِ   ة َعَذاثاة َطِ ي ا َْ ثُٔ َ ّذِ ٌُ وۡب 
َ
  

ا  ىۡبِهَت تِ ََكَن َذ لَِم ِِف  ُفٔرا ة ښ َمصۡب ٌَ ن ُُّرۡبِشَو بِ َو
َ
َِةٓ    ََِ ٌَ َب  ٱَا خِ   ن َنذِهَّلل

َ
  ٓ  إَِّلِهَّلل

ة  َٓ ِ لَُٔن  ث وِهَّلل
َ َٔد  ۡلۡب ٍُ َِة َث ة ُُرۡبِشُو بِ  َّلِهَّللةكَحَ  َوَ ادَحۡب ٌَ ة  َو َٓ ِ ٔاْ ث ٍُ ةا َذَظيَ جۡبِِصَ ٌُ  إَِّلِهَّلل  ٱَا خِ  
ة  َ ةَا بِ ِإَوذۡب  ڛََتۡبِٔ فا

َ
َِة لََم إِنِهَّلل َربِهَّللَم   َِة  َّلِهَّللةِسٍۚ  كُيۡب ة َجَ يۡب ٌَ   ىِهَّللِِتٓ   لرُّ ۡبيَة َو

ِهَّلِلةِس وَ  َِحا ّىِي َر ۡبَن َم إَِّلِهَّلل فِذۡب
َ
َ َرةَ   يۡبُ َُٔحَ   لظِهَّلل ٍَ ۡب ًۡب  ىۡبُلرۡبَ اِنٍۚ  ِِف  ل ُْ ة يَزِ ُ  ٍَ ًۡب َذ ُٓ ُِّٔذ  َوُ َ

ا  ة َنجِ ا ِا   َ غۡب ـُ   ڜإَِّلِهَّلل 

“Asnjë prej fshatrave (vendbanimeve kundërshtare) Ne nuk do 

ta shkatërrojmë, ose do ta ndëshkojmë me një dënim të ashpër 

para Ditës së Kiametit dhe kjo është e shkruar në Librin.”  

“Ne nuk na pengoi asgjë që të sillnim argumente (mrekulli) 

përveç argumenteve që të parët i përgënjeshtruan; Ne i dhamë 

(si mrekulli) Themudit (popullitT) devenë, por ata e mohuan atë 

dhe, mrekullitë (ose fenomenet shkatërruese të natyrës) Ne nuk i 

çojmë për gjë tjetër, veçse për frikësim.”  

“Kur Ne të thamë: Zoti yt ka përfshirë (me dijeninë e Tij) të 

gjithë njerëzit dhe, ajo që Ne bëmë të shikosh (natën e Miraxhit), 

Ne nuk e bëmë për gjë tjetër, veçse si sprovë për njerëzit, si dhe 

pemën e mallkuar (të përmendur) në Kur‟àn; Ne i frikësojmë ata 

(idhujtarët), por kjo nuk u shton atyre veçse rebelim të madh.” 
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Komentimi 

 

 Ajetet e mësipërme biseduan me politeistët rreth 

problemeve të Njësimit të All‟llahut (Teuhidit) dhe Ringjalljes, 

kurse ajeti i parë i këtij grupi ajetesh e fillon bisedën në formë 

këshille me qëllim që t‟i ndërgjegjësojë politeistët, pasi këto ajete 

për mendjet e tyre mishërojnë fundin e kësaj bote. Ajeti ka qëllim 

që ata të mësojnë e të dinë se kjo botë do të zhduket dhe se 

qëndrimi i përhershëm është në një vend tjetër, prandaj, për ata 

s‟ka ndonjë obligim tjetër, veçse të përgatisin veten që të përballen 

me rezultatet e punëve të tyre. Ajeti thotë: “Asnjë prej fshatrave 

(vendbanimeve kundërshtare) Ne nuk do ta shkatërrojmë, ose do 

ta ndëshkojmë me një dënim të ashpër para Ditës së Kiametit”. 

 Shtypësit e mizorët Ne do t‟i asgjësojmë me anë të dënimit, 

kurse të tjerët do t‟i asgjësojmë me vdekjen ose me anë të 

katastrofave natyrore. 

 Në fund të fundit, kjo botë do të zhduket dhe të gjithë do të 

kalojnë nëpër rrugën e asgjësimit, ashtu siç njofton ajeti: “dhe kjo 

është e shkruar në Librin”. Këtu fjala e ajetit “kitàb” - libër – është 

në kuptimin për Leuhi Mahfùdhin – dituria pa anë e pa fund e 

Krijuesit të Gjithëfuqishëm, si dhe ligjet e Tij, të cilat s‟ka mundësi të 

mbesin pas diturisë së All‟llahut në botën e ekzistencës. 

 Bazuar mbi këtë ligj definitiv dhe që nuk është e mundur të 

ndryshohet, politeistët, mizorët e ata që kanë devijuar prej rrugës 

së drejtë, kanë detyrë që tani të marrin në llogari vetveten, sepse 

edhe sikur ata të jetojnë deri në fundin e kësaj bote, përsëri 
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përfundimi i tyre do të jetë asgjësimi, më pas marrja në llogari dhe 

dënimi. 

 Politeistët (mushrikët) mund të thonë: “Ndër ne s‟ka 

ndonjë pengesë që të besojmë, por me kusht që i Dërguari (Paqja 

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

gjitha mrekullitë që do t‟i propozojmë ne, domethënë ai të 

dorëzohet para argumentit tonë”. Njerëzve të kësaj kategorie 

Kur‟àni Famëlartë u përgjigjet me fjalën e të Lartit: “Neve nuk na 

pengoi asgjë që të sillnim argumente (mrekulli) përveç 

argumenteve që të parët i përgënjeshtruan”. 

 Ajeti thekson se All‟llahu i Lartësuar ka dërguar mrekulli të 

shumta dhe të mjaftueshme që tregojnë vërtetësinë e të Dërguarit 

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

kurse mrekullitë që ata propozonin ishin të papranueshme. Sepse, 

ju o politeistë (mushrikë) edhe pasi e shikoni me sy mrekullinë, 

përsëri nuk do të besoni, me argumentin se popujt e mëparshëm, 

gjendja e të cilëve ka qenë e ngjashme me tuajën, kanë bërë të 

njëjtat propozime, pastaj kurrë nuk besuan. 

 Ajeti vijues vë në dukje një model të qartë të kësaj gjendjeje 

dhe thotë: “Ne i dhamë Themudit (popullit Themud si mrekulli) 

devenë”. Populli i Sàlihut, i kërkoi atij një deve dhe ai e nxori 

devenë për ata prej malit. Kështu ai iu përgjigj kërkesës së tyre 

dhe bëri mrekullinë që ata i kërkuan; ajo qe një mrekulli që ata e 

panë qartë me sytë e tyre. 

 Por, pavarësisht nga ajo që ata panë e përjetuan, ajeti 

njofton: “por ata e mohuan atë”. 
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 Zakonisht, në kërkesat e programit Hyjnor nuk është bërja 

e çdo mrekullie që mund të kërkojë njeriu, ose të nënshtrohet i 

Dërguari të bëjë mrekullinë që i propozojnë politeistët. Qëllimin 

me mrekullinë e shpjegon vetë ajeti: “dhe, mrekullitë (ose 

fenomenet shkatërruese të natyrës) Ne nuk i çojmë për gjë tjetër, 

veçse për frikësim”. Profetët e All‟llahut nuk janë individë të 

jashtëzakonshëm që të bëjnë çdo gjë që u propozohet dhe që u 

kërkohet, por përgjegjësia e tyre konsiston vetëm në kumtimin e 

thirrjes së All‟llahut, të mësojnë e të edukojnë njerëzit dhe të 

ndërtojnë një qeverisje të drejtë. Mrekullitë ata i bëjnë që të 

vërtetojnë lidhjen e tyre me Krijuesin e Gjithëpushtetshëm dhe me 

fuqinë që kërkon ky vërtetim, asgjë më shumë. 

 Më pas i Larti, kundrejt mllefit të politeistëve (mushrikëve) 

dhe këmbënguljes së tyre në rrugën e gabuar, shpalos butësinë e 

dashamirësinë e Tij ndaj Profetit të Tij (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Në këtë s‟ka ndonjë gjë të re, 

ashtu siç njofton ajeti: “Kur Ne të thamë: Zoti yt ka përfshirë (me 

dijeninë e Tij) të gjithë njerëzit”. Gjithmonë përkrah thirrjes së 

Profetëve (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi ta!) ka pasur 

grupe besimtarësh me zemër të pastër e me ndërgjegjen e kulluar 

të krijimit të tyre, të cilët kanë qëndruar përballë grupesh të tjera 

kokëfortësh mendjemëdhenj dhe të ashpër, të cilët për veten e tyre 

sajonin argumente e justifikime të shumta, me qëllim që të 

sulmonin thirrjet dhe të fyenin e të mundonin Profetët. Kjo gjendje 

vazhdon edhe sot. 

 Më pas i Larti shton: “dhe, ajo që Ne bëmë të shikosh 

(natën e Miraxhit), Ne nuk e bëmë për gjë tjetër, veçse si sprovë 

për njerëzit”, domethënë e bëmë provim për njerëzit, gjithashtu 
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edhe pemën e mallkuar e kemi bërë provim për njerëzit: “si dhe 

pemën e mallkuar (të përmendur) në Kur‟àn”. 

 Në lidhje me qëllimin e përmendjes në këtë ajet të fjalës 

“err‟rru‟jà” - ajo që pe – dhe togfjalëshit “uesh‟shexheretel mel‟ùnete” - 

pemën e mallkuar – me lejen e All‟llahut, pas pak do të vëmë një 

studim të veçantë dhe një tubë shënimesh. 

 Në fund të këtj ajeti objekt i studimit tonë lexojmë “Ne i 

frikësojmë ata (idhujtarët), por kjo nuk u shton atyre, veçse 

rebelim të madh”. Përse? Sepse derisa zemra e njeriut nuk është e 

gatshme të pranojë të vërtetën dhe të dorëzohet para saj, fjala te ky 

njeri jo vetëm që s‟ka efekt, por ka efekte të mbrapshta. Te këta 

njerëz shtohet mllefi e kokëfortësia për shkak të fanatizmit dhe të 

rezistencës së tyre negative, si dhe për shkak se shpirtrat e tyre 

janë të mbyllur ndaj së vërtetës. (Mendoje këtë punë!) 

 

 

Hulumtime 

 

1- Ëndrra e Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dhe pema e mallkuar 

 Në mesin e interpretuesve të Kur‟ànit Famëlartë ka shumë 

thënie në lidhje me qëllimin e fjalës “err‟rru‟jà” –  ëndërr. Këto 

thënie po i rendisim të përmbledhura më poshtë: 
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 a- Disa interpretues të Kur‟ànit Famëlartë kanë thënë se 

fjala ëndërr në këtë ajet nuk ka kuptimi e ëndrrës në gjumë, por 

është në kuptimin e shikimit të së vërtetës me sytë e ballit. Ata e 

konsiderojnë atë (ëndrrën) një shenjë të tregimit të Miràxhit, për të 

cilin kemi folur në fillim të kësaj sureje.  

 Sipas këtij interpretimi, Kur‟àni Famëlartë thotë se ngjarja e 

Miràxhit ishte një sprovim për njerëzit, të cilët kur i Dërguari 

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

filloi të flasë për ndodhinë e Miràxhit dhe t‟u njoftojë ato që kishte 

parë gjatë atij udhëtimi në sferat jashtë tokës tonë, menjëherë 

njerëzit ngritën zërat duke shprehur mendime të ndryshme rreth 

kësaj ndodhie. Është e kuptueshme se armiqtë e vunë në lojë atë 

ndodhi, ata që kishin besimin të dobët e shikonin ndodhinë e 

Miràxhit me një lloj ngurrimi e dyshimi, kurse besimtarët e vërtetë 

e besuan menjëherë fjalën e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata e besuan 

plotësisht këtë ndodhi, sepse ishin të vetëdijshëm se kundrejt 

fuqisë absolute të All‟llahut të Gjithëpushtetshëm, punë të tilla 

konsiderohen të thjeshta. 

 Vetëm një vërejtje mund të bëhet për këtë interpretim, ai që 

ka lidhje me faktin se fjala ëndërr zakonisht thuhet për ëndrrën e 

parë në gjumë dhe jo për ëndrrën e parë zgjuar. 

 b- Prej Ibni Ab‟bàsit citohet se qëllimi me fjalën “ëndërr” të 

ajetit, është ëndrra që pa i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai e ka parë atë 

ëndërr në vitin e gjashtë të emigrimit (hixhretit) të bekuar (pra, e 

ka parë në vitin e ngjarjes së Hudejbijes) në Medine. Me atë ëndërr 
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ai përgëzoi njerëzit se ata do të triumfonin mbi Kurejshët dhe 

shumë shpejt do të hynin të siguruar në Xhaminë e Qabesë. 

 Dihet se ajo ëndërr nuk vërtetohet të jetë parë në atë vit, 

por është parë pas dy vjetëve, d.m.th., në vitin e çlirimit të Mekës. 

Kjo vonesë në kohë bëri që shokët (sahabët) e të Dërguarit (Paqja 

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

në sprovë: ata me besimin të dobët patën dyshim në lidhje me 

ëndrrën dhe në fjalën e të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në një kohë kur i Dërguari u 

shpjegonte atyre me qartësi të plotë se kurrë nuk u kam thënë se 

ne do të shkojmë në Mekë këtë vit, por u kam thënë se do të 

shkojmë shumë shpejt (dhe ashtu ndodhi me të vërtetë). 

 Këtij interpretimi mund t‟i bëhet edhe një kundërshtim që 

ka të bëjë me faktin se surja “El Isrà” është prej sureve të zbritura 

në Mekë, kurse ngjarja e Hudejbijes ka ndodhur pas vitit të gjashtë 

të Hixhretit të bekuar!! 

 c- Një grup interpretuesish të Kur‟ànit, prej shijave dhe prej 

synive, kanë cituar se ajo ëndërr ishte një tregues për ngjarjen e 

njohur që na njofton se Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) pa në ëndërr disa majmunë që hipnin e 

zbrisnin në minberin e tij. Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u hidhërua shumë prej asaj 

ëndrre që pa, madje pas kësaj ëndrre ai nuk u pa më të qeshë, 

veçse në raste të rralla dhe fare pak. (Majmunët që hipnin e 

zbrisnin prej minberit të të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

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

interpretuar se ishin sundimtarët e fisit Beni Umejeh (emevitë), të 

cilën janë ulur njëri pas tjetrit në minberin ku ulej Profeti (Paqja 
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dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata 

imitonin njëri-tjetrin dhe, si njerëz me personaliet të deformuar, 

sollën korrupsionin e ngatërresat në qeverinë islame dhe në 

kalifatin e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Këtë transmetim e ka cituar Fakhru Rràzij në tefsirin “El 

Kebijr” dhe Kutubij‟ji në tefsirin e tij “El Xhàmiu”, si dhe Et 

Tabresij në “Mexhmaul Bejàn” etj. 

El Fejd El Kashànij thotë në tefsirin “Es Sàfij” se ky transmetim 

është prej transmetimeve të njohura në mesin e njerëzve të 

zakonshëm dhe në atë të njerëzve të shquar. 

 Në lidhje me këtë çështje do të theksojmë edhe një vërejtje 

që ka të bëjë me faktin se të tria interpretimet në lidhje me fjalën 

“ëndërr” mund të jenë të përbashkëta në interpretimin e ajetit. Por, 

interpretimi i dytë, ashtu siç theksuam, nuk përputhet me kohën 

kur është parë ëndrra, sepse kjo sure, siç u tha më sipër, është 

zbritur në Mekë. Për sa i përket faktit se cili është qëllimi me 

togfjalëshin “pema e mallkuar” e këtij ajeti, kemi përpara një grup 

interpretimesh dhe mendimesh mbi kuptimin e tij, të cilat 

gjithashtu po i rendisim si më poshtë: 

 a- “pema e mallkuar” e përmendur në Kur‟ànin Famëlartë 

është “pema Zek‟kùm”, që rritet në Xhehennem, ashtu siç njofton i 

Larti me fjalën e Tij në ajetin 64 të sures “Es Saf‟fàt”: “Ajo është 

një pemë që del prej mesit të Xhehennemit”; shija e kësaj peme 

shkakton dhimbje dhe frutat e saj janë ushqim i fajtorëve, ashtu siç 

njoftojnë ajetet 43-46 të sures “Ed Dukhàn”:  “Pa dyshim që pema 

e Zek‟kùmit do të jetë ushqimi i mëkatarëve. Vlon në barqet si 

katrani, ashtu si uji i valuar”. Ushqimi i kësaj peme nuk është si 
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ushqimi i botës sonë, por përngjan me metalin e shkrirë të 

tejnxehur që vlon brenda zorrëve. Komentimin e plotë të kësaj 

fraze të ajetit, me lejen e All‟llahut do ta shikojmë në komentimin 

e sures “Ed Dukhàn”. 

 Pa dyshim që pema “zek‟kùm” kurrsesi nuk është e 

ngjashme me pemët e kësaj bote, ajo rritet në zjarr, prandaj është 

normale që ne nuk i kuptojmë punët që kanë lidhje me Botën 

Tjetër (Ahiretin), përveçse në formë përngjasimesh dhe 

përfytyrimesh.  

 Politeistët i vinin në lojë këto shprehje dhe përshkrime 

cilësish kur‟ànore, sepse ishin injorantë, nuk dinin asgjë, si dhe 

për shkak të mostolerancës së tyre. Për shembull, Ebù Xhehli 

thoshte: “Muhammedi u kërcënon me zjarrin që djeg gurët, pastaj 

thotë se në zjarr rriten pemë”. 

 Gjithashtu transmetohet se Ebù Xhehli përgatiste hurma 

me gjalpë, të cilat i hante, pastaj u thoshte shokëve të tij: “Hani 

prej kësaj, kjo është pema zek‟kùm”. (Cituar prej librit “Rùhul 

Meànij” në interpretimin e ajetit.) 

 Për këtë shkak, Kur‟àni Famëlartë e konsideron pemën e 

mallkuar të përmendur në këto ajete, si mjet për të sprovuar 

njerëzit. Në atë kohë politeistët talleshin me këto ajete, ndërsa 

besimtarët e vërtetë, thjesht përmendja e kësaj peme i 

ndërgjegjësonte edhe më shumë, sepse ata besonin në ajetet e 

Kur‟ànit. 

 Në këtë interpretim mund të shtrojmë pyetjen: a nuk thuhet 

në Kur‟àn se pema e zek‟kùmit është pemë e mallkuar? 
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 Në përgjigje të kësaj pyetjeje themi: qëllimi me fjalën 

mallkim mund të jenë ata që e hanë atë pemë; duke shtuar faktin se 

pas mëshirës së All‟llahut s‟ka asgjë tjetër përveç mallkimit dhe 

është shumë normale që kjo pemë të jetë shumë larg prej mëshirës 

së All‟llahut; 

 b- qëllimi me fjalën “pema e mallkuar” janë jehuditët 

despotë, të cilët në të vërtetë ngjasojnë me pemën e mallkuar me 

shumë degë e me shumë gjethe; dihet se jehuditët janë të përzënë 

prej mëshirës së All‟llahut. 

 c- në shumë tefsire të imamive dhe të synive ka ardhur se 

“pema e mallkuar” janë sundimtarët e fisit Benij Umejeh. 

 Fakhru Rraziu në lidhje me këtë çështje ka cituar në tefsirin 

e tij një transmetim prej Ibni Ab‟bàsit, i cili e ka arritur të 

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

familjen e tij!) dhe është me famë në historinë islame si interpretues 

i Kur‟ànit Famëlartë. Ky komentim përputhet edhe me hadithin e 

përcjellë prej Àishes, e cila kur ishte te Mervàni, u rrotullua rreth 

tij dhe i tha: “All‟llahu e mallkoftë babën tënd, ty dhe pasardhësit 

e babës tënd, edhe ti vetë je një pjesë e mallkimit të All‟llahut!”.1 

 Herë tjetër kjo pyetje shtrohet kështu: në cilin vend të 

Kur‟ànit përmendet mallkimi i Beni Umejes dhe konsiderimi i tyre 

si pema e keqe? 

 Në përgjigje të kësaj pyetjeje themi: kjo tregohet në ajetin 26 

të sures “Ibràhim”, kur flitet për pemën e keqe: “dhe shembulli i 

fjalës së keqe, është si një pemë e keqe e shkulur mbi tokë dhe 

                                                            
1 Tefsiri i “Kurtubiut”, vëll. 6, f. 3902; tefsiri i Fakhru Rràziut, vëll. 20, f. 237. 
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që s‟ka fuqi të qëndrojë”. Ky është kuptimi më i gjerë për pemën 

e keqe. Kurse në transmetimet e ardhura në lidhje me komentimin 

e këtij ajeti, thuhet se qëllimi me pemën e keqe janë sundimtarët e 

fisit Beni Umejeh. Veç kësaj, fjala “e keqe” nga pikëpamja e 

kuptimit përputhet me fjalën “e mallkuar”.1 

 Këtu është vendi të themi se shumë nga këto tefsire, ose të 

gjitha, nuk janë në kundërshtim me njëri-tjetrin. Qëllim me frazën 

“pema e mallkuar” e përmendur në Kur‟ànin Famëlartë mund të 

jenë një grup hipokritësh (munafikësh), veçanërisht grupime të 

tilla, si: Benu Umejeh, jehuditët, zemërgurët, kundërshtarët dhe të 

gjithë ata që shkojnë në gjurmët e këtyre. Kurse pema e zek‟kùmit, 

Ditën e Kiametit përfaqëson pemën e keqe të Botës së Ardhshme, 

si dhe të gjitha punët e këqija. Gjithashtu, përmendja e kësaj peme 

është për të sprovuar besimtarët e sinqertë në jetën e kësaj bote. 

 Jehuditët që sot sundojnë me mashtrim e me grabitje mbi 

vendet e shenjta islame dhe ndezin zjarrin e ngatërresave e të 

luftërave në çdo cep të Evropës e në çdo qoshe të botës, që kryejnë 

krime të shumta dhe bëjnë padrejtësi të mëdha në të drejtën e 

popujve, duke shtuar edhe hipokritët që bashkëpunojnë me 

jehuditët politikisht dhe jopolitikisht, edhe të gjitha autoritetet që 

ecin në gjurmët e Benu Umejeh në vendet islame, ata që marrin 

qëndrim kundër Islamit dhe përjashtojnë njerëzit e sinqertë dhe 

besimtarët prej lëvizjes shoqërore, ata që u japin pushtet 

kriminelëve e njerëzve të ligj, që të hipin mbi qafat e njerëzve dhe 

vrasin ata që kërkojnë të drejtën, si dhe ata që luftojnë në rrugën e 

All‟llahut, të gjithë ata që hapin fushëveprimi për mbetjet e kohës 

së injorancës dhe marrin në dorë drejtimin e punëve dhe 

                                                            
1 Lexo tefsirin “Nùruth Thekalejn” vëll. 2, f. 538. 
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sundimin me forcë janë degë e gjethe të kësaj pemë të keqe e të 

mallkuar. Të gjithë këta janë sprovë e testim për besimtarët dhe për 

të gjithë njerëzit e zakonshëm në jetën e kësaj bote. 

 

2- Justifikimi i atyre që mohojnë bërjen e mrekullisë 

 Disa të shkujdesur e injorantë të ditëve tona thonë: “Në të 

vërtetë, i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) s‟ka asnjë mrekulli tjetër përveç 

Kur‟ànit Famëlartë”. Dihet se Kur‟àni Famëlartë pa asnjë dyshim 

konsiderohet mrekulli morale dhe është dëshmuesi më i mirë në 

raport me jobesimtarët, por nuk mund të mohohet fakti që krahas 

Kur‟ànit, Profeti ynë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka edhe mrekulli materiale të kapshme me anë të 

shqisave në raport me njerëzit e zakonshëm. Vetë Kur‟àni flet 

shpeshherë për mrekullitë që u kanë ndodhur Profetëve të 

mëparshëm dhe, nisur nga ky fakt, njerëzit e asaj kohe i thoshin të 

Dërguarit të Islamit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!): “Si pretendon se ti je më i larti i Profetëve dhe 

vula e tyre, por s‟ke mundësi të na sjellësh as mrekullinë më të 

vogël prej mrekullive të Profetëve të mëparshëm?!” 

 Përgjigjja më e mirë për këtë pyetje është ardhja e të 

Dërguarit të Islamit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) me modele prej mrekullive të Profetëve të 

mëparshëm. Historitë islame të përcjella me varg transmetuesish 

të pashkëputur theksojnë se edhe i Dërguari (Paqja dhe bekimet e 

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

ardhur me mrekulli të tilla.  
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 Në Kur‟ànin Famëlartë lexojmë shembuj të këtyre 

mrekullive, si njoftime për ndodhi të ndryshme, ndihma e 

engjëjve për ushtrinë islame kundër armiqve ose punë të 

jashtëzakonshme të tjera, sidomos nga ato që kanë ndodhur në 

luftërat islame. 

 

3- Lidhja mes mohuesve të mëparshëm dhe atyre të 

mëvonshëm 

 Disa herë mund të shtrohet çështja: Kur‟àni Famëlartë, në 

ajetet e mësipërme e shpjegon qartë se të mëparshmit kanë 

kërkuar mrekulli të caktuara dhe kur ato kanë ndodhur, nuk kanë 

besuar, por kanë vazhduar përgënjeshtrimin, mohimin e 

kundërshtimin. Ky është shkaku o politeistë pse propozimet tuaja 

nuk kanë përgjigje. 

 Pyetje: A është përgënjeshtrimi i të mëparshmëve shkak për 

privimin e brezave të mëvonshëm? Përse të dënohen të 

mëvonshmit për mëkatet e të mëparshmëve? 

 Përgjigjja për këtë pyetje del qartë prej asaj që përmendëm 

më sipër, pasi kjo shprehje qarkullon në mesin tonë. Për shembull 

kur ne themi për ndonjërin: s‟kemi mundësi të miratojmë 

argumentet tuaja dhe, kur pyet pala tjetër përse, ne i themi: për 

këtë çështje ka ndodhi paraprake të shumta. Ka pasur prej atyre 

që propozuan, por kur atyre u erdhi e vërteta, ata përsëri nuk u 

dorëzuan para saj. Edhe ju jeni në një gjendje të ngjashme me të 

përparshmëve dhe shtroni të njëjtat kërkesa. Përveç kësaj, ju jo 

vetëm që përputheni me të mëparshmit në metodat tuaja, por 

edhe i mbështesni metodat e tyre. Kjo do të thotë se ju praktikisht 
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nuk dëshironi të njiheni me të drejtën e me të vërtetën, sepse 

qëllimi juaj është vetëm të kundërshtoni, të mbroheni me 

argumentet tuaja dhe të qëndroni në kuadrin e justifikimeve. 

Prandaj, ju i ndiqni të gjitha këto me kokëfortësi, mendjemadhësi 

e me mohim të plotë, prandaj kthimi në propozimet tuaja dhe 

kthimi përgjigje atyre s‟ka asnjë kuptim.  

 Kur i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i njoftonte njerëzit e kësaj kategorie se 

banorët e zjarrit do të hanë prej një peme që quhet “zek‟kùm”, që 

del prej mesit të Xhehennemit dhe që ka cilësi të caktuara, ata 

menjëherë filluan të tallen e ta vënë në lojë. Ashtu siç shpjeguam 

më sipër, disa prej atyre thanë se zek‟kùm është hurma e gjalpi, të 

tjerë thanë: “Si mund të rriten pemë në Xhehennemin e tejnxehur 

prej gurëve?” Në një kohë që kuptimi i kësaj fjale është fare i qartë 

dhe s‟ka fare nevojë për mendjemadhësi të tillë e për këtë 

kundërshtim, sepse pema për të cilën flet ajeti nuk ngjason fare 

me pemët e kësaj bote. 
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Ajetet 61 - 65 

 

َ َٰٓهَِهحِ ِإَوذۡب  ٍَ َِة لِيۡب ْ  كُيۡب ُ ُ وا َۡب  شۡب ٍَ ِ ُ ُ  ل شۡب
َ
ٓ إِثۡبيِحَس كَةَل َ    ٓأِلَدَم فََصَ ُ ٓواْ إَِّلِهَّلل

ة  ِا ـِ  َخ  َذَم َه َذا كَةَل  ڝَخيَلۡب رََ حۡب
َ
ِي   ۡٔبِم  ٱِهَّلل َِ إََِل  يَ دَ رۡب خِهَّلل

َ
َۡب   ِ ِهَّلل ىَه

َخ لََعَ ٌۡب  َنرِهَّلل
حِ  ٍَ ُّ  ىۡبلَِ   ِهَّلَل ُذّرِ ِهَّللَذ َذَِِس  ۡب

َ
َْتۡب  كَةَل  ڞ إَِّلِهَّلل كَيِ ٗلا ۥٓ  َۡل ًۡب فَإِنِهَّلل  ذۡب ُٓ ِۡب ٌِ َ دَجَِ َم  ٍَ  َذ

ا  ۡٔبفُٔرا ِهَّلٌل ًۡب َجَزآ ا  ًَ َجَزآؤُُز ِهَّلِل َٓ زِزۡب  ڟَج َذفۡب َِ َو شۡب ٌَ َخ   َذَف ۡب دَِم  شۡب ۡٔب ً ثَِػ ُٓ ِۡب ٌِ  
ًۡب ِِف  ُٓ ًِٓ ِِبَ ۡبيَِم َورَِجيَِم وََطةرِكۡب يِتۡب َعيَ ۡب جۡب

َ
َن لِ َو  ٌۡب

َ َل  ِ  وَ  ۡلۡب وۡب
َ ة  ۡلۡب ٌَ ًۡب  َو ُْ  وَِع ۡب

 ًُ ُْ َُ يَ ُِ  َٞ  َوَكََف  إِنِهَّلل  ڠ إَِّلِهَّلل ُغُروًرا  لظِهَّلل ۡبَ   ًۡب ُشيۡبَ   ِٓ  ِعَجةدِي ىَحۡبَس لََم َعيَ ۡب
  ڡثَِرّبَِم َوكِ ٗلا 

 

“Kur Ne u thamë engjëjve bëni sexhde Àdemit, ata menjëherë i 

bënë sexhde, përveç Iblijsit (djallit), i cili tha: „A t‟i bëj sexhde 

atij që Ti e krijove nga balta?‟” 

“Tha: „A e sheh këtë që Ti e vlerësove mbi mua, nëse më lë të 

jetoj deri Ditën e Kiametit, patjetër do të përzihem me 

pasardhësit e tij, me përjashtim të një pakice.‟” 

“Tha: „(All‟llahu) Shko dhe ata prej atyre që do të ndjekin ty, 

dënimi juaj është Xhehennemi, shpërblim i plotë.‟”  



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

234 

“Ndiko në cilin të mundësh prej atyre me zërin tënd, fitoji ata 

me kalorësit e me këmbësorët tuaj, bëhu ortak me ata në 

pasurinë e në fëmijët e tyre dhe premtoju atyre; por djalli nuk 

premton gjë tjetër përveç mashtrimit.”  

“Në të vërtetë, ti s‟ke asnjë fuqi mbi robtë e Mi dhe, mbrojtja e 

Zotit tënd është e mjaftueshme.” 

 

 

Komentimi 

 

Mashtrimi i djallit 

 Këto ajete e vënë theksi mbi çështjen e mosbindjes së djallit 

ndaj urdhrit të All‟llahut për t‟i bërë sexhde Àdemit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) dhe në përfundimin e keq të 

djallit për shkak të këtij kundërshtimi. 

 Shtrimi i kësaj çështjeje pas asaj që u përmend në lidhje me 

politeistët kundërshtues, në të vërtetë tregon se djalli konsiderohet 

model i plotë i mendjemadhësisë, i mohimit, i arrogancës dhe i 

kundërshtimit. Veç kësaj shiko se ku arriti përfundimi i djallit, 

prandaj edhe ata që e ndjekin djallin do të kenë të njëjtin 

përfundim. 

 Përveç kësaj, këmbëngulja e atyre që kanë shkarë në rrugën 

e humbjes dhe verbëria e zemrës së tyre për të kundërshtuar të 

vërtetën, nuk janë veprime që e bëjnë njeriun të çuditet apo të 

habitet, sepse nga ajetet e mësipërme mësojmë se djalli ka mundur 
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t‟i mashtrojë ata nëpërmjet rrugëve të shumta. Në të vërtetë, djalli 

e ka realizuar fjalën e tij, ashtu siç njofton ajeti: “dhe të gjithë do 

t‟i mashtroj. Përveç robëve Tuaj të sinqertë”. (sure “El Hixhr”, 

ajetet 39-40.) 

 Ajeti ynë objekt studimi njofton: “Kur Ne u thamë engjëjve 

bëni sexhde Àdemit, ata menjëherë i bënë sexhde, përveç Iblisit 

(djallit)”. Më lart, në fundin e ajeteve që flasin për krijimin e 

Àdemit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) kemi shpjeguar se sexhdeja 

që urdhëroi All‟llahu i Lartësuar të bënin, në të vërtetë ishte një 

lloj përuljeje e nënshtrimi ndaj madhështisë së All‟llahut të 

shfaqur në krijimin e Àdemit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) dhe 

për shkak të dallimit të tij prej të gjitha krijesave; ose ishte sexhde 

për All‟llahun e Lartësuar kundrejt krijimit të kësaj qenieje kaq të 

vlerësuar. 

 Gjithashtu po aty kemi thënë se djalli, pavarësisht se këtu 

është përmendur së bashku me engjëjt, në të vërtetë me dëshminë 

e Kur‟ànit, ai nuk është prej engjëjve, por një krijesë lëndore dhe 

ishte prej xhindeve. Ai kishte hyrë në një radhë me engjëjt për 

shkak të adhurimit që bënte për All‟llahun e Lartësuar. 

 Pavarësisht nga këto mirësi, në të vërtetë mbi djallin u bënë 

sunduese mendjemadhësia dhe arroganca, në mendjen e tij zuri 

vend egoizmi. Djalli mendonte se toka e balta, të cilat 

konsiderohen burimi i jetës dhe i të gjitha mirësive, janë më pak të 

vlerësuara se zjarri. Prandaj ai e kundërshtoi Krijuesin e 

Gjithëpushtetshëm dhe tha: “a t‟i bëj sexhde atij që Ti e krijove 

nga balta?”. 

 Por kur u përzu përgjithmonë prej fushës së pranisë 

hyjnore për shkak të mendjemadhësisë e të arrogancës së tij, në 
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vend që të zbatonte urdhrin e All‟llahut, djalli tha: “Tha: „A e sheh 

këtë që Ti e vlerësove mbi mua, nëse më lë të jetoj deri Ditën e 

Kiametit, patjetër do të përzihem me pasardhësit e tij, me 

përjashtim të një pakice‟”.1 

 Fjala e ajetit “leahtiken‟ne” është në kuptimin e prerjes së 

rrënjëve të një sendi, prandaj kur karkaleci ha të mbjellat, arabët 

thonë: “Karkaleci ua preu rrënjët të mbjellave”. Në këtë kuptim, 

kjo fjalë tregon se djalli do të punojë që të devijojë të gjithë 

pasardhësit Àdemit prej rrugës së All‟llahut dhe do të bëjë që ata 

të mos i binden Atij, me përjashtim të një pakice prej tyre. Ka 

mundësi që fjala e ajetit “leahtiken‟ne” të jetë nxjerrë prej rrënjës 

“hanke”, që në gjuhën arabe i thonë pjesës poshtë fytit të njeriut. 

Kur kafshës i kalohet litari në qafë, arabët thonë: kafshës iu vu 

litari në qafë, në kuptimin kafsha u lidh. Konkretisht, djalli me 

këtë fjalë do të thotë se shumë shpejt do të vërë litarin e 

ngacmimeve dhe të cytjeve mbi qafat e njerëzve dhe me anë të 

mashtrimit do t‟i tërheqë ata në rrugën e humbjes. 

                                                            
1 Interpretuesit e Kur‟ànit kanë thënë se prapashtesa “ke” në fjalën e ajetit “ere 

ejteke” ka ardhur si shtesë, ose është me qëllim theksimi, pasi fraza “ere ejteke”, 

është në kuptimin: më njofto mua, më thuaj mua, por është me përgjigje të hequr. 

Si vlerësim, kuptimi i kësaj fjale është: më flit për këtë që Ti e vlerësove mbi mua, 

megjithëse mua Ti më krijove prej zjarrit?. Këtu kemi edhe një mundësi tjetër 

kuptimi të fjalës “ere ejteke”, kuptim i njëjtë me origjinalin, por me këtë 

interpretim, në fjali nuk kemi përgjigje të hequr. Në një formë më 

përgjithësuese kuptimi do të qe: “A e shikon këtë qenie, të cilën Ti e vlerësove mbi 

mua dhe, nëse Ti më lë të jetoj, së shpejti do të shikosh se shumë prej pasardhësve të 

këtij, do t‟i çoj në rrugën e humbjes”. (Mundësia e dytë përputhet më shumë me 

konstruktin e me kuptimin e fjalëve të ajetit.) 
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 Pra, djallit iu dha mundësia të qëndrojë derisa të vërë në 

sprovë të gjithë njerëzit, gjithashtu ekzistenca e djallit ishte shkak 

për të testuar e për të provuar edhe besimtarët e vërtetë, sepse 

vendosmëria te njeriu forcohet kur ndeshet me incidente, kurse në 

ballafaqimin me armiqtë, njeriu forcohet fizikisht. Prandaj, ajeti 

thotë: “Tha (All‟llahu): „Shko dhe ata prej atyre që do të ndjekin 

ty, dënimi juaj është Xhehennemi, shpërblim i plotë‟”. Në 

kuadrin e provimit të madh hyjnor, me mjete sprovimi të tilla 

zbulohet i dështuari prej të suksesshmit. 

 Në vijim, ajetet me një mënyrë shumë të bukur përmendin 

rrugët nëpër të cilat depërton djalli dhe metodat që ai përdor për 

të hedhur te njeriu ngacmimet, cytjet e mashtrimin e tij. Ajeti 

thotë: “Ndiko në cilin të mundësh prej atyre me zërin tënd…”, 

“dhe fitoji ata me kalorësit e me këmbësorët tuaj”, 

“dhe bëhu ortak me ata në pasurinë e në fëmijët e tyre”, 

“dhe premtoju atyre”. 

 Pastaj vjen edhe frikësimi hyjnor: “por djalli nuk premton 

gjë tjetër përveç mashtrimit”. 

 Por dije o djall: “Në të vërtetë, ti s‟ke asnjë fuqi mbi robtë 

e Mi” dhe “dhe mbrojtja e Zotit tënd është e mjaftueshme”. 
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Hulumtime 

 

1- Në lidhje me kuptimet e fjalëve 

 Fjala  “istefziz”, është në kuptimin e ndikimit të shpejtë e të 

zakonshëm. Nga analiza etimologjike e fjalëve, kjo fjalë në origjinën 

e saj ka kuptimin e prerjes së një sendi të çfarëdoshëm, prandaj 

arabët në gjuhën e tyre përdorin frazën “istefez‟zeth‟theubu” – 

“rroba u pre” kur prej rrobës pritet ose shkëputet një pjesë. 

 Përdorimi i kësaj fjale këtu tregon vënien në lëvizje të 

personit dhe ndikimin tek ai që të shkëputet prej së vërtetës dhe të 

orientohet tek e gabuara. 

 Fjala e ajetit “exhlib”, në origjinën e saj ka kuptimin e 

britmës së fuqishme ose të përzënies krahas zërit e britmave; 

kurse fjala “xhelb” që ndeshim në transmetime, ka kuptimin se kur 

i ngarkuari për mbledhjen e zekatin shkon te fermeri e ka detyrim 

të mos bërtasë e të mos çirret me qëllim që të frikësojë njerëzit; 

gjithashtu edhe ata që garojnë me kuaj, e kanë detyrim të mos u 

thërresin kuajve mbi kokë me qëllim që ata të dalin përpara. 

 Fjala e ajetit “khajli” ka dy kuptime: kuaj dhe kalorësi, por në 

këtë ajet kjo fjalë ka ardhur me kuptimin e dytë. 

 Fjala “rexhili” është e kundërta e kalorësisë, domethënë 

këmbësori; me këtë fjalë, ajeti tregon se ushtria e djallit përbëhet 

prej kalorësve dhe prej këmbësorëve, që janë prej llojit të tij dhe jo 

prej llojit të tij. Kjo do të thotë se disa ndikohen me shpejtësi prej 

mashtrimit të djallit, kështu i mashtruari bëhet menjëherë prej 

ndihmësve të djallit. Nga ky këndvështrim ata janë të shpejtë si 
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kalorësia, kurse ata që ndikohen  me ngadalë e pa nxitim, 

ngjasojnë me këmbësorinë.1 

 

2- Mjetet e ndryshme të djallit për cytjen e për mashtrimin 

 Megjithëse ajetet që kemi objekt studimi flasin për djallin, 

të cilin All‟llahu i Lartësuar e kërcënon dhe i thotë: “Bëj ç‟të duash 

në rrugën e mashtrimit të njerëzve dhe në këtë drejtim përdori të 

gjitha rrugët e tu”. Por, në të vërtetë ky kërcënim e ky 

paralajmërim është për ne njerëzit, që të mësojmë rrugët nëpër të 

cilat depërton djalli dhe mjetet që ai përdor për të hedhur 

ngacmimet e mashtrimet e tij në mesin e njerëzve. 

 Është shumë domethënës fakti që ajetet objekt studimi 

theksojnë katër rrugë e metoda të rëndësishme kryesore që përdor 

djalli. Ajetet i thonë njeriut: ke detyrë të kontrollosh veten 

nëpërmjet katër drejtimeve vijuese: 

 a- programi i kuptimit, i cili e gjen argumentin e tij në 

shprehjen kur‟ànore: “Ndiko në cilin të mundësh prej atyre me 

zërin tënd…”. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit Famëlartë kanë thënë: ndikimi 

i djallit me anë të zërit, d.m.th., me anë të tingujve të muzikës 

ngacmuese epshndjellëse dhe këngëve banale; por ky kuptim 

është shumë më i gjerë dhe përfshin të gjitha programet 

propagandistike që çojnë në devijim dhe që zakonisht djajtë i 

përdorin me anë të aparateve vizive dhe auditive. 

                                                            
1 Shih librat: “Fij Meànil Mufredàt”; “Mufredàt Elfàdhil Kur‟àn” të Ragib El 
Esfehànij dhe “Mexhmaul Bejàn”. 



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

240 

 Pikërisht për këtë shkak edhe djalli në zbatim të programit 

të tij, në radhë të parë përfiton prej këtyre aparaturave. Kjo çështje 

është fare e qartë në kohën e sotme më shumë se në çdo kohë 

tjetër, sepse bota e sotme është bota e valëve radiofonike, bota e 

propagandës dhe e komunikimit masiv, qoftë në rrafshin auditiv, 

qoftë në rrafshin viziv. Kështu që djalli dhe partitë e djajve të 

lindjes e të perëndimit mbështeten mbi këto aparatura; ata 

caktojnë një pjesë të mirë të buxheteve të tyre për t‟i shpenzuar në 

këtë rrugë, me qëllim që të kolonializojnë robtë e All‟llahut dhe t‟i 

devijojnë ata prej rrugës së vërtetë, prej rrugës së pavarësisë. Me 

anë të këtyre aparaturave, djajtë punojnë të nxjerrin robtë e 

All‟llahut prej rrugës së udhëzimit, besimit e devotshmërisë dhe 

që prej tyre të bëjnë rob të pafuqishëm dhe të bindur ndaj tyre; 

 b- përfitimi prej forcave ushtarake; kjo rrugë nuk është e 

veçantë vetëm për kohën tonë, pasi djajtë gjithmonë i kanë 

përdorur forcat ushtarake për të arritur të kenë zona ndikimi. Të 

gjithë tiranët e mendjemëdhenjtë në të gjithë botën i kanë 

konsideruar forcat ushtarake mjet shumë të rëndësishëm, pasi 

brenda një çasti thërrasin forcat e tyre ushtarake dhe i dërgojnë ata 

në zonat ku synojnë t‟u rrëmbejnë lirinë e pavarësinë banorëve të 

asaj zone; gjithashtu ata punojnë shumë që të mbështeten në 

kapacitetet speciale të forcave ushtarake. 

 Në kohën e sotme shikojmë se ata kanë organizuar edhe 

forca ushtarake speciale, të cilat i quajnë “forca të ndërhyrjes së 

shpejtë”. Por, kjo fjalë ka të njëjtin kuptim me fjalën e ajetit të 

Kur‟ànit “ixhlàb”, që do të thotë se një pjesë të forcave të tyre 

ushtarake ata e kanë përgatitur për të qenë “forca speciale”, të 

cilat kanë mundësi t‟i dërgojnë brenda një kohë të shkurtër në çdo 

zonë të globit, ku vihen në rrezik interesat e tyre joligjore. Me  anë 
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të këtyre forcave, djajtë shuajnë çdo lëvizje që kërkon të drejtën 

dhe bën thirrje për pavarësi. Para arritjes së forcave të ndërhyrjes 

së shpejtë dhe forcave speciale, djajtë, domethënë tiranët e 

mizorët, kanë parapërgatitur terrenin me anë të spiunëve të tyre 

mjeshtra, të cilët në fakt janë si pararojë e këmbësorisë. 

 Këta despotë e mizorë gabojnë në planet e tyre, kur 

shpërfillin faktin se All‟llahu i Lartësuar në këto ajete i kërcënon 

ndihmësit e vërtetë të djallit dhe thotë qartë se djalli dhe ushtria e 

tij s‟kanë mundësi të sundojnë mbi robtë e All‟llahut; 

 c- programet ekonomike me veshje humanitare janë prej 

metodave të tjera të efektshme që përdor djalli për të mashtruar e 

për të depërtuar. Kjo është qenia ortak e djallit te pasuritë e te 

fëmijët. Gjithashtu këtu shikojmë se disa interpretues të Kur‟ànit 

Famëlartë këtë ortakëri të djallit te pasuritë e specifikojnë me 

kamatën, kurse ortakërinë e djallit te fëmijët e reduktojnë në 

kuptimin “fëmijët e jashtëligjshëm”.1 

 Dy fjalët e ajetit “pasuritë e fëmijët” kanë kuptime të 

shumta dhe përfshijnë të gjitha pasuritë e fituara me rrugë haram, 

si dhe fëmijët e jashtëligjshëm etj. Për shembull, në kohën tonë 

shikojmë se djajtë mendjemëdhenj gjithmonë propozojnë 

investime, ngritje kompanish, ndërtimin e fabrikave të ndryshme 

në të gjitha fushat ekonomike nëpër vendet e pazhvilluara. Nën 

                                                            
1 Kanë ardhur disa transmetime në lidhje me ortakërinë e djallit te fëmijët dhe 
thonë se këtu është kuptimi për fëmijët e jashtëligjshëm, ose për fëmijët e 
ngjizur me spermën e formuar prej mallit haram, ose fëmija është ngjizur në një 
çast harrese të plotë ndaj Krijuesit prej të dy prindërve. Por, ashtu siç kemi 
thënë shpeshherë, këto interpretime sqarojnë vetëm njërën anë të argumentit të 
qartë, prandaj as interpretimi i fundit nuk mund të shërbejë si argument për 
reduktimin e kuptimit. Referoju tefsirit “Nùruth Thekalejn, vëll. 3, f. 184. 
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mbulesën e këtyre kompanive plotësohen format më të ndryshme 

të aktiviteteve të rrezikshme e të dëmshme në vendin e 

pafuqishëm, në të cilin djajtë dërgojnë spiunët e tyre nën maskën e 

specialistëve, të këshilltarëve ekonomikë, si inxhinierë e teknikë, 

të cilët të gjithë së bashku punojnë që të thithin të mirat e vendit 

ku ata veprojnë. Për këtë ata përdorin mënyrat më të stërholluara 

të mashtrimeve e të hileve, duke u bërë kështu një mur mes vendit 

ku kanë vënë investimet e tyre dhe realizimit të pavarësisë të 

vendit përkatës. Për realizimin e këtij qëllimi, djajtë bazohen në 

ndërtimin e një infrastrukture ekonomike të vërtetë. 

 Nëpërmjet rrugës së hapjes së shkollave, universiteteve, 

bibliotekave, spitaleve dhe qendrave turistike, në të vërtetë ata 

janë bërë ortakë me vendet e pafuqishme edhe te fëmijët e atyre 

vendeve, pasi bëjnë përpjekje të shumta që t‟i tërheqin këta fëmijë 

ndaj vetes së tyre. Herë tjetër përdorin metodën e dhënies së 

bursave studimore për rininë, por në fakt me këto bursa studimi 

ata punojnë që t‟i tërheqin këta të rinj drejt kulturës së tyre, duke 

u bërë ortakë me ata edhe në mendimet e tyre, me qëllim prishjen 

e besimit të këtyre të rinjve. 

 Gjithashtu, prej metodave mjaft të përhapura që përdorin 

këta djaj janë edhe ngritja e qendrave të prostitucionit nën 

mbulojën e ndërtimit të hoteleve të klasit botëror apo me 

ndërtimin e qendrave të dëfrimit, sallat e kinemave, shfaqjen e 

filmave banalë, përfshirë edhe punë të tjera të kësaj kategorie. Të 

gjitha këto mjete nuk janë vetëm për të propaganduar 

prostitucionin dhe shtimin e numrit të fëmijëve të jashtëligjshëm, 

por çojnë edhe në devijim e brezit të ri, në joshjen e në mashtrimin 

e tyre, duke nxjerrë prej kësaj rinie njerëz me vullnet të dobët. Sa 

herë që hedhim shikimin mbi intrigat e kurthet e padrejtësitë e 
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këtyre djajve, aq herë për ne zbulohen rreziqet e mëdha që 

përmbajnë këto ngacmime e cytje djallëzore; 

 d- programi i shkatërrimit shpirtëror: prej programeve të 

tjera që zbatojnë djajtë, është edhe përfitimi që ata arrijnë me anë 

të premtimeve e shpresave të rreme, të cilat ata i veshin me forma 

të ndryshme hilesh. Këta djaj përgatisin grupet më të mira të 

mundshme me dijetarë në fushën e psikologjisë, me qëllim që të 

mashtrojnë njerëzit e zakonshëm dhe të zgjuarit. Ata punojnë në 

përshtatje me gjendjen e secilit prej tyre; disa herë, duke u 

përshkruar atyre gjendjen e vendit, i thonë se shumë shpejt do të 

bëhen prej vendeve të qytetëruara e të mëdha, ose i thonë se rinia 

e vendit të tyre, duke ndjekur programin e tyre, do të arrijë në 

majën e madhështisë. Me të tilla premtime të rreme, ata i mbysin 

këta të rinj në vendin e tyre me fantazira boshe, që përmblidhen 

në falën e ajetit “ue id‟hum” – “dhe premtoju atyre”.  

 Herë tjetër, djajtë ndjekin një rrugë të kundërt, duke u 

thënë të rinjve se vendi i tyre kurrë nuk do të ketë mundësi të 

përballet me Fuqitë e Mëdha; se vendi i tyre e ata vetë janë njëqind 

vjet prapa këtyre fuqive ose edhe më shumë. Më këtë metodë, ata 

mbjellin justifikuesit psikologjikë që në vendet e pafuqishme të 

vazhdojë prapambetja dhe që aty të mos bëhen përpjekje serioze 

për punë e për ndërtim. 

 Natyrisht që fillimet e kësaj pune djallëzore janë të largëta 

dhe rrugët që kanë ndjekur djajtë nuk mund të reduktohen në një 

ose në dy vetë, apo në një ose në dy vende. 

 Por, robtë e vërtetë e të sinqertë të All‟llahut, duke u 

mbështetur në premtimin kur‟ànor që e premton ndihmën në 
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formë të prerë dhe që është në brendinë e ajeteve tona objekt 

studimi, shumë shpejt do të ngrihen të luftojnë djajtë dhe nuk do 

të lejojnë që të mashtrohen. Pavarësisht nga zërat e shumtë të 

djajve, ata e dinë se me siguri do të triumfojnë dhe se me durimin, 

me vendosmërinë dhe me besimin e tyre, duke u mbështetur 

vetëm tek All‟llahu i Lartësuar, shumë shpejt do të bëjnë që planet 

e djajve të dështojnë, ashtu siç thotë i Larti në fjalën e Tij: “dhe, 

mbrojtja e Zotit tënd është e mjaftueshme”. 

 Për sa i përket pyetjes se përse All‟llahu e krijoi djallin, e 

kemi trajtuar gjatë studimit të ajetit 39 të sures “El Bekare”, kurse 

çështjen e ngacmimeve të djallit dhe të formave e të veshjeve të 

ngacmimeve të tij, si dhe kuptimin e fjalës shejtan (djall) të 

përmendur në Kur‟àn i kemi trajtuar në interpretimin e fjalëve të 

fundit të ajetit 13 të sures “El A‟ràf” dhe të ajetit 39 të sures “El 

Bekare” të këtij tefsiri. 
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Ajetet: 66 - 69 

 

 ًُ بُُّس ِي رِهَّلل ًُ  ٱِهَّلل رِ  ِِف  ىۡبُفيۡبَم  يُزۡبِِج ىَُس َحۡب
يِِّ  ٱۡب ٌَِ فَؾۡب ٔاْ  ُّ ۦٓ   َِلَبۡبَذُغ  ََكَن ۥ إُِِهَّلل

ة  ٍا ًۡب رَِ   ًُ ِإَوَذا ڢثُِس ُس ُّ  َمصِهَّلل رِ  ِِف  للُّ َحۡب
ة  ٱۡب ِهَّلٍل ۖۡ فَيَ ٓ إِيِهَّللةهُ ُعَٔن إَِّلِهَّلل َ دَ ۡب ٌَ  َؽوِهَّلل 

ًۡب إََِل  ِ ََنِهَّللى ُس َّبّ
ًۡب  َوََكَن  ىۡب ُذ َرؽۡب عۡب

َ
   َُ ِ َن 

ًۡب  ڣ َنُفًٔرا  ٱۡب ٌُِِذ
َ
فَأ
َ
ًۡب   ن ََيۡبِصَف ثُِس

َ
  

ِ َجةَُِت  َّبّ
ًۡب َوكِ ًٗل  ىۡب ِهَّلًل ََّل ََتُِ واْ ىَُس ة ُث ًۡب َ ةِغجا وۡب يُرۡبِشَو َعيَ ۡبُس

َ
مۡب  ڤ  

َ
ًۡب   ٌُِِذ

َ
  

 ََ ِ ٌّ ة  ًۡب كَةِغفا َرى  َذُ ۡبِشَو َعيَ ۡبُس خۡب
ُ
ًۡب ذِ ِّ دَةَرةً   ن يُ ِ َ ُز

َ
رِكَُسً  لّرِ  ِ    َذُ غۡب

َِة ثِِّ  ًۡب َعيَ ۡب ِهَّلًل ََّل ََتُِ واْ ىَُس ًۡب ُث ُت ة َزَفرۡب ٍَ ِ ة ۦث   ڥ دَبِ  ا

 

“Zoti juaj, Ai mundëson për ju lundrimin e anijeve në det që ju 

të kërkoni prej të mirave të Tij; me të vërtetë Ai është shumë 

mëshirues ndaj jush.”  

“Kur ju kap paniku në det, nuk i kujtoni ato që ju i luteni 

(idhujt) dhe mbetet vetëm Ai (All‟llahu) dhe, kur Ai ju shpëton e 

dilni në tokë, ju ktheni shpinën, njeriu është mosbesues.”  

“A mos jeni të sigurt se nuk do t‟ju fundosë në tokë, ose që nuk 

do të lëshojë mbi ju ndonjë shtrëngatë dhe ju nuk do të keni 

mbrojtës?”  

“A mos jeni të sigurt se Ai nuk do t‟ju kthejë herë tjetër në det 

dhe të lëshojë mbi ju një furtunë ere që t‟ju mbysë për shkak të 
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mosbesimit tuaj, pastaj ju nuk do të gjeni dikë që do të 

hakmerrej kundër Nesh.” 

 

Komentimi 

 

Përse mosbesim me gjithë këto mirësi? 

 Këto ajete ndjekin studimet e mësipërme në fushën e 

Njësimit të All‟llahut (Teuhidit) dhe luftimit të politeizmit 

(shirkut). Ajetet e këtij grupi hyjnë në studim nëpërmjet dy 

rrugëve të ndryshme: rruga e argumentimit dhe rruga e 

ekzistencës dhe bashkëbisedimi me njeriun nga brenda. 

 Në fillim, ajeti e vë theksin mbi Njësimin deduktiv dhe 

thotë: “Ai mundëson për ju lundrimin e anijeve në det”. 

 Natyrisht që ka sisteme për të vënë në lëvizje anijen në det; 

nga njëra anë duhet të ekzistojë uji në formën e përshtatshme për 

të lëvizur anijet në ujë, nga ana tjetër patjetër duhet të ketë edhe 

disa sende të tjera më të lehta se uji, me të cilat mund të qëndrohet 

mbi sipërfaqen e ujit; por edhe nëse ato sendet e tjera janë më të 

rënda se uji, është e mundur që ato të punohen në atë formë që 

bëhen të përshtatshme për të qëndruar mbi ujë dhe me këto mjete 

të punuara mund të mbarten barrë të rënda dhe një numër i madh 

njerëzish. Nga një anë e tretë duhet të ekzistojë edhe fuqia që e 

bën anijen të lëvizë. Në të kaluarën, kjo fuqi është përfaqësuar me 

erën, pasi detarët përfitonin prej lëvizjes së rrymave ajrore mbi 

sipërfaqen e oqeaneve e të deteve dhe kishin dijeni për kohën e 

për drejtimin e erërave. Në bazë të kësaj diturie, ata përcaktonin 
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shpejtësinë e lëvizjes dhe drejtimin e anijes, kurse në ditët e sotme 

për të vënë në lëvizje anijet përfitohet prej fuqisë së avullit dhe 

prej formave të tjera të energjisë. 

 Nga një anë tjetër duhet të ekzistojë një metodë për të 

përcaktuar rrugën. Në të kaluarën, kjo metodë mbështetej në 

lëvizjen e diellit e të yjeve në qiell. Kurse sot anijet përfitojnë prej 

busullës, hartave të ndryshme dhe prej shpikjeve të mjeteve të reja 

shumë të sakta. Në të gjitha gjendjet, nëse nuk plotësohen këto 

katër kushte dhe nëse ato nuk janë të kombinuara me njëri-tjetrin, 

lundrimi i anijeve bëhet i pamundur dhe njeriu nuk do të kishte 

mundësi të përfitonte prej tyre. 

 Natyrisht që ju e dini se anijet janë mjetet më të mëdha që 

përdor njeriu për transportimin e pasagjerëve dhe të mallrave të 

ndryshme. Në ditët e sotme ndërtohen anije me përmasa shumë të 

mëdha, madje disa mund të kenë edhe sipërfaqen e një qyteze të 

vogël. 

 Në vijim të ajetit të parë të grupit të ajeteve objekt studimi, i 

Larti shton: “që ju të kërkoni prej të mirave të Tij”. Anijet ju 

ndihmojnë në udhëtimet tuaja, në transportimin e mallrave dhe në 

tregtinë që ju bëni; me pak fjalë, ju ndihmojnë në çdo punë tuajën 

të kësaj bote, si dhe në punët e fesë tuaj. Përse kjo ndihmë? Sepse 

All‟llahu i Lartësuar thotë: “me të vërtetë, Ai është shumë 

mëshirues ndaj jush”. 

 Prej këtij Njësimi (Teuhidi) – besimi se All‟llahu është Zoti Një 

e i Vetëm - të nxjerrë me metodën deduktive, pasqyron vetëm 

njërën anë të vogël prej sistemimit të Krijimit dhe prej diturisë, 

fuqisë e urtësisë së Krijuesit të Gjithëpushtetshëm. Pastaj, ajeti 
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kalon në metodën e argumentimit të Njësimit (Teuhidit) natyral 

me të cilin lind njeriu. Ajeti na kujton të mos harrojmë se: “Kur ju 

kap paniku në det, nuk i kujtoni ato që ju i luteni (idhujt) dhe 

mbetet vetëm Ai (All‟llahu)”.  

 Do të thotë se ju harroni çdo gjë përveç All‟llahut, sepse kur 

vjen rreziku në det, si furtunat etj., prej jush largohen të gjitha 

ndarëset dhe perdet e traditës e të fanatizmit që janë ngjitur mbi 

pastërtinë e krijimit të natyrës tuaj njerëzore. Menjëherë në ato 

çaste për ju zbulohet drita e natyrshme e krijimit tuaj, zbulohet 

drita e Njësimit të All‟llahut (Teuhidit), drita e besimit dhe drita e 

adhurimit vetëm për All‟llahun e Lartësuar. 

 Është e qartë se në çastet e panikut njeriu shkëputet prej të 

gjithë të adhuruarve mitikë, pjellë e fantazisë, ndonëse për shkak 

të iluzioneve të rreme ka dhënë për ato prej fuqisë së tij. Në çaste 

të tilla paniku, prej mendjes së tij fshihet jo vetëm veprimi i të 

adhuruarve pjellë e fantazisë, por zhduket edhe vetë ekzistenca e 

atyre të adhuruarve, të cilët në mendjen e njeriut të ndodhur para 

rrezikut imediat, shkrihen e zhduken të gjithë, ashtu siç shkrin 

akulli nën diellin e verës. Prandaj, në këto çaste mbetet vetëm 

drita e besimit, drita e All‟llahut të Lartësuar. 

 Ajeti shpreh një ligj të përgjithshëm, të cilin e ka njohur 

kushdo që ka kaluar nëpër një gjendje të këtillë. Problemet e 

mprehta e vështirësitë e mëdha nëpër të cilat mund të kalojë 

njeriu, bëjnë që “thika të arrijë kockën”. Kështu zhduken të gjitha 

shkaqet e jashtme me të cilat njeriu ishte i lidhur, në këto çaste 

mbi të nuk mund të veprojnë justifikuesit materialë që ishin 

ngjitur tek ai, ndërpriten të gjitha shkaqet që e mbanin atë të 

lidhur me ata justifikues materialë. Por nuk ndërpritet shkaku që e 
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lidh njeriun me burimin absolut të diturisë e me fuqinë absolute, 

përfundimisht për të mbetet të kërkojë mbështetje e strehim vetëm 

tek Ai, të Cilit nuk i mungon asgjë e s‟ka nevojë për asgjë, mbetet 

vetëm i Gjithëfuqishmi, sepse vetëm Ai ka mundësi të zgjidhë 

edhe problemet më të komplikuara. Këtu nuk ka rëndësi se si ne 

emërtojmë këtë gjendje, por e rëndësishme është që të dimë se në 

një gjendje të tillë paniku zemra e njeriut hapet para shpresës së 

shpëtimit, mbulohet nga një dritë e veçantë dashamirësie. Këto 

kthesa janë vetëm njëra prej rrugëve më të afërta për tek All‟llahu. 

Në të vërtetë, ajo është një rrugë që del nga brenda shpirtit dhe 

prej thellësive të zemrës.1  

 Pastaj ajeti shton: “dhe, kur Ai u shpëton e dilni në tokë, 

ju ktheni shpinën, njeriu është mosbesues”. 

 Herë tjetër, këtë dritë hyjnore e mbulojnë sendet 

mashtruese, shkujdesja e fanatizmi, pluhuri i mëkateve e i fajeve, 

kënaqësitë materiale të jetës dhe vetë natyra e njeriut. 

 Mbase mendoni se All‟llahu s‟ka mundësi të lëshojë mbi ju 

dënimin e Tij të ashpër, kur ju jeni mbi tokë të thatë e në mesin e 

një vendi të rrethuar apo në qendër të stepave. 

 Për të gjitha këto ajeti thotë: “A mos jeni të sigurt se nuk 

do t‟ju fundosë në tokë” dhe menjëherë shton: “ose që nuk do të 

lëshojë mbi ju ndonjë shtrëngatë dhe ju nuk do të keni 

mbrojtës”, ku do të jeni të mbështjellë prej ndonjë furtune që 

                                                            
1 Shpjegimin e plotë të Njësimit natyral lexoje në librin ”Khàlikul Alemi” – 

“Krijuesi i botës” - gjithashtu shikoje edhe në fundin e ajetit 14 të sures “En 

Nahl”, ku e kemi theksuar këtë çështje. 
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mbart gurë të vegjël e gurë të mëdhenj dhe do t‟ju varrosë nën ta, 

ndërkaq ju nuk do të gjeni asnjë që t‟ju shpëtojë prej kësaj 

mynxyre. (Ky dënim është shumë më i ashpër se mbytja në det.) 

 Ata që lëvizin nëpër shkretëtira dhe banorët e stepave të 

thata e kuptojnë më mirë se të tjerët këtë kërcënim hyjnor dhe këtë 

përbetim kur‟ànor, sepse ata e dinë se si bashkëvepron era me 

rërën në shkretëtirë, e kanë parë si e shkul furtuna prej vendit 

rërën e gurët, si i shtyn ata duke formuar kodra masive rëre 

(dunat e shkretëtirës), të cilat zënë nën vete karvanët e deveve dhe 

gjithçka tjetër që gjendet mbi sipërfaqen e tokës në atë zonë.  

 Më pas ajeti u kujton njerëzve të këtillë dhe u thotë: “Vallë 

mos mendoni se kjo është hera e fundit që ju keni nevojë të 

udhëtoni në det?”: “A mos jeni të sigurt se Ai nuk do t‟ju kthejë 

herë tjetër në det dhe të lëshojë mbi ju një furtunë ere që t‟ju 

mbysë për shkak të mosbesimit tuaj, pastaj ju nuk do të gjeni 

dikë që do të hakmerrej kundër Nesh?”. Pra, atëherë nuk do të 

ketë ndonjë që të kërkojë gjakun tuaj dhe të kërkojë shlyerjen e 

gjakut tuaj prej Nesh. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Personi i tjetërsuar 

 Shumë njerëz kujtohen të përmendin All‟llahun vetëm kur 

ndeshen me probleme e me sprova të mëdha, ndërsa kur janë në 
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gjendje të mirë, ata e harrojnë All‟llahun. Madje, harrimi i 

All‟llahut në jetën e këtyre njerëzve është bërë një rregull bazë, një 

natyrë e dytë tek ata. Prandaj, përmendja e All‟llahut në raport me 

këta njerëz dhe kthimi i vëmendjes për të parë në faktet e vërteta 

të jetës konsiderohen gjendje e veçantë. Për këtë arsye lind nevoja 

që të ketë edhe disa faktorë shtesë, sepse derisa këta faktorë 

vazhdojnë të jenë, ata e përmendin All‟llahun, por sapo të 

largohen, ata shumë shpejt kthehen në rrugën e tyre të devijuar 

dhe e harrojnë All‟llahun. 

 Pra, në përgjithësi ndër njerëzit nuk gjejmë të atillë që nuk 

kërkojnë strehim tek All‟llahu dhe mbështetjen e Tij kur mbi ta 

ushtrojnë presion problemet e mprehta e të vështira. Prandaj, ne 

duhet të dimë se ndërgjegjësimi për të kujtuar All‟llahun e 

Lartësuar në kushte të tilla apo të ngjashme, mund ta emërtojmë 

ndërgjegjësim të imponuar, që nuk sjell asnjë përfitim e dobi. 

 Besimtarët dhe myslimanët e vërtetë e kujtojë dhe e 

përmendin All‟llahun kur janë në qetësi, kur kalojnë sprova të 

rënda dhe kur janë në gjendje të mirë; e përmendin dhe e kujtojnë 

All‟llahun edhe kur janë të sëmurë, kur janë të varfër dhe kur janë 

të pasur, kur janë të burgosur dhe kur janë ulur mbi kolltukun e 

pushtetit; myslimanët dhe besimtarët e vërtetë e kujtojnë dhe e 

përmendin All‟llahun në çdo gjendje që të jenë. Ndryshimi 

gjendjeve nuk i tjetërson myslimanët e besimtarët e vërtetë, sepse 

janë njerëz shpirtmëdhenj dhe me kapacitet, që i përvetësojnë të 

gjitha këto punë. Modeli i besimtarëve të vërtetë është Ali bin Ebù 

Tàlibi; adhurimi e përkohshmëria e tij dhe ndjekja e problemeve të 

njerëzve të varfër, nuk ndryshoi tek ai as kur u gjend në krye të 

pushtetit, as kur rrinte në shtëpinë e tij. 
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 Prijësi i Besimtarëve Ali bin Ebù Tàlibi i përshkruan të 

devotshmit, ata që e kanë frikë All‟llahun me këto fjalë: “Prej atyre 

ka që e ulin veten në pozitën e të rënëve në fatkeqësi dhe në 

pozitën e atyre që janë në gjendje të mirë”.1 

 Në përmbledhje të kësaj që u tha, besimi dhe lidhja me 

All‟llahun, adhurimi i kryer vetëm për të madhëruar All‟llahun, 

kërkimi i ndërmjetësimit me besimin, pendimi para All‟llahut dhe 

dorëzimi i vetes tek i Gjithëpushtetshmi i Lartësuar janë vepra 

shumë të rëndësishme, shumë të çmuara dhe me efekt të madh 

kur janë të vijueshme e të qëndrueshme. Ndërsa besimi, pendimi 

(teube) e adhurimi sipas stinëve, domethënë herë po e herë jo dhe 

të imponuara nga gjendjet e veçanta nëpër të cilat kalon njeriu, i 

cili me anë të besimit, pendimit e adhurimit mundohet të tërheqë 

kah vetja disa dobi e përfitime, s‟kanë asnjë efekt e asnjë vlerë. 

Madje, ajetet e Kur‟ànit vazhdimisht e qortojnë rëndë këtë 

kategori njerëzish. 

 

2- Nuk është i mundur largimi prej qeverisjes së All‟llahut 

 Disa i drejtohen All‟llahut (siç bënin adhuruesit e idhujve 

në kohën e injorancës para Islamit), kur gjendeshin në mes të detit 

të trazuar, ose kur kalonin buzë ndonjë greminë dhe e shikon 

veten para rrezikut të rënies në greminë, ose kur i zinte ndonjë 

sëmundje e rëndë. Nëse do të mendojmë në mënyrë të drejtë e të 

saktë, patjetër do të shikojmë se njeriu vazhdimisht është i 

ekspozuar ndaj rrezikut e dëmit në çdo kohë e në çdo gjendje. 

                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, hytbeja numër 193. 
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Deti, toka, shkretëtira, sëmundja, gremina etj., nga pikëpamja e 

rrezikut janë të barabarta. Një lëkundje e vetme e tokës mund të 

shkatërrojë shtëpinë tonë të sigurt e të qetë; gjithashtu edhe një 

mpiksje e thjeshtë në gjak mbyll rrugën e qarkullimit të gjakut në 

baipaset e zemrës, ndikon në zemër e të tru, bën që të ndodhë atak 

në zemër ose në tru; brenda një sekonde, vdekja është përfundim i 

pashmangshëm. Krahas ekzistencës së të gjitha këtyre punëve e 

problemeve, ne mësojmë se shkujdesja për të mos e përmendur e 

për të mos e kujtuar All‟llahun, s‟ka asgjë të përbashkët me të 

vërtetën! 

 Mbështetësit e teorisë se besimi e feja janë rezultat i frikës 

së njeriut mund të ngrihen e të shpjegojnë gjendjen për të cilën flet 

ajeti me këto fjalë: frika te njeriu është bërë instinkt i natyrshëm i 

ardhur prej frikës që ai ka prej elementeve të natyrës. Është kjo 

frikë ajo që e bën njeriun t‟i drejtohet Krijuesit. Gjendjet e situatat 

për të cilat flasin ajetet e Kur‟ànit që janë objekt i studimit tonë, 

përkrahësit e kësaj teorie (ateistët) mundohen t‟i përdorin si 

argumente mbështetëse për teorinë e tyre. 

 Ajetet kur‟ànore u janë përgjigjur këtyre iluzioneve 

mashtruese dhe shpjegojnë se Kur‟àni kurrë nuk e ka bazuar 

njohjen e All‟llahut të Lartësuar mbi këto punë që ata pretendojnë. 

Por baza e njohjes së All‟llahut është leximi i sistemit të gjithësisë, 

njohja e All‟llahut arrihet nëpërmjet njohjes së këtij krijimi. Madje 

vërejmë se ajetet tona e përmendim besimin (imànin) e vërtetuar 

me anë të argumenteve, para se të përmendin Njësimin e 

All‟llahut (Teuhidin) dhe besimin e natyrshëm me të cilin është 

krijuar njeriu (el imànul fitrij). Në të vërtetë, këto ajete i 

konsiderojnë këto ndodhi thjesht si shkaqe për të kujtuar e për të 

përmendur All‟llahun dhe jo për njohjen e Tij, sepse dituria e 
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kërkuesit të së vërtetës bëhet shumë më e qartë nëpërmjet 

metodës së nxjerrjes së argumenteve, rrugës së natyrshme të 

krijimit. 

 

3- Kuptimet e fjalëve 

 Fjala “juzxhij” është në kuptimin e lëvizjes së vazhdueshme 

të një sendi të çfarëdoshëm; 

 Ndërsa fjala “hàsiben” ka kuptimin e masës së ajrit që lëviz 

dhe ngre në vrundujt e saj gurë të vegjël, të cilët bien njëri pas 

tjetrit në një vend të caktuar. Në origjinë, kjo fjalë është nxjerrë 

nga rrënja e saj “hasbà‟”, që do të thotë “guralecë”; 

 Fjala “kàsifen” është në kuptimin shkatërrues, këtu tregon 

një furtunë shumë të fuqishme, e cila shkul çdo send prej vendit të 

vet; 

 Fjala “tebij‟an” është në kuptimin ndjekës, këtu tregon 

personin që ngrihet të kërkojë gjakun e të afërmit të tij, shumën e 

kompensimit për vrasjen ose të kërkojë hakmarrjen për “vrasjen” 

që ndodhi. 
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Ajetet 70 - 72 

 

ًۡب ِِف  ُٓ َِة ثَِِنٓ َ اَدَم وَََحَيۡبَن  ٌۡب ِ ۞َوىََل ۡب َنرِهَّلل َّبّ
رِ  وَ  ىۡب َحۡب

ََ  ٱۡب ِ ٌّ  ً ُٓ ّ َِ  خِ  َوَرزَكۡبَن    ىفِهَّلل
ِؾ ٗلا  َِة َتفۡب َۡب َخيَلۡب ِهَّلٍل   َنسِ ٖ ّمِ

ًۡب لََعَ ُٓ يۡبَن  ۡٔبمَ  ڦَوفَؾِهَّلل ۖۡ يَ ًۡب ِٓ ٍِ َُةِۢس بِإَِم 
ُ
ٔاْ ُُكِهَّلل خ ُع  َُ ۡب

 ُّ وِوَ نَِت َج
ُ
َۡب   ٍَ ٍِ ِِِّ ۥَذ َٔن فَذِ ٗلا ۦ بَِ  ٍُ يَ ًۡب َوََّل ُحظۡب ُٓ َرُ وَن نَِت َج ْوَلَٰٓهَِم َحلۡب

ُ
 ڧ فَأ

َ ٌَ ِ َو َٔ ِِف ۦٓ  ََكَن ِِف َه ِذه ُٓ ََم  َذ خۡب
َ
َؽوُّ َشبِ ٗلا  ٱِخَرةِ   

َ
ََم  َو  خۡب

َ
  ڨ  

 

“Me të vërtetë Ne i nderuam bijtë e Àdemit (njerëzit) dhe u 

mundësuam atyre të udhëtojnë hipur në tokë e në dete, ata Ne i 

furnizuam me ushqime të mira dhe Ne i vlerësuam ata ndaj 

shumë krijesave që kemi krijuar.”  

“Ditën kur Ne do të thërrasim çdo njeri me prijësin e tij (librin, 

Profetin, fletoren e punëve); atij që i jepet libri (i punëve) nga e 

djathta, ata e lexojnë librin e tyre (dhe shikojnë) se nuk u bëhet 

asnjë padrejtësi.”  

“Kush ka qenë i verbër në këtë (botë), edhe në Botën Tjetër 

(Ahiret) ai do të jetë i verbër dhe më i humburi i rrugës së 

drejtë.” 
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Komentimi 

 

Njeriu, zotëria i qenieve 

 

 Rruga më e dallueshme e udhëzimit dhe e edukimit është 

lavdërimi i personalitetit të njeriut e i pozitës së tij, si dhe gjërat e 

dobishme që i janë dhënë atij. Prandaj, pas trajtimit të çështjeve të 

politeistëve (mushrikëve) dhe devijuesve (ata që devijojnë me 

qëllim rrugën e fesë e fjalët e Kur‟ànit) në ajetet e mësipërme, në 

këtë grup ajetesh Kur‟àni Famëlartë vë në dukje jo vetëm 

personalitetin e dalluar e pozitën e nderuar të njeriut, por edhe 

gjërat që Zoti i botëve ka mundësuar për njeriun. Këtë e bën me 

qëllim që njeriu as të mos e ndotë origjinën e tij të çmuar, as të 

mos e shesë veten e tij me një çmim fare të lirë. Në ajetin 70, i Larti 

njofton: “Me të vërtetë, Ne i nderuam bijtë e Àdemit (njerëzit)”. 

 Në vijim, ajetet kur‟ànore e vënë theksin mbi tri kategori 

gjërash që All‟llahu i Lartësuar ka mundësuar për bijtë e Àdemit. 

Për kategorinë e parë të gjërave të mundësuara për njeriun, ajeti 

njofton: “dhe u mundësuam atyre të udhëtojnë hipur në tokë e 

në dete”. 

 Në vijim të ajetit, i Larti përsëri njofton: “ata Ne i 

furnizuam me ushqime të mira”. Nëse do të shikojmë me 

vëmendje kuptimin e gjerë që ka fjala e ajetit “et‟taj‟jibàti” - të mira 

– do të gjejmë se kjo fjalë përfshin çdo gjë të mirë e të pastër që 

ekziston; njëkohësisht kjo fjalë shpjegon qartë madhështinë e 

gjerësinë e kësaj mirësie të madhe hyjnore. 
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 Në lidhje me kategorinë e tretë prej gjërave që i janë dhënë 

njeriut, i Larti njofton në fjalën e Tij: “dhe Ne i vlerësuam ata ndaj 

shumë krijesave që kemi krijuar”. 

 

Hulumtime 

 

1- Mjetet e transportit janë mirësia e madhe e parë për 

njeriun 

 Fakti që tërheq vëmendjen këtu qëndron në pyetjen: përse 

All‟llahu i ka dhënë përparësi mundësisë së lëvizjes në tokë të 

thatë e në dete dhe këtë e ka theksuar para të gjitha mirësive të 

tjera që Ai ka mundësuar për njeriun? 

 Shkaku mund të jetë fakti që arritja e llojeve të mira të 

ushqimeve nuk mund të ndodhë pa lëvizje. Veç kësaj, që njeriu të 

lëvizë nëpër sipërfaqen e globit tokësor, ka nevojë për një mjet 

transporti, atëherë rezulton se lëvizja qëndron në krye të çdo 

begatie. Ose mund të jetë qëllimi për të vënë në dukje pushtetin e 

njeriut mbi globin tokësor, mbi detet e mbi shkretëtirat, në një 

kohë kur çdo specie prej tërësisë së llojeve të qenieve, ushtron 

pushtet vetëm mbi një pjesë të kufizuar të tokës, kurse njeriu 

sundon globin tokësor me detet, me shkretëtirat dhe me 

atmosferën e tij. 
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2- Nderimi i njeriut prej Krijuesit 

 Me çfarë e ka nderuar All‟llahu njeriun? Ajeti njofton vetëm 

në formë të përgjithshme: “Me të vërtetë, Ne i nderuam bijtë e 

Àdemit (njerëzit)”. Në lidhje me të vërtetën e këtij nderimi ka 

shumë thënie në mesin e interpretuesve të Kurànit Famëlartë. 

Disa kanë thënë se shkaku për këtë nderim qëndron në faktin që 

njeriu është i pajisur me mendje, me anë të së cilës ai logjikon dhe 

ka përgatitje të ndryshme, gjithashtu gëzon lirinë e vullnetit për të 

zgjedhur. Interpretues të tjerë të Kur‟ànit janë shprehur se nderimi 

i njeriut është për shkak të trupit të balancuar e vertikal që ai ka. 

Të tjerë e lidhin shkakun e këtij nderimi me gishtat e duarve, pasi 

njeriu me anë të gishtave bën të gjitha punët, deri edhe më të 

imtat; gjithashtu gishtat i mundësojnë njeriut që të shkruajë. 

 Interpretues të tjerë mendojnë se nderimi i veçantë për 

njeriun ka të bëjë me faktin se njeriu është e vetmja qenie që e 

merr ushqimin me dorën e tij. 

 Ka prej interpretuesve të Kur‟ànit që kanë thënë se shkaku i 

nderimit të njeriut mbi shumë krijesa të tjera lidhet me pushtetin e 

njeriut mbi të gjitha qeniet e tokës. 

 Të tjerë kanë thënë se shkaku i nderimit qëndron në fuqinë 

e njeriut për të njohur All‟llahun e Lartësuar, si dhe në kapacitetin 

e tij për t‟iu bindur urdhrave të Tij.  

 Është e qartë se mes të gjitha gjërave që i janë dhënë njeriut, 

s‟ka asnjë kontradiktë, prandaj edhe nderimi i Krijuesit për 

krijesën e Tij, njeriun, bëhet edhe më i qartë në të gjitha gjërat e 

lartpërmendura dhe në gjëra të tjera që i janë dhënë njeriut. 
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 Me fjalë të përmbledhura, në të vërtetë njeriu ka cilësi 

dalluese që e bëjnë të veçantë mbi të gjitha krijesat. Secila prej 

këtyre veçantive është më e rëndësishme se tjera, duke shtuar 

edhe veçantitë fizike, pasi shpirti i njeriut është i pajisur me 

shumë aftësi e kapacitete të mëdha, të cilat i mundësojnë atij të 

jetë fleksibël e pa asnjë kufizim në rrugëtimin e tij drejt plotësimit. 

 

3- Dallimi ndërmjet fjalive “Ne i nderuam” dhe “Ne i 

vlerësuam” 

 Janë të shumta thëniet rreth ndryshimit ndërmjet fjalive 

“Ne i nderuam” dhe “Ne i vlerësuam”. Disa kanë thënë: “Fjalia 

‟Ne i nderuam‟ tregon gjërat që i ka dhënë All‟llahu njeriut, 

ndërsa fjalia „Ne i lavdëruam‟ tregon virtytet që ka fituar njeriu 

sepse ka qenë në harmoni me All‟llahun (ka zbatuar me bindje, 

përkushtim e me nënshtrim të plotë të gjitha urdhrat e All‟llahut 

të Lartësuar)”. 

 Fjalia “Ne i nderuam” është një argument i fuqishëm që 

tregon anën lëndore të punëve, ndërsa fjalia “Ne i lavdëruam”, 

tregon dhuntitë morale, sepse kjo fjali në Kur‟ànin Famëlartë vjen 

vetëm në këtë kuptim. 

 

4- Kuptimi i fjalës së ajetit “kethirin” - shumë  

  Disa interpretues të Kur‟ànit e konsiderojnë ajetin e 

mësipërm argument që tregon përparësinë e engjëjve ndaj 

njerëzve, pasi Kur‟àni thotë se njeriu është i vlerësuar ndaj 

shumicës së krijesave. Kështu që mbetet edhe një grup krijesash 
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ndaj të cilave njeriu nuk është më i vlerësuari, që nuk mund të 

jenë tjetër përveç engjëjve. 

 Por, duke vështruar me kujdes ajetet që flasin për krijimin e 

Àdemit, sexhden që i bënë atij engjëjt, si dhe fakti se ata i mësuan 

emrat e sendeve prej Àdemit, nuk mbetet asnjë dyshim se njeriu 

është më i vlerësuar se engjëjt. 

 Për të gjitha këto edhe fjala e ajetit “kethirin” - shumë – këtu 

është në kuptimin “të gjitha”, ashtu siç thotë interpretuesi i 

mirënjohur i Kur‟ànit, Et Tabresij, në tefsirin e tij “Mexhmaul 

Bejàn”, i cili është shprehur se fjala “kethirin” –shumë - në këtë ajet 

është përdoruar në kuptimin “të gjitha”, siç merret në konsideratë 

zakonisht kuptimi i kësaj fjale, ashtu siç ka ardhur në Kur‟àn dhe 

në kuptimin që e përdorin arabët në të folurën e tyre. Bazuar në 

këto shpjegime, kuptimi i fjalës “shumë” do të jetë sipas kuptimit 

që i ka dhënë Et Tabresiji kësaj fjale, fraza e ajetit do të 

interpretohet: “Ne i vlerësuam ata (njerëzit) ndaj shumicës së 

krijesave që Ne krijuam dhe, me të vërtetë i kemi vlerësuar 

shumë”. 

 Kur‟àni Famëlartë e ka përmendur në shumë vende fjalën 

“kethirin” – “shumë”. Për shembull kur përshkruan cilësinë e djajve 

në ajetin 223 të sures “Esh Shuarà”, aty thuhet: “…dhe shumica e 

tyre gënjejnë”, megjithëse dihet fare mirë se të gjithë djajtë 

gënjejnë, jo vetëm shumica e tyre. Ky fakt tregon se fjala “shumë” 

në Kur‟àn është përdorur në kuptimin “të gjithë”. 

 Në të gjitha gjendjet, kur ne e marrim në konsideratë 

kuptimin e fjalës “shumë” në kundërshtim me kuptimin e jashtëm 

të kësaj fjale, ashtu siç është shkruar në tekstin e Kur‟ànit, ajetet që 
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flasin për krijimin e njeriut do të jenë krahasueset më të qartë për 

kuptimin e kësaj fjale, domethënë se këtu fjala “shumë” ka ardhur 

në kuptimin “të gjithë”. 

 

5- Përse njeriu ishte krijesa më e vlerësuar? 

 Përgjigjja për këtë pyetje nuk konsiderohet prej pyetjeve të 

komplikuara, sepse ne dimë që njeriu është krijesa e vetme e 

pajisur me fuqi të ndryshme: lëndore e morale, trupore e 

shpirtërore. Meqenëse njeriu jeton në mesin e të kundërtave, ka 

edhe përgatitje të pakufizuar për t‟u integruar e për të përparuar. 

 Këtë të vërtetë e dëshmon fare qartë transmetimi i ardhur 

prej Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “All‟llahu i 

Gjithëpushtetshëm tek engjëjt ka krijuar mendjen pa epsh, te 

kafshët krijoi epshin pa mendje dhe te bijtë e Àdemit (njerëzit) i 

krijoi të dyja: njeriun në të cilin mendja është zotëruese mbi epshin 

e tij, që është më i mirë se engjëjt, dhe njeriun në të cilin epshi 

është zotërues mbi mendjen e tij, që është më i keq se kafshët”.1 

 Pyetje: vallë a janë të gjithë njerëzit më të vlerësuar se 

engjëjt, në një kohë kur në mesin e njerëzve gjenden mosbesues, 

zjarradhurues e politeistë (mushrikë)? S‟ka dyshim se të gjithë ata 

që i vënë shok e ortak All‟llahut në adhurim, konsiderohen prej 

njerëzve më të këqij që ka krijuar All‟llahu. Por, fjala e ajetit “bijtë 

e Àdemit”, ka qëllim të gjithë njerëzit apo vetëm një pjesë prej 

tyre? 

                                                            
1 Tefsiri “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 188. 
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 Kësaj pyetje mund t‟i jepet një përgjigje e shkurtër: po, të 

gjithë njerëzit janë më të vlerësuar, por vetëm nga ana e fuqisë dhe 

e përgatitjes. Pra, të gjithë njerëzit zotërojnë terrenin për të qenë 

më të vlerësuarit, kurse ata që nuk përfituan prej atij tereni e prej 

asaj mundësie të depozituar tek ata, u bënë vetë shkak (me punët 

e tyre) që u gremisën në rrugën e humbjes. 

 Megjithëse vlerësimi i njeriut shtrihet në fushat morale e 

njerëzore, shumë dijetarë janë shprehur se njeriu pa dyshim që 

është më i fuqishmi i të gjitha krijesave të gjalla, madje edhe nga 

ana e fuqisë fizike, pavarësisht se konsiderohet i pafuqishëm në 

anë të tjera. 

 Aleks Karil, autori i librit “Njeriu, kjo krijesë e panjohur”, 

duke përshkruar fuqitë e njeriut, thotë: “Trupi i njeriut nga ana e 

qëndrueshmërisë, e përsosjes dhe e imtësisë, në të vërtetë është 

më rezistenti ndaj të gjitha formave të lodhjes, sëmundjeve, 

dhimbjeve e vuajtjeve; qëndrueshmëria e rezistenca e njeriut ndaj 

faktorëve të mësipërm tregon një përgatitje të veçantë, e cila në të 

vërtetë të habit, madje na çon deri aty sa të themi: trupi i njeriut 

me formimin e tij shpirtëror e fizik është qenia e gjallë më e 

qëndrueshme, është qenia më aktive dhe me më shumë kapacitet 

në kuadrin e aktivitetit mendor e trupor që ai ka në brendësinë e 

tij. Është ky aktivitet që ka çuar në ndërtimin e qytetërimin e 

sotshëm me të gjitha dukuritë e tij”.1 

 Ajeti në vijim e vë theksin mbi një dhunti tjetër hyjnore për 

njeriun; por All‟llahu i Lartësuar për shkak të këtyre dhuntive që i 

                                                            
1 Aleksis Karlejl, “El insanu dhalike el mexh‟hul”, (“Njeriu, kjo krijesë e 
panjohur”), f. 73-74. 
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ka dhënë njeriut, ka vendosur mbi të edhe përgjegjësi shumë të 

rënda. 

 Në fillim, ajeti i nderuar trajton çështjen e udhëheqjes së 

njerëzve dhe të rolit të saj për të ardhmen e njerëzimit. Ajeti 

urdhëron e thotë:  “Ditën kur Ne do të thërrasim çdo njeri me 

prijësin e tij (librin, Profetin, fletoren e punëve)”, domethënë ata 

që kanë besuar në udhëheqjen e Profetëve dhe kanë bërë thirrje 

me fjalën e Profetëve, në çdo kohë, shumë shpejt do të jenë me 

udhëheqësit e tyre të grumbulluar së bashku. Kurse ata që kanë 

zgjedhur të kenë për udhëheqës djallin ose prijësit e rrugës së 

humbjes dhe tiranët e mendjemëdhenjtë, patjetër që do të jenë së 

bashku dhe bashkërisht do të merren në llogari. 

 Me fjalë të tjera: lidhja udhëheqje-pasues në këtë botë 

shumë shpejt do të pasqyrohet në formën më të plotë në Botën 

Tjetër. Në përputhje me këtë, shumë shpejt do të përcaktohet se 

cili është grupi i të shpëtuarve dhe cili është grupi i atyre që e 

kanë merituar dënimin. 

 Pavarësisht nga kjo që u tha, disa interpretues të Kur‟ànit 

Famëlartë, kuptimin e fjalës së ajetit “imàm” e kanë reduktuar në 

kuptimin “Profet”, të tjerë kanë thënë se ka kuptimin “libra 

qiellorë”, kurse një grup i tretë kanë thënë se është në kuptimin 

“dijetar”. Është e qartë se fjala “imam” në këtë pozicion që ka 

ardhur në Kur‟ànin Famëlartë, ka një kuptim shumë më të gjerë 

dhe përfshin çdo udhëheqje, qoftë me Profetë, me Imamët që 

zbatojnë udhëzimin e rrugës së drejtë, apo me dijetarët, ose me 

Kur‟ànin e me synetin (rruga) që ka ndjekur i Dërguari i All‟llahut 

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

Gjithashtu në fjalën “imam” hyjnë edhe prijësit e rrugës së gabuar 
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e mohuesit. Sipas kësaj renditjeje, çdo njeri në Botën Tjetër do të 

ndjekë prijësin që ai vetë e ka zgjedhur si prijës e udhëheqës për të 

në jetën e kësaj bote. 

 Theksimi i rolit të prijësit në Kur‟ànin Famëlartë si një prej 

shkaqeve të plotësimit të njeriut konsiderohet paralajmërim për të 

gjithë njerëzit, që të bëjnë kujdesin më të madh në zgjedhjen e 

udhëheqjes dhe të mos i lënë frerët e udhëheqjes mendore e të 

jetës në dorën e një personi të çfarëdoshëm. 

 Në vijim, ajeti i ndan njerëzit Ditën e Gjykimit në dy pjesë: 

“atij që i jepet libri (i punëve) nga e djathta, ata e lexojnë librin e 

tyre (dhe shikojnë) se nuk u bëhet asnjë padrejtësi”.1 

 Ajeti vijues njofton: “Kush ka qenë i verbër në këtë (botë) 

edhe në Tjetrën (Ahiret) ai do të jetë i verbër”. Është normale që 

me zemër të verbuar janë njerëzit që kanë rënë në rrugën e 

humbjes më shumë se të gjithë krijesat e tjera, ashtu siç thotë ajeti: 

“dhe më i humburi i rrugës së drejtë”. Njerëzit e kësaj kategorie 

nuk punojnë të ecin në jetën e kësaj bote sipas udhëzimit për në 

rrugën e drejtë, prandaj në Botën Tjetër ata nuk mund të jenë prej 

banorëve të Xhennetit e të lumtur. Sepse ata i kanë mbyllur sytë 

ndaj të gjitha të vërtetave dhe e kanë privuar veten prej shikimit të 

së vërtetës, prej shikimit të argumenteve të All‟llahut dhe prej çdo 

gjëje që do t‟i çonte ata në udhëzimin e rrugës së drejtë, që do t‟i 

drejtonte në rrugën e shpëtimit, që të shikonin dhuntitë e mëdha 

që ka dhënë All‟llahu i Lartësuar për njerëzit. Me qenë se Bota 

Tjetër – Ahireti – është pasqyrim i ekzistencës së njeriut në këtë 

                                                            
 1 Fjala e ajetit “fetilen”do të thotë pejëza e hollë dhe e dobët që gjendet në të 
çarën e bërthamës së hurmës. Kjo fjalë është metaforë që shpreh një gjë shumë 
të vogël e të rëndomtë. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

265 

botë, nuk ka asgjë të habitshme kur këta të njerëz të merren në 

llogari Ditën e Gjykimit të verbër, ashtu siç ishin të verbër edhe në 

këtë botë. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Roli i udhëheqjes në jetën e njerëzve 

 Jeta shoqërore e njerëzve në këtë botë nuk mund të jetë 

kurrë e ndarë prej udhëheqjes, ose që shoqëria të mos ketë nevojë 

për udhëheqje, sepse përcaktimi i së ardhmes për një grupim të 

caktuar gjithmonë ka nevojë për një udhëheqje. Zakonisht, ecja në 

rrugën e plotësimit është e pamundur pa ekzistencën e 

udhëheqjes. Pikërisht këtu qëndron edhe sekreti i dërgimit të 

Profetëve dhe zgjedhja e njerëzve të besueshëm që ndjekin rrugën 

e tyre.  

 Në shkencat e doktrinës dhe teologjisë mësohet se prej 

bazave të dashamirësisë së All‟llahut ndaj njerëzve është edhe 

vërtetimi i domosdoshmërisë së dërgimit të Profetëve dhe e 

ekzistencës së imamit (prijësit) në çdo kohë e kjo për shkak të 

rëndësisë së madhe që ka udhëheqësi për organizimin e shoqërisë 

dhe për ndalimin e devijimeve.  

 Në komentimin e këtij ajeti, burimet islame janë të 

mbushura me hadithe e transmetime të shumta, të cilat e 

shpjegojnë qartë qëllimin e udhëheqësit.  
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 Në një hadith që qarkullon në mesin e imamive dhe të 

synive, të përcjellë prej Imamit Ali bin Mùsà Err Rridà (Paqja qoftë 

mbi të!), të transmetuar me përcjellës të gradës “sahijh” prej gjyshit 

të tij, të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) në lidhje me komentimin e këtij ajeti, 

ka përcjellë fjalën e Profetit të All‟llahut: “Çdo njeri do të thirret 

me prijësin (imamin) e kohës së tij, me librin e Zotit të vet e me 

synetin e Profetit të tij”.1 

 Prej Imamit Xhafer bin Muhammed Sàdik (Paqja qoftë mbi 

të!) lexojmë fjalën e tij: “Bëni kujdes dhe falënderoni All‟llahun! 

Ditën e Gjykimit çdo grup njerëzish do të thirret me atë që ata 

kanë zgjedhur të jetë udhëheqësi i tyre. Ne do të thirremi tek i 

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

mbi familjen e tij!) dhe ju pretendoni se ne jemi udhëheqësit tuaj. Si 

mendoni se ku do të shkojmë së bashku me ju? Për në Xhennet, 

betohem për Zotin e Qabesë!” dhe këtë fjalë e përsëriti tri herë.2 

 

2- Nderimi i “beni Àdem” njerëzve 

 Fjala” beni Àdem” ka ardhur në Kur‟ànin Famëlartë si 

emër i përveçëm për njeriun dhe i shoqëruar me fjalë lavdërimi e 

respekti, në një kohë që fjala “insan” – njeri – është përmendur e 

shoqëruar më cilësi, si p.sh., “dhalùm” – despot, “xhehùl” - injorant, 

“helù‟” - i nxitueshëm, “daif” - i pafuqishëm, “tàgij” – tiran, dhe me 

cilësi të tjera të ngjashme. Kjo tregon se fjala “beni Àdem” – “bijtë 

e Ademit” është cilësim i njeriut të edukuar ose në kuptimin se 

                                                            
1 “Mexhmaul Bejàn”, në Komentimin e këtij ajeti. 
2 Burimi i mësipërm. 
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njeriu ka gatishmëri pozitive (përzgjedhja e Ademit e lavdërimi i 

tij mbi engjëjt e përforcon këtë kuptim të fjalës “beni Àdem”). Në 

një kohë që fjala “insan” – njeri - ka kuptim të përgjithshëm dhe 

shpreh konceptin njeri në përgjithësi, madje fjala “beni Àdem” 

disa herë ka ardhur në Kur‟àn edhe për të theksuar cilësitë 

negative të njeriut. 

 Për të gjitha këto, në ajetet tona që janë objekt studimi është 

përdorur fjala “beni Àdem” – “bijtë e Ademit”, sepse këtu bëhet 

fjalë për nderimin e për lavdërimin e njeriut. (Në Kur‟ànin 

Famëlartë ka një studim të hollësishëm në lidhje me fjalën njeri. 

Për këtë mund të lexoni në tefsirin tonë fundin e ajetit 11 të sures 

“Jùnes”.) 

 

Roli i udhëheqjes në Islam 

 Në transmetimin e njohur të ardhur prej Imamit 

Muhammed bin Ali El Bàkir (Paqja qoftë mbi të!) lexojmë se kur 

fliste për shtyllat e Islamit, ai ka përmendur edhe kujdestarinë si 

përforcuese për të pesë shtyllat e Islamit: namazi shpreh qartë 

lidhjen ndërmjet Krijuesit e njeriut, agjërimi simbolizon luftimin e 

epsheve, zekati përcakton lidhjen ndërmjet njeriut dhe Krijuesit, 

Haxhi zbulon anën shoqërore të Islamit. Këto katër shtylla bazë të 

Islamit kryhen me punë e me pasuri” Pastaj Imam Bàkiri (Paqja 

qoftë mbi të!) shton: “Prandaj bëhet thirrje kaq shumë për 

kujdestarinë”. Përse? Sepse shtyllat e Islamit mund të zbatohen 

me përpikëri vetëm nën hijen e kujdestarisë (udhëheqjes). 

 Historia dëshmon se disa kombe qëndrojnë në radhën e 

parë të shteteve të botës sepse kanë udhëheqje të mirë e të aftë. 
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Gjithashtu, historia dëshmon se të njëjtat kombe kanë marrë 

tatëpjetën e kanë rënë në greminë, nën dorën e një udhëheqjeje të 

pafuqishme e të paaftë, megjithëse zotërojnë fuqi njerëzore dhe 

burime ekonomike e teknike të shumta. 

 A nuk ishin arabët e kohës së injorancës para Islamit të 

zhytur në injorancë, korrupsion, poshtërim e në degradim? Ata 

dinin vetëm të hanin me makutëri dhe, të gjitha këto për shkak se 

nuk kishin një udhëheqës të aftë. Por, kur për ata doli në dritë 

udhëheqja hyjnore e përfaqësuar me udhëheqësin Muhammed 

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

njëjti komb filloi të ecë në rrugën e madhështisë me një shpejtësi të 

paparë, aq sa habiti botën. Ja kështu zbulohet roli i udhëheqësit në 

atë kohë e në të gjitha kohët. 

 Natyrisht që All‟llahu në përputhje me urtësinë e Tij ka 

bërë udhëheqës për njerëzimin, për ta shpëtuar e për ta udhëzuar 

atë në çdo kohë. Sepse lumturia mund të arrihet vetëm kur në 

krye të punëve gjendet një garantues, i cili punon për siguruar 

lumturinë e atyre që ai udhëheq e udhëzon. Është fakt shumë i 

rëndësishëm që shoqëritë të njihen me udhëheqjet e tyre, prandaj 

njerëzit kanë detyrim të jenë të vëmendshëm që të mos bien në 

rrjetën e udhëheqësve që kanë shkarë në rrugën e humbjes dhe të 

udhëheqësve të korruptuar, pasi shpëtimi prej kthetrave të 

udhëheqjes së kësaj kategorie, do të jetë një tepër i vështirë. 

 

4- Zemra të verbuara 

 Në Kur‟ànin Famëlartë ka shprehje kuptimplota që kanë 

ardhur për të përshkruar politeistët (mushrikët) dhe mizorët, të 
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cilët disa herë cilësohen aty me fjalën “të verbër”. Ky cilësim 

shpreh të vërtetën dhe se ajo gjithmonë është e qartë për syrin, kur 

ka sy vështrues, sy që vëzhgojnë argumentet e All‟llahut në 

hapësirat e botës, sy që nxjerrin mësim prej faqeve të librave të 

shkruar, sy që shikojnë se si kanë përfunduar mizorët e 

mendjemëdhenjtë, sy që shikojnë vetëm të vërtetën e asgjë tjetër 

përveç saj. 

 Por, kur para këtyre syve janë perdet e mbulesat e 

injorancës, mendjemadhësisë, fanatizmit, arrogancës dhe epshit, 

në të vërtetë ata e kanë të pamundur të shikojnë bukurinë e së 

vërtetës, megjithëse ajo nuk është e mbuluar me asnjë lloj 

mbulese.  

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Bàkirit (Paqja qoftë 

mbi të!) në lidhje me komentimin e ajetit tonë objekt studimi 

lexojmë: “Atij që krijimi i qiejve e i tokës, ndryshimi i natës e i 

ditës, rrotullimi i planetëve e i diellit e i hënës, si dhe argumentet e 

tjera mahnitëse nuk e bëjnë që ai të njohë e të mësojë se prapa 

këtyre argumenteve qëndron një argument më i madh se ai që 

shikon, ky njeri edhe në Botën Tjetër do të jetë i verbër, do të jetë 

njeriu që ka shkarë në rrugën e humbjes më shumë se kushdo 

tjetër”.1 

 Në komentimin e këtij ajeti kanë ardhur transmetime të 

ndryshme që shprehin këtë kuptim, nga të cilat mësojmë se i 

verbër është edhe ai person që ka mundësi të kryejë Haxhin, por 

nuk e kryen atë deri në fund të jetës së tij.2 

                                                            
1 Tefsiri “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 196. 
2 Tefsiri “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 196-197. 
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 S‟ka dyshim që ky shpjegim shpreh vetëm njërin prej 

kuptimeve të ajetit dhe jo të gjitha kuptimet e tij. Përmendja dhe 

theksimi i këtij kuptimi mund të merret edhe nga këndvështrimi i 

nxitjes së myslimanëve që të marrin pjesë e të shikojnë me sytë e 

tyre këtë tubim islam madhështor, ku ai jo vetëm do të mësojë e 

do të shijojë ëmbëlsinë e sekreteve të këtij adhurimi të veçantë, por 

do të përfitojë edhe interesa politike që dalin aq qartë para syrit të 

njeriut falë pjesëmarrjes së tij në një tubim kaq madhështor  siç 

është Haxhi. Në këtë tubim madhështor ai do të mësojë të vërteta 

të shumëllojshme. 

 Në një transmetim tjetër lexojmë: “Verbëria më e keqe është 

verbëria e zemrës”.1  

 Ashtu siç kemi thënë më sipër, Bota Tjetër, Dita e Gjykimit, 

janë pasqyrim i jetës që kalojmë në këtë tokë me gjithçka që ka 

lidhje me ekzistencën tonë, me mendimet, qëndrimet, ndjenjat e 

punët, ashtu siç e lexojmë fjalën e të Lartit në ajetet 124-126 të 

sures “Tà Hà”: “Kush i kthen shpinën udhëzimit Tim, do të ketë 

një jetë të vështirë dhe Ditën e Gjykimit atë do ta ringjallim të 

verbër. Ai (mohuesi) do të thotë: „Zoti im, përse më ringjalle të 

verbër, unë shikoja?‟. Ai (All‟llahu) thotë: „Ashtu si i harrove ti 

argumentet Tona që të ofruam, ashtu je i harruar sot‟”. 

 

 

 

 

                                                            
1 Burimi i mësipërm 
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Ajetet 73 - 75  

 

َِ ِإَون ََُُِٔم َع ذِ
ِيٓ  ََكُدواْ ََلَفۡب َهُ  ٱِهَّلل َِة َد ۡب َۡتَِي َعيَ ۡب َِةٓ إََِلۡبَم َِلَفۡب وۡبَ  ۡب

َ
ا ۖۥۡ     ِإَوذا

َُذوكَ  ِهَّلل  ََّلٓ  ک َخيِ ٗلا َتِهَّلل ۡٔب َ ة َول ًۡب َط ۡب ٔا ِٓ َُ إََِلۡب ن زَبِهَّللذۡبَن َم ىََل ۡب نِ تِهَّلل دَرۡبَز
َ
  

ا ڪكَيِ ًٗل  َف إِذا َذكۡبَن َم ِؽ ۡب
َ ةِ  ۡلِهَّلل  ٔ  َ َ َف  ٱۡب ةتِ  َوِؽ ۡب ٍَ ٍَ ۡب ِهَّلًل ََّل ََتُِ  لََم  ل  ُث
ا  َِة َُِػ ا   ګَعيَ ۡب

 

“Në të vërtetë, ata (politeistët) pothuaj arritën të të sprovojnë ty 

nga ajo që Ne të shpallëm ty, që ti të trillosh kundër Nesh diçka 

tjetër (jo atë që të shpallëm), atëherë ata do të të zinin ty për 

mik.”  

“Dhe, nëse Ne nuk do të të kishim forcuar, ti pothuaj anove pak 

tek ata.”  

“Atëherë Ne do të të jepnim dyfishin e mundimit në këtë jetë 

dhe dyfishin në Jetën Tjetër dhe ti nuk do të gjeje mbrojtës 

kundër Nesh.” 
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Shkaku i zbritjes 

  

Janë përmendur shkaqe të ndryshme në lidhje me zbritjen e 

këtyre ajeteve, por disa prej tyre nuk përputhen me historinë e 

zbritjes së Kur‟ànit Famëlartë, sepse janë të njoftuara prej disa 

devijuesve me qëllime të veçanta, prandaj do t‟i përmendim të 

gjitha. 

 Dijetari poliedrik Et Tabresij ka përmendur në tefsirin e tij 

“Mexhmaul Bejàn” pesë opinione në lidhje me shkaqet e zbritjes 

së këtyre ajeteve:  

 opinioni i parë - Kurejshët i thoshin të Dërguarit (Paqja dhe 

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

lemë të prekësh “Gurin e Zi” derisa ti të respektosh zotat tanë. 

Ndërkaq i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha me zemrën e tij: “Pa dyshim që All‟llahu ka 

dijeni për neverinë e për urrejtjen time ndaj zotave të tyre. Atëherë 

çfarë pengese ka që unë t‟i shikoj zotat e tyre me respekt sa për sy 

e faqe dhe kështu ata do të më lejojnë të prek „Gurin e Zi‟?” Në ato 

çaste, All‟llahu i Gjithëpushtetshëm zbriti ajetet objekt studimi. 

Me këto ajete, Ai e ndaloi të Dërguarin e Tij nga ajo punë që i 

shkoi ndërmend të bënte; 

 opinioni i dytë - Kurejshët i propozuan të Dërguarit të 

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

familjen e tij!) të hiqte dorë nga shpërfillja ndaj zotave të tyre dhe 

të mos i konsideronte ata mendjelehtë; gjithashtu i kërkuan të 

largonte ndjekësit e tij që ishin rob dhe ata që ishin të rangut të 

ulët, prej të cilëve, sipas tyre, dilte një erë e qelbur. Përndryshe, 
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Kurejshët nuk mund të vinin në kuvendet e tij (Paqja dhe bekimet e 

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

e tij. I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) dëshironte me të madhe që ata ta 

përqafonin Islamin, por pikërisht në një gjendje të tillë zbritën 

ajetet e mësipërme dhe e paralajmëruan të qëndronte sa më larg 

veprimit që ata kërkonin prej tij; 

 opinioni i tretë - kur i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) shkatërroi idhujt që gjendeshin 

në Qabe (ditën e çlirimit të Mekës), kurejshët i propozuan atij që të 

mbetej vetëm idhulli që ishte vendosur mbi kodrën Merveh, pranë 

“Shtëpisë së All‟llahut”. Në fillim i Dërguari (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e “miratoi” këtë 

propozim me synimin që nëpërmjet këtij “tolerimi” do të 

realizohej një pjesë e mirë e interesave të thirrjes islame, por, pas 

atij “miratimi” zbritën ajetet e mësipërme. Ai (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) hoqi dorë menjëherë 

prej këtij mendimi dhe urdhëroi që edhe ai idhull të shkatërrohej; 

 opinioni i katërt - një grup njerëzish të tribusë “Thekif” 

dërguan një delegacion tek i Dërguari më i nderuar (Paqja dhe 

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

propozuan tri kushte në këmbim të besëdhënies. Kushtet e tyre 

ishin: 1) në namaz të mos bënte as ruku, as sexhde; 2) ata të mos 

detyroheshin të shkatërronin idhujt e tyre me duart e veta, por 

këtë punë ta bënte vetë i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 3) i kërkuan të Dërguarit 

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

lejonte për ata që idhulli “Làt” të qëndronte në mesin e tyre edhe 

një vit. 
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 I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) u tha atyre: “S‟ka asnjë vlerë feja pa 

ruku e pa sexhde dhe, për çështjen e shkatërrimit të idhujve, nëse 

keni dëshirë t‟i shkatërroni vetë, bëjeni, ndryshe do t‟i 

shkatërrojmë ne, kurse kërkesën tuaj që të vazhdoni të adhuroni 

idhullin “Làt” edhe për një vit, këtë nuk e lejoj”. 

 Pas kësaj bisede, i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u ngrit e mori abdes, 

ndërkaq Omer bin El Khatàbi u kthye nga ata dhe u tha: “Si e keni 

punën, e fyet të Dërguarin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), ai nuk do të lërë asnjë idhull në tokën e 

arabëve”, mirëpo “Thekifët” këmbëngulën në kërkesat e tyre, 

derisa zbritën ajetet e mësipërme; 

 opinioni i pestë - delegacioni i tribusë “Thekif” i kërkoi të 

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

familjen e tij!) një vit afat derisa ata të dorëzonin dhuratat e taksura 

për idhujt. Pastaj ata do të thyenin idhujt dhe do të përqafonin 

Islamin. I Dërguari mendoi t‟u jepte atyre afatin e kërkuar dhe t‟u 

përgjigjej kërkesave së tyre, ndërkaq zbritën e ajetet e mësipërme 

që e ndaluan në mënyrë të prerë këtë.  

 Ka edhe opinione të tjera të ngjashme me opinionet që ne 

përmendëm në lidhje me shkakun e zbritje së këtyre ajeteve. 

 Autori i këtij tefsiri thotë: “Nuk është e nevojshme të 

shpjegohet që këto opinione janë të shkallës “daif” – dobët. 

Shumica e tyre janë pa asnjë vlerë, sepse delegacionet e tribuve që 

vinin tek i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), kërkesat e tyre apo shkatërrimi i idhujve kanë 
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ngjarë pas çlirimit të Mekës në vitin e dhjetë të hixhretit. Ndërsa 

kjo sure ka zbritur para emigrimit, pra gjatë kohës kur i Dërguari 

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

nuk e dispononte forcën e jashtme që t‟i detyronte politeistët 

(mushrikët) të ulnin kokën para pozitës së tij. Në vijim do të japim 

shpjegime më të shumta në lidhje me këtë çështje”. 

 

Komentimi 

 

 Pamë se ajetet e mëparshme flisnin rreth adhurimit të 

shumë zotave (shirk) dhe rreth punëve të politeistëve 

(mushrikëve), kurse ajetet që kemi objekt studimi e paralajmërojnë 

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

familjen e tij!) për kërkesat mashtruese të politeistëve dhe flasin 

qartë e prerë se në luftën kundër idhujtarisë e adhurimit të 

idhujve nuk lejohet asnjë lloj lëshimi e as dobësia më e vogël. 

Madje, kjo luftë duhet të vazhdojë me ashpërsinë edhe më të 

madhe. 

 Në fillim ajeti e njofton Profetin (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i thotë se 

ngacmimet e cytjet e idhujtarëve për pak sa nuk ndikuan te ty: 

“Në të vërtetë, ata (politeistët) pothuaj arritën të të sprovojnë ty 

nga ajo që Ne të shpallëm ty, që ti të trillosh kundër Nesh diçka 

tjetër (jo atë që të shpallëm), atëherë ata do të të zinin ty për 

mik”. 
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 Ajeti vijues shton: Nëse nuk do të ishte drita që nuk të lë ty 

o Muhammed të biesh në gabim dhe nëse All‟llahu i Lartësuar 

nuk do të të bënte të qëndrueshëm tek e vërteta: “Dhe, sikur Ne 

mos të të kishim forcuar, ti gati anove pak te ata”. 

 Së fundi, nëse ti do të anoje nga kërkesat e tyre, dënimi për 

ty në jetën e kësaj bote do të ishte sa dyfishi i dënimit të 

politeistëve (mushrikëve) në jetën e kësaj bote dhe sa dyfishi i 

dënimit të tyre në Botën Tjetër (Ahiret): “Atëherë Ne do të të 

jepnim dyfishin e mundimit në këtë jetë dhe dyfishin në Jetën 

Tjetër.Ti nuk do të gjeje mbrojtës kundër Nesh”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- A ka treguar butësi Profeti ndaj politeistëve? 

 Pavarësisht se disa që i shohin ajetet e Kur‟àni në mënyrë 

sipërfaqësore, kanë dashur të përfitojnë prej tyre për të mohuar 

pagabueshmërinë e Profetëve. Ata kanë thënë: “Në përputhje të 

plotë me ajetet e mësipërme dhe bazuar në shkaqet e zbritjes së 

këtyre ajeteve, del qartë se Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka treguar njëfarë dobësie ndaj 

adhuruesve të idhujve, për këtë All‟llahu i Lartësuar e ka 

qortuar”. Në të vërtetë, ajetet objekt studimi e shprehin qartë 

qëllimin, madje aq qartë sa nuk lind nevoja për dëshmi të tjera, 

për të treguar se pretendime të kësaj kategorie, që vënë damkën e 

mohimit, janë krejtësisht të gabuara. Sepse ajeti i dytë i grupit të 
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ajeteve që po studiojm shprehet qartë: “Dhe, nëse Ne nuk do të të 

kishim forcuar, ti gati anove pak te ata”. Koncepti i forcimit 

hyjnor është i dukshëm. Ne besojmë se ky forcim hyjnor është 

ruajtja nga gabimet (el ismetu), që e ndalonte të Dërguarin (Paqja 

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

mos bënte asnjë shkarje në drejtim të adhuruesve të idhujve. 

Madje, vetë fjalët e ajetit, të marra edhe nga ana e jashtme e 

kuptimit që ato shprehin, në asnjë rast e në asnjë gjendje nuk 

tregojnë se i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ka anuar nga idhujtarët dhe më pas për këtë 

është ndaluar me Revelatë nga ana e All‟llahut të Lartësuar. 

 Në sqarim të kësaj pune, në të vërtetë ajeti i parë dhe ai i 

dytë tregojnë për dy gjendje të ndryshme të të Dërguarit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). E para është 

gjendja e tij njerëzore, që shpaloset me qartësi të plotë në ajetin e 

parë. Sipas kërkesave të gjendjes njerëzore është e mundur që 

tundimet mashtruese të armiqve të ndikojnë te Profeti (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), sidomos kur 

bëhet fjalë për disa anime që tregojnë butësi e afrim ndaj tyre, 

nisur nga dëshira që kishte i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për të parë krerët e idhujtarëve 

të përqafonin Islamin pas kësaj butësie ndaj tyre, e cila do të 

ndalonte gjakderdhjen. Ajeti e shpjegon qartë se nën ndikimin e 

armiqve kjo mund të ndodhë te njeriu i zakonshëm, pavarësisht sa 

i fortë është ai. 

Ajeti i dytë, që flet për natyrën morale të njeriut, qartëson 

ruajtjen e mbrojtjen hyjnore prej gabimeve, si dhe shpreh qartë 

dashamirësinë e veçantë të të Plotpushtetshmit ndaj të gjithë 

Profetëve dhe në mënyrë të veçantë ndaj Profetit të Islamit (Paqja 
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dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) sa herë 

që ai mund të kalonte nëpër kthesa qoftë edhe fare të vogla, 

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

tij!) patjetër do të kishte ndihmën e mbështetjen e All‟llahut. 

 Nga sa u tha rezulton se i Dërguari (Paqja dhe bekimet e 

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

njerëzore ka arritur edhe në pragun e pranimit të disa kërkesave 

mashtruese të armiqve, por forcimi hyjnor (el ismetu), ruajtja e 

mbrojtja hyjnore e kanë mbrojtur dhe e kanë shpëtuar atë edhe 

nga shkarje të tilla, sado të vogla të ishin. 

  Të njëjtën mbrojtje hyjnore prej gabimeve e lexojmë edhe 

në suren “Jùsuf”, kur argumenti hyjnor erdhi në çastin më të 

rëndësishme e më të rrezikshëm për hazret Jùsufin (Paqja e 

All‟llahut qotë mbi të!), përballë hileve e joshjes tepër tunduese të 

gruas të Azizit, ashtu siç njofton i Larti me fjalën e Tij në ajetin 24 

të sures “Jùsuf”: “Ajo pati qëllim ndaj tij, edhe ai pati qëllim 

ndaj asaj, sikur të mos i paraqitej argumenti nga Zoti i tij (e 

forcoi atë), që të largonim prej tij të keqen e ndyrë, sepse ai me 

të vërtetë ishte prej robëve Tanë të përzgjedhur”. 

 Në besimin tonë, këto ajete jo vetëm që nuk mund të 

shërbejnë si argument për të mohuar ruajtjen e Profetëve prej 

gabimeve, por ato janë prej argumenteve që vërtetojnë qartë se 

Profetët (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) nuk kanë gabuar kurrë në kumtimin e Mesazhit që kanë 

mbartur. Veçanërisht, kur marrim parasysh se kemi të bëjmë me 

një vërtetim hyjnor, që si i tillë është ekuivalent me vërtetimin 

logjik, ndjesor, moral, në sjellje për ruajtjen nga gabimet apo për 

pagabueshmërinë e Profetëve, duke theksuar se ajo nuk është 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

279 

karakteristikë vetëm për një gjendje apo ndaj një qëndrimi. Jo, kjo 

pagabueshmëri përfshin të gjitha gjendjet e tjera që ata kanë 

përjetuar. Mbi këtë bazë, ajeti konsiderohet dëshmues për 

pagabueshmërinë e Profetëve. 

 Ajeti i tretë objekt i studimit tonë i këtij grupi ajetesh thotë:  

“Atëherë Ne do të të jepnim dyfishin e mundimit në këtë jetë 

dhe dyfishin në Jetën Tjetër. Ti nuk do të gjeje mbrojtës kundër 

Nesh”. Ky ajet është një argument që vërteton saktësinë e 

studimeve të veçanta të kryera në lidhje me pagabueshmërinë e 

Profetëve. Ai thekson se pagabueshmëria nuk është gjendje e 

imponuar, në të cilën Profeti duhet të veprojë pa vullnetin e pa 

ndërgjegjen e tij. Në vërtetë, kjo pagabueshmëri është binjakëzim 

me ndërgjegjen e brendshme dhe vepron krahas lirisë së veprimit. 

Për të gjitha këto, kryerja e një faji në këto gjendje është logjikisht e 

pamundur, sepse ky besim e kjo ndërgjegje e veçantë e ndalojnë 

atë. Për rrjedhojë, praktikisht mëkati nuk mund të kryhet dhe, 

nëse supozojmë se mëkati në anën e jashtme e të dukshme do të 

kryhej. Atëherë patjetër që mbi fajtorin do të bjerë dënimi i Zotit. 

(Mendo mirë rreth kësaj çështjeje!)1  

 

2- Përse dënim të dyfishtë?  

 Është e qartë se sa më shumë rritet pozita e njeriut nga ana 

e diturisë, e ndërgjegjësimit, e njohjes dhe e besimit, aq më shumë 

shtohet edhe vlera e thellësia e punëve të mira që bën njeriu. Në 

                                                            
1 Për më shumë hollësi rreth kësaj çështjeje lexo në librin “El Kàdetul Kibàr” – 

“Udhëheqësit e mëdhenj”. 
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raport me gradën e ndërgjegjësimit, e diturisë dhe të njohjes 

vetëkuptohet që edhe shpërblimi do të jetë më shumë, ashtu siç e 

lexojmë në disa transmetime ku thuhet: “Shpërblimi është sipas 

mendjes”. 1  

 Pra, shpërblimi e dënimi shtohen sipas këtij raporti, 

prandaj kur një njeri analfabet e me besim të dobët kryen një faj të 

madh, nuk përbën ndonjë çudi fakti që dënimi për këtë fajtor do të 

jetë më i lehtë, por kur një dijetar bën një faj të vogël, dënimi për 

mëkatin që ai kreu do të jetë më i rëndë se dënimi që mori 

analfabeti për fajin e madh që kreu. 

 Këtë fakt e lexojmë në përmbajtjen e ajeteve 30 dhe 31 të 

sures “El Ahzàb”, në fjalën që u drejtohet grave të Profetit (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “O gra të 

Profetit, cilado prej jush që bën një punë të ligë e të shëmtuar, 

asaj dënimi i shtohet dyfish dhe kjo për All‟llahun është shumë 

e lehtë. Cilado prej jush që vijon në adhurimin e All‟llahut e në 

respektin ndaj të Dërguarit të Tij dhe bën punë të mira, asaj do 

t‟i japim shpërblim të dyfishtë; për atë kemi përgatitur furnizim 

të nderuar”. 

 Këtë kuptim e lexojmë edhe në transmetimet ku thuhet: 

“Më parë i falen shtatëdhjetë faje atij që nuk di para sesa t‟i falet 

dijetarit vetëm një faj”.2 

 Këto ajete e tregojnë qartë këtë të vërtetë dhe i thonë të 

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

familjen e tij!) që nëse ti do të shfaqësh ndonjë prirje ndaj 

                                                            
1 “Usùlul Kàfij”, kapitulli “Mendja dhe Injoranca”, f. 9 , biseda e tetë. 
2 “Usùlul Kàfij”, vol, 1, f. 37.  
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idhujtarisë e idhujtarëve (All‟llahu na faltë për këto fjalë!), me siguri 

që dënimi mbi ty do të dyfishohet në këtë botë dhe në Tjetrën. 

 

3- Ç‟kuptim ka fjala “di‟f” – “dyfish”? 

 Këtu del detyrë të bëjmë një vërejtje që ka lidhje me fjalën 

“di‟f”, e cila në gjuhën arabe nuk shpreh vetëm kuptimin dyfish, 

por më shumë se dyfish. 

 Gjuhëtari i mirënjohur i shekullit të tetë hixhrij Fijruz 

Àbàdij thotë në enciklopedi: “Në disa raste thuhet „dyfishi i një 

sendi të caktuar‟ që do të thotë dy herë, tri herë e më shumë, sepse 

kjo fjalë në të vërtetë ka kuptimin e shtimit të pakufizuar”. 

 Argument për këtë që u tha janë ajetet kur‟ànore, të cilat 

kur flasin për punët e mira njoftojnë se: “nëse është punë e mirë, 

Ai e shumëfishon atë” dhe në një sure tjetër thotë: “ai që vjen me 

një punë të mirë, ai (shpërblehet) dhjetëfish”.1 

 Në njoftimet islame transmetohet fjala e Imam Xhafer 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) në komentimin e ajetit 261 të sures “El 

Bekare”, ku ai ka thënë: “Kur besimtari bën një punë të mirë, 

All‟llahu e shumëfishon punën e tij, për çdo të mirë deri në 

shtatëqindfish”, ashtu siç njofton All‟llahu i Lartësuar me fjalën e 

Tij: “All‟llahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron.”.2   

 Por shpjegimi i mësipërm nuk e ndalon që kjo fjalë të 

shprehë edhe kuptimin dyfish. Në rastet kur kjo fjalë vjen në fjali 

                                                            
1 Sure “En Nisà”, ajeti 40.  
2 Tefsiri i “El A‟jàshij‟jit”, vëll. 2, f. 424.  
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si rrethanor plotësimi, atëherë ajo merr kuptimin trefish, për 

shembull siç thonë arabët: dyfishi i njëshit.  

 

4- Interpretimi i frazës së ajetit: “atëherë ata do të të zinin 

ty për mik” 

 Në mesin e interpretuesve të Kur‟ànit është shumë e 

përhapur thënia se Kur‟àni Famëlartë në këtë ajet i thotë Profetit 

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

“Në të vërtetë kur ti shfaq njëfarë prirjeje ndaj idhujtarëve, ata 

shumë shpejt do të të konsiderojnë mikun e tyre”; disa 

interpretues të tjerë janë shprehur se kuptimi i kësaj fraze do të 

thotë: “Idhujtarët të konsiderojnë ty o i Dërguar i All‟llahut sikur 

ke nevojë për ata”. Edhe fjala “khalilen” - mik – në kuptimin e parë 

do të thotë miqësi, por në kuptimin e dytë, do të thotë nevojë për 

ndihmën e një tjetri. Gjithsesi, kuptimi më i saktë i kësaj fjale mbetet 

kuptimi i parë. 

 

5- O Zoti im, mos më lër vetëm për vetëm! 

 Në burimet islame lexojmë se kur zbritën këto ajete, i 

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

mbi familjen e tij!) u lut me këto fjalë: “O Zoti im, kurrë mos më lër 

vetëm për vetëm qoftë edhe sa një vështrim i syrit!”. 

 Me këtë lutje të veçantë, i Dërguari me udhëzimin e rrugës 

së drejtë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) na jep një mësim të një rëndësie tepër të madhe, na thotë se 

është detyrim të kujtojmë e të përmendim gjithmonë All‟llahun e 
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Lartësuar, vetëm tek Ai të kërkojmë strehim dhe të mbështetemi 

vetëm në dashamirësinë e Tij. Pasi edhe Profetët që janë garantuar 

të jenë të pagabueshëm, nuk do të kishin shpëtuar dot prej 

shkarjeve e rrëshqitjeve pa ndihmën që u jepte atyre All‟llahu. Po 

ne që jemi të rrethuar nga të gjitha anët me format nga më të 

ndryshme të ngacmimeve, tundimeve e mashtrimeve të djallit?! 
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Ajetet 76 - 77 

 

ََ ِإَون ٌِ وََُم  َذفِزُّ ۡرِض  ََكُدواْ ىََحصۡب
َ ا َّلِهَّلل يَيۡبَجُسَٔن ِخَل َفَم  ۡلۡب ۖۡ ِإَوذا ة َٓ ِۡب ٌِ رُِجَٔك   َِلُخۡب

ِهَّلِلحَ  ڬإَِّلِهَّلل كَيِ ٗلا  َِة ََتۡبِٔ ًٗل ُش ۖۡ َوََّل ََتُِ  لُِصجِهَّللذِ َِة ٌَِ رُُّشيِ َِة َرجۡبيََم 
رۡبَشيۡب
َ
َ كَ ۡب   ٌَ   ڭ 

 

“Ata të shqetësuan në tokë (në Mekë) për të të përzënë prej saj, 

por atëherë edhe ata nuk do të mbeteshin pas teje (pas një kohë 

të shkurtër do të shkatërroheshin).”  

“Ky është ligji i Atij që ka çuar të Dërguar para teje dhe, në 

ligjin Tonë ti nuk gjen ndryshim.” 

 

Shkaqet e zbritjes 

 

Thënia më e përhapur është se këto ajete kanë zbritur në 

lidhje me banorët e Mekës, të cilët kishin vendosur të nxirrnin 

jashtë saj të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por më pas ndërruan mendje 

dhe vendosën të vrisnin atë. Për të realizuar qëllimin e tyre, ata 

rrethuan edhe shtëpinë e tij, mirëpo All‟llahu i Gjithëpushtetshëm 

e shpëtoi atë me një mënyrë të papërsëritshme. Kështu Profetit të 

All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 
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familjen e tij!) iu dha mundësia të emigrojë për në Medinen e 

Ndritur. 

 Interpretues të tjerë janë të mendimit se këto ajete kanë 

zbritur në lidhje me një propozim që i bënë të Dërguarit të 

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

familjen e tij!) jehuditët e Medines, të cilët i thanë Profetit të 

All‟llahut që të linte Medinen, pasi ajo nuk ishte tokë e Profetëve 

(vend ku kanë ardhur Profetë) dhe të shkonte në Sham, që ishte 

tokë e Profetëve. Pra, jehuditët i thanë të Dërguarit të All‟llahut 

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

nëse ti dëshiron të përhapësh thirrjen tënde, atëherë largohu prej 

Medines dhe shko në vendet e Shamit. 

 Meqenë se sure “El Isrà” është prej sureve që kanë zbritur 

në Mekë, del qartë se shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve nuk mund 

të jetë propozimi i jehuditëve. Gjatë trajtimit të këtyre ajeteve do të 

konstatojmë se nuk përputhen me shkakun e lartpërmendur. 

 

 

Komentimi 

 

Një komplot tjetër i keq 

 Në ajetet e mëparshme pamë se si politeistët (mushrikët) 

me anë të kurtheve të ndryshme kishin qëllim të devijonin prej 

rrugës së drejtë të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Por, All‟llahu i 
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Lartësuar e shpëtoi atë me fjalën e Tij dhe me kujdesin e Tij të 

veçantë për të, kështu dështuan të gjitha planet e politeistëve. 

 Pas këtyre ngjarjeve, ajetet që janë objekt studimi njoftojnë 

se politeistët thurën një plan tjetër për të eliminuar thirrjen e të 

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

dhe mbi familjen e tij!). Plani i tyre ishte që të largonin të Dërguarin 

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

prej vendlindjes (Mekës). Ata kishin qëllim që ta degdisnin në një 

vend të panjohur dhe larg njerëzve, por ky plan dështoi falë 

dashamirësisë së All‟llahut të Gjithëfuqishëm. 

 Ajeti i parë njofton: “Ata të shqetësuan në tokë (në Mekë) 

për të të përzënë prej saj me anë të një plani të hollësishëm.” 

 Fjala e ajetit “lejestefiz‟zùneke” është folje e nxjerrë prej 

rrënjës “istifzàz”, e cila disa herë vjen në kuptimin e prerjes së 

rrënjëve, domethënë asgjësim total; herë të tjera vjen në kuptimin 

lëvizje e shpejtë e kryer me mjeshtri. Prej vetë kësaj fjale kuptojmë se 

politeistët kishin thurur një plan shumë të studiuar, madje aq të 

studiuar, sa e bënte atë mjedis fare të papërshtatshëm për të 

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

dhe mbi familjen e tij!). Plani i tyre konsistonte në nxitjen e njerëzve 

të thjeshtë që të ngriheshin e ta nxirrnin atë prej Mekës. Për ta kjo 

do të ishte një punë fare e lehtë, por politeistët nuk i linte mohimi i 

tyre që të dinin se kishte edhe një fuqi më të madhe se fuqia e tyre, 

ishte fuqia e Krijuesit, para së cilës asgjësohet vullneti i tyre. Ata 

nuk e kuptonin se vullneti i të Gjithëpushtetshmit të Lartësuar 

nuk mund të mposhtet. 

Në vijim, Kur‟àni Famëlartë i paralajmëron politeistët me 

fjalën e tij: “por atëherë edhe ata nuk do të mbeteshin pas teje 
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(pas një kohë të shkurtër do të shkatërroheshin)”. Domethënë ata 

shumë shpejt do të asgjësoheshin për shkak të fajit të tyre tepër të 

rëndë, siç ishte nxjerrja prej vendit të tij e udhëheqësit të ardhur 

me udhëzimin për në rrugën e drejtë, atij që po sakrifikonte veten 

për njerëzit. Ky veprim i politeistëve të Mekës konsiderohet 

argumenti më i qartë i mosmirënjohjes ndaj kësaj mirësie të 

madhe që kishte ardhur në mesin e tyre. Prandaj, ata nuk e 

meritonin të jetonin, përkundrazi meritonin vetëm dënimin e 

Zotit.  

 Kjo karakteristikë nuk ishte e veçantë vetëm për politeistët 

arabë, pasi: “Ky është ligji i Atij që ka çuar të Dërguar para teje 

dhe, në ligjin Tonë, ti nuk gjen ndryshim”. Kjo rrugë buron prej 

një logjike të qartë dhe njofton se ata njerëz nuk falënderonin për 

mirësitë e dhëna, ata donin të shkatërronin me duart e veta 

llambën ndriçuese të udhëzimit të tyre në rrugën e drejtë dhe të 

shuanin burimin e dritës që u erdhi atyre. Prandaj, njerëz të tillë 

nuk e meritojnë mëshirën e Krijuesit dhe pa dyshim ata do t‟i 

përfshijë dënimi. Këtu ne mësojmë se All‟llahu i Lartësuar nuk 

bën dallim ndërmjet robërve të Tij, domethënë se për punë të 

ngjashme dhe në kushte të ngjashme, ka edhe dënim të ngjashëm. 

Pikërisht këtu qëndron edhe kuptimi i mosndryshimit të ligjit të 

Krijuesit të Gjithëpushtetshëm. 

 Pa dyshim që ligjet hyjnore janë e kundërta e ligjeve që 

vënë njerëzit, të cilat ruajnë interesat e tyre të ditës ose veprojnë 

vetëm për një kohë të caktuar, kurse në një ditë tjetër përmbysen 

plotësisht në të kundërtën e saj për të cilën ishin vënë. 

 Ne shikojmë si ndryshojnë ligjet që kanë vënë njerëzit, 

shikojmë se këto ligje shpeshherë çojnë në paqartësi të punëve, të 



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

288 

cilat me kalimin e kohës zakonisht dalin në të vërtetën e tyre dhe 

për njeriun bëhen të qarta dyshimet e gabimet e tij. Shkak për këtë 

ndryshim të ligjeve njerëzore mund të jenë kërkesat e interesave të 

tyre të veçanta dhe kushtet e jetës, të cilat ndryshojnë në çdo kohë. 

Është e qartë se të gjitha punët e njerëzve dhe ndryshimet që ata 

pësojnë, nuk kanë asnjë efekt në vullnetin hyjnor. Çdo ligj i dalë 

prej urtësisë së All‟llahut është i qëndrueshëm në të gjitha gjendjet 

dhe në të gjitha kushtet.  
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Ajetet 78 - 81  

 

 ًِ كِ
َ
ةَ     ٔ يَ لُِٔك  لػِهَّلل ِس  ِلُ ٍۡب ۡبوِ  إََِل  َغَصِق  لظِهَّلل رِ   َوكُرۡبَ اَن  َلِهَّلل رِ  إِنِهَّلل كُرۡبَ اَن  ىۡبَف ۡب َف ۡب

  ىۡب
ا  ٔدا ُٓ ََ  ڮََكَن َمظۡب ٌِ ۡبوِ  َو َٓ ِهَّلل ۡب ثِِّ  َلِهَّلل ن َحجۡبَ َسَم َربَُّم ۦ َذَذ

َ
 َُةفِيَحا ىِهَّللَم َعَ َٰٓ  

ا  ٔدا ٍُ ۡب ة َمِهَّلل ٌا َلة ٖ  َوكُو گٌَ ِِن َُّمۡبَرَج ِغ ۡب رِجۡب خۡب
َ
ٖ  َو  َخَو ِغ ۡب ٌُ ۡب ِخيۡبِِن  دۡب

َ
 رِهَّللّبِ  

َ ووَ  ا  جۡب ة ُِهَّللِػ ا ِا َُم ُشيۡبَ   ُ ٌَِ لِهَّلل َقُّ  َجةَٓ  َوكُوۡب  ڰ َّلِ  َق  ٱۡب َْ  إِنِهَّلل  ىۡبَ  ِفُو   َوَز
ة  ىۡبَ  ِفَو  ٔكا ُْ   ڱ ََكَن َز

 

“Fale namazin kur zbret dielli deri në errësirën e natës dhe 

kryeje lutjen (namazin) e agimit; me të vërtetë, në lutjen 

(namazin) e agimit janë të shumtë ata që marrin pjesë.”  

“Në një pjesë të natës kryej adhurim shtesë me atë (lexo Kur‟àn, 

fal namaz shtesë); është e sigurt se Zoti yt do të të ngrejë në një 

pozitë të lavdëruar.”  

“Thuaj: „O Zoti im, më ço në një vend të mirë, më nxirr në një 

vend të nderuar dhe nga ana Jote më dhuro fuqi e ndihmë.‟”  

“Thuaj: „Erdhi e vërteta dhe u zhduk e gabuara, me të vërtetë, e 

gabuara gjithmonë ka qenë e zhdukur.‟” 
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Komentimi 

 

Zhdukja është fundi i së gabuarës 

Pas serisë së ajeteve që flisnin për Njësimin, politeizmin 

dhe për kurthet e për komplotet e politeistëve, ajetet objekt 

studimi trajtojnë namazin, lutjen dhe lidhjen me All‟llahun. Të 

gjitha këto konsiderohen punë me ndikim të madh për luftimin e 

politeizmit (adhurimit të shumë zotave), gjithashtu konsiderohen 

mjet për të shporrur mashtrimet e djallit prej zemrës e prej shpirtit 

të njeriut, ashtu siç thotë ajeti që në fillim: “Fale namazin kur 

zbret dielli deri në errësirën e natës dhe kryeje lutjen (namazin) 

e agimit; me të vërtetë, në lutjen (namazin) e agimit janë të 

shumtë ata që marrin pjesë”. 

 Fjala e ajetit “lidulùkish‟shems “do të thotë prej gjysmës së 

ditës, çasti kur hyn koha për faljen e namazit të drekës. Në origjinë 

fjala ”dulùk” është marrë prej foljes “deleke”, e cila tregon se njeriu 

në këtë kohë i mbyll sytë për shkak të ndriçimit të fuqishëm që ka 

dielli. Por, folja “deleke” tregon se në këtë kohë dielli fillon në 

gjysmën e ditës animin e tij në drejtim të perëndimit; ose do të 

thotë se njeriu vë dorën e tij para diellit. Prandaj thuhet: personi e 

pengoi dritën prej dy syve të tij me animin që ai bëri ndaj dritës së 

ditës. 

 Sido që të jetë, në një transmetim që ka arritur te ne prej 

Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!) për ne bëhet fare i qartë kuptimi 

rrënjës së foljes “dulùk” në kuptimin animi i diellit. Transmetohet 

prej El Àmilijit në librin “Vesàilush Shijah” se Ubejd bin Zeràreh 

ka pyetur Imam Sàdikun (Paqja qoftë mbi të!) për interpretimin e 
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ajetit në fjalë dhe ai ka thënë: “Supozo katër namaze: koha e 

namazit të parë është kur dielli fillon animin nga perëndimi dhe 

deri në gjysmën e natës; prej katër namazeve brenda gjatë kësaj 

kohe janë dy namaze, koha për faljen e namazit të parë fillon me 

animin e diellit nga perëndimi deri afër perëndimit të diellit, por 

patjetër para perëndimit të diellit, dy namazet e tjera, koha për 

faljen e namazit të parë fillon pas perëndimit të diellit deri në 

gjysmën e natës. Falja e këtyre dy namazeve bëhet sipas radhës”.1 

 Në një transmetim tjetër të përcjellë prej dijetarit të madh të 

haditheve Zeràreh bin A‟jun, prej Imam Bàkirit (Paqja qoftë mbi 

të!), në lidhje me komentimin e ajetit objekt studimi, ai ka thënë: 

“Fjala e ajetit „dulùkuhà‟ do të thotë animi i diellit në kupën e qiellit, 

kurse fraza e ajetit “gasekul‟lejli” do të thotë deri në gjysmën e natës. 

Pra kemi katër namaze, kohën për faljen e të cilëve e ka vënë i 

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

mbi familjen e tij!). Koha për faljen e këtyre namazeve është për 

njerëzit; kurse fjala e ajetit “ue Kur‟ànel fexhri” - namazi agimit – 

është namazi i së nesërmes”.2 

 Disa interpretues të Kur‟ànit Famëlartë kanë shprehur disa 

mundësi të kuptimit të fjalës së ajetit “dulùk”, por ne parapëlqyem 

të mos i trajtojmë këto thënie, pasi në të vërtetë nuk meritojnë të 

përmenden. 

 Për sa i përket frazës së ajetit “gasekil‟lejli” - deri në gjysmën e 

natës – fjala “gaseki” ka kuptimin e errësirës së fortë, e cila është në 

mesin e natës. 

                                                            
1 “Vesàilush Shijah”, vëll. 3, f. 115.  
2 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 205.  
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 Fjala “Kur‟àn” ka kuptimin e pjesës së Kur‟ànit që lexohet, 

kurse fraza e ajetit “Kur‟ànel fexhri” këtu është në kuptimin e 

namazit të agimit (sabahut). 

 Me këtë argumentim, ky ajet konsiderohet prej ajeteve që 

tregojnë në përgjithësi kohën për faljen e pesë namazeve, patjetër 

duke marrë në konsideratë edhe ajetet e tjera të Kur‟ànit dhe 

transmetimeve të shumta që trajtojnë çështjen e kohës së faljes së 

namazeve. Të gjitha këto na japin mundësi të përcaktojmë kohën e 

saktë për faljen e pesë namazeve ditore. 

Këtu duhet të tërheqim vëmendjen se disa ajete e vënë 

theksin vetëm mbi njërin namaz, si për shembull fjala e të Lartit: 

“Falni namazet rregullisht, si dhe namazin e mesëm (namazin e 

ylesë)”.1 (sure “El Bekareh”, ajeti 238)  

Sipas tefsireve më në zë, namazi i mesëm është namazi i drekës 

(yleja). 

Disa ajete e vënë theksin mbi tri namaze ndër pesë 

namazet, ashtu siç njofton i Larti me fjalën e Tij të nderuar në 

ajetin 114 të sures “Hùd”:  “dhe fal namaz në dy skajet e ditës, si 

dhe në orët e afërta (me ditën) të natës”. Fraza e ajetit “në dy 

skajet e ditës” tregon namazin e mëngjesit (sabahut) dhe atë të 

mbrëmjes (akshamit); kurse fraza tjetër e ajetit “zulufen minel‟lejli” 

tregon për namazin e darkës (jacisë). 

 Disa ajete tregojnë të pesë namazet njëherësh, ashtu siç 

njoftohet në ajetin tonë që kemi objekt studimi. (Për më shumë 

shpjegime lexo fundin e tefsirit të ajetit 114 të sures “Hùd”.) 

                                                            
1 “Rùhul Meànij”, vëll. 15, f. 126.  
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 Sido që të jetë, s‟ka asnjë dyshim se këto ajete nuk 

qartësojnë hollësitë që kanë të bëjnë me kohët e faljes së 

namazeve, por tregojnë në vija të përgjithshme kohët për faljen e 

namazeve ditore. Hollësitë në lidhje me këtë çështje kanë ardhur 

në synetin e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Ajeti vijues thotë: “me të vërtetë, në lutjen (namazin) e 

agimit janë të shumtë ata që marrin pjesë”. Këtu mund të 

shtrohet një pyetje në lidhje me identitetin e atyre që marrin pjesë 

në këtë namaz. Vallë cilët janë ata? Transmetimet e ardhura në 

interpretimin e këtij ajeti tregojnë se ata janë engjëjt e natës e të 

ditës, që me pjesëmarrjen e tyre e dëshmojnë këtë namaz. Ky 

namaz falet në fillim të zbardhjes së ditës, pra koha për faljen e tij 

është koha e zbardhjes së ditës. Prandaj, të dy grupet e engjëjve 

marrin pjesë në faljen e këtij namazi dhe dëshmojnë për atë. 

 Transmetimet në këtë fushë janë cituar prej dijetarëve të 

Ehli Synetit dhe prej dijetarëve të Shijave. 

 Për shembull Ahmedi, Nesàiji, Ibni Màxheh, Tirmijdhiji 

dhe Hàkimi kanë cituar prej Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ashtu siç e ka cituar autori i 

tefsirit “Rùhul Meànij”, gjatë interpretimit të ajetit tonë objekt 

studimi: “Atë namaz e dëshmojnë engjëjt e natës dhe engjëjt e 

ditës”.1 

 Kurse Bukhàriu dhe Muslimi kanë cituar të njëjtin kuptim 

në dy “Sahihët” e tyre, në përputhje të plotë me atë që ka 

                                                            
1 “Rùhul Meànij”, vëll. 15, f. 126.  
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transmetuar autori i tefsirit “Rùhul Meànij”, në vëll. 15, f. 126 të 

tefsirit të tij.  

 Për më shumë informacion rreth haditheve të transmetuara 

prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!) në lidhje me këtë çështje, lexo 

vëllimin 3 të tefsirit “Nùruth Thekalejn” në fundin e studimit të tij 

për ajetin e nderuar objekt i studimit tonë. 

 Nga shpjegimet e mësipërme bëhet e qartë se koha më e 

parapëlqyer për faljen e namazi të sabahut janë çastet e para të 

zbardhjes së agimit. 

 Ajeti në vijim kalon në fjalën e të Lartit: “Në një pjesë të 

natës kryej adhurim me atë (lexo Kur‟àn, fal namaz shtesë)”.1 

Interpretuesit islamë të Kur‟ànit e konsiderojnë këtë frazë 

të ajetit tregues për faljen e namazit natën (nàfile). Në lidhje me 

namazin e natës kanë ardhur transmetime të shumta që flasin për 

mirësinë e madhe të këtij namazi shtesë, pavarësisht se ajeti 

shprehimisht nuk e deklaron këtë mirësi të madhe të namazit të 

natës, por ka shumë shembuj krahasues që anojnë nga ky 

interpretim.  

                                                            
1 Fjala “tehexh‟xhed” është marrë prej fjalës “huxhuudu” që në origjinën e saj do 

të thotë gjumë, ashtu siç thotë edhe Ragibi në “Mufredàt”. Por, kur kjo fjalë 

është në masën “tefeu‟ul” merr kuptimin e largimit të gjumit dhe kalimit në 

gjendjen zgjuar; kurse përemri pronor “bihi” - me të - në frazën e ajetit 

“fetehexh‟xhed bihi” tregon se ky përemër i adresohet Kur‟àni Kerimit. Në mesin 

e dijetarëve islamë të fushës së jurisprudencës islame, kjo frazë është përdorur 

në kuptimin e namazit të natës dhe atij që fal namaz nate i thuhet 

“mutehexh‟xhid”. 
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  Në vijim ajeti thotë: “nàfileten leke” - “ kryej adhurim shtesë”, 

domethënë program shtesë, përveç pesë namazeve farz të 

përditshme. 

 Shumë dijetarë e kanë konsideruar këtë frazë të ajetit 

argument që tregon se namazi i natës ishte detyrim për të 

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

familjen e tij!), në atë mënyrë që ky namaz nafile është në kuptimin 

e namazit shtesë mbi pesë namazet farz dhe është detyrim vetëm 

për ty dhe jo për të tjerët o i Dërguar i All‟llahut (Paqja dhe bekimet 

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

 Disa interpretues të tjerë mendojnë se namazi i natës ishte 

obligim vetëm për të Dërguarin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke bërë edhe krahasimin e 

këtij ajeti me ajetet e sures “El Muzem‟mil”. Por ky ajet e ka 

anuluar detyrimin dhe e ka zëvendësuar obligimin në gradën e 

namazit të vullnetshëm (nàfile). 

 Gjithsesi, ky interpretim mbetet në gradën “daijf” – “i dobët” 

sepse namazi nàfile – shtesë – nuk është në kuptimin e namazit të 

vullnetshëm, namaz mustehab (namaz i preferuar), ashtu siç e 

quajnë në ditët e sotme. Por, ashtu siç u shpjegua më sipër, fjala 

nàfile do të thotë shtesë, gjithnjë duke shtuar faktin se ne e dimë që 

namazi i natës ishte obligim për të Dërguarin (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Prandaj, namazi i 

natës është namaz shtesë mbi namazet e përditshme farz. 

 Pavarësisht nga sa u tha, në fundin e ajetit shpjegohet qartë 

rezultati i këtij programi të lartë hyjnor e shpirtëror: “është e 

sigurt se Zoti yt do të të ngrejë në një pozitë të lavdëruar”. 
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 Padyshim që “pozita e lavdëruar” është një pozitë shumë e 

lartë dhe e veçantë për të qenë e lavdëruar, sepse fjala e ajetit 

“mahmùden” - e lavdëruar – është marrë prej rrënjës së saj fjalës 

“hamd” – “lavdërimin”. Por, meqenëse kjo fjalë ka ardhur në formë 

të përgjithshme pa asnjë kushtëzim, kuptimi i saj përfshin për ty 

(o Muhammed) lavdërimin e të parëve dhe lavdërimin e të 

mëvonshmëve. 

 Transmetimet islame të përcjella me rrugën e Ehli  

Bejtit dhe me rrugën e Ehli Synetit theksojnë se “pozita e 

lavdëruar” është pozita e ndërmjetësimit të madh, sepse Profeti 

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

është ndërmjetësuesi në Botën Tjetër (Ahiret) dhe ndërmjetësimi i 

tij përfshin të gjithë ata që e meritojnë atë. 

 Ajeti që vjen pas këtij ajeti e vë theksin mbi njërin prej 

mësimeve islame kryesore që buron prej frymës së Njetimit të 

All‟llahut (besimi se All‟llahu është Zoti Një i e Vetëm) dhe prej vetë 

besimit (imànit): “Thuaj: „O Zoti im, më ço në një vend të mirë e 

më nxirr në një vend të nderuar‟”. Çdo punë individuale ose 

shoqërore, unë e kam filluar vetëm me drejtësi dhe e kam 

përfunduar atë me drejtësi, pasi drejtësia, sinqeriteti dhe 

besnikëria janë linja bazë për fillimin dhe për përfundimin e 

rrugëtimit tim. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit kanë pasur qëllim ta kufizojnë 

kuptimin e gjerë të këtij ajeti vetëm në njërin prej drejtimeve të 

vërtetuara. Për shembull, disa prej tyre kanë thënë se ajeti ka 

kuptimin e hyrjes së tij në Medine, e daljes prej Medines dhe e 

nisjes në drejtim të Mekës së nderuar; ose hyrjen në varr dhe 

daljen prej varrit Ditën e Ringjalljes; ose ndodhi të ngjashme. Por, 
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është shumë e qartë se shprehja përgjithësuese e këtij ajeti të 

Kur‟ànit, është e pamundur të kufizohet vetëm në një drejtim, 

sepse kemi të bëjmë me një kërkesë të hyrjes e të daljes së vërtetë 

prej të gjitha çështjeve, punëve, qëndrimeve dhe programeve. 

 Në të vërtetë, edhe sekreti i fitores qëndron pikërisht në 

këtë rrugë hyrje-daljeje, që është rruga e të gjithë Profetëve dhe e 

njerëzve të dashur të All‟llahut, të cilët kanë qëndruar larg udhëve 

të mashtrimit e të gënjeshtrës në mendimet, në fjalët e në veprimet 

e tyre, sa herë që janë përballur me të drejtën. 

 Zakonisht, të gjitha vështirësitë me të cilat ndeshemi në 

ditët e sotme dhe që prekin individë e shoqëri, kombe e popuj, 

vijnë për shkak të devijimeve prej kësaj baze. Disa herë, dituria e 

njerëzve është e ndërtuar mbi gënjeshtrën, mashtrimin dhe hilet, 

herë të tjera njerëzit i futen një pune të caktuar me sinqeritet e me 

drejtësi, por nuk vazhdojnë kështu deri në përfundimin e asaj 

pune. Pikërisht këtu qëndron shkaku i dështimit e i disfatës.  

 Për sa i përket bazës së dytë, e cila nga njëra anë 

konsiderohet fryt i pemës së Njësimit të All‟llahut dhe nga ana 

tjetër, rezultat i fillimit e i përfundimit të punëve me drejtësi e 

sinqeritet, është pikërisht ajo që ajeti i nderuar e thotë në fund: 

“dhe nga ana Jote më dhuro fuqi e ndihmë”. Përse? Sepse në të 

vërtetë unë jam i vetëm dhe një njeri i vetëm s‟ka mundësi të 

realizojë ndonjë punë, s‟ka mundësi të dalë triumfues përballë të 

gjitha këtyre problemeve nëse do të mbështet vetëm në forcat e 

veta. Prandaj  edhe kërkesa e tij drejtuar All‟llahut të Lartësuar 

ishte: “Më ndihmo o All‟llah dhe bëj për mua ndihmës! O Zoti im 

më jep mua një gjuhë të logjikshme dhe me argumente të 

fuqishme në përballjen me armiqtë, më jep edhe ndjekës që e 
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sakrifikojnë veten dhe që kanë vullnet të fuqishëm, më jep një 

mendim të ndritur, mendje të gjerë, në atë mënyrë që të gjitha këto 

punë të jenë ndihmë për mua. Përveç Teje, askush tjetër nuk 

mund të më japë të gjithë këto gjëra”. 

 Pasi ajetet përmendën drejtësinë e mbështetjen vetëm tek 

All‟llahu, vjen edhe shpresa e fitores përfundimtare, e cila në 

vetvete konsiderohet faktori vendimtar për mbarëvajtjen e 

punëve. Në këtë kuadër, ajeti i kumton të Dërguarit (Paqja dhe 

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

All‟llahut të Lartësuar: “Thuaj: „Erdhi e vërteta dhe u zhduk e 

gabuara‟”, në të vërtetë vetë natyra e së keqes është asgjësimi e 

shkatërrimi, sepse: “me të vërtetë, e gabuara gjithmonë ka qenë e 

zhdukur”. Edhe e gabuara ka rrugëtimin e saj, por ajo nuk është e 

vazhdueshme dhe fundi i saj do të jetë triumfi i së vërtetës, triumfi 

i bartësve të së vërtetës dhe i pasuesve të saj. 

 

 

Hulumtime 

 

Zhdukja është fundi i së gabuarës 

 Ndikues të ndryshëm nga zhurma e jetës së përditshme, pa 

dyshim që lënë gjurmët e tyre mbi njeriun e mbi mendimet e tij, 

madje e çojnë atë në rrugë të atilla ku ai e ka të vështirë të gjejë 

fillin e rrugës së drejtë, të qartësojë mendjen dhe të jetë i integruar 

plotësisht në një gjendje të tillë. Për sa i përket gjysmës së natës 

dhe kohës afër agimit, që përmend ajeti i nderuar, kohë kur 
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zhurma e jetës materiale e njeriut qetësohet, në këtë kohë trupi i 

njeriut është prehur dhe zemra e tij është qetësuar pas asaj 

periudhe kohe që kaloi në gjumë. Pikërisht, në këtë kohë, një 

gjendje orientimi e aktiviteti të veçantë e përshkon njeriun, i cili në 

një gjendje qetësie të tillë, larg prej çdo formë hipokrizie dhe me 

zemër të hapur, njeriu përjeton një gjendje të veçantë për 

edukimin dhe për plotësimin e tij shpirtëror. 

 Ky është edhe shkaku që shikojmë se robërit e All‟llahut 

dhe të dashurit e Tij përkushtohen në adhurim gjatë mesit të 

natës, sepse ky adhurim u pastron shpirtrat, u jep gjallëri 

zemrave, u forcon vullnetin dhe plotëson sinqeritetin e tyre. 

 Në fillesat e shekullit të Islamit, i Dërguari i All‟llahut 

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

përfitonte prej këtij programi hyjnor në fushën e edukimit të 

myslimanëve dhe ndërtimit të personalitetit të tyre, në atë mënyrë 

që ata ishin tjetërsuar plotësisht nga gjendja në të cilën kishin qenë 

më parë. Pra, i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) kishte ndërtuar prej atyre personin e ri me 

vullnet të fuqishëm, kishte edukuar te ta personalitete të 

mbushura me trimëri dhe besimtarë të sinqertë e të pastër. 

 Fraza e ajetit “mekàmen mahmùden” e përmendur në ajetin e 

mësipërm është rezultat i namazit të natës dhe tregon këtë të 

vërtetë. 

 Kur studiojmë transmetimet e njoftimet e ardhura në 

burimet islame në lidhje me mirësinë e namazit të natës, vërejmë 

se ato e shpjegojnë shumë qartë këtë të vërtetë. Le ta ilustrojmë 

këtë me disa shembuj: 



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

300 

 1- Transmetohet se i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Më i miri prej jush 

është ai që flet me fjalë të mira, ai që jep ushqim dhe që fal namaz natën 

kur të tjerët janë në gjumë”.1 

 2- Transmetohet se Prijësi i Besimtarëve, Ali bin Ebù Tàlibi, 

ka thënë: “Namazi i natës është shëndet për trupin, me atë namaz 

fitohet kënaqësia e All‟llahut të Gjithëpushtetshëm, hapet vend për 

mëshirë dhe është kapje pas moralit të Profetëve”.2 

 3- Njoftohet se Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) e ka 

këshilluar njërin prej shokëve të tij me këto fjalë: “Mos hiq dorë prej 

namazit të natës, sepse në të vërtetë i mashtruari është i privuari prej 

namazit të natës”.3 

 4- Transmetohet se i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet 

e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Atij që fal 

namaz natën, i zbukurohet fytyra ditën”.4 

 Në disa transmetime lexojnë se ky adhurim - namazi i natës 

- ka aq rëndësi sa vetëm të papastërit nuk bien dakord me 

punëmirët për këtë namaz. 

 5- Një burrë erdhi te Prijësi i Besimtarëve, Imam Aliu (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe i tha: “Në të vërtetë unë jam i privuar prej namazit të 

natës”. Imami (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Ty të kanë prangosur 

mëkatet e tua”.5 

                                                            
1 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 87, f. 142-148.  
2 Burimi i mësipërm.  
3 Burimi i mësipërm.  
4 Burimi i mësipërm.  
5 Burimi i mësipërm.  
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 6- Në një transmetim tjetër lexojmë se Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) ka thënë: “Burri thotë një rrenë, por me këtë ai është 

privuar prej namazit të natës dhe kur ndodh kjo, ai privohet prej 

furnizimit”.1 

 7- Megjithëse e dimë se një person si Ali bin Ebù Tàlibi nuk 

e linte namazin e natës asnjëherë, për shkak të rëndësisë së madhe 

që ka ky namaz, për më tepër ai kishte parë se i Dërguari i 

All‟llahut kishte porositur në grup prej të përzgjedhurve të tij dhe 

secilit prej tyre i thoshte: “Të porosis ty për veten tënde me një cilësi, 

prandaj ruaje atë dhe pastaj lutej: „O Zoti im, ndihmoje atë!‟”, pastaj i 

thoshte personit që kishte përpara: “Ti ke detyrë të falësh namaz 

natën, ti ke detyrë të falësh namaz natën, ti ke detyrë të falësh namaz 

natën!”.2 

 8- Transmetohet se i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet 

e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha Xhibrilit (Paqja 

qoftë mbi të!): “Më këshillo!”. Ai i tha të Dërguarit të All‟llahut 

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

Muhammed, jeto aq sa dëshiron se ti patjetër do të vdesësh, duaj cilin të 

dëshirosh se ti patjetër do të ndahesh prej tij, puno ç‟të duash se ti 

patjetër do të takohesh me punën tënde, dije se nderimi i njeriut është 

prej namazit që ai fal natën dhe madhështia e njeriut është kur ai nuk 

prek njerëzit në nder”.3  

 Këto porosi hyjnore të kumtuara prej Xhibrilit tregojnë se 

namazi i natës shton besimin te njeriu, e lartëson atë shpirtërisht, 

forcon personalitetin e tij dhe bëhet shkak për ruajtjen e nderit të 

                                                            
1 Burimi i mësipërm.  
2 “Vesàilush Shijah”, vëll. 5, f. 268.  
3 “Vesàilush Shijah”, vëll. 5, f. 269.  
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tij; po ashtu edhe mosprekja e tjetrit në nder bëhet shkak për 

lartësimin e tij. 

 9- Njoftohet se Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Tri punë janë krenari e zbukurim për besimtarin në këtë botë e në Botën 

Tjetër: namazi i falur në fundin e natës, keqardhja për atë që kanë 

njerëzit në dorë dhe ndjekja e Imamit prej familjes së Muhammedit”. 

10- Njoftohet se Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“S‟ka ndonjë punë të mirë që e bën njeriu dhe që në Kur‟àn të mos jetë 

përmendur shpërblimi për atë punë, me përjashtim të namazit të falur në 

fundin e natës”; All‟llahu i Lartësuar nuk e ka shfaqur shpërblimin 

për faljen e namazit të natës për shkak të rëndësisë së madhe që ka 

ky namaz, ashtu siç njofton i Larti me fjalën e Tij: “Ngrihen prej 

shtrojave të veta, duke iu lutur Zotit të tyre nga frika e nga 

shpresa dhe ata japin prej asaj që Ne u kemi dhënë. Askush s‟ka 

dijeni për kënaqësinë që u është caktuar si shpërblim për punët 

që kanë bërë”.1 (sure “Es Sexhdeh”, ajete 16 dhe 1) 

 Natyrisht që falja e namazit të natës ka edukatë të veçantë 

dhe rregulla të shumta, prandaj po kujtojmë këtu mënyrën më të 

thjeshtë të faljes së tij, në mënyrë që të kenë mundësi të përfitojnë 

të gjithë ata që kanë dëshirë të falin këtë namaz, të kryejnë këtë 

adhurim shpirtëror dhe të përfitojnë prej tij. 

 Namazi i natës në formën e tij më të thjeshtë përbëhet prej 

85 rekatesh, të ndara në tri pjesë: 

 a- katër namaze me nga dy rekate, që së bashku bëjnë tetë 

rekate; quhet “nàfile e natës” - namazi shtesë i natës; 

                                                            
1 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 87, f. 140.  
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 b- një namaz me dy rekate, që quhet namazi çift; 

 c- një namaz me një rekat që quhet namazi tek. 

 Mënyra e faljes së namazit të natës nuk ndryshon nga 

mënyra e faljes së namazit të sabahut, me përjashtim të faktit se në 

namazin e natës s‟ka as Ezàn e as Ikàmet dhe parapëlqehet që në 

namazin tek të zgjatet lutja e “Kunùtit”.1 

 

2- Ç‟është “pozita e lavdëruar”? 

 Togfjalëshi pozita e lavdëruar në të vërtetë ka një kuptim 

shumë të gjerë dhe përfshin çdo pozitë që meriton lavdërim. Por 

është pranuar se qëllimi me të këtu është të theksohet pozita e 

veçantë e gradës më të lartë me të cilën është përveçuar i Dërguari 

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

familjen e tij!), për shkak të adhurimeve që kryente natën dhe të 

lutjeve që bënte në kohën afër agimit. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur‟ànit – ashtu siç kemi 

thënë edhe më sipër – është e njohur se kjo pozitë e lavdëruar 

është pozita e ndërmjetësimit të madh që gëzon i Dërguari (Paqja 

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

Ky interpretim ka ardhur edhe në shumë transmetime. Për 

shembull në tefsirin e El Ijàshijit, të përcjellë prej Imam Sadikut 

ose prej Imam Bàkirit (Paqja qoftë mbi ta!), lexojmë komentin në 

lidhje me fjalën e të Lartit: “është e sigurt se Zoti yt do të ngrejë 

                                                            
1 Disa juristë të fesë kanë rezerva në lidhje me mosleximin e duasë së Kunùtit 
në dy rekatet e namazit çift, ose që ato të lexohen me qëllim shprese.  
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në një pozitë të lavdëruar”, ai ka thënë se kjo pozitë e lavdëruar 

është “shefà‟ati” - ndërmjetësimi. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit kanë thënë se kjo e vërtetë 

kuptohet prej këtij ajeti të nderuar dhe janë shprehur se fraza e 

ajetit “është e sigurt se Zoti yt do të ngrejë” është argument që 

tregon se këtë pozitë të lavdëruar, All‟llahu do t‟ia japë në të 

ardhmen. Është një pozitë të cilën të gjithë e lavdërojnë, sepse prej 

asaj do të përfitojnë të gjithë. Fjala “mahmùden” në tekstin e ajetit 

ka ardhur e pakushtëzuar, duke shtuar edhe rregullën gjuhësore 

se fjala e lavdëruar kundrejt një punë të përcaktuar, është punë 

fakultative. Ajo punë që ka këto cilësi, nuk mund të jetë gjë tjetër 

përveç ndërmjetësimit (shefà‟at) të madh e të përgjithshëm nga 

ana e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 Ka edhe një mundësi që togfjalëshi “pozitë e lavdëruar” të 

jetë në kuptimin e afrimit sa më pranë Krijuesit të 

Gjithëpushtetshëm, por që edhe ky afrim është njëri prej 

parapëlqimeve dhe është vetëm ndërmjetësimi i madh. (Mendo 

mbi këtë çështje!)  

 Megjithëse bashkëbisedues në këtë ajet është i Dërguari i 

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

familjen e tij!), përsëri është e mundur që dispozita të 

përgjithësohet dhe që fjala mund t‟u drejtohet të gjithë 

besimtarëve, duke u thënë: “Plotësoni programin hyjnor duke 

lexuar Kur‟àn e duke falur namaz natën”. Pra, ata do të kenë 

“pjesë” në këtë pozitë të lavdëruar dhe do të afrohen pranë fushës 

hyjnore sipas gradës së besimit e sipas punës së tyre, po me të 

njëjtën masë do të ndërmjetësojnë për të tjerët. 
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 Ne e dimë se çdo besimtar sipas gradës së besimit që ka, do 

të ketë edhe pjesë në pozitën e ndërmjetësimit, por kriteri më i 

plotë për ndërmjetësimin është i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).1 

 

3- Tri elementet për fitoren 

 Zakonisht, në sheshin e betejës ndërmjet së vërtetës dhe së 

gabuarës, ushtria e së gabuarës ka më shumë pajisje e numër më 

të madh njerëzish, por ushtria e së vërtetës edhe pse më e vogël në 

numër e me më pak pajisje arrin fitore të mëdha. Këtë të vërtetë 

kemi mundësi ta shikojmë në luftën e Bedrit, në luftën e 

koalicionit (hendekut) të idhujtarëve kundër myslimanëve dhe në 

luftën e Hunejnit, kurse në ditët e sotme kemi mundësi ta 

konstatojmë në revolucionet triumfuese të popujve të pafuqishëm 

kundër shteteve të mëdha. 

 Kjo e vërtetë ndodh për shkak se përkrahësit e së vërtetës 

janë të pajisur me një forcë morale të veçantë, e cila prej njeriut 

formon një ymet. Në ajetet objekt studimi vihet theksi mbi tri 

faktorë që mundësojnë fitoren, por që në ditët e sotme myslimanët 

janë larguar shumë prej tyre. Prandaj, sot shikojmë se disfatat që 

pësojnë myslimanët përsëriten në përballjet e tyre me armiqtë e 

mëdhenj. 

 Këto tri faktorë janë: fillimi i punës me të drejtën e me 

sinqeritet dhe vazhdimi i saj kështu deri në fund, ashtu siç porosit 

ajeti: “më ço në një vend të mirë e më nxirr në një vend të 

nderuar”. Më pas vjen mbështetja vetëm mbi fuqinë e Krijuesit të 

                                                            
1 Tefsiri “El Mizàn”, vëll. 1, f. 187.  
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Gjithëfuqishëm, më pas mbështetja vetëm te vetja dhe heqja dorë 

prej çdo mbështetjeje ose prej çdo varësie prej të huajve, ashtu siç 

thotë ajeti: “dhe nga ana Jote më dhuro fuqi e ndihmë”. 

 Më këtë formë nuk ka asnjë politikë që të ndikojë te fitorja, 

ashtu siç ndikon e drejta dhe sinqeriteti, gjithashtu s‟ka mbështetje 

më të mirë se mbështetja vetëm te Krijuesi dhe se pavarësia prej të 

tjerëve. 

 Si duan të triumfojnë myslimanët mbi armiqtë që u kanë 

rrëmbyer tokat e tyre dhe u kanë gllabëruar burimet e tyre jetike, 

në një kohë që ata vetë janë të lidhur me armiqtë e tyre në fushat e 

politikës, ushtarake dhe ekonomike? Vallë a është e mundur të 

triumfohet mbi armikun me armët e blera prej tij? 

 

4- Patjetër triumfi i së vërtetës dhe disfata e së gabuarës 

 Ajetet e mësipërme na vënë përpara një baze të 

përgjithshme dhe një themeli tjetër, ligji i përhershëm hyjnor që 

ngjall shpresë në zemrat e përkrahësve të së vërtetës. Kjo bazë 

qëndron mbi faktin se e vërteta në fund të fundit do të triumfojë, 

kurse përfundimi i së gabuarës është rrokullisja në humnerë. 

Është e vërtetë që e gabuara disponon mjete të fuqishme, lëshon 

rrufe e bubullima dhe ka ushtri të shumta, megjithëkëtë jeta e 

armikut është e shkurtër, pasi në fund të fundit atë e pret vetëm 

rënia e asgjësimi. E gabuara, ashtu siç njofton Kur‟àni në ajetin 17 

të sures “Err Rrad”: “Për sa i përket shkumës (mbetjeve te 

pavlefshme), ajo hidhet si mbeturinë, ndërsa ajo që u sjell dobi 

njerëzve, mbetet në tokë”. 

 Argumenti për çështjen që kemi në studim, është fjala e 

ajetit “el bàtil” - e gabuara, ajo që nuk vlen – pasi ajo nuk përputhet 
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me ligjet e përgjithshme të ekzistencës. Veç kësaj, e gabuara s‟ka 

asnjë bazë prej realitetit e prej së vërtetës. 

 E gabuara, ajo që nuk vlen, është diçka e fabrikuar, e rreme, 

pa rrënjë, është bosh nga brenda dhe të gjitha sendet që kanë cilësi 

të tilla, zakonisht nuk qëndrojnë gjatë. 

 Ndërsa e vërteta ka dimensione të largëta dhe rrënjë të 

harmonizuara, krahas ligjeve të krijimit e të ekzistencës dhe, si e 

këtillë, patjetër mbetet e qëndrueshme. 

 Përkrahësit e së vërtetës mbështeten në armën e besimit 

(imànit), logjika e tyre është mbajtja e besës, fjala e vërtetë dhe 

sakrifica, ata janë të gatshëm të sakrifikojnë veten e të bien 

dëshmorë në rrugën e All‟llahut, zemrat e tyre janë të ndriçuara 

me dritën e diturisë e njohjes, ata s‟kanë frikë prej askujt, përveçse 

prej All‟llahut dhe nuk mbështeten në asnjë tjetër, përveçse në 

All‟llahun. Ja, kjo është fitorja e tyre. 

 

5- Shenja e ardhjes së të vërtetës dhe shfaqja e Mehdiut 

 Në disa transmetime plotësohet komentimi i fjalës së të 

Lartit:  “erdhi e vërteta dhe u zhduk e gabuara”; kjo do të ndodhë 

me vendosjen e shtetit të Mehdiut (Paqja qoftë mbi të!). Imam Bàkiri 

(Paqja qoftë mbi të!) shpjegon se kuptimi i fjalës hyjnore është: “Kur 

të vendoset ai që do të shfaqet, menjëherë do të shkojë shteti i së 

gabuarës”.1 

 Kuptimi i gjerë i këtyre transmetimeve e haditheve nuk 

mund të reduktohet vetëm në një drejtim, pasi rezultati i 

revolucionit të Mehdiut do të jetë fitorja përfundimtare e së 

vërtetës mbi të gabuarën në të gjithë botën. 
                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 212 dhe 213.  
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 Gjithashtu në transmetimet islame lexojmë se i Dërguari 

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

ditën e çlirimit të Mekës hyri në xhaminë e Qabesë dhe shkatërroi 

360 idhujt e tribuve arabe që i kishin vënë rreth Qabesë dhe i 

Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) i shkatërroi idhujt njëri pas tjetrit me shkopin e tij, ndërkaq 

lexonte ajetin: “erdhi e vërteta dhe u zhduk e gabuara, me të 

vërtetë e gabuara gjithmonë ka qenë e zhdukur”. 

 Me pak fjalë, e vërteta e fitores së të vërtetës dhe 

shpartallimi i së gabuarës shpreh një ligj përgjithësues dhe 

veprues në të gjitha kohët. Këtë ligj të përgjithshëm e vërtetojnë 

fitorja e të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) mbi idhujtarinë dhe idhujt, si dhe ngritja e 

premtuar e Mehdiut dhe fitorja e tij mbi tiranët e mizorët në të 

gjithë botën. 

 Ky ligj ngjall shpresë në shpirtrat e përkrahësve të së 

vërtetës dhe u jep atyre forcë të përballen me problemet që u dalin 

gjatë rrugëtimit të punës së tyre islame. 
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Ajeti 82 

 

ُِل  ََ َوُجزَنّ ٌِ ٌَِِِۡي َوََّل يَزِ ُ   ىۡبُلرۡبَ انِ   ٍُ ۡب
َحٞ ّىِيۡب َٔ ِطَفةٓ ٞ َورََحۡب ُْ ة  ٌَ ٍِۡيَ    إَِّلِهَّلل  ىلِهَّلل يِ

ا    ڲَخَصةرا

 

“Prej Kur‟ànit Ne zbresim shërim dhe mëshirë për besimtarët, 

kurse jobesimtarëve nuk u shtohet gjë tjetër përveç 

dëshpërimit.” 

 

 

Komentimi 

 

Kur‟àni ka veti shëruese 

 Ky ajet thekson efektin e madh të Kur‟ànit Famëlartë dhe 

rolin e tij konstruktiv në fushën e shërimit. Ai thotë: “Prej 

Kur‟ànit Ne zbresim shërim dhe mëshirë për besimtarët”, ndërsa 

jobesimtarët, në vend që të përfitojnë prej këtij Libri Madhështor, 

kapen pas gjërave që nuk prodhojnë gjë tjetër për ta, përveç 

poshtërimit dhe uljes. Ajeti vijon: “kurse jobesimtarëve nuk u 

shtohet gjë tjetër përveç dëshpërimit”. 
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Hulumtime 

 

1- Kuptimi i parafjalës  “min” – “prej” në frazën “minel 

Kur‟àni” – “prej Kur‟ànit”: 

 Ne dimë se parafjala “min” në të këtilla vende, vjen për të 

treguar pjesë, por duhet theksuar se shërimi dhe mëshira nuk janë 

të veçanta për një pjesë të Kur‟ànit, por dihet nga të gjithë se janë 

cilësi e të gjitha ajeteve të Kur‟ànit Famëlartë. Prandaj, edhe 

interpretuesit më në zë të Kur‟ànit, në lidhje me kuptimin e 

parafjalës “min” - prej – më shumë marrin në konsideratë se kjo 

parafjalë këtu është në kuptimin shpjegues. Megjithëkëtë, disa prej 

tyre janë shprehur për mundësinë që kuptimi të jetë edhe për 

pjesë të veçanta, duke theksuar me këtë shpjegim edhe zbritjen 

graduale të Kur‟ànit. Veçanërisht, po të marrim në konsideratë 

ajetin në fjalë, ku folja “nunez‟zilu” - zbresim – është në kohën e 

tashme të ardhshme, për rrjedhojë i gjithë kuptimi i fjalisë do të 

ishte: “Në të vërtetë, Ne zbresim Kur‟ànin dhe çdo pjesë e tij në 

vetvete konsiderohet shërim dhe mëshirë”. (Mendo me kujdes 

rreth kësaj çështjeje.) 

 

2- Dallimi ndërmjet shërimit dhe mëshirës 

 Në të vërtetë, me fjalën shërim nënkuptohet shërimi prej 

sëmundjeve, të metave dhe mangësive, kurse e para gjë që bën 

Kur‟àni në trupin e njeriut është pastrimi i trupi të tij prej llojeve të 
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ndryshme të sëmundjeve mendore e morale, individuale dhe 

shoqërore. 

 Pas shërimit vjen periudha e mëshirës, që është periudha e 

pajisjes me moralet e All‟llahut, periudha e hapjes së gonxheve të 

virtyteve njerëzore në thellësi të individëve që i janë nënshtruar 

edukimit kur‟ànor. 

 Thënë ndryshe, fjala e ajetit shërim tregon pastrimin, ndërsa 

fjala mëshirë tregon konstruktin e ri. Sipas shprehjes së filozofëve 

dhe të dijetarëve, fjala e parë tregon pozitën e zbrazjes, ndërsa e 

dyta pozitën e zbukurimit. 

 

3- Jobesimtarët dhe pjesa e tyre prej Kur‟ànit 

 Jo vetëm në këtë ajet të Kur‟ànit, por edhe në shumë ajete të 

tjera të tij lexojmë se jobesimtarëve, në gjendjen që janë u shtohet 

injoranca dhe mjerimi, në një kohë kur ata duhej të përfitonin prej 

dritës së argumenteve hyjnore! 

 Kjo gjendje e jobesimtarëve ka të bëjë me faktin se qenia e 

tyre është e ndërtuar që në bazë mbi kolonat e mohimit, 

padrejtësisë e hipokrizisë. Prandaj ata e luftojnë të vërtetën sa herë 

që e gjejnë atë. Kjo luftë që ata bëjnë kundër së vërtetës dhe 

kundër atyre që e kanë përqafuar atë, u shton atyre mjerimin, 

forcon te ta frymën e tiranisë dhe të rebelimit. 

 Për shembull, kur ne i japim një racion të plotë ushqimi një 

dijetari luftëtar në rrugën e All‟llahut, patjetër që ky dijetar do të 

përfitojë prej këtij furnizimi që mori për të punuar në fushën e 

edukimit, mësimdhënies dhe luftës në rrugën e së vërtetës. 
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Ndërsa, kur të njëjtin racion ushqimi ia japim një jobesimtari, ai do 

të përfitojë prej fuqisë që mori për të furnizuar forcat jobesimtare 

që janë tek ai. Ky shembull zbulon qartë se në vetë lëndën hyjnore, 

domethënë në Kur‟ànin Famëlartë, s‟ka asnjë kundërshtim. Ai 

qëndron në mendimet e në gatishmërinë e njeriut që e takon të 

vërtetën. 

 Në përputhje të plotë me këtë shembull, argumentet 

kur‟ànore janë si pikat e ujit, të cilat bëhen shkak që në kopshtet të 

mbijnë trëndafila, kurse në tokat e papërshtatshme të mbijnë ferra.  

 Prandaj duhet që të përgatitet terreni më parë, pastaj vjen 

përfitimi prej Kur‟ànit, duke shtuar edhe aktivitetin e vepruesit, i 

cili sipas terminologjisë është i kushtëzuar me përgatitjen.  

 Këtu bëhet e qartë edhe përgjigjja ndaj pyetjes së atij që 

thotë: si nuk i udhëzon Kur‟ani në rrugën e drejtë ata persona, në 

një kohë që Kur‟àni është udhëzues për në rrugën e drejtë? Këtij 

ne i themi: pa dyshim që Kur‟àni ka fuqi të udhëzojë në rrugën e 

drejtë edhe ata që me dashjen e tyre kanë hyrë në rrugën e 

humbjes, por ai i udhëzon ata në rrugën e drejtë me kusht që ata 

vetë të kërkojnë të vërtetën dhe kërkuesi të jetë në një nivel që jo 

vetëm e pranon të vërtetën, por është edhe i nënshtruar ndaj saj. 

Për sa u përket kundërshtarëve kokëfortë dhe armiqve të së 

vërtetës, kjo del sheshit nga qëndrimet negative që ata mbajnë 

ndaj Kur‟ànit. Për këtë arsye, ata jo vetëm që nuk përfitojnë prej 

Kur‟ànit, por atyre u shtohet edhe më shumë mllefi e mosbesimi, 

sepse përsëritja e fajit bën që në shpirtin e njeriut të zërë vend 

gjendja e mohimit të së vërtetës dhe e kundërshtimit të saj. 
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4- Kur‟àni është ilaç me efikasitet për të gjitha sëmundjet 

shoqërore e morale 

Në të vërtetë, sëmundjet psikike dhe morale kanë 

ngjashmëri të madhe me sëmundjet e trupit të njeriut. Të dyja 

kategoritë e sëmundjeve janë vrastare, të dyja kanë nevojë për 

mjek e për barna, të dyja depërtojnë te të tjerët, prandaj është 

detyrë që për secilën kategori sëmundjesh, më parë duhet të 

njihen shkaqet kryesore që i kanë shkaktuar, pastaj të mjekohen.  

 Në secilën prej dy kategorive të sëmundjeve, prekja nga 

sëmundja mund të arrijë në një gjendje në të cilën mjekimi bëhet i 

pamundur. Megjithëkëtë, në shumicën e rasteve, ato mjekohen 

dhe arrihet shërimi, ndonëse në disa raste të tjera edhe mjekimi 

nuk sjell asnjë dobi. 

 Në të vërtetë kemi një ngjasim shumë të bukur dhe me 

shumë kuptime; Kur‟àni konsiderohet recetë për shërimin, për 

trajtimin dhe për të luftuar injorancën, mendjemadhësinë, 

prepotencën, smirën, hipokrizinë etj.; Kur‟àni është recetë për 

shërimin e për mjekimin e gjendjes së dobësisë, të poshtërimit, 

frikës, kontradiktave dhe ndarjes. Libri madhështor i All‟llahut 

është recetë për shërimin e atyre që vuajnë nga sëmundja e 

dashurisë për këtë botë dhe nga lidhja e madhe që ata kanë me 

vlerat materiale e me epshet. Kur‟àni Famëlartë është recetë për 

shërimin e kësaj bote, ku zjarret ndizen në çdo cep të saj, të kësaj 

bote që vuan nga presioni i garës për zhvillimin, për depozitimin 

dhe për tregtimin e armëve shkatërruese, pasi në shërbim të luftës 

është vënë kapitali ekonomik e njerëzor i gjithë botës.  
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 Së fundi, Libri i All‟llahut është recetë për asgjësimin e 

perdeve të epsheve të errëta, që ndalojnë afrimin drejt Krijuesit të 

Gjithëfuqishëm. 

 Në ajetin 57 të sures “Junus” lexojmë fjalën e të Lartit: “u 

erdhi nga Zoti juaj këshilla (Kur‟àni) dhe shërimi për atë që keni 

në zemra”. 

 Në ajetin 44 të sures “Fus‟silet” lexojmë fjalën e Tij të 

nderuar: “thuaj, për ata që besojnë ai (Kur‟àni) është udhëzues 

dhe shërues”. 

 Prej Imamit të besimtarëve të devotshëm, Ali bin Ebù 

Tàlibit, lexojmë fjalën e tij gjithëpërfshirëse, kur ai thotë në 

“Nehxhul Belàga: “Kërkoni shërim me Kur‟ànin prej sëmundjeve tuaja 

dhe kërkoni ndihmë me Kur‟ànin për vuajtjet tuaj, sepse në Kur‟àn ka 

shërim prej sëmundjeve më të mëdha, mosbesimit, hipokrizisë, mizorisë 

dhe rënies në rrugën e humbjes”.1 

 Në një vend tjetër, po prej Imamit të besimtarëve të 

devotshëm, Ali bin Ebù Tàlibit, lexojmë fjalën e tij, kur ai 

përshkruan Librin e All‟llahut me këto fjalë: “Bëni kujdes! Kur‟àni 

ka dituri për atë që do të vijë, Kur‟àni flet për të kaluarën, Kur‟àni është 

ilaç për sëmundjen tuaj dhe për sistemin e punëve ndërmjet jush”.2 

 Në një paragraf tjetër të rrugës së Aliut (Paqja qoftë mbi të!) 

lexojmë cilësimin që ai i bën Librit të All‟llahut me fjalët e tij: 

“Detyra juaj është të kapeni pas Librit të All‟llahut, sepse ai është litari i 

fortë, është drita e qartë, është shëruesi i dobishëm, është mendimi 

veprues, është pagabueshmëri për atë që kapet me Kur‟ànin, është 

                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, hytbeja numër 176.  
2 “Nehxhul Belàga”, hytbeja numër 158.  
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shpëtimin për të lidhurin me Kur‟ànin. Kush lidhet pas Kur‟ànit nuk 

devijon dhe gjithmonë mban qëndrim të drejtë, nuk bën veprime 

perverse, por gjithmonë kërkon kënaqësinë e All‟llahut. Morali i tij nuk 

është kundërshtimi, ai afrohet me qëllim që të dëgjojë, ai që flet me 

Kur‟ànin ka thënë të vërtetën dhe kush punon me Kur‟ànin ka fituar 

garën”.1  

Këto shprehje të larta e kuptimplota, të cilat i gjejmë të 

ngjashme me fjalët e Profetit më të madh (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) janë fjalët e Imami 

Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe të Imamëve të tjerë të drejtë. Këto 

fjalë janë argument që vërtetojnë me hollësi dhe me qartësi se 

Kur‟ani është recetë për shërimin e çdo problemi, të çdo 

vështirësie dhe të çdo sëmundje, është recetë për shërimin e 

individit dhe të shoqërisë prej sëmundjeve morale dhe shoqërore. 

 Argumenti më i fuqishëm për të vërtetuar këtë të vërtetë 

është krahasimi i gjendjes së arabëve të kohës së injorancës para 

Islamit me gjendjen e tyre gjatë kohës kur ata u edukuan në 

shkollën e të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) në fillimet e Islamit. Krahasimi mes dy 

gjendjeve bën që ne të shikojmë se ata njerëz të etur për 

gjakderdhje dhe të prekur prej llojeve të ndryshme sëmundjesh 

shoqërore e morale, në të vërtetë shërimi i tyre në gjendjen që 

ishin u plotësua me udhëzimin kur‟ànor në rrugën e drejtë dhe, 

me mëshirën e All‟llahut ata arritën atë forcë e atë madhështi sa 

edhe fuqitë e mëdha politike të kohës e ulën kokën e u nënshtruan 

para tyre. 

                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, hytbeja numër 158.   
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 Kjo është ajo e vërtetë, të cilën e kanë harruar myslimanët e 

ditëve tona, prandaj kanë rënë në gjendjen që ne i shikojmë sot, 

gjendje e gjatë mjerimi e mbuluar me sëmundje dhe probleme. 

Ndarja mes myslimanëve vjen gjithnjë duke u thelluar, ndërkaq 

grabitësit zotërojnë kapacitetet e pasuritë e tyre, e ardhmja e 

myslimanëve është peng në dorën e të tjerëve, natyrisht pasi ata u 

dobësuan dhe e ulën veten për shkak të lidhjes me Fuqitë e Mëdha 

dhe të varësisë e poshtëruese ndaj tyre. 

 Ky është përfundimi i atij që shtrin dorën të lypë ilaçin e 

shërimit të sëmundjes së tij prej të tjerëve, të cilët në fakt janë në 

një gjendje edhe më të keqe se ai që kërkon prej tyre. Ndërkaq, të 

tjerët marrin prej tyre ilaçin për shërimin e sëmundjes që gjendet 

në duart e myslimanit dhe që ai e ka në shtëpinë e tij! 

 Kur‟àni Famëlartë jo vetëm që shëron sëmundjet, por 

ndihmon edhe vetë të sëmurin të kapërcejë stadin e rikuperimit 

dhe të kalojë në fazën e fuqizimit, aktivitetit dhe lëvizjes, në atë 

mënyrë që mëshira të vijë si periudhë pasuese e shërimit. 

 Është shumë domethënës fakti se ilaçet që përdoren për të 

shëruar njeriun kanë rezultate dhe efekte anësore, të cilat nuk 

mund të mënjanohen, siç dëgjohet të përsëritet thënia mjaft e 

përhapur: “S‟ka asnjë ilaç që të mos shkaktojë një sëmundje”.1  

 Për sa i përket këtij ilaçi, Librit më të madh të All‟llahut, ai 

s‟ka asnjë veprim anësor në shpirtin e në mendimet e njeriut, por 

ndodh e kundërta, sepse i gjithë Kur‟àni është mirësi, begati dhe 

mëshirë. 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihàr”.  
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 Në përshkrimin e këtij kuptimi lexojmë në “Nehxhul 

Belàga” fjalën e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), i cili e cilëson 

Kur‟ànin Famëlartë: “Shërues prej të cilit s‟ka frikë për sëmundje”.1 

 Mjafton të mobilizohemi e të ndjekim këtë recetë qoftë edhe 

për një muaj duke iu bindur urdhrave në fushat e diturisë, 

ndërgjegjësimit, drejtësisë, devotshmërisë, sinqeritetit, mposhtjes 

së unit dhe luftës në rrugën e All‟llahut, atëherë do të shohim se sa 

shpejt do të zgjidhen problemet tona. 

 Së fundi duhet të themi se edhe receta kur‟ànore është si të 

gjitha recetat e tjera, domethënë se as ajo nuk mund të japë 

rezultatet e veta pa e zbatuar atë me korrektesë, ndryshe leximi i 

recetës së ilaçit qoftë edhe njëqind herë, kurrë nuk mund të 

zëvendësojë rolin që ka puna sipas kësaj recete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, hytbeja numër 198. 
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Ajetet 83 - 84  

 

 ٓ َِة لََعَ ِإَوَذا ٍۡب  َ جۡب
َ
َِ  خ ِ َن 

ة ِ َةُِجِِّ  ٱۡب َرَض َوَ  َٔ عۡب
َ
ُّ ۦ   ُّ  ِإَوَذا َمصِهَّلل ة  لّشِهَّلل ٔشا  ڳ ََكَن َي ُٔ

ُو لََعَ  َطةِ َذِِّ كُوۡب  ٍَ ٞ َح ۡب َ ى  َشبِ ٗلا ۦ ُُكّ ْۡب
َ
  َٔ ُْ َۡب  ٍَ ِ ًُ ث يَ عۡب

َ
ًۡب     ڴ فََربُُّس

 

“Kur Ne i japim njeriut të mira, ai kthen shpinën dhe largohet 

me mendjemadhësi dhe kur atë e godet e keqja, ai e humb 

shpresën.”  

“Thuaj, secili vepron sipas rrugës së vet dhe Zoti juaj e di më 

mirë se kush është më i udhëzuar në rrugën e drejtë.” 

 

Komentimi 

 

Secili vepron sipas natyrës së vet 

 Ajetet e mësipërme treguan shërimin me Kur‟ànin, ndërsa 

ajeti në vijim e vë theksin mbi njërën prej sëmundjeve me rrënjë të 

shumta dhe thotë: “Kur Ne i japim njeriut të mira, ai kthen 

shpinën dhe largohet me mendjemadhësi” dhe, kur Ne i 

pakësojmë atij mirësitë, qoftë edhe vetëm njërën prej tyre, dhe prej 

kësaj ai dëmtohet qoftë edhe fare pak, atëherë ai: “dhe kur atë e 

godet e keqja, ai e humb shpresën”. 
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 Fjala e ajetit “a‟reda” është në kuptimin e kthimit të shpinës, 

kurse këtu është në kuptimin e kthimit të shpinës Krijuesit të 

Gjithëpushtetshëm dhe ndaj së vërtetës. 

 Fjala tjetër e ajetit “neà” është në kuptimin e largimit. Kur 

kësaj fjale i shtohet fjala vijuese e ajetit “bixhànibihi”, kuptimi është 

mendjemadhësi, mashtrim dhe qëndrime kundërshtuese. Prej kësaj fraze 

kur‟ànore mund të përfitojnë ata që janë të interesuar vetëm për 

këtë botë, për pasojë janë të prekur prej mendjemadhësisë e 

pëlqimit të vetvetes. Sa herë që atyre u vijnë mirësitë, ata e 

harrojnë Dhuruesin e Dhënësin e atyre mirësive, megjithëkëtë 

çështja nuk reduktohet vetëm në harrimin, por shtyhet edhe më 

përtej, derisa kalon jo vetëm në kthimin e shpinës, mosmirënjohjes 

e mendjemadhësisë, por arrin deri në moskthimin e fytyrës në 

drejtim të Krijuesit.  

 Fraza e ajetit: “mes‟sehush‟sherr‟rru” tregon të keqen më të 

vogël që mund të prekë njeriun dhe është në kuptimin e atyre me 

besim të dobët, që nuk i përballojnë dot pësimet nga të cilat 

goditen, aq sa e harrojnë vetveten dhe fundosen në qerthullin e 

vazhdueshëm të humbjes së shpresës, edhe atëherë kur u del 

përpara qoftë edhe një problem fare i thjeshtë. 

 Ajeti vijuesi i flet të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 

i thotë: “Thuaj, secili vepron sipas rrugës së vet”. Besimtarët 

kërkojnë mëshirën dhe shërimin me Kur‟ànin Famëlartë, kurse 

jobesimtarët nuk përfitojnë gjë tjetër prej Kur‟ànit përveç humbjes. 

Për sa u përket atyre me besim të dobët, ata preken menjëherë nga 

mendjemadhësia kur gëzojnë mirësitë dhe po aq shpejt e humbin 

shpresën e dëshpërohen kur u dalin përpara probleme. Me fjalë të 
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tjera, të gjithë këta veprojnë sipas natyrës së tyre, e cila ndryshon 

në përputhje me edukimin, mësimin dhe punët e përsëritura të 

çdo njeriu. 

 Në të gjitha këto gjendje dhe për të gjithë, dëshmues e 

njoftues është dituria e All‟llahut, veçanërisht për të udhëzuarit në 

rrugën e drejtë, ashtu siç njofton ajeti: “dhe Zoti juaj e di më mirë 

se kush është më i udhëzuar në rrugën e drejtë”.  

 

 

Hulumtime 

 

1- Mëkimi me mashtrime dhe humbja e shpresës 

 Në gjuhët tona shpesh qarkullojnë fjalët: filani qëndron 

shumë larg All‟llahut ose ai e ka harruar All‟llahun që të bëjë punë 

të mira. Gjithnjë konstatohet se si njerëzit që e kanë harruar 

All‟llahun, humbin shpresën dhe ndihen të poshtëruar e të 

frikësuar kur u del përpara edhe vështirësia më e vogël, aq sa nuk 

u besohet që ata të kenë qenë në ndonjë gjendje tjetër të vështirë, 

përveç gjendjes së vështirë ku e shikojnë veten e tyre! 

 Patjetër, kjo është gjendja e atyre me mendim të ngushtë e 

me besim të dobët, por e kundërta e këtyre është gjendja e miqve 

të All‟llahut, të cilët janë zemërgjerë e shpirtndritur ndaj gjërave 

që i rrethojnë dhe që lënë gjurmë tek ata. Madje, edhe nëse 

gjurmët tek ata të arrijnë në një shkallë të lartë presioni e 

ashpërsie, përsëri ata qëndrojnë si malet përballë çdo vështirësie e 
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çdo pësimi. Qëndrueshmëria e tyre arrin deri aty sa edhe nëse u 

dhurohet e gjithë bota, kjo gjë nuk lë asnjë gjurmë e s‟ka asnjë 

efekt tek ata, gjithashtu te ta s‟ka asnjë efekt edhe nëse u merret 

çdo gjë që kanë prej kësaj bote. 

 E çuditshme në këtë çështje është fakti se njerëzit që kanë 

humbur veten e tyre, përmenden në Kur‟ànin Famëlartë në disa 

sure, si për shembull në ajetin 12 të sures “Jùnus”,  në ajetin 32 të 

sures “Lukmàn”, në ajetet 14 dhe 15 të sures “El Fexhr”, në ajetet 

48 dhe 49 të sures “Fus‟silet”. Kjo kategori njerëzish i drejtohet 

All‟llahut me trup e me shpirt dhe i përgjigjen thirrjes së natyrës 

së krijimit të pastër me të cilën është krijuar njeriu (fitret) sa herë 

që goditen nga ndonjë pësim, ose sa herë që vihen para 

vështirësive. Por, sapo valët e vështirësive të qetësohen dhe 

gjendja të normalizohet, ata rikthehen në gjendjen e tyre të 

mëparshme dhe bëhen si ai që nuk ka dëgjuar fare për All‟llahun 

që e krijoi dhe e shpëtoi! 

 Ilaçi i vetëm për mjekimin e kësaj sëmundjeje është ngritja e 

nivelit të mendimit në kuadrin e diturisë, besimit, heqjes dorë prej 

adhurimit të çdo gjëje dhe adhurim kushtuar vetëm All‟llahut të 

Lartësuar, shkëputja e lidhjeve me pasionet e epshit dhe me 

dashurinë për të mirat materiale, si dhe jetesa në kuadrin e 

kënaqësisë me atë që i është dhënë dhe me përkorje e në mënyrë 

konstruktive. 

 Nga sa u përmendën, bëhet e qartë edhe përgjigja për 

pyetjen: ajetet tona objekt studimi e përshkruajnë gjendjen e 

personave të tillë kur bien në vështirësi me fjalën “jeùs” - 

shpresëhumbur, ndërsa në ajete të tjera, si për shembull në ajetin 65 

të sures “El Ankebùt”, përshkruhen se ata: “mukhlisine lehud‟dijne” 
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- “i luten All‟llahut sinqerisht”; në të vërtetë, kjo gjendje tregon 

kthimin më të plotë te Krijuesi i Gjithëpushtetshëm! 

Realisht ndërmjet këtyre dy gjendjeve s‟ka asnjë 

kontradiktë, madje secila prej tyre është si një hyrje për gjendjen 

tjetër. Kur vihen para problemeve, njerëz të këtillë e humbin 

shpresën fare prej kësaj jete, por pikërisht kjo prerje shprese bëhet 

shkak që prej atyre të hiqen perdet dhe të dalë në dukje natyra e 

pastër e krijimit – Njohja e All‟llahut të Gjithëfuqishëm. Pikërisht 

në këtë gjendje ata i drejtohen Krijuesit të Gjithëpushtetshëm. 

 Ky kthim i detyruar te Krijuesi i Gjithëpushtetshëm, 

natyrisht që nuk përbën krenari për njerëz të tillë dhe nuk është 

argument se ata me të vërtetë u ndërgjegjësuan, sepse sapo 

problemet të largohen prej tyre, ata rikthehen në gjendjen e tyre të 

mëparshme. 

 Për sa u përket miqve të të Vërtetit dhe njerëzve me të 

vërtetë të sinqertë ndaj All‟llahut, ata nuk e humbin shpresën kur 

mbi ta bien probleme e sprova të rënda. Përkundrazi, vështirësitë 

shtojnë te ta qëndrimin e drejtë dhe ecjen e palëkundur në 

udhëzimin e rrugës së drejtë, sepse ata janë mbështetur vetëm tek 

All‟llahun dhe jo te vetja, prandaj kanë forcën të përballojnë 

problemet dhe humbja e shpresës për ta s‟ka asnjë kuptim.  

 Njerëz të kësaj kategorie nuk janë në lidhje të vazhdueshme 

me Krijuesin vetëm atëherë kur përballen me probleme. Jo, ata 

vazhdimisht mbështeten vetëm te Krijuesi në të gjitha gjendjet, ata 

kërkojnë ndihmë vetëm prej All‟llahut të Lartësuar, zemrat e tyre 

janë të ndriçuara me mëshirën e All‟llahut dhe me udhëzimin e Tij 

për në rrugën e drejtë.  
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2- Çfarë do të thotë fjala“shàkileh”? 

 Fjala e ajetit “shàkileh” ka kuptimin e vënies së frerit apo të 

kapistrës për kafshën. Meqenëse karakteri e zakonet e çdo njeriu 

janë të kushtëzuara me cilësi të caktuara, për të specifikuar këtë 

gjendje është përdorur fjala “shàkileh”, kurse fjala “ishkàl” - problem 

– thuhet kur kërkohet shpjegim dhe bëhen pyetje rreth të gjithë 

punëve, të cilat në njëfarë mënyre e përcaktojnë njeriun.1 

 Prandaj, kuptimi i fjalës “shàkileh” nuk është i veçantë 

vetëm për natyrën njerëzore. Për këtë arsye, dijetari poliedrik Et 

Tabresij në tefsirin “Mexhmaul Bejàn” e ka përdorur këtë fjalë në 

dy kuptime: në kuptimin e natyrshmërisë dhe krijimit, si dhe në 

kuptimin e rrugës sipas së cilës ai vepron, shkollës juridike që 

praktikon të bazuar në praktikën profetike, duke theksuar se 

secila nga këto rrugë e përcakton njeriun sipas punës. 

 Nga sa u tha më sipër, bëhet e qartë se ata që e kanë 

konsideruar ajetin e mësipërm argument për të vërtetuar se 

cilësitë personale të njeriut janë të diktuara dhe dalin jashtë 

vullnetit të tij, ky është argumenti i mbështetësve të doktrinës së 

“imponimit”, të cilët mohojnë vlerën e edukimit e të pastrimit. 

 Ky lloj të menduari në shkaqet e tij është i nënshtruar ndaj 

faktorëve politikë, shoqërorë dhe psikologjikë, të cilët i 

përmendëm në studimet tona mbi imponimin dhe mënyrën 

fakultative të veprimit. Në të vërtetë, doktrina e imponimit të 

mendimit ka një autoritet mbizotërues në kulturën e në letërsinë e 

shumë shoqërive e regjimeve, ku kultura përdoret për të 

justifikuar të metat e mangësitë. Kjo lloj kulture konsiderohet prej 

                                                            
1 “Mufredat” të Ragibit, lënda: “shekele”.  



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

324 

doktrinave më të rrezikshme dhe mund ta lërë shoqërinë për 

shumë vite, madje edhe për shekuj, në një gjendje poshtërimi e 

prapambetjeje. 

 Nga sa thamë më sipër, ne besojmë se doktrina e imponimit 

të mendimit gjithmonë ka qenë dhe është mjet që i ka shërbyer 

sundimit kolonialist, që fuqia sunduese të mbetet nën ombrellën e 

kulturës së imponimit, vazhdimit të sundimit kolonial dhe 

ndalimin e çdo lloj rezistence kundër fuqisë koloniale, pasi 

rezistenca u krijon mundësi të shtypurve dhe të pafuqishmëve të 

hidhen kundër sundimit kolonial. 

 Thënë ndryshe, fjala “shàkileh” kurrë nuk ka kuptimin e 

karakterit e të natyrës personale, pasi kjo fjalë thuhet për çdo 

zakon, rrugë, shkollë juridike dhe metodë që i jep njeriut një 

orientim të caktuar. 

  Prandaj fjala “shàkileh” thuhet për të gjitha shprehitë dhe 

cilësitë që fiton njeriu nga përsëritja e punëve që ai kryen në 

mënyrë fakultative ose të vullnetshme, si dhe të doktrinave për 

saktësinë e të cilave ai jo vetëm që është i bindur, por edhe i 

mbështet ato për shkak të konkluzioneve të arritura, ose për shkak 

të fanatizmit ndaj një opinioni të caktuar. 

 Zakonisht, kapacitetet e njeriut kanë cilësi fakultative, sepse 

njeriu kur përsërit një punë të çfarëdoshme, në fillim asaj pune i 

thuhet “situatë”, më pas “situata” shndërrohet në “zakon”, më 

pas në “kapacitet”. Janë këto kapacitete, të cilat në vetvete jo 

vetëm që u japin punëve të njeriut një formë të caktuar, por 

përcaktojnë edhe rrugën e tij në jetë, rrugë që zakonisht shfaqet 

me veprimin e elementeve fakultative dhe të vullnetshme. 
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 Në disa transmetime, fjala “shàkileh” është interpretuar në 

kuptimin e qëllimit (nijetit). Në një transmetim të ardhur prej 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), lexojmë fjalën e tij: “Nijeti është 

më i parapëlqyer se puna, dëgjoni me kujdes, me të vërtetë nijeti është më 

i parapëlqyer se puna”. Pastaj, ai lexoi ajetin e nderuar: “Thuaj, 

secili vepron sipas rrugës së vet”.1 

 Ky interpretim përmban një konstatim shumë domethënës, 

që shpreh faktin se njeriu dhe ato që dalin prej doktrinave e 

parimeve të tij, i japin formën punës së tij. Zakonisht, nijeti, 

qëllimi, është njëlloj prej asaj që ne e emërtuan “shàkileh”, në 

kuptimin punë e kushtëzuar. Për të gjitha këto, nijeti, qëllimi, disa 

herë komentohet: qëllimi është vetë puna; herë të tjera 

komentohet: qëllimi është më i parapëlqyer se puna, sepse qëllimi, 

në të gjitha gjendjet, është linja e punës dhe orientimi që merr 

puna e realizuar prej rrugës së nijetit dhe prej orientimit të 

qëllimit.  

 Në një transmetim të cituar në librin “Men là jahduruhul 

fekijhu”, të përcjellë prej Sàlih bin Al Hakem, ai tregon: “Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur nëse mund të falet namaz 

në treg dhe në kishë. Ai u përgjigj: „Fal namaz në ato vende‟”. 

Përcjellësi i transmetimit vazhdon: “Unë i thashë: „Të fal namaz në 

ato vende edhe nëse ata janë duke u lutur aty?‟ Ai më tha: „Po, a nuk e 

ke lexuar ajetin e Kur‟ànit: “Thuaj, secili vepron sipas rrugës së vet 

dhe Zoti juaj e di më mirë se kush është më i udhëzuar në 

rrugën e drejtë”, kthehu në drejtim të Kibles, fal namazin dhe lëri 

ata‟”.2 

 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 214.  
2 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 214.  
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Ajeti 85 

 

َِ َو َسۡب َٔئََُُم  وِح   َع وحُ  كُِو  لرُّ ََ  لرُّ ِ ٌّ ودِحُذً 
ُ
ةٓ   ٌَ رِ َرّ ِ َو مۡب

َ
َۡب   ٌِ   ًِ  إَِّلِهَّلل  ىۡب ِيۡب

  ڵكَيِ ٗلا 

 

“Të pyesin ty për shpirtin, thuaj: „Shpirti është çështje që i 

përket vetëm Zotit tim dhe juve ju është dhënë fare pak dituri.‟” 

 

Komentimi 

 

Ç‟është shpirti? 

 Ajeti i nderuar fillon me përgjigjen e disa pyetjeve që bënin 

politeistët dhe ithtarët e librave të mëparshme: “Të pyesin ty për 

shpirtin, thuaj: „Shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim 

dhe juve ju është dhënë fare pak dituri‟”. 

 Interpretuesit islamë të Kur‟ànit Famëlartë, të mëparshmit 

dhe ata që erdhën pas tyre, kanë thënë fjalë të shumta në lidhje me 

shpirtin dhe me kuptimin e fjalës shpirt. Edhe ne në fillim do të 

trajtojmë kuptimin e fjalës shpirt nga ana gjuhësore në vendet ku 

kjo fjalë është përdorur në Kur‟ànin Famëlartë, në fund do të 

komentojmë ajetin që kemi objekt studimi dhe transmetimet e 

ardhura në këtë fushë. 
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 Për këtë qëllim do të theksojmë pikat vijuese: 

 1- Fjala “err‟rrùhu” nga ana gjuhësore do të thotë frymë, të 

tjerë mendojnë se kuptimi origjinal i kësaj fjale është “err‟rrijhu” - 

erë. Por si fjala “err‟rrùhu”, ashtu edhe fjala “err‟rrijhu” janë të 

nxjerra prej një kuptimi të vetëm. Me këtë fjalë është emërtuar 

shpirti i njeriut, që në vetvete është krejtësisht i pavarur me këtë 

emër, prandaj ngjason me frymën dhe me erën nga pikëpamja e 

lëvizjes dhe e jetës, përveç faktit që shpirti është i padukshëm si 

fryma dhe si era. 

 2- Në Kur‟ànin Famëlartë, fjala “err‟rrùhu” - shpirt – është 

përdorur në disa kuptime; disa herë në kuptimin e “shpirtit të 

shenjtë”, i cili ka ndihmuar Profetët në kryerjen e misionit të tyre, 

ashtu siç thuhet në ajetin 253 të sures “El Bekare”: “Isait të birit të 

Merjemes i dhamë argumente dhe e forcuam atë me shpirtin e 

shenjtë (Xhibrilin)”. 

 Herë të tjera fjala “err‟rrùhu” thuhet për fuqinë hyjnore 

morale që forcon besimtarët dhe i shtyn ata të ecin përpara, ashtu 

siç thuhet në fjalën e të Lartit në ajetin 22 të sures “El 

Muxhàdeleh”: “ata, në zemrat e të cilëve Ai ka skalitur besimin 

dhe i forcoi ata me shpirt nga ana e Tij”.  

 Në ajete të tjera, fjala “err‟rrùhu” ka ardhur për të treguar 

engjëllin e veçantë të ngarkuar me detyrën e zbritjes së Revelatës 

dhe e cilëson atë me fjalën “el emin” - besniku - ashtu siç thuhet në 

ajetin 193 të sures “Esh Shuarà”: “Atë (Kur‟ànin) e solli shpirti 

besnik (Xhibrili) në zemrën tënde, që ti të jesh paralajmërues”. 

 Në një ajet tjetër, fjala “err‟rrùhu” ka ardhur në kuptimin e 

engjëllit të madh, njëri prej engjëjve të veçantë, ose të krijesës më 
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të mirë prej engjëjve, ashtu siç thotë ajeti 4 i sures “El Kadr”: “Me 

lejen e Zotit të tyre zbresin në atë (natë) engjëjt dhe shpirti 

(Xhibrili) për secilën çështje”; si dhe në ajetin 38 të sures “En 

Nebe”: “Atë ditë, Shpirti (Xhibrili) dhe engjëjt qëndrojnë të 

rreshtuar”. 

 Gjithashtu, fjala “err‟rrùhu” në Kur‟àn ka ardhur edhe në 

kuptimin e Revelatës qiellore, siç thotë ajeti 25 i sures “Esh 

Shùrà”: “Gjithashtu, me urdhrin Tonë Ne të shpallëm ty 

shpirtin (Kur‟ànin)”.  

 Herë tjetër, fjala “err‟rrùhu” në Kur‟ànin Famëlartë ka 

ardhur në kuptimin e shpirtit njerëzor, siç tregohet për krijimin e 

Àdemit në ajetin 9 të sures “Es Sexhde”: “Më pas, Ai e formëson 

atë (njeriun në barkun e nënës) dhe nga ana e Vet i jep shpirt 

atij”; si edhe në fjalën e të Lartit në ajetin 29 të sures “El Hixhr”: 

“Kur Unë e përsosa atë (në formën e njeriut) i jap atij shpirtin që 

është krijesë e Imja, atëherë ju bini në sexhde para tij”.1  

 3- Në këtë pikë le të shikojmë se cili është qëllimi me fjalën 

“err‟rrùhu” të përmendur në ajetin tonë objekt studimi. 

 Cili është shpirti për të cilin e pyetën grupi i njerëzve të 

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

dhe mbi familjen e tij!) dhe ai u përgjigj me fjalën e të Lartit: “Të 

pyesin ty për shpirtin, thuaj: shpirti është çështje që i përket 

vetëm Zotit tim dhe ju u është dhënë fare pak dituri?”. 

                                                            
1 Më sipër kemi thënë se shpirti është prej All‟llahut dhe shtim i nderimit; kurse 
qëllimi me fjalën “shpirti i madh” është shpirti që All‟llahu me madhërinë e Tij u 
ka dhuruar njerëzve.  
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 Prej të gjithë shembujve krahasues të ardhur në këtë ajet të 

nderuar mësojmë se interpretuesit e Kur‟ànit Famëlartë kanë 

pyetur rreth së vërtetës së shpirtit të njeriut, këtij shpirti 

madhështor që e dallon atë prej kafshëve. Me këtë shpirt, njeriu 

është nderuar në gradën më të lartë, sepse prej tij buron aktiviteti 

dhe efikasiteti ynë, me ndihmën e shpirtit njerëzit lëvizin nëpër 

tokë dhe falë tij aspirojnë qiellin, zbulojnë sekretet e shkencave 

dhe depërtojnë në brendësi të qenieve e të trupave. Pra, 

interpretuesit e Kur‟ànit kanë dashur të njohin të vërtetën e 

mahnitshme të botës së krijimit! 

Edhe shpirti ka një konstrukt, por që është krejtësisht i 

ndryshëm nga konstrukti i materies. Gjithashtu, shpirti ka edhe 

baza që e “administrojnë”, ashtu siç ka materia bazat e veta që 

administrojnë veçantitë fiziko-kimike të lëndës. Për të gjitha këto 

doli urdhri që i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) t‟u përgjigjej atyre vetëm me një fjalë fare të 

shkurtër: “shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim”. Që ata 

të mos çuditen e të mos habiten prej kësaj përgjigjeje, ajeti shton e 

u thotë atyre: “dhe juve ju është dhënë fare pak dituri”, prandaj 

s‟ka vend që ju të çuditeni, sepse nuk keni njohuri për sekretet e 

shpirtit, megjithëse shpirti është sendi që gjendet më afër jush. 

 Në tefsirin e El Ijàshijit citohet prej Imam Bàkirit dhe prej 

Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!) se lidhje me komentin e ajetit: 

“Të pyesin ty për shpirtin” tekstualisht ata kanë thënë: “Shpirti 

është prej krijesave të All‟llahut, ai ka shikim, fuqi e mbështetje, të cilat 

Ai i bën në zemrat e të Dërguarve dhe në zemrat e besimtarëve”.1 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejni”, vëll. 3, f. 216.  
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 Në një transmetim tjetër të ardhur prej Imam Bàkirit dhe 

prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!) lexojmë se ata të dy, në 

lidhje me shpirtin kanë thënë: “Shpirti është prej mirësisë së 

All‟llahut, shpirti ka shikim dhe zotëron fuqi absolute”.1  

Në transmetimet e shumta që gjenden në duart tona të 

ardhura prej imamive dhe prej synive, lexojmë se këtë pyetje rreth 

shpirtit, politeistët (mushrikët) e kanë marrë prej dijetarëve të 

ithtarëve të librave të mëparshëm (jehuditë e të krishterë) që 

jetonin me Kurejshët. Me këtë pyetje ata donin të provonin të 

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

dhe mbi familjen e tij!). Ishin pikërisht dijetarët jehuditë e të 

krishterë që u thoshin kurejshëve: “Kur i Dërguari (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) t‟u japë 

njoftime të shumta rreth shpirtit, ky do të jetë një argument që 

vërteton se ai nuk thotë të vërtetën”. Prandaj, shikojmë se ata 

(dijetarët jehuditë e të krishterë) u çuditën prej përgjigjes së të 

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

familjen e tij!), kur panë se përgjigjja e tij ishte e mbushur me 

kuptime të shumta, edhe pse ishte kaq e shkurtër dhe vetëm me 

disa fjalë. 

 Në disa transmetime të ardhura prej Ehli Bejtit (Paqja qoftë 

mbi ta!)  në lidhje me komentin e këtij ajeti lexojmë: “Shpirti është 

një krijesë me e mirë se Xhibrili e Mikaili.  Kjo krijesë (shpirti) 

ishte në shoqëri me Profetin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) si dhe në shoqëri të Imamëve të ruajtur 

prej mëkateve prej familjes profetike pas tij. Ishte ky shpirt që i 

                                                            
1 Burimi i mësipërm.  
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ruante ata nga çdo shkarje e devijim që mund t‟u ndodhte atyre 

gjatë gjithë jetës”.1  

 Në të vërtetë, këto transmetime jo vetëm që nuk janë në 

kundërshtim me komentimin që thamë, por janë në harmoni të 

plotë me këtë komentim dhe e mbështesin atë. Sepse shpirti 

njerëzor ka disa gradë, që gjenden te Profetët e te Imamët e ruajtur 

prej mëkateve, janë të renditura në shkallën më të lartë, nga 

pikëpamja e faktit se ata janë të ruajtur prej gabimeve. Gjithashtu, 

mbi shkallët e shpirtit janë renditur dituria e tyre e 

jashtëzakonshme. Patjetër që një shpirt i këtillë është shumë më i 

mirë se engjëjt, përfshirë edhe Xhibrilin e Mikailin. (Mendohu 

rreth kësaj çështjeje!) 

 

Origjina dhe pavarësia e shpirtit 

 Historia e diturisë njerëzore ka nxjerrë në dritë se çështja e 

shpirtit dhe sekretet e tij të veçanta ka qenë një stacion ku janë 

orientuar dijetarët. Çdo dijetar është përpjekur të depërtojë në 

sekretin që e rrethon shpirtin, prandaj shikojmë se ata kanë 

shprehur mendime të shumta e të ndryshme rreth tij. 

 Dijet tona bashkëkohore dhe dijet në të ardhmen nuk do të 

jenë të pamjaftueshme për njohjen e shpirtit të njeriut dhe 

hollësive të sekreteve të tij, megjithëse shpirti ynë është gjëja që 

gjendet më afër nesh nga të gjitha sendet që na rrethojnë. Shkaku 

për këtë mosnjohje janë diferencimet e mëdha që ekzistojnë 

ndërmjet thelbit të shpirtit dhe asaj që shihet në botën e materies. 

                                                            
1 Tefsiri “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 215.  
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Ne e kemi të pamundur të depërtojmë në sekretet e në substancën 

e shpirtit, në mrekullinë e krijimit të kësaj krijese që quhet shpirt 

dhe që qëndron mbi materien. 

 Megjithatë, kjo nuk na pengon që të vështrojmë në 

dimensionet e shpirtit me anë të mendjes dhe të njihemi me 

sistemet e me bazat e përgjithshme që sistemojnë shpirtin, ashtu 

siç sistemojnë materien ligjet e saj. 

 Baza më e rëndësishme që kemi detyrim të njohim është 

çështja e origjinës dhe e pavarësisë së shpirtit, kundrejt 

pikëpamjeve të shkollave juridike laike, të cilat shkojnë deri në 

materializimin e shpirtit, duke thënë se shpirti është prej 

sekrecioneve të mendjes e të qelizave nervore dhe asgjë më shumë 

se kaq! 

 Këtë çështje do ta trajtojmë kur të flasim më gjerë rreth 

kësaj teme, sepse çështja e qëndrueshmërisë së shpirtit dhe çështja 

e zhveshjes absolute, ose çështja e botës së Berzàkhut – periudha 

pas vdekjes deri Ditën e Ringjalljes dhe Gjykimit, pastaj hyrjes së 

njerëzve në Parajsë ose në ferr, janë të bazuara mbi këtë punë. 

 Por, para se të trokasim në studimin që duam, patjetër 

duhet të theksojmë një konstatim tepër të rëndësishëm, që 

konsiston në faktin se lidhja e shpirtit me trupin e njeriut, nuk 

është ashtu siç mendojnë disa që pretendojnë panteizmin. Në të 

vërtetë është prej llojit të lidhjes e të marrëdhënies së ndërtuar mbi 

bazën e dominimit të shpirtit mbi trupin dhe këtë lidhje disa e 

krahasojnë me varësinë e lidhjes së kuptimit me fjalën.  
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 Kjo çështje natyrisht që do të sqarohet më mirë në kuadrin 

e bisedës sonë rreth pavarësisë së shpirtit, por tani le të kthehemi 

në origjinën e çështjes. 

 Askush nuk dyshon që njeriu është ndryshe nga guri e 

druri, sepse njerëzit ndiejnë në formën më të mirë, pra ndryshe 

nga trupat e ngurtë, ndryshe edhe nga bimët, sepse kuptojnë, 

përfytyrojnë e vendosin, dëshirojnë, dashurojnë, urrejnë etj. 

 Ndërsa trupat e ngurtë dhe bimët nuk i kanë këto ndijime, 

prandaj ekziston një dallim thelbësor ndërmjet njerëzve dhe 

trupave të ngurtë e bimëve. Ky dallim konsiston në faktin se ne 

disponojmë shpirtin njerëzor. 

Përveç kësaj, as materialistët, as ndonjë shkollë tjetër 

filozofike nuk e mohon ekzistencën e shpirtit, prandaj ata e 

konsiderojnë shkencën e psikologjisë dhe psikanalizën dituri të 

dobishme për mjekimin e sëmundjeve psikike. Megjithëse këto dy 

shkenca janë ende në moshën e fëmijërisë në konstatimin e disa 

faktorëve e të çështjeve, ato përfshihen në ditët e sotme në 

programet mësimore e studimore të universiteteve, ku profesorë 

të mëdhenj merren me studime e me verifikime rreth këtyre dy 

shkencave, siç do të shikojmë më poshtë, sepse psikika e shpirti 

nuk janë dy realitete të ndara, por janë etapa të ndryshme të një të 

vërtetë të vetme. 

  Këtu fjalën psikikë (nefs) do ta përdorim kur bëhet fjalë për 

lidhjen ndërmjet shpirtit e trupit, të efektit të ndërsjellë që ka 

shpirti ndaj trupit dhe anasjelltas. Ndërsa kur flitet për dukuritë 

shpirtërore, krahas hedhjes së shikimit edhe në trupin, do të 

përdorin fjalën shpirt (rrùh). 
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 Me fjalë të përmbledhura, themi: në të vërtetë dikush ndër 

ne edhe mund të mohojë të vërtetën e ekzistencës së psikikës e të 

shpirtit. 

 Tani del detyrë të analizojmë fushat e rivalitetit e të luftës 

ndërmjet shkollave materialiste nga njëra anë dhe të grupit të 

shkollave e rrymave filozofike shpirtërore e metafizike nga ana 

tjetër. 

 Teologët dhe filozofët spiritualistë besojnë se ekzistenca e 

njeriut, krahas lëndëve që hyjnë në përbërjen e trupit të tij, ka 

edhe një të vërtetë tjetër thelbësore, në të cilën nuk përfshihen 

cilësitë e materies dhe se trupi i njeriut është i nënshtruar 

drejtpërdrejt efektit veprues të kësaj të vërtete thelbësore. 

 Me fjalë të tjera, shpirti është njëra prej të vërtetave që 

gjenden jashtë natyrës së materies (metafizike). Edhe përbërja dhe 

efikasiteti i kësaj të vërtete përtej materies është i ndryshëm nga 

efikasiteti i botës së materies dhe, ndonëse shpirti është i lidhur 

me botën e materies, ai jo vetëm që nuk është materie, por nuk ka 

as cilësitë e saj. 

 Përballë kësaj filozofie qëndrojnë filozofët materialistë, të 

cilët thonë: “Ne nuk njohim ndonjë gjë që ekziston në mënyrë të 

pavarur prej materies dhe që quhet shpirt, ose me ndonjë emër tjetër, pasi 

çdo gjë që ekziston është materie dhe efektet e saj fizike e kimike”. 

 Në vërtetë, ne kemi sistemin nervor. Ky aparat kryen një 

pjesë shumë të rëndësishme prej proceseve tona jetësore, i cili 

ashtu si të gjitha aparatet lëndore, në aktivitetin e tij u nënshtrohet 

ligjve të materies. 
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 Poshtë gjuhës kemi gjëndrat që sekretojnë jargë, të cilat 

kryejnë veprime fizike e kimike. Këto gjëndra nxjerrin sekrecione 

të lëngshme në atë masë sa është e nevojshme për të zbutur 

ushqimin që ai të gëlltitet në formën më të mirë. Ka ushqime që 

përmbajnë lëngje, ka ushqime më pak të lëngshme, ashtu siç ka 

edhe ushqime të thata, por çdo lloj prej këtyre ushqimeve ka 

nevojë për një sasi të caktuar sekrecioni të këtyre gjëndrave. 

  Lëndët acide shtojnë punën e këtyre gjëndrave, veçanërisht 

kur kompaktësia e ushqimit është e madhe, për rrjedhojë 

sekrecioni i këtyre gjëndrave vepron mbi ushqimin, derisa ai arrin 

të ketë një sasi më të madhe lëngjesh që të zbutet dhe kështu nuk 

dëmtohen muret e stomakut. 

 Kur gëlltisim ushqimin, atëherë mbaron edhe puna e këtyre 

gjëndrave e kanaleve. Në punën e këtyre gjëndrave kemi të bëjmë 

me një sistem të mahnitshëm që vepron me këto gjëndra e kanale, 

në atë mënyrë që edhe kur balancimi i punës së këtyre gjëndrave e 

humb aftësinë e vet qoftë edhe për një orë, jargët sekretohen në 

mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet dy buzëve, sepse në rastin kur 

gjoja mbetet e thatë, gëlltitja e ushqimit bëhet e pamundur. 

Pikërisht këtu qëndron edhe efekti i veprimit fizik të jargëve. 

Gjithashtu, ne e dimë që veprimi më i rëndësishëm i jargëve është 

veprimi i tyre kimik, sepse gjëndrat e jargëve, sekretojnë edhe 

elemente të ndryshme të kombinuara, të cilat së bashku me jargët 

veprojnë mbi ushqimin dhe pakësojnë lodhjen e stomakut. 

 Materialistët thonë se sistemi ynë nervor ngjason me punën 

e gjëndrave sekretuese të jargëve dhe me aparatet e tjera të trupit 

nga ana e punës fiziko-kimike, prandaj edhe janë emërtuar grupi 
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fiziko-kimik, ndërsa ne këtë aktivitet fizik-kimik e emërtojmë 

“dukuri shpirtërore” ose thjesht “shpirt”. 

 Materialistët thonë: “Kur ne mendojmë, prej mendjes sonë 

emetohen një varg valësh elektrike. Në ditët e sotme, këto valë 

mund të kapen me anë të pajisjeve të veçanta dhe të regjistrohen 

në letër, sidomos në repartet e neurologjisë nëpër spitalet e 

ndryshme, çka mundëson diagnostikimin dhe trajtimin e 

sëmundjeve nervore. Pikërisht ky është edhe efekti veprues fizik i 

mendjes sonë”. 

  Përveç kësaj, në qelizat trunore në momentin e të 

menduarit dhe gjatë aktiviteteve nervore të ndryshme kryhen një 

tërësi veprimesh e reaksionesh kimike. 

 Për të gjitha këto, shpirti dhe cilësitë shpirtërore s‟janë gjë 

tjetër veçse cilësi fizike dhe reaksione kimike të qelizave trunore e 

nervore. 

 Materialistët përfitojnë prej kësaj ekspozeje për të 

konkretizuar rezultatet vijuese: 

 a- meqenëse gjëndrat që sekretojnë jargë dhe efektet e 

ndryshme të këtyre gjëndrave nuk ekzistonin para ekzistencës së 

trupit të njeriut, por ato u bënë të ekzistueshme vetëm pas 

ekzistencës së trupit, prandaj edhe aktivitetet shpirtërore dalin në 

shesh vetëm pasi të dalë në shesh truri dhe aparati nervor dhe 

këto reaksione vdesin me vdekjen e njeriut; 

 b- shpirti është prej veçantive të trupit, domethënë se edhe 

veçantitë shpirtërore kanë natyrë lëndore dhe s‟kanë asnjë cilësi 

jashtë materies; 
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 c- shpirti u nënshtrohet të gjitha ligjeve që sundojnë trupin 

e njeriut; 

 ç- s‟kemi ekzistencë të pavarur të shpirtit pa trupin, madje 

një gjë e tillë nuk mund të ekzistojë. 

 

Argumentet e materialistëve për varësinë e shpirtit 

 Materialistët sjellin argumente për të vërtetuar pretendimin 

e tyre që shpirti, mendimi dhe të gjitha dukuritë shpirtërore janë 

çështje që i takojnë fushës së materies, pra janë pasqyrim i 

veçantive fiziko-kimike të qelizave nervore dhe trunore. Këto 

dëshmi të materialistëve mund t‟i rendisim në pikat vijuese: 

 a- Mund të tregohet me lehtësi mosaktiviteti i një pjese prej 

aktiviteteve shpirtërore, kur truri e qendrat nervore nuk punojnë, 

kur dëmtohet një pjesë e qendrave nervore ose kur dëmtohet një 

varg nervash.1 

 Për shembull, është eksperimentuar heqja e një pjese të 

trurit të një shpendi, gjë që nuk ka çuar në ngordhjen e shpendit, 

por në humbjen e një pjese të madhe të veprimeve të zakonshme: 

shpendi humbi oreksin për të ngrënë, prandaj u desh që ai të 

mëkohej, sepse vetëm kështu e gëlltiste dhe e asimilonte 

ushqimin. Nëse shpendi nuk do të mëkohej dhe para tij të 

viheshin fara të vogla, ai nuk do t‟i çukiste farat, për rrjedhojë do 

të ngordhte prej urisë. 

                                                            
1 “Psikologji”, Dr. Arani, f. 23.  
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 Gjithashtu është konstatuar se dëmtimi i trurit të njeriut 

aksidentalisht, për shkak të goditjeve apo përplasjeve, çon në 

humbjen e një pjese të aktivitetit të tij dhe bën që njeriu të harrojë 

disa prej njohurive të tij. 

 Para disa kohësh kemi lexuar në gazeta se një i ri 

intelektual, banor i qytetit Ehvàz të Iranit, gjatë një aksidenti pësoi 

një goditje në tru, për shkak të së cilës harroi të gjitha ngjarjet e 

mëparshme të jetës së tij, madje edhe nënën e motrën e vet, harroi 

edhe veten. Kur e sollën në shtëpinë e tij, pra në vendin ku u lind 

e u rrit, ai nuk e njihte më këtë vend dhe dukej aty si i huaj. 

 Ndodhi të tilla vërtetojnë marrëdhënien e afërt ndërmjet 

aktiviteteve të qelizave trunore dhe dukurive shpirtërore. 

 b- Kur ne mendojmë, mbi sipërfaqen e trurit shtohen 

shumë ndryshimet lëndore, për rrjedhojë truri ka nevojë për më 

shumë ushqim dhe kërkon më shumë lëndë me përmbajtje fosfori. 

Por gjatë gjumit, truri nuk mendon, për rrjedhojë ka nevojë për më 

pak ushqim; pikërisht ky fakt konsiderohet argument që vërteton 

se “efektet e të menduarit te njeriu rrjedhin prej reaksioneve 

lëndore”.1 

c- Eksperimentet kanë zbuluar se truri i mendimtarëve 

peshon më shumë se kufiri mesatar (kufiri mesatar i peshës së 

trurit të burrit është në kufijtë e 1400 g, kurse kufiri mesatar i 

peshës së trurit të gruas është diçka më pak. Ky fakt, sipas 

pretendimit të materialistëve, është një argument tjetër që vërteton 

natyrën lëndorë të shpirtit). 

                                                            
1 “Njerëzimi në pikëpamjen e materializmit”; Dr. Arani, f. 2.  
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 ç- Nëse fuqia e mendimit dhe e dukurive shpirtërore është 

një argument për ekzistencën e pavarësisë së shpirtit, atëherë 

kemi detyrim të pranojmë këtë gjë edhe për kafshët, sepse edhe 

ato disponojnë fuqinë e të kuptuarit. 

 Si përmbledhje, materialistët në argumentet e tyre thonë se 

ne njerëzit kuptojmë dhe ndiejmë, se shpirti ynë nuk është qenie e 

pavarur, Këtë të vërtetë e mbështesin zhvillimet që kanë lidhje me 

njohuritë e njeriut dhe studimet mbi të. 

 Nga tërësia e këtyre argumentimeve, materialistët arrijnë 

në përfundimin se zhvillimi fizik i njeriut e i kafshës e bëjnë të 

qartë gjithnjë e më shumë të vërtetën e marrëdhënies së afërt 

ndërmjet dukurive shpirtërore dhe qelizave trunore. 

 

Kritika ndaj kësaj teorie 

 Gabimi i madh që kanë bërë materialistët në argumentet e 

në konkluzionet e tyre, është fakti se ata kanë përzier mjetet e 

punës me bërësin e punës. 

 Për të njohur dhe për të shpjeguar më qartë këtë përzierje, 

po përmendim një shembull, me të cilin shpresojmë se lexuesi i 

nderuar do të thellohet në mënyrë serioze. 

 Që nga koha e Galileit dhe deri në ditët e sotme është 

arritur një ndryshim shumë i madh në fushën e studimit të 

lëvizjes së planetëve e të trupave qiellorë. Italiani Galilei me 

ndihmën e një mjeshtri xhampunues mundi të ndërtonte një 

teleskop të vogël. Nga kjo fluturoi prej gëzimit, pasi me këtë 

teleskop ai filloi të studiojë yjet në qiell dhe para syve të tij u 
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zbulua një gjendje e çuditshme. Me anë të këtij teleskopi ai pa një 

botë, të cilën deri në atë ditë nuk e kishte parë asnjë njeri tjetër. 

Galilei kuptoi se kishte arritur të bënte një zbulim shumë të 

rëndësishëm dhe, që nga ajo ditë, studimi i të fshehtave të botës së 

sipërme vazhdon të jetë objekt i veprimtarisë vrojtuese e 

studimore të njeriut. 

 Deri në atë ditë, njeriu ishte si një flutur që nuk shikonte gjë 

tjetër rreth saj përveç disa trungje pemësh, por kur prodhoi 

teleskopin, atëherë njeriu pati mundësi të shikojë rreth tij një sasi 

prej drurëve të pyllit të madh. 

 Puna e prodhimit të teleskopëve vazhdoi të ecë përpara 

derisa ka arritur në gjendjen e tanishme, kur janë ndërtuar 

laboratorë dhe observatorë të mëdhenj, të pajisur me teleskopë me 

diametër të objektivave, që arrijnë në disa metra dhe që janë 

instaluar në majat e maleve të larta, nga ku horizonti duket me 

qartësi të madhe, çka e ka lehtësuar shumë punën e astronomëve 

për të studiuar yjet. Me anë të këtyre teleskopëve gjigantë, njeriu 

ka mundur të shikojë planetë të tjerë, të cilët më parë e kishte të 

pamundur t‟i shihte vetëm me anë të syrit. 

 Tani ne përfytyrojmë se në të ardhmen njeriu do të ketë 

mundësi të arrijë të fabrikojë teleskopë, diametri i objektivit të të 

cilëve do të jetë deri në 100 (njëqind) metër. Vëllimi i pajisjeve të 

përdoruara në këto qendra vrojtimi do të ketë përmasat e një 

qyteti të tërë. Vallë si do të jenë planetët që do të zbulohen në të 

ardhmen me anë të mjeteve të tilla? 

 Tani le të shtrojmë këtë pyetje: sikur të na merren këta 

teleskopë e lente, a nuk do të bëhej zero një pjesë e njohurive dhe e 
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dijeve tona rreth qiejve? Cili është vrojtuesi origjinal, ne apo 

teleskopi dhe mikroskopi? 

 A janë mikroskopi e teleskopi mjete me anë të të cilave 

mund të shikojmë e të vrojtojmë apo këto mjete e bëjnë punën e 

shikimit të vërtetë? 

 Për sa i përket trurit, askush nuk mund të mohojë se pa 

qelizat trunore nuk është e mundur të realizohet procesi i të 

menduarit. Por a është truri mjet pune për shpirtin apo truri është 

vetë shpirti? 

 Me pak fjalë, të gjitha argumentet që kanë përmendur 

materialistët e vërtetojnë ekzistencën e lidhjes ndërmjet qelizave të 

sistemit nervor dhe koncepteve tona. Megjithatë, kjo nuk vërteton 

se është truri ai që kryen procesin e të kuptuarit, por vërteton se 

truri është thjesht një mjet për këtë proces. 

 Këtu del qartë edhe shkaku përse të vdekurit nuk kuptojnë 

asgjë. Për shkak të mosekzistencës së lidhjes ndërmjet shpirtit e 

trupit, të vdekurit e kanë të pamundur të kuptojnë, ndonëse 

vdekje nuk do të thotë asgjësim e mosekzistencë e shpirtit. 

Shembulli i të vdekurit është si shembulli i një anijeje ose i një 

aeroplani, të cilëve u janë prishur pajisjet e ndërlidhjes valore, 

ndonëse ata ekzistojnë me gjithë pasagjerët, por lidhja e tyre me 

bregun ose me aeroportin është ndërprerë për shkak të humbjes së 

mjeteve të ndërlidhjes e të komunikimit. 
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Argumentet e pavarësisë së shpirtit 

 Deri tani është bërë fjalë për materialistët, të cilët 

këmbëngulin në pretendimin e tyre se dukuritë shpirtërore janë 

sekrecionet e qelizave trunore. Gjithashtu, materialistët marrin në 

konsideratë se mendimi, shpikja, dashuria, neveritja, zemërimi 

dhe të gjitha dukuritë, ashtu si të gjitha dukuritë e materies, i 

nënshtrohen një metode pune laboratorike dhe përfshihen në 

ligjet e materies. Por, filozofët që besojnë në pavarësinë e shpirtit, 

kanë sjellë argumente taksative që mohojnë doktrinën e 

materialistëve. Prej këtyre argumenteve kemi: 

 

1- Të kuptuarit e realitetit të jashtëm  

 Pyetja e parë që mund t‟u bëjmë materialistëve është: kur 

mendimet dhe dukuritë shpirtërore qenkan prej veçantive fiziko-

kimike të trurit, atëherë në këtë gjendje duhet të mos ketë 

ndryshime ndërmjet aktivitetit të stomakut, të veshkave, ose të 

mëlçisë. Aktiviteti i stomakut është konstrukti bazë i një tërësie 

reaksionesh fiziko-kimike, ku falë një aktiviteti të përcaktuar të 

sekrecioneve acide, kryhet procesi i tretjes së ushqimit në atë 

mënyrë që bëhet i gatshëm të thithet nga ana e trupit. Edhe 

sekretimi i jargëve njëkohësisht me marrjen e ushqimit është një 

proces fizik e kimik, por ne konstatojmë se procesi shpirtëror 

është krejtësisht i ndryshëm nga këto procese. 

 Të gjitha aktivitetet e aparateve të organizmit kanë një 

ngjashmëri në një gradë të caktuar me njëra-tjetrën, me përjashtim 

të trurit, i cili ka një gjendje të veçantë. Të gjitha aparatet e 

organizmit kanë vetëm lidhje të brendshme me njëri-tjetrit, në një 
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kohë që dukuritë shpirtërore kanë një anë të jashtme dhe na 

njoftojnë për realitetin e jashtëm që na rrethon. 

 Për ta bërë më të qartë këtë fjali, duhet të vëmë në dukje 

disa konstatime: 

 Konstatimi i parë: a ka qenia jonë një botë të jashtme? 

 Ekzistenca e një bote të jashtme në qenien tonë është e 

padiskutueshme. Për sa u përket idealistëve që mohojnë 

ekzistencën e saj dhe thonë se çdo send që ekziston, jemi ne dhe 

përfytyrimet tona, ndërsa botën e jashtme e konsiderojnë një tërësi 

përfytyrimesh dhe ëndrrash që shihen në gjumë. Këta idealistë 

mendojnë gabim. Këtë gabim të tyrin e kemi vërtetuar në njërin 

prej studimeve tona. Gjithashtu kemi vërtetuar se si është e 

mundur që këta idealistë, në punë të shndërrohen në realistë dhe 

atë që e mohojnë në mjedisin e tryezave të tyre, e harrojnë kur ecin 

nëpër rrugë e kalojnë prej një vendi në një vend tjetër. 

 Konstatimi i dytë: a e kuptojmë dhe a kemi dijeni për 

ekzistencën e botës së jashtme? 

 Natyrisht që kësaj pyetjeje i përgjigjemi pozitivisht, sepse 

zotërojmë njohuri të mëdha rreth botës së jashtme dhe kemi 

informacion të shumtë për trupat që na rrethojnë. 

 Tani kemi arritur në pyetjen: a ekziston bota e jashtme 

brenda qenies sonë? Natyrisht që jo, kurse figurat e pamjet e kësaj 

bote të jashtme në mendjet tona janë vetëm pasqyrime të botës së 

jashtme, në atë mënyrë që përfitohet prej veçorisë së pasqyrimit të 

realitetit të jashtëm për të kuptuar botën e jashtme. 
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 Ky kuptim logjik i botës së jashtme, në të vërtetë nuk është 

prej veçantive fiziko-kimike vetëm të trurit, por pjellë e ndijimeve 

tona dhe e ndikimit tonë mbi botën e jashtme. Si terminologji, ajo 

është efekti i këtyre ndijimeve. E njëjta gjë thuhet edhe në lidhje 

me efektin e ushqimit mbi stomakun tonë. Vallë efekti i ushqimit 

mbi stomakun tonë dhe aktivitetet fiziko-kimike që zhvillohen në 

stomak janë shkak për njohjen e stomakut me anë të ushqimeve? 

 Atëherë si është e mundur që truri njeh botën e jashtme? 

 Me pak fjalë, ne themi: në njohjen e objekteve të jashtme, 

është e nevojshme një lloj njohurie rreth tyre. Por, kjo njohuri nuk 

është prej aktivitetit të qelizave trunore, pasi ato ngacmohen 

vetëm prej mjedisit të jashtëm. Ky ngacmim është i ngjashëm me 

ngacmimet që ndodhin në të gjitha aparatet e tjera të organizmit. 

Këtë çështje e kuptojmë në formën më të mirë. 

 Kur efekti i jashtëm qenka argument për të kuptuar dhe për 

njohuritë tona të realitetit konkret të jashtëm, atëherë ky efekt 

duhet të jetë i barabartë edhe në stomakun e në gjuhën tonë dhe të 

këtë të njëjtën mundësi të kuptuari, në një kohë që ne dimë se në 

të vërtetë nuk është kështu. Thelbi i fjalisë tregon se gjendja e 

përveçme e të kuptuarit tonë është një argument që vërteton se 

këtu kemi të bëjmë me një të vërtetë tjetër, e cila gjendet brenda 

asaj të vërtete, në atë mënyrë që sistemi ynë dhe ligjet 

mbizotëruese të tij janë të ndryshme prej ligjeve e sistemeve 

fiziko-kimike. (Mendo rreth kësaj çështjeje!) 
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2- Uniteti i personalitetit 

 Argument tjetër që tregon pavarësinë e shpirtit dhe 

diferencimin e tij, është çështja e personalitetit të njeriut gjatë 

gjithë jetës së tij. 

 Kur duam, ne dyshojmë në çdo gjë e në çdo send, por nuk 

kemi mundësi të dyshojmë në objektin e qenies sonë (dyshojmë në 

tezën: unë ekzistoj). Pra, nuk ka asnjë dyshim në ekzistencën time 

dhe në dijen time që unë ekzistoj, domethënë ajo që njihet me 

termin “dituri e lindur” dhe jo “dituri e fituar”, që ekziston në 

veten time dhe është e pandarë prej saj. 

 Në të gjitha gjendjet ,dija jonë për veten është prej 

informacioneve më të qarta, prandaj për këtë dije nuk kemi nevojë 

as për konkluzion, as për vërtetim. 

 Për sa i përket konkluzionit shumë të njohur, në të cilin 

arriti filozofi francez Dekart rreth qenies së tij kur thotë: 

“Meqenëse unë mendoj, atëherë unë ekzistoj”, ky është një 

konkluzion shtesë dhe jo i saktë, sepse ai para se të vërtetojë 

ekzistencën e tij, pohoi ekzistencën e vet dy herë; (herën e parë 

kur thotë: me të vërtetë unë dhe herën e dytë kur thotë: unë), por 

kjo është vetëm njëra anë. 

 Nga ana tjetër, fjala e tij “me të vërtetë unë” tregon që prej 

fillimit të jetës deri në fundin e saj; një herë në shprehjen “me të 

vërtetë unë” për ditën e sotme që është vetja e tij, gjithashtu 

shprehja “me të vërtetë unë”, për të djeshmen që është po e njëjta 

gjë. Kjo është e barabartë me thënien “me të vërtetë, unë që prej 

njëzet vjetësh”; ndërsa kur thotë “unë”; kjo fjalë shpreh gjendjen 

që prej fëmijërisë deri tani, shpreh vetëm gjendjen e një personi 
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dhe jo më shumë. Si për shembull kur thuhet: “Me të vërtetë, unë 

jam ai që isha, po ai do të mbetem deri në fundin e jetës sime dhe 

jo ndonjë person tjetër”. Natyrisht gjatë kësaj periudhe njeriu 

mund të mësojë, të studiojë dhe të arrijë grada të larta në fushën e 

dijes, por në të gjitha gjendjet ai mbetet po i njëjti person që ishte, 

nuk bëhet njeri tjetër; i tillë do të mbetet edhe në marrëdhëniet me 

të tjerët dhe anasjelltas, në atë mënyrë që njerëzit do ta 

konsiderojnë atë një person të vetëm që prej fillimit të jetës së tij 

deri në fundin e saj, do ta njohin atë me të njëjtin emër dhe me 

shtetësinë e tij. 

 Tani le të shikojmë se cila është kjo qenie që ka depërtuar 

në brendësinë tonë. Mos vallë janë atomet dhe qelizat e trupit 

tonë, tërësia e qelizave trunore dhe efektet e tyre? Të gjitha këto 

mund të ndryshojnë disa herë gjatë jetës. Afërsisht ndërrojnë një 

herë në çdo shtatë vjet, pasi e dimë që çdo ditë në trupin tonë 

vdesin miliona qeliza dhe vendin e tyre e zënë miliona qeliza të 

tjera të reja. Një shembull i ngjashëm më këtë është shtëpia së cilës 

pasi i hiqet pjesa e sipërme e vjetër, mbi të ndërtohen kate të reja. 

Nëse mbi këtë ndërtesë do të vazhdonte ndërtimi, konstrukti bazë 

i shtëpisë do të mbetej ai që ishte dhe kurrë nuk do të ndryshonte, 

pra shtëpia do të mbetej po ajo, pavarësisht se njerëzit nga ana e 

jashtme nuk e vërejnë këtë fakt. Shembulli i qelizave të trupit që 

vdesin dhe i qelizave të reja që zënë vendin e qelizave të vjetra, 

është si shembulli i një pishine të madhe, në të cilën uji hyn 

ngadalë nga njëra anë dhe del nga ana tjetër e saj. Është normale 

që uji i kësaj pishine pas njëfarë kohë do të ndërrohet krejtësisht, 

pavarësisht se njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje këtij fakti, por 

mendojnë se uji i pishinës vazhdon të jetë në të njëjtën gjendje që 

ishte dhe nuk është ndërruar. 
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 Në përgjithësi, çdo qenie nga njëra anë merr ushqim dhe 

ana tjetër e konsumon këtë ushqim, ushqimi në të vërtetë 

ripërtërihet dhe ndërrohet gradualisht. 

 Ky është edhe shkaku që për njeriun në moshën 

shtatëdhjetëvjeçare mund të thuhet se trupi i tij është ndërruar 

dhjetë herë dhe, nëse puna qëndron ashtu siç thonë materialistët, 

se njeriu ka të njëjtin trup e të njëjtat aparate trunore e nervore me 

të gjitha veçantitë e tij fiziko-kimike, në këtë gjendje duhet patjetër 

që “uni” të jetë ndërruar dhjetë herë gjatë shtatëdhjetë vjetëve! 

Pikërisht për këtë shkak, ky njeri nuk është më ai që ishte më parë, 

por këtë fjalë nuk e pranon askush. 

 Nga këtu bëhet e qartë se në trupin tonë gjatë gjithë jetës, 

asgjë nuk mbetet e qëndrueshme, përveç asaj të vërtete të vetme. 

Kjo e vërtetë nuk janë pjesët lëndore, pasi ajo nuk ndërrohet ashtu 

siç ndërrohen pjesët lëndore të trupit të njeriut. Kjo e vërtetë është 

baza e qenies sonë, është mbizotëruese në jetën tonë dhe është 

shkaku i unitetit të personalitetit tonë. 

 

Kujdesi për t‟u ruajtur prej këtij krahasimi 

Disa përfytyrojnë se qelizat trunore nuk ndërrohen dhe 

thonë: në librat e fiziologjisë kemi lexuar se numri i qelizave 

trunore është i përcaktuar që në fillim, deri në fund të jetës, ato as 

nuk shtohen e as nuk pakësohen, por vetëm zmadhohen, prandaj 

kur preken prej ndonjë turbullimi, nuk e pranojnë mjekimin. 

Bazuar mbi këtë, ne disponojmë një unitet të stabilizuar në 

tërësinë e trupit tonë. Ky unitet janë qelizat trunore të cilat ruajnë 

për ne unitetin e personalitetit tonë. 
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Kjo fjalë në të vërtetë përfaqëson një ngjasim shumë të 

madh dhe është një përzierje në mes dy çështjeve. Por shkenca ka 

vërtetuar se numri i qelizave trunore në tërësinë e organizmit tonë 

është një unitet i stabilizuar dhe se qelizat trunore as nuk shtohen, 

as nuk pakësohen. Kjo nuk do të thotë se atomet përbërëse të 

këtyre qelizave janë të pandryshueshme, sepse, ashtu siç thamë, 

qelizat e trupit marrin ushqim dhe nxjerrin jashtë atomet e vjetra 

në mënyrë graduale, pra i nënshtrohen rregullës së ndërrimit. Një 

shembull për të ilustruar këtë fakt është një personi i cili nga njëra 

anë merr para, nga ana tjetër i shpenzon ato. Për rrjedhojë, ky 

person do të ndryshojë kapitalin e tij gradualisht, megjithëse sasia 

e kapitalit nuk ndryshon. Gjithashtu, mund të sjellim edhe 

shembullin e ujit të pishinës, në të cilën sasia e ujit mbetet 

konstante, pavarësisht nga ndërrimi. 

Pra bëhet e qartë se edhe qelizat trunore nuk janë të 

qëndrueshme, por janë të ndryshueshme si të gjitha qelizat e 

trupit.  

 

3- E madhja nuk hyn në të voglën 

 Supozoni se po rrimë në bregun e detit dhe para nesh 

shikojmë një numër varkash, së bashku me varkat edhe një anije të 

madhe. Më pas, ne shikojmë njërën anë të diellit dhe vëmë re se 

dielli po anon nga perëndimi, ndërsa hëna fillon e shfaqet nga ana 

tjetër. Këtu në bregun e detit ka radhë të shumta me shpendë të 

bukur uji, disa prej të cilëve i janë afruar ujit. Në anën tjetër 

shikojmë një mal të madh, maja e të cilit ngrihet shumë lart në 

qiell. Tani përballë kësaj pamje le të mbyllin sytë për fare pak kohë 
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dhe le të përfytyrojmë ato që pamë: një mal të madh, një det të 

gjerë, një anije të madhe, figurat e të gjitha këtyre sendeve 

vizatohen në trurin tonë si një tablo shumë e madhe përkundrejt 

shpirtit tonë, ose në brendësi të shpirtit tonë. 

 Pyetja që shtrohet është: ku është vendi i këtij plani në 

qenien tonë? A kanë mundësi qelizat e vogla trunore dhe tepër të 

kufizuara të përfshijnë përmasat e kësaj tabloje të stërmadhe dhe 

të këtij plani gjigant? Përgjigjja natyrisht është që jo, prandaj 

patjetër duhet të disponojmë edhe një pjesë tjetër në qenien tonë 

që është mbi lëndën trupore. Kjo pjesë është aq e gjerë sa të 

përfshijë të gjitha pamjet, tablotë dhe planet që shikojmë. 

 Le të shtrojmë pyetjen: a mund të zbatohet projekti për të 

ndërtuar një objekt me sipërfaqe 500 metër katror mbi një pjesë 

toke me përmasa disa milimetra? 

 Përgjigjja: natyrisht që jo, sepse një objekt më i madh nuk 

mund të hyjë në një objekt më të vogël, krahas ruajtjes së 

përmasave të objektit të madh. Është e domosdoshme që këto dy 

objekte të jetë të barabarta  ose njëri prej tyre të jetë më i vogël se 

tjetri, pasi vetëm kështu mund të vendoset i vogli mbi të madhin 

dhe jo e kundërta.  

 Në këtë gjendje, si kanë mundësi qelizat e vogla të trurit 

tonë të përfshijnë figura mendore të mëdha? 

 Në të vërtetë, me mendjen tonë ne mund të përfytyrojmë 

sferën diellore që është një milion e dyqind mijë herë më e madhe 

se sfera e globit tokësor. Gjithashtu, ne kemi mundësi që me 

mendjen tonë të përfytyrojmë edhe trupa të tjerë qiellorë miliona 

herë më të mëdhenj se dielli. Është e pamundur që këto figura të 
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vizatohen praktikisht në qelizat e vogla të trurit, gjithnjë sipas 

rregullës: nuk mund të hyjë e madhja në të voglën. 

 Atëherë, duhet të pohojmë patjetër ekzistencën e diçkaje 

tjetër që është brenda nesh, e cila patjetër është më e madhe se 

trupi i njeriut nga pikëpamja e kapacitetit përfshirës dhe që ka 

dijeni të plotë për të gjitha sendet e për të gjitha planet e vizatuara, 

si dhe për të gjitha qeniet e mëdha që ekzistojnë. 

 

Një pyetje shumë e rëndësishme 

 Disa mund të thonë: përfytyrimet e mendjes sonë janë si 

mikrofilmat, ose si hartat e gjeografisë që punohen në përmasat 

një mbi një milion, ose një mbi dhjetë milionë, madje edhe në 

përmasa akoma më të vogla. Siç ndodh me një anije shumë të 

madhe kundrejt një njeriu që qëndron mbi kuvertën e saj dhe 

dikush nga bregu e fotografon këtë njeri që qëndron mbi kuvertë. 

Vetëm falë kësaj fotografie, duke parë këtë person, mund të 

përfytyrohet madhësia e anijes. 

 Përfytyrimet tona mendore janë në përmasat e fotografive 

të zvogëluara me përmasa të përcaktuara. Kur ne me mendjen 

tonë i zmadhojmë ato në përmasat e tyre reale, atëherë arrijmë të 

përfytyrojmë projektin e vizatuar, ose vëllimin e saktë dhe të 

vërtetë. Natyrisht që projektet e vëllimet e vogla mund të hyjnë në 

qelizat trunore. 

 Në përgjigje të pyetjes ne themi: mikrofilmi zmadhohet falë 

projektimit mbi ekranin e madh, ku pasqyrohen figurat. 

Gjithashtu, edhe prej hartave të gjeografisë mund të mësojmë 
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përmasat e vërteta që ato përfaqësojnë nga numrat që janë 

shënuar poshtë hartës dhe kur shumëzojmë sipërfaqet me këtë 

numër, arrijmë të përfytyrojmë sipërfaqen reale që përfaqëson ajo 

hartë, tashmë të konkretizuar në mendjen tonë. 

 Tani le të shtrojmë këtë pyetje: ku gjendet ky ekran ose kjo 

fletë kaq e madhe mbi të cilën pasqyrohet mikrofilmi i mendjes? A 

përfaqësojnë qelizat trunore atë fletë ose atë ekran të përcaktuar? 

 Natyrisht që jo, sepse hartat e vogla të gjeografisë që ne i 

vizatojmë me përmasat e fotografisë, nuk mund të shndërrohen 

me përmasat reale të sipërfaqes që ato përfaqësojnë. Vetëkuptohet 

që vendi i këtyre përmasave reale nuk mund të jenë qelizat e 

vogla të trurit. 

 Thënë më qartë: në raport me mikrofilmin dhe hartën e 

gjeografisë, ne shikojmë se sendi që gjendet jashtë, është filmi ose 

harta e vogël, por në fotografitë e në konceptet tona mendore, këto 

figura e foto kanë përmasat që kanë objektet jashtë. Për këtë arsye 

duhet patjetër të jetë një vend ku këto figura objektesh të futen 

ashtu siç janë realisht. Prandaj, pyetja shtrohet: a kanë mundësi 

qelizat e trurit me përmasat e me vëllimin e njohur që kanë, të 

mbajnë të gjitha këto përmasa e vëllime tejet të mëdha? 

 Si përmbledhje themi: ne i përfytyrojmë figurat e sendeve 

në mendjen tonë me përmasat, me vëllimin e me madhësinë që ata 

kanë në vendet ku janë. Por, ky përfytyrim kaq i madh është i 

pamundur të pasqyrohet në qelizat trunore, prandaj ato kanë 

nevojë për një vend të veçantë. Ja kështu e kuptojmë ne që në 

brendësinë tonë ka një qenie të vërtetë e shumë më të madhe se 
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këto qeliza; në brendësinë tonë ekziston një qenie, e cila qëndron 

mbi të gjitha qelizat trunore e nervore të marra së bashku. 

 

4- Dukuritë shpirtërore nuk janë të ngjashme me gjendjet e 

materies 

 Këtu ka edhe një argument tjetër që vërteton pavarësinë e 

shpirtit dhe faktin se ai nuk është materie. Në dukuritë shpirtërore 

shikojmë veçanti e gjendje të përcaktuara, që janë të ndryshme 

nga veçantitë e materies, gjithashtu shikojmë se ndërmjet këtyre 

dy lloje veçantish nuk ka asnjë lloj përngjasimi.  

Për ta bërë më të qartë këtë çështje, le të theksojmë pikat 

vijuese: 

 a- qeniet materiale kanë nevojë për kohën, ato kanë 

dimensione të shkallëzuara; 

 b- qeniet materiale asgjësohen me kalimin e kohës; 

 c- një nga cilësitë e qenieve materiale është se ato pranojnë 

pjesëtimin në shumë pjesë. 

 Ndërsa te dukuritë shpirtërore nuk janë këto efekte dhe 

veçanti, sepse ne nuk mund të përfytyrojmë në mendjen tonë një 

botë si e jona, pa qenë i nevojshëm kalimi i kohës dhe shkallëzimi. 

  Përveç kësaj, figurat e marra nga bota e jashtme dhe të 

fiksuara në mendjen tonë që prej fëmijërisë, nuk bëhen të vjetra, 

nuk konsumohen dhe nuk asgjësohen me kalimin e kohës. Ato 

ruhen në formën e tyre, megjithëse truri i njeriut mund të 
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konsumohet, por figura e shtëpisë e formuar në trurin tonë prej 

njëzet vjetësh, më shumë ose më pak, do të mbetet e qëndrueshme 

aty, nuk do të ndryshojë dhe nuk do të konsumohet. Ajo figurë ka 

një lloj qëndrueshmërie, e cila është cilësi e botës përtej natyrës. 

 Shpirti ynë nxjerr në dritë një krijesë të mahnitshme në 

drejtim të figurave. Vetëm në një fraksion të kohës dhe pa asnjë 

parapërgatitje në trurin tonë mund të vizatohen figura të caktuara 

qiellore, për shembull planetë, kometa, qenie tokësore, male e 

figura të tjera objektesh të gjalla e të ngurta. Në të vërtetë, këtë 

cilësi të veçantë nuk e ka asnjë qenie materiale, prandaj ky mbetet 

një argument që i takon një qenieje, e cila qëndron sipër materies. 

 Përveç kësaj, ne nuk dyshojmë që 2+2= 4, sepse kemi 

mundësi të ndajmë dy anët e barazimit, për shembull mund të 

pjesëtojmë numrin 2 me numrin 4, por koncepti i barazimi nuk 

mund të ndahet në pjesë. Prandaj, ne themi: barazimi ka dy 

gjysma, çdo gjysmë nuk është gjysma e parë. Pra, barazimi është 

një koncept që nuk e pranon pjesëtimin, prandaj barazimi ose 

mund të ekzistojë, ose nuk ekziston fare, çka do të thotë se është e 

pamundur ndarja e konceptit në dy gjysma. 

 Për të gjitha këto, ky lloj konceptesh mendore nuk pranon 
ndarjen në pjesë. Pikërisht për këtë shkak nuk është materie dhe, 
nëse do të ishte, patjetër që mund të pjesëtohej në pjesë. Ky është 
edhe shkaku që shpirti ynë, i cili është në qendër të koncepteve 
jolëndore, është e pamundur të jetë lëndë apo materie, prandaj ai 
qëndron përtej materies. (Mendo mirë rreth kësaj çështjeje!) 1 

 

                                                            
1 Përmbledhje prej librit “El muàdu ue àlemu mà baëdel meuti” - (“Ringjallja 
dhe bota e pasvdekjes) - kapitulli që ka lidhje me “pavarësinë e shpirtit”. 
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Ajetet 86 - 87  

 

َ ِهَّلل بِ َوىَهَِ َْ َِة ََّلَذۡب ِيٓ  ِط ۡب ِهَّلًل ََّل ََتُِ  لََم ثِِّ  ٱِهَّلل َِةٓ إََِلۡبَم ُث وۡبَ  ۡب
َ
َِة َوكِ ًٗل ۦ    ڶ َعيَ ۡب

ُّ إَِّلِهَّلل  يَ ّبَِم  إِنِهَّلل فَؾۡب َِ رِهَّلل ٌّ َحا  ا ۥ رََحۡب   ڷ ََكَن َعيَ ۡبَم َنجِ ا

 

“Nëse do të donim, patjetër që Ne do të kishim fshirë prej 

zemrës sate atë që Ne të shpallëm ty me Revelatë dhe ti nuk do 

të gjeje kundër Nesh mbrojtës që të të ruante.“ 

“Por kjo është vetëm mëshirë prej Zotit tënd, me të vërtetë 

mirësia e Tij ndaj teje është shumë e madhe.” 

 

 

Komentimi 

 

Ajo që është te ti, është vetëm prej mëshirës së Tij dhe me 

mirësinë e Tij 

 Ajetet e mësipërme bënin fjalë për Kur‟ànin, edhe dy ajetet 

në vijim ndjekin të njëjtin drejtim. 

 Në fillim, ajeti njofton: “Nëse do të donim, patjetër që Ne 

do të kishim fshirë prej zemrës sate atë që Ne të shpallëm ty me 

Revelatë”. Pastaj menjëherë vijon: “dhe ti nuk do të gjeje kundër 
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Nesh mbrojtës që të të ruante”. Domethënë: pa dyshim që vetëm 

Ne t‟i dhamë ty këto dituri që të jesh drejtues e udhëzues për 

njerëzit; nëse Ne do të donim, do të tërhiqnim prej teje atë që të 

dhamë dhe askush nuk mund të kundërshtojë për këtë. 

Kur bëjmë lidhjen e këtyre ajeteve me ajetet e mëparshme, 

në të cilat i Larti thotë: “dhe juve ju është dhënë fare pak dituri”, 

ne mësojmë se nëse All‟llahu dëshiron, Ai e merr edhe atë dituri 

që i ka dhënë të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Ajeti vijues ka ardhur për të përveçuar dhe thotë qartë se 

Ne nuk e marrim atë që të dhamë ty, sepse kjo nuk është gjë tjetër 

veçse mëshirë nga ana Jonë, ashtu siç thotë vetë i Larti me fjalën e 

Tij: “Por kjo është vetëm mëshirë prej Zotit tënd”, kjo mëshirë 

është për të të udhëzuar ty në rrugën e drejtë, njëkohësisht për të 

udhëzuar në rrugën e drejtë dhe për të shpëtuar të gjithë 

njerëzimin. Në të vërtetë, kjo mëshirë është plotësuese për të 

mëshiruar njerëzit. 

 All‟llahu e krijoi njerëzimin në përputhje me mëshirën e Tij 

të veçantë e të përgjithshme, Ai u veshi njerëzve rrobën e 

ekzistencës, që është prej rrobave më të mira; vetë Ai dërgoi te 

njerëzit drejtues të ndërgjegjshëm, të ruajtur prej gabimesh e 

mëkatesh, drejtues shumë të kujdesshëm e të mëshirshëm, që ecin 

në rrugën e drejtë; të pajisur me fuqi për të udhëzuar njerëzit në 

rrugën e drejtë. Është prej domosdoshmërive të mëshirës së 

All‟llahut që toka të mos mbetet pa argument që vërteton 

madhështinë e Tij. 
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 Në fundin e ajetit dhe për të përforcuar kuptimin e 

mëparshëm, ka ardhur fjala e Tij e lartë: “me të vërtetë, mirësia e 

Tij ndaj teje është shumë e madhe”. 

 Në të vërtetë, ekzistenca e gatishmërisë në zemrën tënde 

për këtë mirësi ishte e madhe falë luftës sate në rrugën e All‟llahut 

e adhurimit tënd nga njëra anë dhe nga ana tjetër, nevoja e madhe 

e njerëzve për një drejtim të tillë, bënë që mirësia e All‟llahut për 

ty të ishte shumë e madhe. All‟llahu hapi para teje portat e 

diturisë, Ai të njoftoi ty sekretet e udhëzimit të njeriut në rrugën e 

drejtë, Ai të ruajti ty prej gabimeve, në atë mënyrë që ti të ishe 

shembull e modeli më i mirë për t‟u ndjekur prej të gjithëve deri 

në Ditën e fundit të kësaj bote. 

 Gjithashtu duhet të theksojmë se fjalia përjashtuese e këtij 

ajeti ka lidhje me ajetin e mëparshëm, pasi kuptimi i përjashtimit 

tregon se përjashtuesi është vetë Ai, i cili thotë se kur Ne duam 

kemi mundësi të ndalojmë prej teje këtë Revelatë që ne të shpallim 

ty, por Ne këtë nuk e bëjmë, sepse mëshira hyjnore të ka përfshirë 

ty dhe të gjithë njerëzit.1 

 Është e qartë se ky përjashtim nuk do të thotë se All‟llahu 

një ditë prej dite do të ndalojë mëshirën e Tij për Profetin e Vet 

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

Përkundrazi, ky është një argument që tregon se i Dërguari (Paqja 

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

zotëron asgjë nga vetja e tij, pasi ditura e Revelata qiellore që ai 

kumton janë vetëm prej All‟llahut të Lartësuar dhe lidhet vetëm 

me dëshirën e me vullnetin e Tij. 

 

 

                                                            
1 Në të vërtetë, kuptimi i fjalisë është kështu: “por Ne nuk duam që të largojmë 
atë që Ne të shpallëm ty me Revelatë si mëshirë prej Zotit tënd”.  
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Ajetet 88 - 89  

 

َِ كُو هِ
َ خِ  ىِهَّلل ٍَ َذ ِ ُس   جۡب

َُّ  وَ  ٱۡب ِ
ٍِسۡبِو َه َذا  ٱۡب ِ ٔاْ ث دُ

ۡب
ن يَد

َ
  َٰٓ دَُٔن  ىۡبُلرۡبَ انِ  لََعَ

ۡب
 ََّل يَد

ٍِسۡبيِِّ  ِ ا ۦث ِٓ ا ًۡب ِٱَ ۡبٖؼ َظ ُٓ ُؾ ۡٔب ََكَن َب ۡب َ ِهَّلِلةِس ِِف َه َذا َوىََل ۡب  ڸ َول َِة لِي ذۡب  ََصِهَّلل
ََثُ  ىۡبُلرۡبَ انِ  زۡب

َ
ََبَٰٓ  
َ
َسٖو فَد ٌَ  ِ

ٌَِ ُُكّ ا  َّلِهَّللةِس     ڹ إَِّلِهَّلل ُنُفٔرا

 

“Thuaj: „Edhe sikur të mblidheshin njerëzit e xhindet për të 

sjellë një Kur‟àn të këtillë, ata nuk mund ta bëjnë si ky, sado që 

ta ndihmojnë njëri-tjetrin.”  

“Ne u sqaruam njerëzve në këtë Kur‟àn me shembuj të çdo lloji, 

por shumica e tyre nuk deshi gjë tjetër veç mohimit.” 

 

 

Komentimi 

 

Mrekullia e Kur‟ànit 

 Këto dy ajete flasin për pamundësinë për të bërë një Kur‟àn 

si ky, ndërsa ajetet vijuese flasin për polemikat e politeistëve 

(mushrikëve) në fushën e mrekullive. Ajeti ynë objekt studimi, në 

të vërtetë është një parathënie për studimin e ardhshëm rreth 

mrekullive.  
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 Argumenti më i rëndësishëm e më i fuqishëm i të Dërguarit 

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

familjen e tij!) dhe mrekullia e tij e përhershme gjatë gjithë 

historisë, është Kur‟àni Famëlartë, i cili me praninë e tij zhvlerëson 

të gjitha argumentet e politeistëve. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit Famëlartë kanë dashur të 

theksojnë lidhjen e këtij ajeti me ajetet e mëparshme me 

mosnjohjen e shpirtit dhe të sekreteve të tij, duke bërë krahasimin 

me mosnjohjen e Kur‟ànit e të sekreteve të tij. Por lidhja që 

treguam më sipër duket më domethënëse se kjo lidhje që duan të 

bëjnë interpretuesit e lartpërmendur.1 

 Pavarësisht nga këto, All‟llahu i Lartësuar i drejtohet 

drejtpërdrejt të Dërguarit të tij (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i thotë: “Thuaj: „Edhe sikur të 

mblidheshin njerëzit e xhindet për të sjellë një Kur‟àn të këtillë, 

ata nuk mund ta bëjnë si ky, sado që ta ndihmojnë njëri-

tjetrin‟”. 

 Ky ajet u bën thirrje hapur të gjithë dijetarëve, të mëdhenj e 

të vegjël, arabë e joarabë, njerëz ose çdo krijese tjetër me logjikë, 

filozofëve, letrarëve e historianëve, madje edhe atyre që 

konsiderohen gjeni; i bën thirrje të gjithëve, i fton të ballafaqohen 

me Kur‟ànin dhe i sfidon hapur, duke u thënë: “Nëse mendoni se 

kjo fjalë nuk është prej Krijuesit dhe thoni se është bërë prej 

njerëzve, atëherë edhe ju jeni njerëz, prandaj bëni një të tillë. Por ju 

kurrë nuk do të mund të bëni një të tillë, edhe nëse do të 

mblidheni të gjithë së bashku. Kjo pamundësi e juaja është 

argumenti më i mirë për pamundësinë për të imituar Kur‟ànin”. 

                                                            
1 Referoju “Fij Dhilàlil Kur‟àn”, vëll. 5, f. 358. 
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 Kjo thirrje dhe ftesë për ballafaqim, që dijetarët e fushës së 

doktrinës e kanë quajtur “sfidë”, është vetëm njëra prej kolonave 

të mrekullisë. Kur kjo shprehje vjen, në çdo vend që të vijë, ne 

kuptojmë qartë se kjo çështje është prej mrekullive. 

 Në këtë ajet konstatojmë disa pika që tërheqin vëmendjen, 

si më poshtë: 

 a- ftesa për këtë ballafaqim sfidë është publike dhe përfshin 

të gjithë njerëzit e të gjitha qeniet e tjera me arsye; 

 b- ftesa për këtë sfidë është e përhershme dhe e 

vazhdueshme, e pakushtëzuar me kohën. Për rrjedhojë, kjo sfidë 

jo vetëm që është e vlefshme edhe sot, ashtu siç ishte e vlefshme 

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

mbi familjen e tij!), por do të vazhdojë të jetë e vlefshme edhe në të 

ardhmen; 

 c- përdorimi i foljes jokalimtare “ixhtemeat” - “mblidheshin” 

tregon format e bashkëpunimit, ndihmës e mbështetjes së 

ndërsjellë, intelektuale dhe në punë. Patjetër që ky bashkëpunim e 

shumëfishon rezultatin e punës së individëve qindra herë, madje 

edhe mijëra herë; 

 ç- shprehja e ajetit: “sado që të ndihmojnë njëri-tjetrin”, 

rithekson rëndësinë e bashkëpunimit e të ndihmës së ndërsjellë, si 

dhe tregon vlerën dhe efektin e madh që kanë ata për realizimin e 

objektivave të caktuara; 

 d- fraza e ajetit: “një Kur‟àn të këtillë”, tregon 

gjithëpërfshirjen, ndërsa fjala “të këtillë” është në kuptimin nga të 

gjitha anët e nga të gjitha çështjet që shtron Kur‟àni. Patjetër edhe 



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

360 

nga ana e lartësisë gjuhësore, e retorikës, e përmbajtjes, nga ana e 

edukimit të njeriut, e studimeve shkencore, e ligjeve shoqërore, 

përfshirë ekspozimin e historisë dhe të njoftimeve të fshehta që i 

takojnë së ardhmes, si dhe të gjitha çështjet e tjera që trajton 

Kur‟àni; 

 dh- ftesa drejtuar të gjithë njerëzve për t‟u përballuar me 

këtë sfidë është një argument që tregon pamundësinë për të bërë 

një Kur‟àn të tillë. Duhet theksuar se kjo pamundësi nuk 

reduktohet vetëm në fjalët e Kur‟ànit, në lartësinë e gjuhës apo në 

retorikën e tij, sepse nëse do të ishte kështu, ftesa drejtuar 

joarabëve nuk do të kishte asnjë dobi; 

 e- mrekullia është e fuqishme kur mrekullibërësi me sfidën 

e tij ndikon tek armiqtë dhe kundërshtarët e tij. Ai i provokon ata 

dhe pastaj nxjerr në shesh madhështinë e pamundësinë e imitimit 

të Kur‟ànit, njëkohësisht nxjerr në dritë edhe pamundësinë e 

kundërshtarëve dhe dështimin e tyre për të bërë një Kur‟àn të 

këtillë. 

 Në ajetin që po studiojmë, kjo çështje është shumë e qartë. 

Nga njëra anë, ajeti i fton të gjithë njerëzit, nga ana tjetër i sfidon 

ata sheshit dhe njofton: “ata nuk mund ta bëjnë si ky”; më pas i 

nxit ata për t‟i sfiduar edhe një herë dhe thotë: “sado që ta 

ndihmojnë njëri-tjetrin”. 

 Ajeti vijues, në të vërtetë është një sqarim për një anë tjetër 

prej anëve të pamundësisë së imitimit të Kur‟ànit, duke vënë në 

konsideratë se Kur‟àni Famëlartë është gjithëpërfshirës në diturinë 

që përmban dhe në njoftimin që bën për çdo send e për çdo 

çështje, ashtu siç thotë i Larti në fjalën e Tij: “Ne i sqaruam 
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njerëzit në këtë Kur‟àn me shembuj të çdo lloji”, megjithatë: 

“por shumica e njerëzve nuk deshi gjë tjetër veç mohimit”. 

 Fjala e ajetit “sarr‟rrefnà” është në kuptimin: Ne i ndryshojmë 

shembujt që u sjellim atyre. 

 Ndërsa fjala e fundit e ajetit “kufùren” është në kuptimin e 

mohimit të së vërtetës. 

 Është e vërtetë që shumëllojshmëria e shembujve që 

përmban Kur‟àni Famëlartë, është pa dyshim e mahnitshme, 

sidomos kur vëmë parasysh faktin që Kur‟àni është kumtuar prej 

një njeriu që nuk dinte as të lexonte, as të shkruante. Në këtë 

Libër, argumentet e tij logjike janë renditur me të gjitha detajet për 

çështje të veçanta dhe jo vetëm çështjet e besimit. Në Kur‟ànin 

Famëlartë janë përmendur dispozita që kanë lidhje me nevojat e 

njerëzve në të gjitha fushat; përveç kësaj, Kur‟àni Famëlartë 

shpalos edhe probleme e ngjarje historike, të cilat konsiderohen të 

vetme në llojin e tyre dhe tepër domethënëse e shumë të sakta, për 

faktin se gjithçka që njoftohet në Kur‟ànin Famëlartë është 

krejtësisht e zhveshur prej besëtytnive. 

 Kur‟àni Famëlartë shpalos edhe studime në fushën e 

moralit, të cilat ndikojnë në zemrat e përgatitura për të pranuar të 

vërtetën, ashtu siç është efekti i shiut kur bie mbi një tokë të thatë. 

 Aty flitet edhe për çështje shkencore, ndër të cilat janë 

përmendur disa të vërteta që në atë kohë nuk njiheshin fare prej 

asnjë dijetari. 

 Pra, Kur‟àni Famëlartë ka trokitur në të gjitha fushat dhe në 

ajetet e tij ka trajtuar modelet më të përsosura. 

 Kur vëmë përballë të vërtetën me të cilën erdhi 

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

familjen e tij!), njohuritë e njeriut gjithmonë janë të kufizuara, 
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cilido qoftë ky njeri, siç e theksojnë këtë fakt ajetet e Kur‟ànit, aq 

më tepër kur marrim parasysh se i Dërguari i Islamit u rrit në një 

mjedis të kufizuar nga ana e çështjeve shkencore dhe diturive të 

tjera. Profeti i Islamit e kreu misionin e tij të shpalljes së Revelatës 

në një kohë kur njohuritë e dijet e njeriut të asaj kohe ishin në atë 

gradë sa nuk ia vlen të përmenden fare. Në një mjedis të këtillë, a 

nuk tregon shumëllojshmëria e çështjeve që trajton Kur‟àni 

Famëlartë në fushën e Njësimit të All‟llahut (Teuhidin), në atë 

morale, shoqërore, politike, në fushën e çështjeve ushtarake dhe 

në fusha të tjera, a nuk përbëjnë të gjitha këto një argument që 

vërteton se Kur‟àni Famëlartë nuk mund të jetë krijuar prej 

mendjes së njeriut, por prej Krijuesit të Madhëruar? 

 Ky është shkaku pse ajeti njofton që nëse do të mblidhen 

xhindet e njerëzit për të bërë një Kur‟àn të tillë, ata kurrë nuk 

mund ta bëjnë të tillë, sado që ta ndihmojnë njëri-tjetrin. 

 Le të supozojmë se sot janë mbledhur të gjithë shkencëtarët 

e specialistët për të shkruar një enciklopedi. Në të vërtetë, ata e 

shkruajnë dhe e sistemojnë aq mirë e aq bukur sa nuk mund të 

bënin dot më mirë, pa harruar se për këtë punë ata vunë të gjithë 

bagazhin e tyre shkencor e përvojën e tyre të madhe. Rezultati: 

libri pati jehonë të bukur në shoqërinë bashkëkohore, por pas 

pesëdhjetë vjetëve e gjithë kjo punë do të rezultojë me të meta dhe 

e vjetruar. 

 Kurse Kur‟àni Famëlartë lexohet në çdo shekull e në çdo 

kohë, sidomos në ditët e sotme, dhe duket sikur ka zbritur sot, për 

vetë faktin se aty nuk mund të gjendet asnjë shenjë që të tregojë se 

Kur‟àni është vjetruar. 
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Ajetet 90 - 93  

 

 ْ ٔا ُ ََ َوكَةل ٌِ ُ َر ََّلَة  ََ لََم َ ِتِهَّلل  َتفۡب ٌِ ۡرِض  ىََ ُُّ ۡب
َ وۡب  ں يَۢنُجًٔ   ۡلۡب

َ
 دَُسَٔن لََم  

َر  َِٖت َذُذَفّ ِ ِ ٖو وَِع
َِ  ِهَّلل ٌّ ِهَّلِلحٞ  ُۡبَه رَ َج

َ ِ ً ا  ۡلۡب ة َتفۡب َٓ وۡب  ڻ ِخَل يَ
َ
لَِؿ   ةٓ َ   ُصۡب ٍَ   لصِهَّلل

ِ َ بِ 
ۡب
وۡب دَأ
َ
َِة نَِصًفة   َخ َعيَ ۡب ٍۡب ة زََخ ٍَ ِ َن َ َٰٓهَِهحِ  وَ  ٱِهَّلل ٍَ ۡب وۡب  ڼ كَجِ ًٗل  ل

َ
 يَُسَٔن لََم  

ََق  ِِف  وۡب دَرۡب
َ
ُرٍف   َِ زُخۡب ٌّ ةٓ ِ َب ۡبٞخ  ٍَ َِة  لصِهَّلل َِل َعيَ ۡب ََ لُِررِّ َِم َ ِتِهَّلل  ُتزَنّ ٌِ َ ُُّ ۡب

 َوىَ
َرُؤهُ  ة جِهَّلللۡب ا رِهَّللُشَّٔلا ۗۥٰ نَِت جا وۡب ُنُِخ إَِّلِهَّلل بََّشا َْ  ُشجۡبَحةَن َرّ ِ 

  ڽ كُوۡب

 

“Ata thanë: „Kurrë nuk besojmë derisa të na nxjerrësh prej tokës 

burime.‟”  

“Ose ti të kesh kopshte me hurma e me rrush dhe të bësh që 

nëpërmjet tyre të rrjedhin lumenj vazhdimisht.”  

“Ose ashtu siç thua ti derisa qielli të bjerë mbi ne copa-copa; ose 

të na e sjellësh All‟llahun dhe engjëjt para nesh.”  

“Ose ti të kesh një shtëpi prej floriri, apo të ngjitesh lart në 

qiell, përsëri ne kurrë nuk të besojmë për ngjitjen tënde, derisa 

të na sjellësh një letër të shkruar që ta lexojmë!‟ Thuaj: (subhàne 

rab‟bij “i pastër nga të metat e mangësitë është vetëm Zoti im”) 

unë s‟jam gjë tjetër veçse njeri, i Dërguar.‟” 
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Shkaku i zbritjes 

 

 Bazuar në transmetimet e ardhura, interpretuesit e Kur‟ànit 

kanë përmendur disa shkaqe për zbritjen e këtyre ajeteve të 

nderuara. Në vijim, bazuar drejtpërdrejt në tefsirin “Mexhmaul 

Bejàn” do të shpalosim këto shkaqe në formë të përmbledhur. 

 Një grup prej parisë së kurejshëve, ndër të cilët Velid bin 

Mugireh dhe Ebù Xhehli, u mblodhën në Qabe dhe i thanë njëri-

tjetrit: “Shkoni te Muhammedi, flisni me të, kundërshtojeni ashpër!”. 

Ata shkuan tek ai e i thanë: “Njerëzit më të nderuar të popullit tënd u 

mblodhën për shkakun tënd”. I Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), gjithnjë me mendimin e mirë 

dhe me kujdesin e tij të madh se edhe ata mund të udhëzoheshin 

në rrugën e së vërtetës, u ul të bisedojë me ta. Por ata i thanë: “O 

Muhammed, ne të ftuam që të shkarkohemi nga përgjegjësia, ne nuk dimë 

që dikush të ketë futur në popullin e tij atë ngatërresë që ti fute në 

popullin tënd, ti shan zotat, përdhos fenë, nëpërkëmb rregullat dhe ndave 

komunitetin në pjesë. Nëse ti me këtë kërkon pasuri, ne të japim pasuri, 

nëse me këtë ti kërkon parësi, ne të bëjmë të parin tonë, nëse ti vuan nga 

ndonjë sëmundje, ne do të kërkojmë mjekë për ty”. 

 I Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u përgjigj: “Nuk kërkoj asgjë nga këto që thoni ju, 

por mua më ka ngarkuar All‟llahu që të jem i dërguar te ju, ai ka zbritur 

Libër. Nëse ju pranoni atë me të cilin kam ardhur unë, kjo është pjesa e 

fatit tuaj në këtë botë e në Botën Tjetër; nëse nuk e pranoni, unë do të 

duroj derisa All‟llahu me gjykimin e Tij të vendosë në mes nesh”. 
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 Ata thanë: “Nëse ti nuk i pranon ato që të thamë, atëherë kërkoji 

Zotit tënd që të çojë një engjëll, i cili të vërtetojë se ti thua të vërtetën dhe 

të bëjë për ne kopshte, thesare e pallate prej floriri”. 

 I Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Unë nuk jam dërguar me këto, unë kam ardhur 

te ju vetëm me atë që më ka ngarkuar All‟llahu. Nëse e pranoni, është 

mirë për ju, ndryshe vetëm All‟llahu me gjykimin e Tij do të vendosë 

ndërmjet meje dhe jush”.  

 Ata i thanë: “Rrëzoje mbi ne qiellin ashtu siç thua ti. Nëse do, 

Zoti yt e bën këtë!”. 

 I Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) tha: “Kjo i takon vetëm All‟llahut dhe, nëse Ai do, e 

bën edhe këtë!”. 

 Njëri prej tyre foli: “Ne nuk besojmë derisa të sjellësh para nesh 

All‟llahun dhe engjëjt”. 

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

dhe mbi familjen e tij!) u ngrit në këmbë. Së bashku me të u çua në 

këmbë edhe Abdullah bin Ebù Umej‟jeh El Makhzùmij, që ishte 

djali i hallës së tij Àtika, e bija e Abdul Mutalibit dhe tha: “O 

Muhammed, populli yt të tha ata që të tha dhe ti nuk i pranove, ata të 

kërkuan për veten e tyre punë të cilat ti nuk i bëre, pastaj të kërkuan që të 

lëshosh mbi ata sa më shpejt atë me të cilën ti i kërcënon, por as këtë nuk 

e bëre! Betohem në Zotin se unë kurrë nuk të besoj derisa të marrësh një 

shkallë e të ngjitesh lart në qiell dhe të shikoj me sy se së bashku me ty të 

vijnë një grup engjëjsh që të dëshmojnë në favorin tënd, gjithashtu të 

sjellin edhe një shkresë që të dëshmojë për ty!”. 
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 Ndërsa Ebù Xhehli tha: “Ai i kundërshtoi të gjitha, por nuk 

kundërshtoi të fyejë zotat dhe të shajë të parët e tij. Unë i jap besën 

All‟llahut se do të marr një gur dhe, kur ai të bjerë në sexhde, do t‟ia 

shtyp kokën”. 

 I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) u largua i dëshpëruar prej fjalëve të tij, 

ndërkaq i Gjithëfuqishmi i zbriti ajetet e mësipërme.1 

 

 

Komentimi 

 

Justifikime dhe pretekste të ndryshme 

 Pas ajeteve të mëparshme që flisnin për madhështinë dhe 

për pamundësinë e imitimit të Kur‟ànit, vijnë ajetet objekt i 

studimit tonë, të cilat tregojnë pretekstet që ngrinin politeistët. 

Këto pretekste vërtetojnë se qëndrimet e tyre kundrejt thirrjes së të 

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

familjen e tij!) janë të pandryshueshme, megjithëse thirrja e tij 

kishte ardhur për t‟i gjallëruar politeistët, ndërsa ata e 

kundërshtonin thirrjen islame vetëm nga mllefi e 

mendjemadhësia. Veç kësaj, kundrejt propozimit logjik, të 

                                                            
1 Referoju tefsirit “Mexhmaul Bejàn” në komentimin e ajeteve objekt studimi; 

gjithashtu i njëjti shpjegim është dhënë edhe në tefsirin “Ed‟Durrul Menthùr” të 

autorit Es Sujutij në komentimin e ajeteve objekt studimi. 
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pakundërshtueshëm e të fuqishëm të të Dërguarit të All‟llahut 

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

ata kërkonin gjëra të palogjikshme. 

 Kërkesat e politeistëve kanë ardhur në Kur‟àn të ndara në 

gjashtë pjesë: 

 1- Në fillim ata thonë: “Ata thanë: „Kurrë nuk besojmë 

derisa të na nxjerrësh prej tokës burime‟”. 

 Fjala e ajetit “tufexh‟xhire” është në kuptimin e çarjes në 

përgjithësi, si çarja e tokës prej burimit të ujit, çarja e errësirës prej 

dritës së mëngjesit. Duke marrë në konsideratë mënyrën e foljes, 

kuptimi i kësaj fjale është: shpërthen me vrull. 

 Edhe fjala e ajetit “jenbùan” është në kuptimin e vendit ku del 

uji me vrull. Disa kanë thënë se fjala “jenbùan” është në kuptimin e 

ujit që nuk shteron asnjëherë. 

 2- Fjala e politeistëve ashtu siç është në ajetin tonë:  

 “Ose ti të kesh kopshte me hurma e me rrush dhe të bësh që 

nëpërmjet tyre të rrjedhin lumenj vazhdimisht”. 

 3- “Ose ashtu siç thua ti, derisa qielli të bjerë mbi ne 

copa-copa”. 

 4- “Ose të na e sjellësh All‟llahun dhe engjëjt para nesh”. 

 Fjala e ajetit “kabilen”, disa herë merr kuptimin e 

garantuesit, herë të tjera ka kuptimin e një sendi që vihet, të tjerë 

kanë thënë se është në kuptimin e një grupi njerëzish. 
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 Sipas kuptimit të parë të fjalës “kabilen”, kuptimi i kësaj 

fraze të ajetit do të ishte: që ti të sjellësh All‟llahun dhe engjëjt si 

garantues se ti thua të vërtetën! 

 Sipas kuptimit të dytë të kësaj fjale, kuptimi i frazës së ajetit 

në fjalë do të ishte: të sjellësh All‟llahun dhe engjëjt dhe t‟i vendosësh 

para nesh!  

 Sipas kuptimit të tretë të fjalës “kabilen”, kuptimi i frazës së 

ajetit do të ishte: të sjellësh All‟llahun dhe engjëjt grupe-grupe. 

 Duhet tërhequr vëmendja se këto tri kuptime nuk janë në 

kontradiktë me njëra-tjetrën dhe mundet që të tria kuptimet së 

bashku të jenë në kuptimin gjithëpërfshirës të ajetit, sepse 

përdorimi i një fjalë të vetme me më shumë se një kuptim është 

plotësisht e mundur.  

 5- “Ose ti të kesh një shtëpi prej floriri”. 

 Fjala e ajetit “zukhrufin” në origjinën e fjalës do të thotë 

zbukurim, por “zukruf” i thuhet edhe floririt, si metal i njohur që 

përdoret për qëllime zbukurimi; gjithashtu u thuhet edhe shtëpive 

të zbukuruara e të ngjyrosura. Fjala “zukhruf” përdoret edhe për 

fjalën e mashtruesit, sikurse thuhet: fjalë të zbukuruara. 

 “apo të ngjitesh lart në qiell, përsëri ne kurrë nuk të besojmë 

për ngjitjen tënde, derisa të na sjellësh një shkresë që ta 

lexojmë”. 

 6- Pastaj erdhi urdhri prej Krijuesit, të Gjithëpushtetshmit 

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

dhe mbi familjen e tij!), të cilin e urdhëron që kundrejt propozimeve 

të politeistëve kurejshë, t‟u thotë atyre: “subhàne rab‟bij, „i pastër 
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nga të metat e mangësitë është vetëm Zoti im‟, unë s‟jam gjë 

tjetër veçse njeri, i Dërguar”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Përgjigjja e të Dërguarit për ata që nxjerrin pretekste 

 Ajetet e mësipërme dhe shkaqet e zbritjes së tyre bëjnë të 

qartë se kërkesat e çuditshme e aq të palogjikshme të politeistëve 

nuk buronin prej shpirtit që kërkon të vërtetën, pasi qëllimi i tyre 

ishte qëndrimi në politeizëm dhe adhurimi i idhujve. Politeizmi 

(shirku) përfaqësonte mbështetjen kryesore dhe fuqinë materiale 

të parisë së Mekës së asaj kohe, ata kishin qëllim të ndalonin 

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

e tij!) me të gjitha mënyrat e mundshme, që ai të mos e vazhdonte 

thirrjen për të besuar se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm (Teuhid). 

 Por i Dërguari udhëzues për në rrugën e drejtë (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u dha atyre 

dy përgjigje logjike vetëm me një frazë të shkurtër. 

 Përgjigjja e parë: “Krijuesi, i Gjithëfuqishmi, është krejtësisht 

i pastër që të ndikohet nga kërkesat tuaja. Ai është tepër i 

madhëruar që të dorëzohet ndaj propozimeve të tilla, sa të 

gabuara, aq edhe absurde të njerëzve mendjeshkurtër dhe 

“subhàne rab‟bij” - “i pastër nga të metat e mangësitë është 

vetëm Zoti im”. 
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 Përgjigjja e dytë: përveç këtyre që u thanë, i Dërguari (Paqja 

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

atyre “Bërja e mrekullive nuk është prej punëve që i bëj unë, sepse 

unë jam njeri si ju, megjithëse jam i Dërguari i All‟llahut. Bërja e 

mrekullive është prej punëve të Krijuesit, mrekullitë bëhen vetëm 

me vullnetin e me dëshirën e Tij dhe realizohen vetëm me urdhrin 

e Tij. Ndërsa unë e kam të pamundur të kërkoj prej Krijuesit që të 

bëhen punë të tilla, sepse s‟kam të drejtë të ndërhyj te to. Prandaj, 

vetëm kur të dëshirojë i Gjithëpushtetshmi do t‟i dërgojë 

mrekullitë. Ai i shfaq mrekullitë vetëm që të vërtetojë drejtësinë e 

thirrjes së të Dërguarit të Tij.” I Dërguari (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u përgjigjet atyre: 

“Unë s‟jam gjë tjetër veçse njeri, i Dërguar”. 

 Është e vërtetë që ndërmjet këtyre dy përgjigjeve ka një 

lidhje të dyanshme, por që të dyja konsiderohen të ndara nga 

njëra-tjetra: njëra vërteton se njeriu është i pafuqishëm të bëjë 

punë të tilla dhe tjetra tregon se Zoti i njerëzve, është tepër i 

Lartësuar që të jetë i detyruar të pranojë të sjellë mrekullitë e 

propozuara. 

 Zakonisht i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk është njeri i veçuar që rri ulur në 

një vend të caktuar, që tek ai të shkojnë njerëzit për t‟i propozuar 

atij që të bëjë mrekullitë që duan ata, me qëllim që ata të 

eglendisen me ligjet e njerëzimit e të ekzistencës dhe kur nuk u 

pëlqen njëra mrekulli, të kërkojnë një tjetër. 

 Pa dyshim që përgjegjësia e të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është që të vërtetojë 

lidhjen e tij me Krijuesin me anë të mrekullisë. Kur Krijuesi i sjell 
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mrekullitë në masën e mjaftueshme, i Dërguari përveç kërkesës që 

bëri për të sjellë mrekullinë, s‟ka më asnjë përgjegjësi tjetër. 

 I Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) në të vërtetë nuk e di se kur do të ndodhë 

mrekullia, por ai pa dyshim që e kërkon ardhjen e mrekullisë prej 

Zotit të tij. Në të njëjtën kohë, ai e di se mrekullia do të vijë vetëm 

atëherë kur All‟llahu të jetë i kënaqur për ardhjen e saj. 

 

2- Mendje të kufizuara dhe kërkesa jologjike 

 Çdo njeri flet brenda kufijve të mendjes së vet, prandaj fjala 

e secilit tregon sa të thella janë mendimet e tij. 

 Individët që nuk mendojnë gjë tjetër përveç pasurisë e 

pozitës, përfytyrojnë se cilido që flet nuk ka qëllim tjetër përveç 

tyre. 

 Për shkak se politeistët e Mekës ishin mendjeshkurtër, i 

bënin të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) propozime që lidheshin me pasurinë. 

Ata kërkonin prej tij të hiqte dorë prej thirrjes që bënte kundrejt 

pasurisë, sepse e matnin mendjen e tyre të ngushtë me 

shpirtgjerësinë e madhe të të Dërguarit me udhëzimin në rrugën e 

drejtë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!).  

 Ata besonin se kush nuk përpiqet e nuk lufton për të fituar 

pasuri e pozitë, patjetër që është i marrë, sepse ata i ngjanin një të 

burgosuri të mbyllur në një qeli të vogël, prej ku nuk shikon dot 

sa i gjerë është qielli, sa i madh është dielli e sa të larta janë malet. 
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Ky i burgosur s‟ka mundësi të shikojë gjerësinë e deteve e 

madhështinë e gjithçkaje që ekziston. Në të vërtetë, politeistët 

donin që me metrin e tyre të matnin edhe shpirtin e madh të të 

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

dhe mbi familjen e tij!). 

 Le të shikojmë se ç‟gjëra kërkonin ata prej të Dërguarit të 

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

familjen e tij!) dhe që nuk ishin e nuk janë në Islam: ata donin ara 

të mbjella e burime uji që rrjedhin vrullshëm, kërkonin kopshte 

me hurma e me rrush, shtëpi të zbukuruara me flori. Në një kohë 

kur Islami i hapi portat e përparimit e të teknologjisë dhe falë 

përparimit ekonomik u bë e mundur të realizohen shumë prej 

atyre që ata kërkonin. Gjithashtu, konstatojmë se falë mësimeve të 

Kur‟ànit myslimanët arritën përparime shumë herë më të mëdha 

nga ato që ishin në mendjet e politeistëve (mushrikëve) me 

horizont dijesh shumë të ngushtë. 

 Politeistët e shikonin me sytë e tyre këtë zhvillim të madh 

moral me anë të kësaj feje, si dhe realizimet materiale e të 

zhvilluara. E shikonin se Kur‟àni garanton lumturinë e njeriut në 

jetën e kësaj botë dhe në Botën Tjetër pas vdekjes. 

 Këtu duhet shtuar se politeistët bënin edhe propozime të 

tjera absurde që tregonin mendjemadhësinë e injorancën që 

mbizotëronte në mendjet e tyre, siç ishte për shembull fjala e tyre: 

“Bëj që qielli të bjerë mbi ne copa-copa”, ose kur i thoshin: “Vër 

një shkallë dhe ngjitu lart në qiell”; ose: “Të sjellësh para nesh 

All‟llahun dhe engjëjt!” Kaq e madhe ishte injoranca, 

mendjemadhësia e arroganca e tyre, sa i kërkuan atij që All‟llahu i 

Lartësuar t‟i ndëshkonte ata!  
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3- Një pretekst tjetër për të mohuar bërjen e mrekullisë 

Pavarësisht nga qartësia me të cilën flasin ajetet objekt 

studimi dhe pavarësisht se këto ajete nuk janë të kushtëzuara, 

kërkesat e politeistëve ndaj të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

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

janë të qarta, por edhe shkaku i përgjigjes negative të të Dërguarit 

të All‟llahut ndaj kërkesave të tyre është gjithashtu i qartë. 

Megjithatë,  ajetet objekt studimi, në ditët tona janë bërë pretekst 

në dorën e atyre që medoemos kërkojnë pretekst dhe që 

këmbëngulin të mohojnë bërjen e mrekullisë prej të Dërguarit të 

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

familjen e tij!). 

Ata i konsiderojnë këto ajete argumentet më të qarta që 

mohojnë bërjen e mrekullisë prej të Dërguarit të All‟llahut (Paqja 

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

Politeistët kërkuan prej tij të sillte gjashtë lloje mrekullish, prej 

tokës dhe prej qiellit, pavarësisht se mrekullitë që ata kërkonin 

nuk do të ishin për ata të dobishme ose do të ishin prej atyre 

mrekullive që do të shkaktonin vdekjen e tyre. Por i Dërguari i 

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

familjen e tij!) nuk kishte mundësi të bënte asnjërën prej mrekullive 

që i kërkuan të bënte, prandaj përgjigjja e vetme që u dha atyre qe: 

“subhàne rab‟bij, „i pastër nga të metat e mangësitë është vetëm 

Zoti im‟, unë s‟jam gjë tjetër veçse njeri, i Dërguar”. 

 Ne themi: edhe pse ata që nxjerrin pretekste sot nuk janë si 

paraardhësit e tyre, në të vërtetë përmbajtja e ajeteve objekt 

studimi është e mjaftueshme si përgjigje ndaj preteksteve që ata 
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ngrenë. Megjithëkëtë shkurtimisht duhet të shpjegojmë si më 

poshtë vijon: 

 a- Disa prej kërkesave të tyre s‟ia vlente të merreshin në 

konsideratë, siç ishte kërkesa për të sjellë para tyre All‟llahun dhe 

engjëjt, ose ardhja e një shkrese prej qielli, në të cilën të ishin 

shkruar emrat e tyre dhe titujt që ata mbanin! Me kërkesat që i 

bënë të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk do të mbetej prej tyre asnjë 

gjurmë, çka do të thotë se çështja e mrekullisë kurrë nuk do të 

ndikonte që ata të besonin, ose të mos besonin, siç qe fjala e tyre, 

që mbi ata të rrëzohej qielli copa-copa, ose që mbi ta të binin 

shkëmbinj prej qielli. 

 Kërkesat e tyre të tjera përmblidhen në qëllimin kryesor që 

ata aspironin: të arrinin sa më shumë prej mjeteve të jetesës së 

begatshme dhe mirëqenie sa më të madhe, kërkonin para e pasuri 

të shumta, në një kohë që Profetët nuk kanë ardhur për të 

realizuar kërkesa të tilla. 

 Kur ne supozojmë se kërkesat e politeistëve nuk kishin të 

bënin me ndëshkimet,  ne e dimë, ashtu siç njoftojnë këto ajete, se 

ata kishin qëllim që me anë të këtyre kërkesave të nxirrnin 

argumente dhe pretekste për t‟iu kundërvënë thirrjes së të 

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

dhe mbi familjen e tij!), ashtu siç dimë se plotësimi i kërkesave të 

tilla të politeistëve nuk ishte prej misionit e prej përgjegjësisë së të 

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

dhe mbi familjen e tij!). Përgjegjësia e tij (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte të sillte mrekulli aq sa 
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mjaftonte për të vërtetuar drejtësinë e thirrjes që ai bënte dhe asgjë 

më shumë se kaq. 

 b- Disa fraza të këtyre ajeteve e shpjegojnë qartë 

përmbajtjen e kërkesave të politeistëve, sa larg shkonte mllefi e 

pretekstet që ata kërkonin të nxirrnin me anë të atyre kërkesave. 

Për shembull, ata i propozuan të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

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

lart në qiell, por i thoshin atij që ne nuk të besojmë se u ngjite në 

qiell nëse nuk na sjell një shkresë prej atje. 

 Nëse ata do të kërkonin vetëm mrekullinë, përse nuk u 

mjaftonte ngjitja ne qiell e të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)? A ka në këto ajete 

argument më të qartë që vërteton se politeistët nuk kërkonin 

realitetin dhe se propozimet e tyre ishin sa absurde, aq edhe 

jologjike?! 

 c- Përveç këtyre që u thanë, duhet vënë në dukje se 

mrekullitë janë prej punëve të Krijuesit të Gjithëpushtetshëm dhe 

jo prej punëve të të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Mirëpo prej fjalëve të tyre kuptohet 

qartë se ata e konsideronin mrekullinë prej punëve të tij (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Prandaj, në 

të gjitha punët që i kërkuan të bënte, ata shprehnin bindjen e tyre 

të plotë se ai duhej t‟i bënte ato mrekulli, siç qe fjala e tyre: “të na 

nxjerrësh prej tokës burime; ose ashtu siç thua ti derisa qielli të 

bjerë mbi ne copa-copa; ose të na e sjellësh All‟llahun dhe engjëjt 

para nesh”, si dhe të tjera kërkesa të kësaj natyre. 
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 I Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kishte besim të plotë se detyra e tij ishte që të 

fshinte prej mendjes së tyre këto iluzione dhe t‟u vërtetonte atyre 

se ai nuk ishte All‟llahu e as ortak me All‟llahun; t‟u vërtetonte se 

mrekullia vjen vetëm prej All‟llahut dhe jo prej ndonjë tjetri. 

Ndërkaq u thoshte: “Unë s‟jam gjë tjetër veç një njeri si të gjithë 

njerëzit e tjerë, me dallimin e vetëm se mua më zbret mesazhi i All‟llahut 

dhe më zbret vetëm në masën e nevojshme. Është All‟llahu Ai që i zbret 

mrekullitë nëpërmjet meje, ndërsa unë s‟kam mundësi të bëj më shumë se 

kaq”. Gjithashtu fjala e tij “subhàne rab‟bij „i pastër nga të metat e 

mangësitë është vetëm Zoti im‟” e dëshmon qartë këtë kuptim, 

për faktin se Krijuesi është krejtësisht i pastër që të ketë shok e 

ortak apo që të krahasohet me ndonjë send. 

 Megjithatë, Kur‟àni ka përmendur shumë mrekulli të Isàit 

(Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), si ngjallja e të vdekurve, shërimi i të 

sëmurëve etj., por të gjitha këto i ka përmendur së bashku me 

fjalën e All‟llahut: “bi idhnij” - “me lejen Time”, ose “bi idhni-

l‟làhi” - “me lejen e All‟llahut”. Pra, të gjitha këto mrekulli bëhen 

vetëm me lejen e Krijuesit dhe janë bërë nëpërmjet Mesihut (Paqja 

e All‟llahut qoftë mbi të!).1 

 ç- Njerëzit mund të thonë: njeriu që pohon se është njeri 

dhe që vërteton se është Profet, madje e konsideron veten e tij 

vulën e Profetëve, domethënë se pas tij nuk vjen më Profet tjetër 

dhe Libri me të cilin ai erdhi, përmend mrekulli të shumta të 

Profetëve të përparshëm, ndërsa vetë s‟paska mundësi të bëjë 

mrekulli?! 

                                                            
1 Mund t‟i referoheni ajetit 110 të sures “El Màide” dhe ajetit 49 të sures “Àli 
Imràn”.  
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 Sipas këtij supozimi, a nuk do ta kundërshtonin njerëzit një 

profet të tillë dhe t‟i thoshin atij: si qenke ti profet në një kohë që 

s‟ke fuqi të bësh mrekulli ashtu siç kanë bërë Profetët e tjerë?! 

Nëse ti pretendon se je më i larti në gradë ndër të gjithë Profetët 

dhe se je vula e tyre, si është e mundur që thirrja jote të jetë në 

raport të drejtë me pamundësinë tënde për të sjellë mrekulli?! 

 Megjithatë, realiteti ka treguar se i Dërguari i All‟llahut 

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

e ka kërkuar nevoja ka bërë mrekulli. Nga këtu del qartë përse i 

Dërguari me udhëzimin për në rrugën e drejtë (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk u dorëzua para 

kërkesave absurde të mësipërme të politeistëve? I Dërguari (Paqja 

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

shpërfilli kërkesat e politeistëve, sepse i referohej diturisë së tij, që 

i thoshte se është pa kuptim që ai të vërtetojë profetësinë e tij para 

politeistëve. Për më tepër, ai e kishte të qartë se politeistët i 

shtronin kërkesat e tyre me qëllim që t‟i përdornin si argumente 

dhe për të nxjerrë pretekste. Në të vërtetë, kërkesat e politeistëve 

dilnin thjesht prej mllefit që kishte paria e Kurejshëve kundër 

thirrjes së Profetit. Prandaj, i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e anashkaloi fjalën e tyre dhe 

nuk iu përgjigj kërkesave të tyre të palogjikshme. 
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Ajetet 94 - 95 

 

ة ٌَ ََِي َو ٌَ ًُ  َّلِهَّللةَس   ُْ ٔٓاْ إِذۡب َجةَٓ  ُِ ٌِ ن يُ ۡب
َ
َ ىَٰٓ    ُٓ ۡب َبَ َر  ل

َ
ٔٓاْ خ ُ ن كَةل

َ
  ٓ ُ  إَِّلِهَّلل ا  ٱِهَّلل  بََّشا

ۡٔب ََكَن ِِف كُو ھرِهَّللُشَّٔلا  ۡرِض  ىِهَّلل
َ ََ  ۡلۡب ِ ٌّ  ًِٓ َة َعيَ ۡب

َّلۡب َِِّۡي ىزََنِهَّلل ِ ه ٍَ فۡب ٌُ ُظَٔن  ٍۡب َ َٰٓهَِهحٞ َح ٌَ  
ةٓ ِ  ٍَ   ڿ َميَٗكا رِهَّللُشَّٔلا  لصِهَّلل

 

“Çfarë i pengoi njerëzit që të mos besojnë kur atyre u erdhi 

udhëzimi në rrugën e drejtë, veçse të thoshin: „A thua All‟llahu 

dërgoi Profet njeri?‟”  

“Thuaj: „Nëse në tokë do të kishte engjëj që ecin të sigurt (si 

njerëzit) patjetër që Ne do t‟u çonim atyre prej qiellit një Profet 

engjëll.” 

 

Komentimi 

 

Shkak i përgjithshëm 

 Ajetet e mëparshme bënin fjalë për pretekstet që nxirrnin 

politeistët (mushrikët), ose më saktë për një pjesë prej tyre, në 

lidhje me çështjen e Njësimit (Teuhidit), kurse këto ajete tregojnë 

për një shkak të përgjithshëm përballë thirrjes së të gjithë 

Profetëve. Ajeti thotë: “Çfarë i pengoi njerëzit që të mos besojnë 
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kur atyre u erdhi udhëzimi në rrugën e drejtë, veçse të thoshin: 

„A thua All‟llahu dërgoi Profet njeri?‟”. 

 A mund të jetë e vërtetë që kjo detyrë kaq e rëndësishme 

dhe kjo pozitë kaq e lartë të bjerë mbi shpatullat e një njeriu?! 

Politeistët vazhdonin: a nuk do të qe më mirë dhe më e merituar 

që kjo detyrë kaq e rëndësishme dhe kjo përgjegjësi kaq e madhe 

t‟i besohej një krijese më të mirë, siç janë për shembull engjëjt, që 

kanë mundësi ta kryejnë këtë detyrë të rëndësishme shumë më 

mirë?! Ku është njeriu i gatuar prej baltës dhe ku është Mesazhi 

hyjnor?! 

 Kjo logjikë e dobët që ajeti i nderuar e vë në gojën e 

politeistëve, nuk reduktohet vetëm në një grup apo në dy grupe 

njerëzish. Përkundrazi, shumica e njerëzve gjatë gjithë historisë së 

profetësive kanë nxjerrë pretekste të kësaj kategorie për të 

kundërshtuar Profetët dhe të Dërguarit. 

 Populli i Nuhut (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) e 

kundërshtoi Profetin e tyre me të njëjtën logjikë, duke thirrur me 

të madhe: “ky s‟është gjë tjetër veçse njeri si ju”, ashtu siç thuhet 

në ajetin 24 të sures “El Mu‟minùn”. 

  Kurse populli i Hùdit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) e 

kundërshtoi Profetin e tyre duke thënë: “ky s‟është gjë tjetër 

veçse njeri ashtu si ju, ha nga ato që hani ju dhe pi nga ato që 

pini edhe ju” (sure “El Mu‟minùn”, ajeti 33.) Më pas, në ajetin 34 

të së njëjtës sure shton: “Nëse i bindeni një njeriu që është si ju, 

atëherë pa dyshim që jeni të humbur e të mashtruar”. 

 Të njëjtat pretekste përdorën edhe politeistët kundër të 

Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 
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dhe mbi familjen e tij!) dhe kundër thirrjes islame me të cilën ai 

erdhi (Teuhidin), kur thanë:  “ç‟është me këtë të Dërguar, ai ha 

ushqim dhe ecën nëpër tregje, përse të mos jetë dërguar edhe 

një engjëll së bashku me të dhe të jetë paralajmërues”. (sure “El 

Furkàn”, ajeti 7) 

Të gjitha këtyre fjalëve Kur‟àni Famëlartë u përgjigjet me 

një frazë të shkurtër, por plot kuptime dhe argumente. I Larti 

urdhëron: “Thuaj: „Nëse në tokë do të kishte engjëj që ecin të 

sigurt (si njerëzit), patjetër që Ne do t‟u çonim atyre prej qiellit 

një Profet engjëll”. 

 Domethënë, udhëzuesi detyrimisht duhet të jetë si ata te të 

cilët është dërguar, duhet të jetë i njëjtë me ndjekësit e tij, njeriu 

për bashkësinë e njerëzve dhe engjëlli për bashkësinë e engjëjve. 

 Argumenti për këtë ngjashmëri e për këtë përputhje 

ndërmjet udhëzuesit e pasuesve të tij është fare i qartë. Nga njëra 

anë, kumtimi praktik i Mesazhit hyjnor konsiderohet detyra më e 

rëndësishme në misionin e udhëzuesit, i cili patjetër është modeli 

që duhet ndjekur. Por, kjo detyrë plotësohet vetëm atëherë kur 

udhëzuesi është i ngjashëm me pasuesit e tij, ka të njëjtat instinkte 

e ndjenja, të njëjtin konstrukt fizik e shpirtëror, ashtu siç e ka çdo 

individ i komunitetit të tij. Nëse Profeti i dërguar te njerëzit do të 

ishte prej engjëjve, të cilët nuk kanë epshe dhe nuk kanë nevojë as 

për ushqim, as për banesë e as për veshje, nuk do përfaqësonin 

kurrë kuptimin e modelit më të mirë që duhet ndjekur prej atyre 

te të cilët është dërguar. Njerëzit atëherë do të thonë: ky Profet i 

dërguar nuk ka dijeni se ç‟ka në zemrat tona e në ndërgjegjen 

tonë, ai nuk e kupton se shpirtrat tanë kanë elemente të epshit, të 

zemërimit dhe cilësi të tjera; ky i dërguar shumë shpejt do t‟i flasë 
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vetëm vetes së tij. Nëse do të ishte si ne, do të kishte të njëjtat 

ndjenja e të njëjtat ndijime, patjetër do të ishte në gjendjen tonë, 

ose edhe në gjendje më të keqe, prandaj s‟ka asnjë konsideratë për 

fjalën e tij. 

 Çdo drejtues duhet të jetë ashtu siç ishte Prijësi i 

Besimtarëve Ali ibn Ebù Tàlibi, i cili thotë: “Këtë shpirtin tim unë e 

vadis me frikën ndaj All‟llahut që Ditën e frikës së madhe, ai të vijë i 

siguruar”1 Një drejtues i tillë patjetër që është model për t‟u 

ndjekur prej atyre që ai drejton. 

 Përveç këtyre që u thanë, udhëzuesi duhet të kuptojë të 

gjitha nevojat dhe problemet e pasuesve të tij, pasi vetëm kështu 

do të ketë mundësi të japë edhe ilaçin e shërimit dhe t‟u përgjigjet 

pyetjeve të tyre. Pikërisht për këtë vërejmë se Profetët u dalluan 

në mesin e të gjithë njerëzve, ata vuajtën gjatë jetës së tyre, ashtu 

siç vuajnë njerëzit e tjerë, mbi ata ranë edhe të gjitha të hidhurat e 

jetës, mbi vete provuan pësime të dhimbshme, por ata ishin të 

përgatitur për mjekimin e atyre dhimbjeve dhe i përballuan me 

durim problemet e jetës. 

 

 

Hulumtime 

 

 1- Fjala e të Lartit “Çfarë i pengoi njerëzit…” do të thotë se 

shkaku që ata nuk besojnë është pikërisht nxjerrja e preteksteve. 

                                                            
1  “Nehxhul Belaga”, letra numër 45. 
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Kjo shprehje nuk tregon reduktimin e përgjegjësisë, përkundrazi e 

forcon dhe e shpjegon hollësisht rëndësinë e madhe të çështjes. 

 2- Fraza e ajetit “engjëj që ecin të sigurt” është bërë objekt 

kundërshtimesh në fjalët e interpretuesve të Kur‟ànit. Disa kanë 

thënë se kjo frazë e ajetit tregon fjalët që qarkullonin në mesin e 

arabëve e kohës së injorancës para Islamit, të cilët thoshin: “Ne 

bënim një jetë të qetë në tokën e Arabisë dhe ja erdhi një njeri si 

Muhammedi, i cili solli kaos e shqetësim”. Por, ata e morën 

përgjigjen me fjalët e Kur‟ànit, që u thotë atyre: “Edhe nëse engjëjt 

do të banonin në tokë dhe do të bënin një jetë të qetë, ashtu siç pretendoni 

ju, Ne patjetër do të dërgonim tek ata një të dërguar prej llojit e prej 

species së tyre”. 

 Interpretues të tjerë e kanë komentuar këtë frazë të ajetit 

me këto fjalë: “Siguri në këtë botë dhe kënaqësitë e saj, si dhe qëndrimin 

sa më larg ndjekjes së ndonjë shkolle juridike ose të ndonjë feje tjetër”. 

 Së fundi, disa interpretues të tjerë e kanë komentuar në 

kuptimin e banimit në tokë. 

 Por, mundësia më e madhe është që qëllimi i këtij ajeti të 

jetë: nëse engjëjt do të ishin banorë të tokës dhe do të bënin një jetë 

të qetë, pa ndeshje e pa konflikte, ata do të ndienin se kanë nevojë 

për udhëzues prej llojit të tyre. Sepse qëllimi me dërgimin e 

Profetëve nuk është vetëm që ata t‟u japin fund luftërave e 

konflikteve dhe sigurimi i një jete materiale të qetë. Misioni i tyre 

në plan të parë ka punën për udhëzimin në rrugën e arritjen e 

plotësimit, si dhe punën edukuese në fushat morale e njerëzore, 

mirëpo realizimi i këtij qëllimi patjetër që ka nevojë për një 

udhëzues hyjnor. 
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 3- Dijetari i dëgjuar Et Tabàtànij, në tefsirin “El Mizàn”, në 

komentimin e fjalës “tokë” të ajetit objekt studimi njofton se vetë 

natyra e jetës materiale mbi tokë ka nevojë për një Profet 

udhëzues, sepse pa të jeta në tokë është e pamundur. 

 Përveç kësaj, shikojmë se kjo fjalë është një tregues 

kuptimplotë i fuqisë tërheqëse të tokës, pasi lëvizja në qetësi dhe 

në siguri pa ekzistencën e fuqisë tërheqëse konsiderohet 

krejtësisht e pamundur. 
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Ajetet 96 - 97  

 

ِ  َنََف  بِ كُوۡب  ُّ  ٱِهَّلل ًۡب  إُِِهَّلل َُِس ِٓ َ ۢا ثَحۡبِِن َوَبحۡب ِ ۥ َط ا ۦ ََكَن ثِ َِجةدِه َ ۀ َخجَِ ۢا ثَِػ ا ٌَ  َو
  ِ ۡٓب ُ َح َٔ  ٱِهَّلل ُٓ َذ ِ   َذ ۡٓب ٍُ ۡب ٌَِ ُدوُِِّ  ل َِلَةَٓ   وۡب

َ
ًۡب   ُٓ َ يِوۡب فَيََ ََتَِ  ل َ يُؾۡب ٌَ ًۡب ۖۦۡ  َو ُْ  َوََّنۡبُّشُ

ۡٔبَم  حِ يَ ٍَ ة َخَجخۡب  ىۡبلَِ   ٍَ ۖۡ ُ ِهَّلل ًُ ِهَّلِل َٓ ًۡب َج ُٓ َوى 
ۡب
أ ِهَّلٌل  ۡۖ ة ٍّا ة َوُغ ٍا ة َوُبسۡب ٍۡب ا ًۡب ُخ ِٓ ِْٔ   وُُج

 لََعَ
ا  ًۡب َش ِ ا ُٓ َن    ہزِدۡب

 

“Thuaj: „All‟llahu më mjafton për dëshmitar mes meje dhe jush. 

Ai ka dijeni të hollësishme për robtë e Vet dhe i shikon ata.‟”  

“Atë që e udhëzon All‟llahu në rrugën e drejtë, ai është i 

udhëzuar, kurse atë që e lë në rrugën e humbjes, për atë nuk do 

të gjesh ndihmues tjetër përveç Atij. Ditën e Kiametit, Ne do t‟i 

mbledhim ata duke i tërhequr zvarrë me fytyrë për tokë të 

verbër, memecë e të shurdhër; vendi i tyre është Xhehennemi 

dhe sa herë që të ulet flaka, Ne e shtojmë flakën e zjarrit.” 
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Komentimi 

 

Të udhëzuarit e vërtetë 

 Ajetet e mësipërme trajtuan çështjen e Njësimit të All‟llahut 

(Teuhidin) e të profetësisë dhe shpalosën fjalët e kundërshtarëve e 

të politeistëve, ndërsa këto ajete janë fundi i këtij rrugëtimi, pasi 

japin rezultatin përfundimtar për të gjitha çështjet e trajtuara në 

ajetet e mëparshme. Në fillim, ajeti thotë: meqenëse ata nuk i 

pranojnë argumentet e qarta që ti u vë atyre përpara në lidhje me 

Njësimin e All‟llahut (Teuhidin), profetësinë dhe Ringjalljen, 

atëherë thuaju atyre:  “Thuaj: „All‟llahu më mjafton për 

dëshmitar në mes meje e në mes jush; Ai ka dijeni të 

hollësishme për robtë e Vet dhe i shikon ata‟”. 

 Ky ajet ka dy qëllime: në radhë të parë kërcënon 

kundërshtarët fanatikë e armiqësorë dhe u thotë atyre se All‟llahu 

ka njohuri të hollësishme, se Ai i shikon punët tona dhe tuajat. 

Mos mendoni se jeni jashtë diturisë e fuqisë së Tij, ose se ndonjëra 

prej punëve tuaja do të mbetet e panjohur për Atë.  

 Në radhë të dytë, ajeti u thotë atyre se i Dërguari (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me fjalët që 

ka thënë, e ka shfaqur besimin e tij sheshit, qartë e në mënyrë të 

prerë. Prandaj, besimi i tij ka një efekt të fuqishëm psikologjik 

shumë të thellë në atë që e dëgjon fjalën e tij, edhe pse disa herë 

ato janë të shoqëruara me një lloj kërcënimi. Fjalët e tij janë të atilla 

që lënë gjurmë dhe shkaktojnë lëkundje në shpirtin e dëgjuesve, 

zgjojnë mendimet e tyre, ndërgjegjësojnë qenien e tyre dhe i 

udhëzojnë ata në rrugën e vërtetë. 
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 Ajeti vijues thekson se në zemrën e personit të udhëzuar në 

rrugën e drejtë All‟llahu ka hedhur dritën e besimit, ashtu siç 

thotë ajeti: “Atë që e udhëzon All‟llahu në rrugën e drejtë, ai 

është i udhëzuar”. Kurse atë që All‟llahu e ka mbuluar me të 

keqen e punëve që ka bërë: “kurse atë që e lë në rrugën e 

humbjes, për atë nuk do të gjesh ndihmues tjetër përveç Atij”, 

prandaj rruga e vetme për ata mbetet kthimi tek Ai dhe kërkimi i 

dritës së udhëzimit për në rrugën e drejtë vetëm prej Tij. 

 Këto dy fraza të ajetit objekt studimi vërtetojnë se 

argumenti i fuqishëm dhe i prerë është i pamjaftueshëm për 

besimin (imànin) dhe, nëse nuk është miratimi hyjnor, besimi 

kurrë nuk stabilizohet. 

 Kjo shprehje ngjan me thirrjen që i bëjmë një grupi 

njerëzish për të bërë një punë të mirë, duke u shpjeguar atyre 

rëndësinë e problemit me anë argumentesh të ndryshme. Por 

rezultati i kësaj thirrjeje do të jetë: disa e miratojnë dhe disa të tjerë 

nuk pranojnë të bëjnë atë punë të mirë, pavarësisht se argumentet 

janë shumë të sakta. Kjo do të thotë se jo çdo individ të cilit ne i 

bëmë thirrje është i gatshëm për të bërë punën e mirë që i 

shpjeguam dhe, kur themi punë e mirë, kemi parasysh çdo lloj 

pune të mirë. 

 Ky është realiteti, domethënë në çdo zemër mund të hyjë 

drita e së vërtetës, fjala lë mbresa te dëgjuesi, por edhe tek inati 

dhe ashpërsia e dëgjuesit, për të treguar se ai është i gatshëm të 

pranojë të vërtetën dhe të dorëzohet para saj. 

 Shpesh kemi thënë: udhëzimi në rrugën e drejtë dhe rënia 

në rrugën e humbjes vijnë vetëm prej All‟llahut dhe nuk janë dy 
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gjëra të imponuara, por që të dyja janë të nënshtruara ndaj efektit 

të drejtpërdrejtë të punëve të njeriut e të cilësive të tij. Personat që 

kanë marrë pjesë vetë në luftën në rrugën e All‟llahut dhe kanë 

punuar seriozisht në rrugën e afrimit hyjnor, s‟ka dyshim që edhe 

All‟llahu do të bëjë mbarë për ata, që të futen në udhëzimin e 

rrugës së drejtë, ashtu siç thuhet në ajetin 69 të sures “El 

Ankebùt”: “Ata që luftuan për hirin Tonë, patjetër që ata Ne do 

t‟i orientojmë në rrugën për te Ne”. 

 Për sa u përket atyre që ecin në rrugën  e kundërshtimit, 

armiqësisë e mendjemadhësisë dhe e ndyjnë natyrën e pastër të 

krijimit të tyre dhe zemrat e veta me lloje të shumta mëkatesh, me 

amoralitet e me padrejtësi, në të vërtetë kanë asgjësuar çdo 

gatishmëri apo meritë që mund të kenë për të pranuar të vërtetën. 

Për rrjedhojë, ata e meritojnë të jenë në rrugën e humbjes, ashtu siç 

thotë ajeti 27 i sures “Ibràhim”: “ndërsa për mizorët, All‟llahu 

bën që ata të shkojnë në rrugën e humbjes”. Ndërsa në ajetin 26 

të sures “El Bekare”, i Larti me fjalën e Tij njofton: “me këtë 

All‟llahu bën që të shkojnë në rrugën e humbjes vetëm ata që 

kryejnë mëkate të rënda”. Gjithashtu, në ajetin 34 të sures 

“Gàfir”, All‟llahu njofton: “kështu All‟llahu bën që të shkojë në 

rrugën e humbjes ai që tejkalon kufirin dhe është dyshues”. 

 Për sa i përket ardhjes së fjalës “eulijàu” - ndihmues – në 

numrin shumës, kjo tregon zotat iluzionarë të politeistëve ose 

mjetet e shumta që ata gjenin për të adhuruar zotat e tyre. Qëllimi 

më këtë fjalë është se të gjitha mjetet, të gjithë njerëzit dhe të tjerë 

veç njerëzve, të gjithë ata që adhurojnë shumë zota dhe jo vetëm 

All‟llahun, është e pamundur të shpëtojnë prej rënies në rrugën e 

humbjes dhe prej përfundimit shumë të keq. 
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 Në vijim, ajeti përmend në formë kërcënimi të prerë njërën 

anë të së ardhmes së tyre, Ditën e Gjykimit, patjetër për shkak të 

punëve që kanë bërë: “dhe, Ditën e Kiametit, Ne do t‟i mbledhim 

ata duke i tërhequr zvarrë me fytyrë për tokë”. Domethënë, atë 

Ditë ata nuk do të qëndrojnë më këmbë siç qëndron njeriu 

normalisht, pasi engjëjt e ngarkuar për zbatimin e dënimit të atyre 

mëkatarëve dyshues e armiqësor, për t‟u shtuar dënimin, do t‟i 

tërheqin zvarrë me fytyrë për tokë.  

 Disa besojnë se Ditën e Kiametit, ata do të tërhiqen zvarrë 

për shkak të pamundësisë për të ecur me këmbë, prandaj hiqen 

zvarrë si zvarranikët me fytyrë e me gjokse mbi tokë, në mënyrën 

më poshtëruese e më të dhimbshme. 

 Po, ata janë të privuar edhe prej mirësisë së madhe, prej 

mirësisë së ecjes më këmbë, sepse nuk kanë përfituar prej kësaj 

mirësie në jetën e kësaj bote për të ecur në rrugën e lumturisë, në 

rrugën e udhëzimit në rrugën e drejtë, por me dashjen e tyre 

zgjodhën të ecin në rrugën e mëkateve dhe kundërshtimit të 

urdhrave të All‟llahut të Lartësuar. 

 Pastaj ata do të grumbullohen: “të verbër, memecë e të 

shurdhër”. Këtu mund të shtohet pyetja vijuese: në të vërtetë, 

kriminelët dhe ata që do të hyjnë në Xhehennem shikojnë, 

dëgjojnë e flasin, si është e mundur që ajeti thotë: “të verbër, 

memecë e të shurdhër”?1 
                                                            
1 Në ajetin 53 të sures “El Kehf” lexojmë fjalën e të Lartit: “kriminelët e shohin 

zjarrin”; edhe në suren “El Furkàn”, ajeti 13, lexojmë fjalën e të Lartit: “atje do 

të kërkojnë asgjësimin”. Edhe në ajetin 12 të sures “El Furkàn” lexojmë fjalën e 

të Lartit: “ata i dëgjojnë atij (Xhehennemit) zhurmën e vlimit dhe kërcëllimën 

e flakëve”. 
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 Interpretuesit e Kur‟ànit i kanë dhënë kësaj pyetjeje disa 

përgjigje, por më të mirën ndër të gjitha po e përmbledhim më 

poshtë: 

 a- etapat e vendqëndrimet të Ditës së Kiametit janë të 

shumta; në disa etapa e vendqëndrime, disa prej atyre do të jenë të 

shurdhër, memecë dhe të verbër. Kjo gjendje është një lloj dënimi 

për ata, sepse ata nuk deshën të përfitonin prej këtyre mirësive 

hyjnore që i kishin të sakta gjatë jetës së tyre në këtë botë. Në 

etapat e mëpastajme sytë e tyre do rifillojnë të shikojnë, veshët e 

tyre do të dëgjojnë e gjuhët e tyre do të fillojnë të flasin. Kur ata të 

shikojnë dënimin e të dëgjojnë fjalët e sharësve, menjëherë do të 

fillojnë nga ofshamat e nga britmat, duke treguar kështu se sa të 

pafuqishëm janë. Është e qartë se të gjitha këto janë një lloj tjetër 

dënimi për ta; 

 b- kriminelët dhe të tjerët që do të jenë banorë të zjarrit, 

janë të privuar të shikojnë gjëra që ngjallin gëzim apo të dëgjojnë 

fjalë që e bëjnë të detyrueshëm shpëtimin e tyre. Përkundrazi, ata 

nuk shikojnë e nuk dëgjojnë gjë tjetër veçse fjalë e gjëra që i fyejnë 

e u shkaktojnë dhimbje. 

 Në fund, ajeti njofton se: “vendi i tyre është Xhehennemi”. 

 Mos mendoni se zjarri i Xhehennemit është si zjarri i kësaj 

bote, i cili në fund të fundit shuhet. Zjarri Xhehennemit është 

ashtu siç njofton ajeti: “dhe sa herë që të ulet flaka, Ne e shtojmë 

flakën e zjarrit”. 
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Ajetet 98 -100  

 

 ُِِهَّللة . جَزَآؤُهُم بِ َنَّهُمۡب كَفَرُواْ بَِٔاَذ لَِم 
َ
ة َوُرَف ًذة   ٍا ِهَّلِلة ِعَل   َِذا ُن

َ
ٔٓاْ   ُ َِة َوكَةل َا ذِ

ة َجِ يً ا  جۡبُ ٔزَُٔن َخيۡبلا ٍَ َ نِهَّلل ۂل
َ
اْ   ًۡب يََروۡب َ َو ل

َ
 ۞  َ ِي  ٱِهَّلل َم َن تِ  َخيََق  ٱِهَّلل   لصِهَّلل

ۡرَض وَ 
َ ََب  ۡلۡب

َ
َجٗلا َّلِهَّلل َر ۡبَت ذِ ِّ فَد

َ
ًۡب   ُٓ َ ًۡب وََجَ َو ل ُٓ ٌِسۡبيَ ن ََيۡبيَُق 

َ
  َٰٓ  كَةدٌِر لََعَ

ٔنَ  ٍُ ا  ىلِهَّلل يِ ًۡب كُو ۃ إَِّلِهَّلل ُنُفٔرا ُذ َصهۡب مۡب
َ ا ۡلِهَّلل ٓ إِذا َحِ َرّ ِ ََ رََحۡب ِ يُِهَٔن َخَزآن ٍۡب ًۡب َت ُُذ

َ
ۡٔب    ىِهَّلل

َ َح  َُفةِ ٍۚ َخظۡب ِ
َُ  َوََكَن  ٱۡب ِ َن 

ا  ٱۡب   ۄ َرُذٔرا

 

“Ky është dënimi i tyre, sepse ata mohuan argumentet Tona dhe 

thanë: „Vallë, pasi të bëhemi kocka e pluhur, do të Ringjallemi 

krijesë e re?‟”  

“A nuk e mendojnë ata se All‟llahu që krijoi qiejt e tokën është 

i plotfuqishëm të krijojë të ngjashëm si ata; Ai e ka caktuar 

afatin (të vdekjes e të Ringjalljes) dhe në këtë nuk ka dyshim, por 

mohuesit nuk deshën gjë tjetër veçse të mos pranojnë.”  

“Thuaj, nëse ju do të kishit depot e begative të Zotit tim, nga 

frika se po shpenzohen, ju do të bëheshit koprracë; njeriu është 

dorështrënguar.” 
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Komentimi 

 

Si do të jetë e mundur Ringjallja? 

 Në ajetet e mëparshme pamë se mohuesit në Botën Tjetër i 

pret një ditë shumë e keqe, prandaj ky dënim bën që çdo njeri i 

mençur të mendojë për atë që e pret në të ardhmen. Pikërisht për 

këtë arsye, ajetet objekt i studimit tonë e trajtojnë këtë çështje në 

një mënyrë tjetër. 

 Në fillim, ajeti thotë: “Ky është dënimi i tyre, sepse ata 

mohuan argumentet Tona dhe thanë: „Vallë, pasi të bëhemi 

kocka e pluhur do të Ringjallemi krijesë e re?”. 

 Fjala “rùfàt” e ajetit, ashtu siç thotë Ràgibi në fjalorin e tij 

“El Mufredàt” të fjalëve të Kur‟ànit, është në kuptimin e grimcave 

të dheut që nuk mblidhen dhe janë aq të vogla sa i shpërndan era 

në të katër anët. Është e qartë se çështja e kockave të ronitura s‟ka 

nevoja për shumë shpjegime, pasi njeriu i mbuluar në varr 

shndërrohet në kocka, pastaj në pluhur e grimca dheu, të cilat më 

pas shpërndahen. 

 Politeistët çuditeshin me çështjen e Ringjalljes trupore e të 

llogaridhënies dhe i konsideronin gjëra nuk mund të ndodhin. 

Kur‟àni Famëlartë me një mënyrë shumë të qartë e të 

drejtpërdrejtë, menjëherë pas fjalëve të tyre thotë: “A nuk e 

mendojnë ata se All‟llahu që krijoi qiejt e tokën është i 

plotfuqishëm të krijojë të ngjashëm si ata”, prandaj ata të mos 

kërkojnë që Dita e Gjykimit të vijë sa më shpejt, sepse edhe nëse 

ajo Ditë do të vonohet, Kur‟àni njofton se patjetër do të bëhet 
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realitet, ashtu siç thotë ajeti: “Ai e ka caktuar afatin (të vdekjes e 

të Ringjalljes) për të cilin nuk ka dyshim”. 

Por ata mizorë e armiq të hapur vazhdonin në të tyren, 

pavarësisht se e dëgjonin ajetin të njoftojë: “por mizorët nuk 

deshëm gjë tjetër veçse të mos pranojnë”. 

 Kur ata thërrisnin me zë të lartë dhe këmbëngulnin se 

Profeti nuk duhet të ishte prej njerëzve, këtë e bënin nga smira që 

kishin, nga injoranca e ngaqë kishin rënë në rrugën e humbjes. 

Ishte kjo smirë e kjo injorancë që i ndalonte ata të mos pranonin 

mundësinë se All‟llahu ia jep të gjitha këto dhurata një njeriu, 

megjithëse Krijuesi i flet atyre drejtpërdrejt dhe me fjalën e Tij 

porosit: “Thuaj, nëse ju do të kishit depot e begative të Zotit tim, 

nga frika se po shpenzohen, ju do të bëheshit koprracë; njeriu 

është dorështrënguar”. 

 Fjala e ajetit “katùren” është në kuptimin e ndalimit të 

shpenzimit, me qenë se kjo formë e fjalës tregon shumicë, do të 

thotë shumë dorështrënguar dhe shikim i ngushtë. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Ringjallja trupore 

 Ajetet e mësipërme janë prej ajeteve më të qarta që 

vërtetojnë Ringjalljen trupore, mirëpo politeistët çuditeshin prej 
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mundësisë së rikthimit të jetës në kockat e bëra pluhur, prandaj 

Kur‟àni u përgjigjet atyre dhe i njofton se Ai që pati fuqi të krijojë 

qiejt e tokën, Ai ka fuqi që të mbledhë të gjitha pjesët e shpërndara 

të njeriut dhe i përgatit për ta bërë të gjallë edhe një herë tjetër. 

 Ne nuk e kuptojmë si është e mundur që disa njerëz që 

pretendojnë se janë myslimanë, harrojnë Ringjalljen trupore dhe e 

reduktojnë besimin e tyre vetën në Ringjalljen shpirtërore, 

megjithëse argumentet për Ringjalljen trupore janë fare të qarta në 

këto dhe në ajete të tjera. 

 Nuk është e nevojshme të kërkojmë argumente për të 

vërtetuar fuqinë absolute të Krijuesit të Gjithëfuqishëm që të 

vërtetojmë Ringjalljen, të cilën Kur‟àni Famëlartë e përmend 

shpesh dhe bazohet shumë mbi këtë fakt, ashtu siç thuhet edhe në 

ajetin e fundit të sures “Jàsin”, ku krahas fuqisë absolute të 

Krijuesit, gjejmë argumente që vërtetojnë Ringjalljen trupore.1 

 

2- Cilat ajete? 

 Në lidhje me frazën e ajetit “keferù biàjàtinà” - “mohuan 

argumentet Tona”, interpretuesit e Kur‟ànit janë shprehur se kjo 

frazë mund të vijë së bashku me ajetet që flasin për Njësimin e 

All‟llahut (Teuhidin) ose për argumentet që flasin për profetësinë, 

si dhe për ajetet që flasin për Ringjalljen. Por, meqenëse fraza e 

mësipërme ka ardhur pas përmendjes së Ringjalljes, ne besojmë se 

ajo lidhet drejtpërdrejtë me Ringjalljen dhe në të vërtetë 

konsiderohet si parathënie për të kundërshtuar mohuesit e saj. 

                                                            
1 Për më shumë hollësi referoju librit ”El Àlemu uel Muàdu baëdel meuti”.  
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3- Cili është qëllimi me fjalën“të ngjashëm si ata”? 

 Ne dimë se All‟llahu i Gjithëpushtetshëm, me fuqinë e Tij të 

madhe, është i fuqishëm të Ringjallë njerëzit Ditën e Kiametit, në 

një kohë që në ajetet e mësipërm lexojmë se Ai mund të krijojë të 

ngjashëm si ata. Kjo shprehje mund të jetë shkak për ngjashmërinë 

ose një shpjegim pjesor për fjalët që do të thonë njerëzit Ditën e 

Gjykimit se nuk janë ata që ishin. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit mendojnë se qëllimi me fjalën 

“mithlehum” - të ngjashëm si ata – në këtë ajet është që të tregojë 

pikërisht se të ringjallurit do të jenë po ata që ishin në këtë botë. 

Shpesh ne themi: një si ti patjetër që e bën këtë punë. Me këtë fjalë 

kemi qëllim të themi: ti je ai që e ke detyrë të bësh këtë punë. 

Megjithatë, ky interpretim nuk mund të jetë i përshtatshëm për 

studimin që po trajtojmë. 

 Është e qartë se përdorimi i fjalës “mithle” - i ngjashëm - në 

këtë ajet është për rikthimin e jetës, megjithëse krijimi për herë të 

dytë sigurisht që nuk është si herën e parë, pasi më e pakta kemi 

të bëjmë me një kohë e me kushte të tjera dhe me një fytyrë të re, 

pavarësisht se lënda është e njëjta lëndë e vjetër. Një shembull për 

këtë e kemi kur mbledhim copëzat e shpërndara të një tjegulle, të 

cilat i vëmë në kallëpin e vjetër. Ne nuk mund të themi se tjegulla 

e re është e njëjta tjegull e vjetër, megjithëse është po ajo baltë që 

ishte në të kaluarën, por themi se kjo tjegulla e re është e ngjashme 

me tjegullën e vjetër. Shprehje të tilla të përzgjedhura përdoren 

shpesh në Kur‟ànin Famëlartë.  

Është aksiomë që shpirti i njeriut përcakton personalitetin e 

tij. Ne dimë që shpirti do të jetë parësor  edhe në kohën e 
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Ringjalljes, gjithashtu edhe Ringjallja trupore na thotë se shpirti do 

të jetë së bashku me lëndën trupore të parë, domethënë ajo lëndë e 

shndërruar në pluhur do të rimblidhet dhe do të bashkohet me 

shpirtin e saj. Në lidhje me Ringjalljen kemi vërtetuar se shpirti i 

njeriut pasi merr një formë të caktuar, e ka të pamundur të 

përshtatet me një trup tjetër përveç trupit të tij origjinal, me të cilin 

është rritur e ka jetuar. Pikërisht ky është sekreti se Ringjallja 

shpirtërore do të jetë së bashku me Ringjalljen trupore. 

 

4- Ç‟është exheli (afati i jetës)?  

 Exheli është fundi i jetës. Por, a tregon fjala “exhel” në këto 

ajete fundin e jetës apo tregon fundin e jetës në këtë botë dhe 

fillimin e Ringjalljes? 

 Meqenëse po flasim rreth Ringjalljes, kuptimi i dytë është 

shumë më i saktë. Për sa i përket asaj që kanë thënë interpretuesit 

më të shquar të Kur‟ànit se kjo fjalë nuk është në përshtatje me 

frazën e ajetit 2 të sures “El Bekareh”: “dhe në këtë nuk ka 

dyshim”, sepse mohuesit e Ringjalljes patjetër që dyshonin tek ajo. 

Por, dyshimi mbetet dyshim, prandaj kuptimi i kësaj shprehjeje 

është: në të vërtetë është detyrë të mos lejojmë që dyshimi të hyjë 

në shpirtrat tanë dhe askush të mos dyshojë për këtë! 

 Prandaj, kuptimi tërësor i ajetit do të formulohet kështu: 

All‟llahu që krijoi qiejt e tokën, patjetër që ka mundësi t‟u rikthejë 

jetën njerëzve. Për sa i takon pyetjes që bënin politeistët, përse 

Ringjallja nuk ndodh tani shpejt, përgjigjja është: ndodh kështu 

sepse rruga hyjnore për Ringjalljen ka vënë një afat detyrimisht të 

përcaktuar, por për ndodhjen e Ringjalljes s‟ka asnjë dyshim. 
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 Rezultati është: argumenti i formës së prerë përballë 

mohuesve të Ringjalljes është fuqia e All‟llahut. Për sa i përket 

frazës së ajetit: “Ai e ka caktuar afatin (të vdekjes e të Ringjalljes) 

dhe për këtë nuk ka dyshim”, kjo është përgjigje për shkakun e 

vonimit të Kiametit. (Mendo mirë rreth kësaj çështjeje!) 

 

5- Lidhja ndërmjet ajeteve 

 Kur lexojmë këto ajete lind pyetja rreth mënyrës së lidhjes 

ndërmjet fjalës së fundit të ajetit “katùren” - “dorështrënguar”, që 

është në kuptimin koprrac dhe studimit tonë. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit kanë thënë: “Kjo fjalë tregon 

fjalët e idhujtarëve që trajtuam në ajetet e mëparshme, të cilët i 

kërkuan të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) të mbulonte tokën e Mekës me burime uji e me 

kopshte, kurse Kur‟àni u përgjigjet atyre me fjalën e të Lartit: 

“Thuaj, nëse ju do të kishit depot e begative të Zotit tim…”. 

 Ky interpretim nuk qëndron, sepse fjala e politeistëve nuk 

ishte se ata donin të zotëronin ato burime e kopshte, në të vërtetë 

ata i kërkuan të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) bazën e kësaj pune, e cila konsiderohej 

mrekulli. 

 Interpretimi i fundit që është përmendur për shpjegimin e 

lidhjes ndërmjet fjalëve të ajetit, është më i parapëlqyer se 

interpretimi i parë, sepse ajeti njofton se ata ishin koprracë e 

shpirtngushtë. Për këtë arsye çuditeshin që kjo mirësi kaq e 

madhe (profetësia) i ishte dhënë një njeriu. Prandaj, ky ajet u thotë 
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atyre: koprracia juaj arrin deri aty sa ju edhe nëse do të zotëroni të 

gjithë botën, përsëri nuk do të hiqnit dorë prej veseve tuaja të 

këqija e të urryera. 

 

6- A janë të gjithë njerëzit koprracë? 

 Disa herë kemi thënë se Kur‟àni e përmend njeriun në 

përgjithësi dhe e përshkruan atë me lloje të ndryshme cilësish të 

qortueshme, si: koprrac, injorant, i nxitueshëm, i padrejtë dhe të 

tjera të ngjashme. 

 Këto shprehje nuk janë në kundërshtim me faktin se 

besimtarët e njerëzit e mirë janë të stolisur me të kundërtat e 

cilësive të lartpërmendura. Fraza e ajetit tregon se natyra njerëzore 

është e tillë dhe, kur njeriu edukohet prej drejtuesve hyjnorë dhe 

lihet në punën e tij, ashtu si bimët që lihen pas dore, shumë shpejt 

ai do të ketë cilësitë e këqija të lartpërmendura. Megjithatë, kjo 

nuk do të thotë se njeriu është krijuar i tillë dhe se të gjithë njerëzit 

do të kenë të njëjtin përfundim.1 

 

7- Përdorimi frazës: “khashjetel infàk” - “nga frika se po 

shpenzohen” 

 Domethënë, frika prej varfërisë, frika e shkaktuar prej 

shpenzimit të shumtë, ashtu siç kujtonin ata. 

 

                                                            
1 Në studimet e mëparshme, këtë çështje e kemi trajtuar në mënyrë të 
hollësishme.  
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Ajetet 101 - 104  

 

ًۡب َذَلةَل َوىََل ۡب  ُْ َٰٓ ِيَو إِذۡب َجةَٓ  َر َي َ اَا خِۢ َبّ َِن ٖخ  فَسۡب َٔوۡب ثَِِنٓ إِشۡب َِة ُمََٔس   ِصۡب  َ ادَحۡب
ا ۥَ ُ  ُحٔرا ََٔس  َمصۡب ٍُ َُِّم َا  ُظ

َ
ُن إِِّنِ َۡل ۡٔب َُزَل كَةَل  ١٠١ فِرۡبَع

َ
ةٓ   ٌَ َخ  ٍۡب  ىََل ۡب َعيِ

ُ ََّلٓ ِ إَِّلِهَّلل َربُّ  َم َن تِ َهَٰٓ ۡرِض  وَ  لصِهَّلل
َ ا  ۡلۡب سۡبُجٔرا ٌَ ُن  ۡٔب َُِّم َا فِرۡبَع ُظ

َ
 ١٠٢ ثََػةٓنَِر ِإَوِّنِ َۡل

َرادَ 
َ
ََ فَأ ِ ٌّ  ً ُْ َذفِزِهَّلل ن  َصۡب

َ
ۡرِض   

َ ُّ  ۡلۡب  َ ِهَّلٌل  َ ٌَ ُّ َو َركۡبَن  غۡب
َ
ة ۥ فَأ َِة ١٠٣ ََجِ  ا َۢ َوكُيۡب ٌِ  

 ِ ِ ه َٰٓ ِيَو ۦَب ۡب َر ْ  ِٱَِِنٓ إِشۡب ٔا ُِ ُه ۡرَض   شۡب
َ ُ   ۡلۡب ًۡب  ٱِخَرةِ  فَإَِذا َجةَٓ  وَعۡب َِة ثُِس  ِجبۡب

ة    ١٠٤ىَفِ فا

 

“Ne i dhamë Mùsàit nëntë argumente (mrekulli) të qarta dhe ti 

(o Muhammed) pyeti Beni Isràilët kur atyre u erdhi (Mùsài), të 

cilit Faraoni i tha: „O Mùsà, unë mendoj se ti je magjistar.‟”  

“Ai (Mùsài) tha: „Ti e di se ato (mrekullitë) nuk i zbriti askush 

tjetër përveç Zotit të qiejve e të tokës dhe Ai i zbriti ato të 

dukshme, ndërsa unë o Faraon besoj se ti je i shkatërruar.”  

“Ai (Faraoni) desh t‟i dëbojë ata prej vendit (Egjipti), por Ne e 

mbytëm në ujë atë dhe të gjithë ata që ishin së bashku me të.”  

“Pas tij u thamë Beni Isràilëve: „Rrini në vend dhe, kur të vijë 

koha e Botës Tjetër, Ne do t‟u sjellim të gjithëve të përzier.‟” 
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Komentimi 

 

Ata kurrë nuk besuan, pavarësisht nga argumentet 

 Prej ajeteve të mëparshme mësuam se si politeistët kërkuan 

prej të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) të bënte për ata disa punë të papara e të habitshme. 

Gjithashtu mësuam se politeistët me kërkesat e tyre, ashtu siç 

pohuan vetë ata, nuk kishin qëllim të mësonin të vërtetën apo ta 

kërkonin atë, por thjesht synonin që me mrekullitë të nxirrnin 

pretekste për t‟i përdorur si argumente kundër të Dërguarit, por i 

Dërguari refuzoi të plotësojë kërkesat e tyre. 

 Këto ajete na njohin me modele e me lloje të shumta 

mrekullish dhe me punë jolëndore të jashtëzakonshme që kanë 

ndodhur në popujt e kaluar, megjithëkëtë ata përsëri vazhduan të 

mohojnë e të mos besojnë. 

 Në fillim i Larti njofton: “Ne i dhamë Mùsàit nëntë 

argumente (mrekulli) të qarta”. Në fund të këtij studimi do 

theksojmë se ç‟ishin këto nëntë argumente (mrekulli). 

 Për të theksuar çështjen, ajeti i drejtohet të Dërguarit (Paqja 

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

urdhrin: “Pyeti Beni Isràilët – jehuditët – para kundërshtarëve e 

mohuesve të popullit tënd: “dhe ti (o Muhammed) pyeti Beni 

Isràilët kur atyre u erdhi (Mùsài)”. 

 Por tirani gjakatar, Faraoni, pavarësisht nga argumentet, jo 

vetëm që nuk u dorëzua para së vërtetës, por shkoi edhe më larg. 
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Ai e akuzoi Mùsànë duke i thënë: “të cilit Faraoni i tha: „O Mùsà, 

unë mendoj se ti je magjistar‟”. 

  Për shpjegimin e fjalës “mes‟hùren” - i magjepsur - 

interpretuesit e Kur‟ànit kanë bërë dy komente. Bazuar në ajete të 

tjera të Kur‟ànit disa kanë thënë: “Kjo fjalë ka kuptimin „sàhirun‟ - 

magjistar – dhe thotë se Faraoni e populli i tij e akuzuan Mùsànë 

për magjistar. Një përdorim i këtillë i kësaj fjale në Kur‟àin 

Famëlartë ka ardhur edhe për punë të tjera edhe për Profetë të 

tjerë, pasi në gjuhën arabe mbiemri cilësor përdoret në kuptimin e 

emrit, ashtu siç përdoret edhe mbiemri cilësor “mesh‟ùm” - pesimist 

– si emër në vend të fjalës “shàimun” - pesimist, apo fjalë të tjera të 

ngjashme”. 

 Një pjesë tjetër prej interpretuesve të Kur‟ànit e lënë fjalën 

“mes‟hùren” në kuptimin e saj të mbiemrit cilësor: personi mbi të 

cilin ka ndikuar magjistari, ashtu siç mësohet prej ajetit 39 të sures 

“Edh Dhàrijàt”, në të cilën vihen në gojën e Faraonit fjalët 

“magjistar” e “i çmendur”: “dhe ai (Faraoni) me tërë arrogancën e 

vet, ktheu shpinën dhe tha: „Është magjistar, ose i çmendur”. 

 Sido që të jetë interpretimi, shprehja kur‟ànore zbulon 

metodën propagandistike provokuese që përdornin 

mendjemëdhenjtë, kur akuzonin burrat e dërguar prej All‟llahut të 

Lartësuar dhe i akuzonin ata vetëm për shkak të lëvizjes 

reformuese hyjnore me të cilën ata erdhën kundër degjenerimit e 

tiranisë. Prandaj, tiranët mizorë i cilësojnë ata ose magjistarë, ose 

të çmendur. Me këtë mënyrë përshkrimi, tiranët mendjemëdhenj 

kishin qëllim të ndikonin në zemrat e në mendjet e njerëzve që t‟i 

ndanin e t‟i largonin ata prej Profetëve. 
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 Por Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) nuk 

heshti para akuzave që lëshoi Faraoni kundër tij, por iu përgjigj 

atij me fjalë të prera dhe të atilla, që Faraoni e dinte kuptimin e 

mirëfilltë të tyre. Mùsài i tha atij: “Ai (Mùsài) tha: „Ti e di se ato 

(mrekullitë) nuk i zbriti askush tjetër përveç Zotit të qiejve e të 

tokës dhe Ai i zbriti ato të dukshme.‟” 

 Me këto fjalë, ai i thotë: o Faraon, ti e di shumë mirë sa 

neveri ke për të vërtetat, gjithashtu e di mirë që ato janë prej 

All‟llahut, janë të vërteta që shihen me sy, janë argumente të qarta 

që njerëzit të mësojnë falë këtyre argumenteve rrugën e së vërtetës 

dhe ata do të ecin në rrugën e lumturisë, kurse ti o Faraon, 

megjithëse e njeh mirë të vërtetën, përsëri ke neveri prej saj dhe e 

mohon, prandaj: “ndërsa unë o Faraon besoj se ti je i 

shkatërruar”. 

 Fjala e ajetit “methbùren”, do të thotë vdekje, asgjësim. 

 Meqenëse Faraoni e kishte të pamundur t‟u bënte ballë 

argumenteve të fuqishme të Mùsàit, ai ndoqi rrugën që ndjekin të 

gjithë tiranët pa logjikë, që kanë adhuruar gjatë gjithë shekujve e 

kohëve, ashtu siç njofton i Larti me fjalën e Tij: “Ai (Faraoni) deshi 

t‟i dëbojë ata prej vendit (Egjipti), por Ne e mbytëm në ujë atë 

dhe të gjithë ata që ishin së bashku me të”. 

 Fjala e ajetit “jestefiz‟zehum” do të thotë nxjerrje jashtë vendit 

me forcë e me dhunë. 

 Pas kësaj fitoreje të madhe: “Pas tij u thamë Beni Isràilëve: 

rrini në vend dhe, kur të vijë koha e Botës Tjetër, Ne do t‟u 

sjellim të gjithëve të përzier”. Pra, Ditën e Kiametit e të 

llogaridhënies, ju do të vini grupe-grupe.  
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 Fjala e ajetit “lefifen” do të thotë: grup i futur në një grup 

tjetër dhe individët janë të përzier, nuk njihen mes tyre dhe nuk 

dihet se cilës kombësie i përkasin. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Qëllimi me nëntë argumentet (mrekullitë) 

 Kur‟àni Famëlartë ka përmendur argumente e mrekulli të 

shumta për Mùsànë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!), 

prej të cilave theksojmë: 

 a- shkopi u shndërrua në gjarpër të madh që gëlltit mjetet e 

magjistarëve, ashtu siç njoftohet në ajetin 20 të sures “Tà Hà”: “Ai 

(Mùsài) e hodhi atë (shkopin) dhe ja, shkopi u bë një gjarpër i 

madh që lëvizte me shpejtësi”; 

 b- dora e bardhë e Mùsàsë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të!) dhe që rrezatonte dritë: “fute dorën tënde nën 

sqetull dhe do ta nxjerrësh atë të bardhë pa asnjë të metë; kjo 

është një mrekulli tjetër” (sure “Tà Hà” ajeti 22); 

 c- tufani: “mbi ata Ne lëshuam tufanin (sure “El A‟ràf, ajeti 

133); 

 ç- karkalecat, që asgjësuan të mbjellat e pemët e tyre: “dhe 

karkalecat” (sure “El A‟ràf, ajeti 133); 
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 d- morrat, që shkaktojnë një lloj sëmundjeje, madje ata u 

shfaqën edhe te bimët, “morrat” (sure “El A‟ràf”, ajeti 133); 

 dh- bretkosat që vinin prej lumit Nil dhe u shtuan aq 

shumë, sa u bënë një shqetësim i madh për jetën e tyre: “dhe 

bretkosat” (sure “El A‟ràf”, ajeti 133); 

 e- gjaku qe një sprovë e përgjithshme, hemorragji prej 

hundësh ose uji i lumit Nil shndërrohej në ngjyrë gjaku, në atë 

mënyrë që nuk shërbente më as për të pirë, as për vaditjen e të 

mbjellave: “dhe gjakun, argumente të ndara (që vinin) njëri pas 

tjetrit” (sure “El A‟ràf”, ajeti 133); 

 ë- hapja e rrugës në det në mënyrë që Beni Isràilët patën 

mundësi të kapërcejnë detin: “dhe kur për ju Ne e ndamë detin” 

(sure “El Bekareh”, ajeti 50); 

 f- zbritja prej qiellit e “Man‟n”- “ëmbëlsirë” dhe e “selvà-s” - 

“mish i pjekur shkurtëzash”. Këtë çështje e kemi shpjeguar në 

fundin e ajetit 57 të sures “El Bekare”: “dhe u furnizuam me 

ëmbëlsirë e me mish shkurtëzash” (sure “El Bekareh”, ajeti 57); 

 g- shpërthimi i burimeve të ujit prej gurëve: “Ne i thamë: 

bjeri gurit me shkopin tënd dhe menjëherë prej gurit 

shpërthyen dymbëdhjetë burime” (sure “El Bekare”, ajeti 60); 

 gj- shkëputja e një pjese prej malit që t‟u bënte atyre hije: 

“Kujto kur Ne e ngritëm malin mbi ata si re” (sure “El A‟ràf”, 

ajeti 171); 

 i- thatësira dhe pakësimi i frutave: “Ne e provuam 

popullin e Faraonit me thatësirë (disavjeçare) dhe me pakësim të 

frutave” (sure “El A‟ràf”, ajeti 130); 
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j- rikthimi i të vrarit në jetë, pasi vrasja e tij ishte bërë shkak 

për kundërshtime në mesin e Beni Isràilëve: “Ne thamë: prekeni 

atë (të vdekurin) me një pjesë prej tij (mishit të lopës që therën), 

kështu i ngjall All‟llahu të vdekurit”; 

 k- përfitimi prej hijes së reve që i mbronte ata nga nxehtësia 

e diellit në shkretëtirë në formë mrekullie: “Ne bëmë që retë të 

bëjnë hije mbi ju” (sure “El Bekare”, ajeti 57). 

 Por, këtu duhet të shikojmë se cili është qëllimi me frazën 

“nëntë argumentet” e përmendura në ajetet që pamë tani. 

 Prej shprehjeve të përmendura në këto ajete, bëhet e qartë 

se qëllimi është për mrekullitë që kanë lidhje me Faraonin e me 

njerëzit e tij dhe nuk kanë lidhje me Beni Isràilët, përveç zbritjes së 

“man‟n” - “ëmbëlsirës” dhe “selvà” - “shkurtëza të pjekura”, 

shpërthimi i ujit prej shkëmbit dhe të tjera të ngjashme me këto. 

 Për të gjitha këto, mund të thuhet se ajeti 133 i sures “El 

A‟ràf” shpalos pesë subjekte prej nëntë argumenteve dhe që janë: 

tufani, morrat, karkalecat, bretkosat dhe gjaku. 

Gjithashtu edhe dora e bardhë e shkopi hyjnë në nëntë 

argumentet dhe këtë e përforcon ardhja e nëntë argumenteve edhe 

në ajetet 10-12 të sures “En Neml”, pasi u përmendën dy 

mrekullitë e mëdha. 

 Pra, tërësia e këtyre mrekullive dhe e argumenteve arrin në 

shtatë, atëherë cilët janë dy argumentet e fundit? 

 Padyshim që nuk mund të përfshijmë mbytjen e Faraonit e 

të njerëzve të tij në nëntë argumentet, sepse qëllimi me ardhjen e 

argumenteve është që ato të jenë shtytëse për udhëzimin e tyre në 
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rrugën e drejtë dhe shkak që ata të pranonin profetësinë e Mùsàit 

(Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), jo që të shkatërronin Faraonin e 

njerëzit e tij. 

 Nëse thellohemi në ajetet e sures “El A‟ràf”, në të cilat janë 

përmendur këto argumente, bëhet e qartë se dy argumentet e tjera 

janë: thatësira dhe pakësimi i frutave, që i lexojmë pas mrekullisë 

së shkopit e të dorës së bardhë dhe para se të shpjegohen pesë 

argumentet e tjera karkalecat, morrat… siç e pamë në fjalën e të 

Lartit: “Ne e provuam popullin e Faraonit me thatësirë 

(disavjeçare) dhe me pakësim të frutave që ata të merrnin 

mësim”. (sure “El A‟ràf”, ajeti 130) 

 Disa mendojnë se thatësira nuk mund të veçohet prej 

pakësimit të frutave dhe me këtë bashkim, dy argumentet bëhen 

një i vetëm, por dihet që thatësira është e përkohshme dhe e 

kufizuar, siç thamë në komentimin e ajetit 130 të sures “El A‟ràf”. 

Për rrjedhojë, thatësira nuk ka ndonjë ndikim të madh në pemët, 

por kur zgjat, patjetër që do të çojë në tharjen e pemëve. 

 Veç këtyre që u thanë, shkak për pakësimin e frutave mund 

të jenë sëmundjet e ndryshme që prekin pemët dhe jo thatësira. 

 Si përmbledhje, nëntë argumentet për të cilat tregojnë ajetet 

që ne studiuam janë: shkopi, dora e bardhë, tufani, karkalecat, 

morrat, bretkosat, gjaku, thatësira dhe pakësimi i frutave. 

 Gjithashtu prej sures “El A‟ràf” mësojmë se pavarësisht nga 

nëntë argumentet, ata nuk besuan, prandaj i Larti me fjalën e Tij 

njofton: “Ne u hakmorëm ndaj tyre dhe i mbytëm në ujë, sepse 

përgënjeshtruan argumentet e All‟llahut”. 
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 Kanë ardhur disa transmetime rreth komentimit të këtij 

ajeti, por për shkak të kundërshtimeve që vërehen te to, nuk 

mund të mbështetemi për të nxjerrë fjalën vendimtare. 

 

2- A është pyetësi vetë i Dërguari? 

 Kuptimi i fjalëve të ajeteve të mësipërme tregon se i 

Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) është urdhëruar të pyesë Beni Isràilët rreth shtatë 

argumenteve që i zbritën Mùsàsë. Gjithashtu, ajetet e Kur‟ànit 

tregojnë se Faraoni e populli i tij, pavarësisht nga argumentet, 

refuzuan pranimin e së vërtetës me të cilën kishte ardhur Mùsài, 

duke nxjerrë për këtë pretekste nga më të ndryshmet. 

 Por i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është i pajisur me dituri në atë 

mënyrë që s‟ka fare nevojë të pyesë njeri, prandaj disa 

interpretues të Kur‟ànit janë shprehur se të urdhëruar për të 

pyetur janë bashkëbiseduesit e tjerë. 

 Megjithëkëtë mund të thuhet se pyetja e të Dërguarit (Paqja 

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

veten e tij dhe për politeistët. Atëherë, ku qëndron pengesa që 

vetë i Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) të jetë pyetësi? Ai u urdhërua të pyesë me qëllimin 

që të mësojnë politeistët se ai nuk i miraton propozimet e tyre, 

sepse ato janë krejtësisht të gabuara dhe të ndërtuara mbi bazën e 

fanatizmit e të armiqësisë, ashtu siç kemi lexuar e lexojmë në 

tregimin në lidhje me Mùsànë e Faraonin apo në tregime të tjera të 

ngjashme. 
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3- Cili është qëllimi me fjalën “tokë” të përmendur në ajet? 

 Në ajetet e mësipërme lexuam se All‟llahu i urdhëroi Beni 

Isràilët pasi ata dolën triumfues mbi Faraonin e ushtrinë e tij që të 

banojnë në tokë. Vallë me fjalën tokë është qëllimi për tokën e 

Egjiptit (e njëjta fjalë ka ardhur edhe në ajetin e mëparshëm dhe që 

vërteton se Faraoni deshi t‟i nxirrte Beni Isràlët prej tokës së 

Egjiptit)? Të njëjtin kuptim e theksojnë edhe ajete të tjera që 

tregojnë se Beni Isràlët trashëguan Faraonin dhe popullin e tij); ose 

fjala tokë mund të tregojë tokën e shenjtë, Palestinën, sepse Beni 

Isràilët pas kësaj ndodhie u drejtuan për në Palestinë, madje ata u 

urdhëruan të hyjnë atje. 

 Ne nuk përjashtojmë asnjërën prej dy mundësive, sepse 

Beni Isràilët – ashtu siç dëshmojnë ajetet e Kur‟ànit – trashëguan jo 

vetëm tokat e Faraonit e popullin e tij, por ata vunë nën zotërimin 

e tyre edhe tokën e Palestinës. 

 

4- A do të thotë fjala “premtimi i Ahiretit” Dita e 

Ringjalljes dhe Bota Tjetër? 

 Nga jashtë, përgjigjja për këtë pyetje është pozitive, pasi 

fraza e ajetit “Ne do t‟u sjellim të gjithëve të përzier”, është 

argument për këtë çështje dhe përforcues për këtë mendim. Por, 

disa interpretues të Kur‟ànit janë shprehur për mundësinë që 

fraza e ajetit “va‟dul àkhireti” të tregojë atë çka kemi theksuar në 

fillim të kësaj sureje, ku thamë se All‟llahu i Lartësuar u ka 

premtuar Beni Isràilëve fitore dhe i ka njoftuar ata për disfatë dy 
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herë. Të parin e ka quajtur “va‟dul ùlà” “premtimi i parë” dhe të 

dytin e ka quajtur “va‟dul àkhireti” “premtimi i Botës Tjetër”, por 

kjo mundësi është e dobët, megjithëse lexojmë fjalën e të Lartit: 

“Ne do t‟u sjellim të gjithëve të përzier”. (Mendo thellë rreth 

kësaj çështjeje.) 
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Ajetet 105 - 109  

َقِّ  ُّ َوبِ َوبِ ٱۡب َُزىۡبَن 
َ
َقِّ    ا  ٱۡب ا َوَُِذيرا ا بَّّشِ ٌُ رۡبَشيۡبَن َم إَِّلِهَّلل 

َ
ةٓ   ٌَ ٰۗ َو ُاة ١٠٥ ََُزَل  َوكُرۡبَ ا

هُ 
َ
َر  ُّ َِلَلۡب ُّ دزَنِ ٗلا  َّلِهَّللةِس  لََعَ ۥفََركۡبَن  َن 

ىۡب ٖر َوَُزِهَّلل هۡب ٌُ ٔاْ ثِِّ كُوۡب  ١٠٦ لََعَ   ُِ ٌِ وۡب ََّل ۦٓ  َ ا
َ
  

ْ  إِنِهَّلل  ٔٓا ُِ ٌِ ََ دُ ۡب ِي ٔاْ  ٱِهَّلل ودُ
ُ
   ًَ ٌَِ َرجۡبيِِّ  ىۡب ِيۡب ًۡب َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل ۤاٗدَّجُس ۦٓ   ِٓ  إَِذا ُحذۡبََل  َعيَ ۡب

ُ َّٔلا َوَ ُلٔلُٔنَ  ١٠٧ فۡب ٍَ َ َِة ل ِ ُ  َرّب َِةٓ إِن ََكَن وَعۡب ِ ََ َرّب ونَ  ١٠٨ ُشجۡبَ   ذۡبكَةِن َوَ ِخرُّ
َ  لِۡلۡب

 ۩ ًۡب ُخُظٔ ا ُْ   ١٠٩َحجۡبُهَٔن َوَ زِ ُ 
 

“Ne e zbritëm atë me të vërtetën dhe me të vërtetën të është 

zbritur dhe ty Ne të kemi dërguar vetëm përgëzues e 

paralajmërues.”  

“Kur‟ànin (që të zbritëm) Ne e ndamë pjesë-pjesë që t‟ua lexosh 

të tjerëve dalëngadalë, ashtu siç e zbritëm një pas një.”  

“Thuaj: „I besuat ose nuk i besuat atij (Kur‟àni nuk pëson ndonjë 

dëm) dhe kur ai (Kur‟àni) u lexohet atyre që u është dhënë dituri 

para tij (prej librave të mëparshëm), ata bien në sexhde me fytyrë 

për tokë.‟”  

“Thonë: „I madhëruar është Zoti ynë, premtimi i Zotit është i 

realizuar.‟”  

“Ata bien me krye në tokë duke qarë (kur dëgjojnë të lexohet 

Kur‟àn) dhe kjo atyre u shton përuljen (ndaj All‟llahut) .۩” 
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Komentimi 

 

Të dashuruarit e së vërtetës 

 Kur‟àni Famëlartë thekson edhe një herë madhështinë e 

këtij Libri qiellor dhe u jep përgjigje disa prej preteksteve që 

ngrenë kundërshtarët. 

 Ajeti i parë i këtij grupi ajetesh, në fillim thotë: “Ne e 

zbritëm atë me të vërtetën”, pastaj pa asnjë presje shton: “dhe me 

të vërtetën është zbritur”. 

 Pastaj thotë: “dhe ty Ne të kemi dërguar vetëm përgëzues 

e paralajmërues”. Pra, ti s‟ke të drejtë të ndryshosh përmbajtjen e 

Kur‟anit. 

 Interpretuesit e Kur‟ànit kanë përmendur mendime të 

ndryshme në lidhje me dallimin ndërmjet frazës së parë të ajetit 

objekt studimi: “Ne e zbritëm atë me të vërtetën” dhe në mes 

frazës së dytë të të njëjtit ajet: “dhe me të vërtetën është zbritur”. 

Ja disa prej mendimeve të tyre: 

 1- Qëllimi me frazën e parë: Ne vendosëm që Kur‟àni të 

zbresë me të vërtetën; në frazën e dytë ajeti shton: në të vërtetë, 

kjo punë ose ky vendim patjetër që u realizua. Për këtë shkak, 

fraza e parë tregon për fazën e vendimit dhe të vlerësimit, kurse e 

dyta tregon për fazën e veprimit e të vërtetimit.1 

                                                            
1 Referoju tefsirit e “Kurtubij‟jit”, vëll. 6, f. 3955.  



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

411 

 2- Fraza e parë tregon se lënda e përmbajtja e Kur‟ànit është 

vetëm e vërteta, ndërsa fraza e dytë e këtij ajeti, gjithashtu 

shpjegon se rezultati dhe fryti i Kur‟ànit është vetëm e vërteta.1 

 3- Mendimi i tretë: Konstatohet se fraza e parë thotë: Ne e 

zbritëm këtë Kur‟àn me të vërtetën; ndërsa fraza e dytë thotë: i 

Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) as nuk ndërhyn në Kur‟àn, as nuk vepron me Kur‟ànin sipas 

mendjes së tij, prandaj ky Kur‟àn është zbritur vetëm me të 

vërtetën. 

  Ka edhe një mundësi tjetër interpretimi, që mund të jetë 

akoma më e qartë se komenti i mësipërm dhe që konsiston në 

faktin se njeriu në disa raste mund të fillojë një punë, por s‟ka 

mundësi ta përfundojë ashtu siç duhet punën që filloi mirë e 

bukur, sepse nuk ka fuqi. Për sa i përket personit që ka dijeni për 

çdo gjë dhe vlerëson çdo gjë, pa dyshim që ai e fillon punën ashtu 

siç duhet dhe e përfundon atë shumë mirë. Për ta konkretizuar më 

mirë këtë që thamë, le të marrim si shembulli një individ, i cili 

nxjerr ujë të kulluar prej ndonjë burimi, por gjatë rrugës që bën ky 

ujë, personi që e nxori s‟ka mundësi ta ruajë atë plotësisht të 

kulluar e të pastër, që të mos i ndotet. Prandaj, në këtë gjendje uji 

që e nxori të kulluar e të pastër, do të arrijë te të tjerët i ndotur. 

Ndërsa personi që ka fuqi dhe ka dijeni për punët, e ruan ujin të 

kulluar e të pastër, sepse e mban larg prej elementeve ndotëse, 

derisa ai ujë të arrijë tek ata që kanë etje dhe që kanë nevojë për 

ujë të kulluar e të pastër. 

 Kur‟àni Famëlartë është libër që ka zbritur me të vërtetën 

prej Krijuesit, ai është i ruajtur në mënyrë të barabartë në të gjitha 
                                                            
1 “Fij Dhilàlil Kur‟àn”, në komentimin e ajetit objekt studimi.  
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etapat e zbritjes së tij: në etapën gjatë së cilës ndërmjetës ishte 

Xhibrili besnik, si dhe gjatë etapës që marrësi i tij ishte i Dërguari 

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

Me kalimin e kohës kurrë nuk ka arritur dora e ndryshimit apo 

tjetërsimit të prekë Kur‟ànin, sepse ruajtjen e Kur‟ànit e ka marrë 

përsipër vetë i Larti me fjalën e Tij, ashtu siç thuhet në suren “El 

Hixhr”, ajeti 9: “Ne me madhërinë Tonë e zbritëm Kur‟ànin dhe 

Ne patjetër që jemi ruajtësit e tij”, domethënë, Vetë All‟llahu ka 

marrë përsipër të jetë ruajtës e mbrojtës i Kur‟ànit. 

 Prandaj mbi këtë ujë të pastër e të kulluar, mbi Revelatën 

hyjnore nuk ka mundur dhe kurrë nuk mund të shtrihet dora e 

ndryshimit që prej kohës së të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe deri në fundin e 

kësaj bote. 

 Ajeti vijues i përgjigjet njërit prej preteksteve e 

argumenteve të kundërshtarëve, që thoshte: “Përse Kur‟àni nuk 

ka zbritur i gjithi njëherësh mbi të Dërguarin (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!); përse Kur‟àni është 

zbritur në mënyrë graduale? Përgjigjen e kësaj pyetjeje të 

kundërshtarëve e jep ajeti 32 i sures “El Furkàn”: “ata që nuk 

besuan thanë: „Përse të mos i zbriste atij (Muhamedit) Kur‟àni 

njëherësh; Ashtu e zbritëm që me atë të forcojmë zemrën tënde 

dhe Ne e sollëm atë ajet pas ajeti”. Në përgjigje të fjalës së atyre, 

All‟llahu i Madhëruar, në ajetin që kemi bjekt studimi thotë: 

“Kur‟ànin (që të zbritëm) Ne e ndamë pjesë-pjesë që t‟ua lexosh 

të tjerëve dalëngadalë”, me qëllim që ai të hyjë e të rrënjoset 

plotësisht në zemrat e në mendjet e njerëzve. 
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 Për ta theksuar edhe më shumë këtë fakt, All‟llahu me 

madhërinë e Tij, në fundin e këtij ajeti, shpjegon me dy fjalë qartë 

e në formë të prerë se gjithë këtë Kur‟àn e kemi zbritur Ne: “e 

zbritëm një e pas një”. 

 Kur‟àni, Libri qiellor i ardhur në tokë, është baza e Islamit, 

argument e mrekulli për të gjithë njerëzit, baza e fortë për të gjitha 

legjislacionet e ligjet shoqërore-politike dhe dispozitat që kanë të 

bëjnë me adhurimet, pra për të gjitha ligjet e nevojshme për të cilat 

kanë nevojë myslimanët në këtë botë. Për të gjitha këto, pyetjes së 

politeistëve përse Kur‟àni nuk i është zbritur njëherësh të 

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

dhe mbi familjen e tij!), Kur‟àni Famëlartë i përgjigjet nëpërmjet 

pikave të mëposhtme: 

 a) Ndonëse Kur‟àni është libër, ai nuk është si librat që 

shkruajnë njerëzit, që autori ulet, mendon dhe shkruan rreth një 

subjekti, më pas e ndan materialin e shkruar në kapituj e 

nënkapituj, derisa e përfundon shkrimin e të gjithë librit. Kur‟àni 

ka një lidhje tepër të hollësishme me kohën e zbritjes së tij, ka 

lidhje me 23 vjetët e profetësisë së Profetit të Islamit, ka lidhje me 

të gjitha vështirësitë, ngjarjet e problemet që ndodhën gjatë atyre 

23 viteve. 

 Prandaj, si është e mundur që një libër që flet për ngjarje që 

kanë ndodhur gjatë 23 vjetëve të zbresë brenda një dite të vetme? 

 A mund të mblidhen të gjitha sa kanë ndodhur gjatë 23 

viteve në një ditë të vetme, që Kur‟àni të zbriste brenda vetëm një 

dite? 
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 Në Kur‟ànin Famëlartë ka ajete që flasin për luftërat islame, 

ajete të tjera të Kur‟ànit flasin për hipokritët (munafikët), të tjera 

ajete të Kur‟ànit njoftojnë për delegacionet që vinin të takoheshin 

me të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Vallë a mund të shkruhen të gjitha 

këto që ditën e parë? 

 b) Kur‟àni Famëlartë nuk ka vetëm karakter mësimor, çdo 

ajet duhet të zbatohet, vetëm pasi të zbresë. Nëse Kur‟àni do të 

kishte zbritur i gjithi njëherësh, atëherë do të duhej që edhe puna 

me atë të plotësohej vetëm në një ditë. Mirëpo, ne e dimë se kjo gjë 

është krejtësisht e pamundur, sepse një shoqëri e mbuluar prej 

degjenerimit nuk mund të përmirësohet brenda një dite, ashtu siç 

nuk është e mundur që një fëmijë analfabet të kalojë njëherësh prej 

klasës së parë në klasat e përparuara të universitetit brenda një 

ditë të vetme. Për këto arsye edhe zbritja e Kur‟ànit është realizuar 

në mënyrë graduale me qëllim që të zbatohet sa më mirë dhe të 

përvetësohet prej të gjithëve. Nga ana tjetër duhet që edhe 

shoqëria të jetë e përgatitur për ta pranuar e për ta përvetësuar atë 

praktikisht. 

 c) Pa dyshim që i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) si udhëheqës i kësaj 

rilindjeje të madhe, duhej të kishte kapacitete e mundësi më të 

mëdha nëse do të zbatonte Kur‟ànin njëherësh, në vend që ta 

zbatonte atë pjesë-pjesë. Është e vërtetë se Profeti (Paqja dhe 

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

dërguar prej Krijuesit dhe Ai e ka pajisur atë me një mendje të 

ndritur e me një përgatitje të madhe, aq sa nuk mund të ketë një të 

ngjashëm. Megjithëkëtë, pranimi i Kur‟ànit prej njerëzve dhe 
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zbatimi i mësimeve të Kur‟ànit gradualisht do të ishte më i plotë 

sesa po të kishte zbritur njëherësh. 

 ç) Zbritja graduale, domethënë lidhje e përhershme e të 

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

familjen e tij!) me burimin e Revelatës, kurse zbritja e njëhershme 

do të plotësohej brenda një etape, nuk do të ishte e përshtatshme 

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

familjen e tij!) sepse nuk do të përputhej me Revelatën më shumë 

se një herë. 

Fundi i ajetit 32 të sures “El Furkàn” thotë: “Ashtu e 

zbritëm që me atë të forcojmë zemrën tënde dhe Ne e sollëm atë 

ajet pas ajeti”. Ky ajet tregon shkakun e tretë, kurse ajeti objekt 

studimi tregon shkakun e dytë ndër katër shkaqet që kemi 

renditur. Por, këto elemente në tërësi zbulojnë në mënyrë të gjallë 

e të qartë shkaqet e frytet e zbritjes graduale të Kur‟ànit. 

 Ajeti vijues tregon mendjemadhësinë e kundërshtarëve 

injorantë dhe thotë: “Thuaj: „I besuat ose nuk i besuat atij 

(Kur‟àni nuk pëson ndonjë dëm) dhe kur ai (Kur‟àni) u lexohet 

atyre që u është dhënë dituri (prej librave të përparshëm), ata 

bien në sexhde me fytyrë për tokë.‟”. 
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Shënime 

Në ajetin e fundit të grupit të ajeteve objekt i studimit tonë, 

duhet të tërheqim vëmendjen dhe të bëjmë shënimet e 

mëposhtme: 

 1) Interpretuesit e Kur‟ànit besojnë se pas fjalisë: “i besuat 

ose nuk i besuat atij” vjen një fjali e hequr, të cilën ata e kanë 

vlerësuar në mënyra të shumta. Disa kanë thënë se kuptimi kësaj 

fjalie mund të jetë: është e barabartë nëse i besoni apo nuk i besoni, pasi 

kjo nuk i sjell asnjë dëm Kur‟ànit si mrekulli, sepse ai është i zbritur prej 

Krijuesit. 

 Disa të tjerë kanë vlerësuar se kuptimi do të jetë: është e 

barabartë nëse ju besoni apo nuk besoni në Kur‟ànin, gjithsesi dobia ose 

dëmi i veprimit tuaj shumë shpejt do të shpaloset para jush. 

 Gjithashtu ka mundësi që fjalia vijuese e këtij ajeti të jetë 

plotësuese për fjalinë “besoni…” dhe tregon se mosbesimi është 

shkaku i mospasjes dituri. Nëse ju do të kishit dituri, patjetër që 

do të besonit te Kur‟àni. Thënë ndryshe, kuptimi do të ishte: kur ju 

nuk i besoni Kur‟ànit, pa dyshim që individët e ndërgjegjshëm e të ditur i 

besojnë Kur‟ànit.  

 2) Qëllimi me frazën e ajetit “atyre që u është dhënë dituri 

para tij”, është për një grup prej dijetarëve jehuditë e të krishterë, 

të cilët besuan pasi dëgjuan ajetet e Kur‟ànit dhe i dëshmuan 

shenjat që kishin parë gjatë leximit të Teuràtit e të Inxhilit 

(Ungjillit). Kështu, ata u futën në radhën e besimtarëve të vërtetë 

dhe u bënë prej dijetarëve islamë. 
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 Në ajete të tjera të Kur‟ànit, kjo çështje plotësohet edhe më 

shumë, ashtu siç njofton i Larti me fjalën e Tij në ajetin 113 të sures 

“Àli Imràn”: “(Megjithatë) ata nuk janë të barabartë. Disa prej 

ithtarëve të librave të mëparshëm ka që janë në rrugë të drejtë 

dhe gjatë natës ata lexojnë ajetet e All‟llahut duke u lutur”. 

 3) Fjala e ajetit “jekhirr‟rrùne” ka kuptimin: ata bien në tokë 

pa vullnetin e tyre. Përdorimi i kësaj fjale në vend të fjalës sexhde, 

në vetvete është tregues shumë domethënës, sepse njofton se 

zemra e njerëzve që kuptojnë, kur dëgjojnë ajetet e Kur‟ànit, bëhet 

edhe më e ndërgjegjshme. Domethënë kur ata dëgjojnë të lexohet 

fjala e Krijuesit të Gjithëfuqishëm, i afrohen Atij dhe e madhërojnë 

Atë deri në atë gradë sa bien mbi tokë dhe të nënshtruar bëjnë 

sexhde pa vullnetin e pa përzgjedhjen e tyre.1 

 4) Fjala e ajetit “edhkàn” është shumësi i fjalës “dhakn” – 

nofull – por siç dihet, mjekra e njeriut nuk e prek tokën kur ai bie 

në sexhde. Ajeti me këtë fjalë shpreh se ata e ulin fytyrën e tyre 

mbi tokë përpara Krijuesit të tyre, aq sa edhe nofullat e prekin 

tokën gjatë sexhdes.  

 Interpretues të tjerë janë shprehur për një mundësi tjetër 

interpretimi të fjalës së ajetit “nofullat” dhe kanë thënë se njeriu 

gjatë sexhdes që bën, në radhë të parë vendos ballin mbi tokë, por 

nën efektin e nënshtrimit të plotë ndaj Krijuesit, kur bie në tokë 

                                                            
1 Ràgibi në “Mufredàt” thotë: “Folja „jekhirr‟rrùne‟ ka kuptimin e shushurimës 
së ujit që bie prej një lartësie ose të erës, prandaj fjala e të Lartit “jekhirr‟rrune 
suxh‟xheden” “bien në sexhde me fytyrë për tokë”, vë në dukje dy punë: 
rënien në sexhde dhe dëgjimin e zërit të tyre duke madhëruar All‟llahun në 
këtë pozicion (në sexhde). Zëri që ata nxjerrin kur madhërojnë All‟llahun, ngjan 
me shushurimën e ujit dhe asgjë më shumë. Argumenti për këtë mendim është 
fjala All‟llahut: “ata e madhërojnë Zotin e tyre dhe e falënderojnë Atë”.  
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për të bërë sexhde, ul në tokë edhe nofullat e tij. Përdorimi i kësaj 

shprehjeje në ajetin në fjalë thekson edhe më shumë kuptimin e 

foljes “jekhirr‟rrùne” – bien me krye në tokë.1 

 Ajeti vijues e shpjegon edhe më qartë fjalën që ata këndojnë 

kur bëjnë sexhde: “Thonë: „I madhëruar është Zoti ynë, premtimi 

i Zotit është i realizuar‟”. Me këtë fjalë, ata shprehin sa thellë ka 

hyrë besimi në zemrat e tyre, besimin e tyre të plotë në All‟llahun 

e në cilësitë e Tij të larta dhe shpresojnë në premtimin e Tij. Kjo 

fjalë e tyre përfshin besimin në Njësimin e All‟llahut (Teuhidin) 

dhe në cilësitë e qenësishme të All‟llahut të Lartësuar. Gjithashtu 

me këtë fjalë ata shprehin edhe besimin e tyre të plotë tek i 

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

mbi familjen e tij!) ata besojnë në profetësinë e tij dhe patjetër që 

besojnë edhe në Ringjallje. Kjo është fjala e parë e dëshmisë dhe 

mbi këtë bazë, bashkon të gjitha shtyllat e fesë në një fjali të vetme. 

 Për theksimin e besimit kaq fuqishëm, ata janë ndikuar prej 

argumenteve të Zotit të tyre dhe sexhden e bëjnë vetëm nga 

dashuria e madhe që kanë për All‟llahun. Ajeti i fundit i grupit të 

ajeteve objekt studimi thotë: “Ata bien me krye në tokë duke 

qarë (kur dëgjojnë të lexohet Kur‟àn) dhe kjo atyre u shton 

përuljen (ndaj All‟llahut)”. 

 Përsëritja e frazës “Ue jekhirr‟rrùne lil edhkàni” është një 

argument që tregon se ata do të bëjnë sexhde vazhdimisht. 

 Folja e kohës së tashme “jebkùne” - qajnë – që ka ardhur në 

këtë ajet, tregon se ata vazhdimisht do të qajnë për shkak të 

dashurisë së madhe që kanë për Krijuesin e tyre. 

                                                            
1 Tefsiri “El Meànij”, vëll. 15, f. 175.  
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 Edhe përdorimi foljes në kohën e tashme në frazën “ue 

jezijduhum khushùan” - u shton përuljen – tregon se ata kurrë nuk 

qëndrojnë në të njëjtën pozicion, por vazhdimisht orientohen të 

arrijnë majën e plotësimit dhe përulja e tyre ndaj All‟llahut shtohet 

gjithmonë. (Fjala e ajetit “khushùan” është gjendja e përuljes dhe e 

edukatës trupore e shpirtërore e njeriut para një personi të caktuar 

ose para një të vërtete të caktuar). 

 

Hulumtime 

 

1- Programimi për edukimin dhe mësimin 

 Prej mësimeve të rëndësishme që përfitojmë prej ajeteve që 

po studiojm është domosdoshmëria e vënies së një programi për 

çdo revolucion ose për çdo lëvizje kulturore, ideore, shoqërore 

dhe edukative. Nëse nuk plotësohet organizimi i këtij 

programimi, patjetër që dështimi do të jetë rezultati i 

pashmangshëm dhe e gjithë puna e mundi i derdhur do të shkojë 

kot. Kur‟àni Famëlartë nuk i zbriti të Dërguarit të All‟llahut (Paqja 

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

njëherësh, megjithëse ishte i depozituar në diturinë e plotë të 

All‟llahut. Kur‟àni iu paraqit të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

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

Kadrit i gjithi njëherësh, por zbritja e tij graduale vazhdoi për 23 

vjet me etapa kohore të ndryshme. E gjitha kjo në kuadrin e një 

programimi shkencor tepër të hollësishëm. 
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 Kur All‟llahu, i Gjithëfuqishmi dhe i Larti e bën një 

programim të këtillë, krahas diturisë e fuqisë së Tij absolute pa 

anë e pa fund. Nga ky programim kaq i detajuar patjetër që del 

fare qartë edhe detyrimi ynë për plotësimin e këtij parimi. 

Zakonisht ky nuk është ligj e obligim hyjnor, në atë mënyrë që 

ekzistenca e tij konkrete nuk ka të bëjë me ligjet, pasi programimi 

ekziston edhe në botën e ekzistencës. Është e pamundur të 

parashikohet përmirësimi i punëve në një shoqëri që gjendet në 

fazën e ndërtimit brenda një nate të vetme, sepse ndërtimi 

kulturor, qytetar, ideor, ekonomik dhe politik, patjetër që ka 

nevojë për shumë kohë. 

 Kjo do të thotë se ne, kur nuk e arrijmë rezultatin e kërkuar 

brenda një kohe të shkurtër, patjetër që kemi detyrë të mos 

shkurajohemi, të mos heqim dorë nga puna e përpjekjet tona dhe 

ta vazhdojmë punën e filluar. Përkundrazi duhet të hedhim 

patjetër vështrimin në të kaluarën dhe do të gjejmë se fitoret 

përfundimtare e të plota, zakonisht arrihen pas një kohe të gjatë. 

 

2- Lidhja ndërmjet diturisë dhe besimit 

 Një çështje tjetër që mund të përfitojmë prej ajeteve objekt 

studimi, është lidhja e diturisë me besimin (imànin). Ajetet në fjalë 

thonë: është e barabartë për ju si besuat, si nuk besuat, pasi 

dijetarët do të besojnë në All‟llahun e Lartësuar, madje do të 

besojnë me përuljen më të plotë dhe, për hir të dashurisë që kanë 

për Krijuesin, ata vazhdimisht do ta madhërojnë atë duke vënë 

kokën në tokë për t‟i bërë sexhde vetëm Atij. Për shkak të 

dashurisë së thellë që ata kanë për All‟llahun, e madhërojnë Atë 
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me përulje të plotë, atyre u rrjedhin lot prej syve dhe vazhdimisht 

do të cilësohen me këtë përulje të thellë dhe edukatë kaq të lartë 

në çdo shekull e në çdo kohë. 

 Vetëm të paditurit nuk u kushtojnë rëndësi të vërtetave, 

madje kur ndeshen me të vërtetat, ata i vënë në lojë e tallen me 

besimtarët. Ndodh që në disa raste, besimi ndikon tek injorantët, 

por ky ndikim është fare i dobët dhe i zhveshur prej dashurisë e 

përkushtimit gjatë adhurimit. 

 Përveç kësaj, ajeti e thekson me forcë gabimin e asaj teorie 

që propagandon se feja ka lidhje me injorancën ose se frika vjen 

prej së panjohurës. Ndërsa, Kur‟àni thekson të kundërtën e kësaj 

teorie të rreme, në shumë ajete të tij thotë: dituria dhe besimi janë 

binjakë, domethënë nuk mund të ketë besim të thellë e të 

qëndrueshëm pa dituri. Edhe dituria në të gjitha aspektet e saj, 

madje edhe në etapat më të përparuara, patjetër që ka nevojë për 

besimin. (Mendo mirë rreth kësaj çështjeje.) 
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Ajetet 110 - 111  

 

ْ  كُوِ  ٔا ُع َ   دۡب وِ  ٱِهَّلل
َ
   ْ ٔا ُع ۖۡ   دۡب ََ َم  ُّ  لرِهَّلل ۡب ٔاْ فَيَ ُع ة دَ ۡب ِهَّلٌل يّاة 

َ
ةٓ ُ  خ ٍَ شۡب

َ ٍۚ   ۡلۡب َِن  ُصۡب رۡب  ٱۡب َٓ  َوََّل ََتۡب
ة وَ  َٓ ِ َ َذ لَِم َشبِ ٗلا  بۡبَذ ِ ثَِػَٗلدَِم َوََّل َُتَةفِخۡب ث ٍۡب ُ  َوكُوِ  ٪١٠ َبۡيۡب َ ِ  ٱۡب ِي ِٱِهَّلل ًۡب  ٱِهَّلل َ  ل
 ُ ًۡب يَُسَ  ِهَّلل َ ا َول يۡبمِ  ََشِ ٞم ِِف ۥَحذِهَّللِخذۡب َوَلا ٍُ ۡب ُ  ل ًۡب يَُسَ  ِهَّلل َ ََ ۥ َول ِ ٌّ  ٞ ۖۡ  َوِِلّ ّلِ   ٱُّ

جَِ ۢا  ۡبهُ دَسۡب   ١٠٫َوَكّّبِ

“Thuaj: „Thërrisni All‟llah, ose thërrisni Err‟rrahmàn, me cilindo 

(emër) që ta thërrisni, Ai ka emrat më të bukur dhe ti mos e ngri 

zërin në namazin tënd, por as mos e ul fare dhe në mes kësaj 

gjej një rrugë të mesme.‟” 

“Thuaj: „Falënderimi është vetëm për All‟llahun, Ai s‟ka fëmijë, 

Ai s‟ka ortak në sundim dhe Ai s‟ka nevojë për ndihmës; Atë 

madhëroje me madhërimin që i takon.‟” 

 

 

Shkaku i zbritjes 

 

 Janë shprehur disa mendime në lidhje me shkakun e 

zbritjes së këtyre dy ajeteve të fundit të kësaj sureje të nderuar. 

Disa prej këtyre shkaqeve janë cituar prej autorit të librit 

“Muxhmeul Bejjàn”, të transmetuara prej Ibni Ab‟bàsit, i cili 
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tregon se i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) një natë në Mekë ishte në 

sexhde dhe po lutej duke thënë: “jà Rrahmànu jà Rrahimu” (o i 

Gjithëmëshirshëm, o Mëshirëmadh). Ndërkaq politeistët 

(mushrikët e Mekës) për të akuzuar të Dërguarin e All‟llahut 

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

thanë: “Ai na bën thirrje të adhurojmë vetëm një Zot, kurse për 

vete u lutet dy zotave!” Me këtë shprehje ata e kishin për fjalët e të 

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

dhe mbi familjen e tij!) kur lutej: “jà Rrahmànu, jà Rrahimu”. 

Atëherë zbritën ajetet e mësipërme.1 

 

 

Komentimi 

 

Pretekstet e fundit dhe justifikimet e fundit 

 Pas një vargu pretekstesh që nxirrnin politeistët para 

thirrjes së të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), të cilat kanë lidhje me ajetet që kemi në dorë, 

i fundit ishte: përse i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

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

me shumë emra, ndërkaq bën thirrje për të adhuruar vetëm 

All‟llahun. Kur‟àni Famëlartë u përgjigjet atyre me fjalën e të 

Lartit: “Thuaj: „Thërrisni All‟llah, ose thërrisni Err‟rrahmàn, me 

cilindo (emër) që ta thërrisni, Ai ka emrat më të bukur‟”. Atyre, 

                                                            
1 Referoju tefsirit “Mexhmaul Bejàn” në komentimin e ajetit në fjalë.  
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politeistëve, u janë verbuar sytë dhe zemrat, janë fare të 

shkujdesur ndaj ngjarjeve e ndodhive të jetës së tyre të 

përditshme. Në një kohë që ata përmendnin emra të ndryshëm 

për një person të vetëm, ose për një vend të vetëm, megjithëse 

secili prej këtyre emrave me të cilët ata thërresin personin, apo 

vendin e caktuar, bën të njohur vetëm një pjesë, ose vetëm njërën 

prej cilësive të atij personi ose të atij vendi. 

 Pra, a ka gjë të çuditshme që për Krijuesin të ketë disa emra 

që janë në përshtatshmëri me punët e Tij dhe me cilësitë e Tij të 

plotësuara; për Atë që është Absolut në ekzistencën e Tij e në 

cilësitë e Tij, për Atë që është burimi i të gjitha cilësive të 

plotësuara dhe burimi i të gjitha të mirave? Ai dhe vetëm Ai, i 

Gjithëfuqishmi, Ai dhe vetëm Ai, Fuqiploti ka në dorë timonin e 

kësaj bote dhe të të gjithë ekzistencës! 

 All‟llahu i Lartësuar nuk mund të njihet dhe nuk mund t‟i 

drejtohesh Atij në intimitet e në mënyrë konfidenciale (munàxhàt) 

vetëm me një emër? Jo, në asnjë mënyrë, sepse në lutjen tënde Ai 

duhet të thirret patjetër me emrat e Tij të bukur dhe me cilësitë e 

Tij të pakufizuara dhe të pakushtëzuara. Ai duhet të thirret me ato 

cilësi të larta që shprehin Qenien e Tij të lartë, pavarësisht se fjalët 

tona janë të kufizuara, ashtu siç janë të kufizuara mundësitë tona 

dhe të gjitha sendet tona të tjera. Madje fjalët tona janë aq të 

kufizuara sa na mundësojnë të përmendim madhërinë e Tij vetëm 

me disa emra. Ndodh kështu sepse dituria jonë, sado e madhe të 

jetë, përsëri është tepër e kufizuar, madje edhe vetë i Dërguari i 

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

familjen e tij!), pavarësisht nga pozita e tij e lartë e profetësisë, nga 

shpirti i tij i madh dhe nga rëndësia e madhe që ai ka, në lutjet e tij 
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intime thoshte: “Ne nuk të njohim Ty ashtu siç është e drejtë të 

njihesh Ti”.  

 Në të vërtetë, All‟llahu i Lartësuar në lidhje me çështjen e 

njohjes së Tij prej njerëzve, nuk e ka lënë këtë çështje në horizontin 

e mendjeve e të përvojave tona të veçanta, por na ka ndihmuar 

shumë që të njohim Qenien e Tij të madhëruar. Për këtë, Ai e ka 

përmendur veten e Tij në Kur‟ànin Famëlartë me shumë emra të 

vëna në gjuhët e Profetëve të Tij. Numri i emrave të Tij të 

shenjtëruar arrin deri në një mijë. 

 Është e natyrshme që të gjithë këta janë emra të All‟llahut 

dhe çdo kuptim që shpreh secili prej emrave të Tij, është një shenjë 

që tregon se qenia e Tij është e dëlirë nga çdo e metë e nga çdo 

nevojë. Megjithëkëtë, të gjitha këto linja e shenja përfundojnë në 

një pikë të vetme dhe, në asnjë mënyrë e në asnjë rast, nuk e 

pakësojnë rëndësinë e Njësimit të All‟llahut dhe të cilësive të Tij. 

 Një pjesë prej emrave të bukur të All‟llahut, në raport me 

ne njerëzit, marrin një rëndësi e madhështi më të madhe në 

krahasim se emrat e tjerë të Tij. Pikërisht  këta emra të bukur të 

All‟llahut të Lartësuar na japin njohuri dhe na ndërgjegjësojnë 

edhe më shumë që t‟i kuptojmë në gjerësinë e madhështinë e 

cilësive të larta hyjnore që shprehin ata, siç janë të emërtuar në 

Kur‟ànin Famëlartë dhe në transmetimet islame me emrin e 

përbashkët: emrat e bukur (el esmàul husnà). Në një transmetim 

shumë të njohur të ardhur prej të Dërguarit me udhëzimin për 

rrugën e drejtë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) mësojmë se ai ka thënë: “Për All‟llahun ka 

nëntëdhjetë e nëntë emra dhe kush i numëron këto emra, ai hyn 

në Xhennet”. 
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 Për nëntëdhjetë e nëntë emrat e bukur të All‟llahut ka një 

shpjegues të hollësishëm, të cilin ne e kemi vënë në fundin e 

bisedës në lidhje me ajetin 180 të sures “El A‟ràf”, në përputhje me 

fjalën e të Lartit: “All‟llahu ka emrat më të bukur, prandaj 

lutjuni Atij me ato emra”. 

 Por duhet të kuptojmë se qëllimi me numërimin e emrave 

të bukur të All‟llahut nuk është vetëm lakimi i atyre emrave, që 

njeriu të bëhet prej banorëve të Xhennetit dhe prej atyre që u 

pranohet lutja. Jo, qëllimi është pajisja e njeriut me moralin e 

emrave të bukur të All‟llahut dhe përvetësimi i rrezeve që 

lëshojnë këta emra, si për shembull emrat: “El àlimu” (dijetari), 

“Err‟rrahmanu” (i Gjithëmëshirshmi), “Err‟rrahimu” 

(Mëshirëmadhi), “El Xhev‟vàdu” (Bujari), etj.; si dhe rrënjosja e 

kuptimit të këtyre emrave te vetja, derisa të meritojmë të bëhemi 

prej banorëve të Xhennetit dhe prej atyre që u pranohet lutja. 

 Është rasti të përmendim dialogun e transmetuar prej 

Hish‟shàm bin El Hakem dhe të cituar prej shejhut Sadùk në librin 

“Et Teuhidu”, ku thuhet: 

 “Hishàm bin El Hakem tregon: „Pyeta Ebù Abdullahun – 

Imam Sadikun (Paqja qoftë mbi të!) për emrat e All‟llahut të 

Madhëruar dhe për rrënjën e këtyre emrave: prej cilës fjalë ka dalë 

emri All‟llah?‟ 

 Ai më tha: „O Hish‟shàm, emri All‟llah ka dalë prej fjalës 

“ilàh” që presupozon të adhuruarin, por emri nuk është i 

emërtuari me atë emër, prandaj kush adhuron emrin dhe ajo të 

emërtuarin me atë emër, në të vërtetë ka mohuar dhe nuk ka 

adhuruar asnjë send. Gjithashtu, kush adhuron emrin dhe 
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kuptimin e atij emri, ai ka bërë shirk, i ka vënë All‟llahut shok e 

ortak, pasi ka adhuruar dy, kurse ai që adhuron kuptimin e emrit 

dhe jo emrin, ky është Njësimi i All‟llahut (Teuhidi); a e kuptove o 

Hish‟shàm?‟ 

 Hish‟shàmi i tha: „Më flit edhe më shumë‟. 

 Atëherë ai (Paqja qoftë mbi të!) tha: „All‟llahu i 

Gjithëfuqishëm ka nëntëdhjetë e nëntë emra, sikur emri të ishte i 

emërtuari, patjetër çdo emër prej këtyre 99 emrave do të ishte zot. 

Prandaj, o Hish‟shàm edhe emri All‟llah me kuptimin që shpreh, 

tregon se çdo emër prej emrave të bukur nuk janë All‟llahu. Edhe 

fjala “bukë” është emër për diçka që hahet, fjala “ujë” është emër 

për diçka që pihet, fjala “rrobë” është emër për diçka që vishet dhe 

fjala “zjarr” është emër për diçka që digjet‟”1. 

 Tani le të kthehemi te ajetet tona objekt studimi. Në fundin 

e ajetit që kemi në studim, shikojmë se politeistët flisnin ndërmjet 

tyre për namazin e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke thënë: “Ai na 

fyen me zërin që ngre gjatë faljes së namazit e adhurimit që kryen. 

Ç‟është ky adhurim?” Menjëherë për të Dërguarin e All‟llahut 

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

erdhi udhëzimi me fjalën e të Lartit që e urdhëron: “Dhe ti mos e 

ngri zërin në namazin tënd, por as mos e ul fare dhe në mes të 

kësaj gjej një rrugë të mesme”. 

 Në terminologjinë e juristëve të fesë (fukahave), ky ajet s‟ka 

të bëjë as me namazet që falen me zë të lartë, as me namazet që 

                                                            
1 “Teuhidus Sadùk”, cituar prej tefsirit “El Mizàn” në komentimin e ajetit në 
fjalë.  
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falen pa zë. Qëllimi ka të bëjë me mostejkalimin e kufirit në 

ngritjen e zërit dhe me uljen fare të zërit gjatë këndimit të 

Kur‟ànit. Me pak fjalë, ajeti thotë: gjatë faljes së namazit mos 

këndo Kur‟an me zë aq të lartë, sa zëri yt të ngjasojë si britmë, por 

as mos e ul zërin aq shumë, sa këndimi i Kur‟ànit të reduktohet 

vetëm në luajtjen e buzëve, pa nxjerrë asnjë fije zëri. 

 Shkaqet e zbritjes që kanë ardhur në lidhje me këto ajete 

dhe të përmendura prej shumë interpretuesve të Kur‟ànit, janë 

transmetuar prej Ibni Ab‟bàsit dhe e përforcojnë këtë kuptim.1 

 Në lidhje me komentimin e këtij ajeti, nuk jemi referuar në 

tefsire të tjera. 

 Për sa i përket kufirit mesatar të ngritjes së zërit gjatë 

këndimit të Kur‟ànit dhe këndimit pa zë, të dyja rastet janë të 

ndaluara. Kufiri për këndimin e Kur‟ànit me zë të ngritur do të 

thotë që këndimi i Kur‟ànit me zë të lartë të mos ngjajë si britmë, 

kurse kufiri për këndimin e Kur‟ànit me zë të ulët do të thotë që 

Kur‟àni të mos këndohet me zë aq të ulët, sa të ngjajë me 

mërmëritjen, që nuk e dëgjon as vetë ai që e këndon. 

 Në tefsirin e Ali bin Ibrahimit, prej Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) transmetohet se ai në lidhje me interpretimin e këtij 

ajeti ka thënë: “Këndimi i Kur‟ànit me zë është ngritja e zërit, 

kurse këndimi pa zë, është ulja deri në atë shkallë sa nuk e dëgjon 

as vetë kënduesi, prandaj lexo Kur‟àn në mes këtyre të dyjave”.2 

 Për sa i përket namazeve ditore që falen pa zë dhe 

namazeve që falen me zë, siç kemi theksuar më sipër, ka një 

                                                            
1 Mund të lexoni në tefsirin “Nuruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 233 dhe në vijim.   
2 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 234.  
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dispozitë tjetër, ose një kuptim tjetër. Pra, për këtë çështje ka 

argumente të përmendura në librin “Namazi” prej juristëve tonë 

të fesë (fukahave) - All‟llahu qoftë i kënaqur prej atyre! – të cilët kanë 

bërë studime të hollësishme në lidhje me këtë ajet.  

 

 

Hulumtime 

 

 Dispozita islame në lidhje me këndimin e Kur‟ànit mes 

këndimit me zë të lartë dhe atij pa zë, na lë ta kuptojmë këtë 

çështje në dy aspekte: 

 1) Mos i kryeni adhurimet tuaja në atë mënyrë që ato të 

jenë pretekst në dorën e armiqve, që ata të vënë në lojë dhe të 

sjellin argumente kundër jush. Prandaj është më mirë që 

adhurimet tuaja të jenë të shoqëruara me një lloj madhështie, 

qetësie dhe edukate, që të pasqyrojnë një model për madhështinë 

e edukatës islame dhe platformës së adhurimit në Islam.  

 Personat që mbajnë ligjërata fetare me zë të lartë gjatë 

kohës kur njerëzit janë në pushim, veçanërisht kur flasin para 

mikrofonit të bindur se duke folur me zë të lartë, fjala e tyre do të 

arrijë te të tjerët, mendojnë gabim. Puna e tyre në këtë mënyrë 

është e kundërta e edukatës islame në kryerjen e adhurimeve, 

sepse rezultati do të jetë e kundërta e asaj që kërkon kumtimi i 

çështjeve të fesë. 
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 2) Ky orientim duhet të jetë parim për ne në të gjitha punët 

e në të gjitha programet tona shoqërore, politike dhe ekonomike, 

në mënyrë që të gjitha këto të jenë sa më larg ekstremitetit, larg 

tejkalimit të kufirit dhe larg lënies mangët, ashtu siç urdhëron i 

Larti me fjalën e Tij: “dhe në mes kësaj gjej një rrugë të mesme”. 

 Tani arritëm në ajetin e fundit të sures “El Isrà”. Ajeti i 

fundit i kësaj sureje të uruar përfundon me lavdërimin dhe 

falënderimin e All‟llahut, ashtu siç filloi me dëlirjen e All‟llahut 

prej të metave, mangësive dhe nevojave. Në të vërtetë, ky ajet 

është një përmbledhje e fundit për të gjitha studimet në fushën e 

Njësimit të All‟llahut (Teuhidit), të trajtuara në këtë sure, që të 

gjitha janë fryt i kuptimeve që përmbajnë ajetet e kësaj sureje. Në 

ajetin e fundit të kësaj sureje, All‟llahu i Lartësuar i flet 

drejtpërdrejt të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) dhe e urdhëron: “Thuaj: „Falënderimi 

është vetëm për All‟llahun, Ai s‟ka fëmijë, Ai s‟ka ortak në 

sundim dhe s‟ka nevojë për ndihmës‟”. 

 Ky Zot me cilësi të tilla është më i lartë nga gjithçka që ti 

mund të mendosh rreth Tij, prandaj: “Atë madhëroje me 

madhërimin që i takon”. 

 

Në këtë ajet konstatojmë disa çështje: 

1- Përpjesëtimëria e tri cilësive 

 Në ajetet e mësipërme u theksuan tri cilësi prej cilësive të 

larta të All‟llahut. Pas ardhjes së urdhrit në fundin e ajetit u bënë 

plot katër cilësi, të cilat janë: 
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 a) All‟llahu s‟ka fëmijë, sepse të pasurit fëmijë tregon se Ai 

ka nevojë, se është trup dhe me Atë ka të ngjashëm, por Krijuesi i 

Gjithëpushtetshëm nuk është trup, s‟ka nevojë të ketë fëmijë dhe 

për Atë s‟ka të ngjashëm. 

 b) All‟llahu s‟ka shok e ortak, ashtu siç thotë ajeti: “Ai s‟ka 

ortak në sundim”, sepse ekzistenca e një ortaku tregon kufizim të 

fuqisë, të qeverisjes e të sundimit. Është argument që tregon 

pamundësi e dobësi dhe se për Atë ka të ngjashëm, kurse Krijuesi 

i Gjithëpushtetshëm është krejtësisht i dëlirë nga cilësi të tilla që 

shprehin mangësi. Gjithashtu, fuqia dhe qeverisja e Tij janë të 

pakufizuara dhe për Atë nuk mund të gjendet e nuk mund të ketë 

një të ngjashëm.  

 c) All‟llahu s‟ka nevojë të ketë ndihmës e mbrojtës , siç ka 

nevojë njeriu kur ndeshet me probleme e me disfata. Prandaj, ajeti 

thotë: “dhe Ai s‟ka nevojë për ndihmës”. 

 Mohimi i cilësive që shprehin mangësi dhe nevojë për 

Krijuesin konsiderohet parim bazë. Ajeti mohon në mënyrë 

kategorike që për Krijuesin të ketë ndihmës e të ngjashëm dhe, 

është e barabartë qoftë në nivel të ulët, siç është pasja e fëmijës, 

qoftë në nivel të barabartë, siç është pasja e një ortaku, qoftë në 

nivel të lartë, siç është nevojë për një ndihmës.  

 Dijetari i madh Et Tabresij në librin “Muxhmeul Bejjàn” ka 

cituar qartë prej disa interpretuesve të Kur‟ànit, emrat e të cilëve 

ai nuk i ka përmendur, por ka përmendur fjalën e tyre: “Këto ajete 

hedhin poshtë tri besime të devijuara të tri grupeve. Grupi i parë 

janë të krishterët dhe jehuditë, të cilët pohojnë ekzistencën e një 

biri për Krijuesin; grupi i dytë janë idhujtarët arabë, të cilët 
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pretendonin ekzistencën e një ortaku për të Gjithëpushtetshmin 

dhe çdo mëngjes dhe në rite të veçanta thoshin: „Iu përgjigjëm 

thirrjes sate, për ty s‟ka ortak, përveç një ortaku të vetëm‟; kurse 

grupi i tretë janë adhuruesit e yjeve dhe të zjarrit, të cilët pohojnë 

ekzistencën e një ndihmësi e mbrojtësi për Krijuesin”. 

 

2- Ç‟është madhërimi (tekbiri)? 

 Kur‟àni thekson që i Dërguari urdhërohet të madhërojë 

All‟llahun, në kuptimin që madhërim do të thotë besim të plotë në 

madhërimin e Tij dhe jo vetëm përmendja me gojë e fjalës 

(All‟llàhu ekber) – All‟llahu është më i madhi. 

 Besimi se All‟llahu është më i madhi do të thotë të mos e 

krahasojmë atë me krijesat dhe të themi se All‟llahu është më i 

madh se ato, sepse një krahasim i tillë është i gabuar që në bazë. 

Përkundrazi është detyrë të konsiderojmë se All‟llahu është më i 

madhi pa e krahasuar Atë më ndonjë send, ashtu siç na mëson 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) me tezën e tij të shprehur me pak 

fjalë, por me kuptim të madh. Ja teza e tij tekstualisht: 

 “Një burrë në prani të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) 

tha: „All‟llahu është më i madhi (All‟llàhu ekber)‟. 

 Menjëherë ai (Paqja qoftë mbi të!) i tha: „All‟llahu është më i 

madh se cila gjë‟? 

 Burri tha: „Më i madh se të gjitha sendet‟. 

 Ai (Paqja qoftë mbi të!) tha: „E kufizove Atë‟. 
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 Burri tha: „Si të them‟? 

 Ai (Paqja qoftë mbi të!) tha: „Thuaj All‟llahu është më i madh 

nga sa mund të cilësohet‟”.1 

 Në një transmetim tjetër të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!), lexojmë: “Xhumej bin Umejr tregon: „Ebù Abdullahu 

(Paqja qoftë mbi të!): më tha: „Nga cili send është më i madh 

All‟llahu‟? 

 Unë thashë: „All‟llahu është më i madh se çdo send‟. 

 Ai (Paqja qoftë mbi të!) tha: „Ka një send që është më i madh 

se Ai‟. 

 Thashë: „Cili është ai send?‟ 

 Ai (Paqja qoftë mbi të!) tha: „Më i madh nga sa mund të 

cilësohet‟”.2  

 

3- Përgjigje për këtë pyetje 

 Këtu mund të shtrojmë pyetjen: si qëndron falënderimi e 

lavdërimi i Krijuesit në ajetin e mësipërm përballë cilësive 

negative, në një kohë që ne dimë se falënderimi (hamd) qëndron 

kundrejt cilësive të vetvetishme, si dituria e fuqia, kurse cilësi të 

tilla, si mohimi i birit, i ortakut e i ndihmësit, janë në harmoni me 

dëlirjen (tesbijh) e All‟llahut prej të metave e nevojave? 

 Në përgjigje të kësaj pyetjeje, themi: megjithëse cilësitë 

negative dhe cilësitë e qenësishme janë të ndryshme prej njëra-

tjetrës dhe janë në përshtatje me falënderimin vetëm nga ana e 

jashtme (sendi konkret), të dyja llojet e cilësive janë të 

domosdoshme: mohimi i injorancës për Krijuesin, është i 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 239.  
2 Burimi i mësipërm.  
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domosdoshëm për të vërtetuar diturinë për Atë, por edhe 

vërtetimi i diturisë për Atë, është i domosdoshëm për të mohuar 

injorancën për Atë. 

 Bazuar mbi këtë shpjegim, s‟ka asnjë pengesë që 

ndonjëherë të përmendet domosdoshmëria dhe herë tjetër 

përmendja e të Domosdoshmit, ashtu siç është përmendur dëlirja 

e All‟llahut prej të metave e nevojave në fillim të kësaj sureje me 

fjalën e Tij të lartë: “Pa të meta është Ai, i Cili e kaloi robin e Vet 

në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (Qabesë) deri në 

Mesxhidi Aksà”. 

Lutja e mbylljes: O Zoti im mbushi zemrat tona me dritën e 

diturisë që ne të jemi të nënshtruar ndaj madhështisë Tënde, që të 

besojmë në ato që Ti ke premtuar, të jemi të përpiktë në ato që Ti 

ke urdhëruar, të mos adhurojmë asgjë tjetër përveç Teje dhe të 

mbështetemi vetëm te Ty! 

Zoti ynë, bëj mbarë për ne që në jetën e përditshme të mos 

dalim jashtë cakut të arsyes, në punët tona të mos biem në asnjërin 

ekstrem, të mos e tejkalojmë kufirin dhe të mos lëmë gjë mangët! 

 Zoti ynë, vetëm Ty të takon falënderimi e lavdërimi, vetëm 

Ti je më i madhi, Ti je më i madh dhe nuk mund të kufizohesh me 

ndonjë cilësim, fali mëkatet tona, forcoi hapat tonë, na ndihmo 

kundër armiqve tanë, fitoret tona çoi deri në fitoren 

përfundimtare të reformatorit Mehdi (Paqja qoftë mbi të!), bëj 

mbarë për ne të plotësojmë këtë tefsir, na fut nën mëshirën Tënde 

dhe na prano në kënaqësinë Tënde! 
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Sure “El Kehf” 
 

Kjo sure ka zbritur në Mekë 

dhe ka 110 ajete 
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Cilësitë e larta të sures “El Kehf” 

 1- Transmetohet se i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet 

e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “A doni t‟u 

tregoj për një sure të cilën e kanë shoqëruar shtatëdhjetë mijë 

engjëj kur ajo zbriti dhe madhështia e saj mbushi hapësirën në 

mes qiellit e tokës?” Ata thanë: “Posi jo”. 

 I Dërguari i All‟llahut Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: “Surja „as‟hàbul kehf‟, kush e lexon 

këtë sure ditën e Xhuma, All‟llahu i fal atij mëkatet deri në 

Xhumanë tjetër dhe tri ditë më shumë, i jep një dritë që arrin 

qiellin dhe e ruan prej sprovës së Dexh‟xhàlit”.1 

 2- I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush mëson 

përmendësh dhjetë ajete prej sures “El Kehf”, nëse atë e arrin 

Dexh‟xhàli, nuk i shkakton asnjë dëm; kush mëson përmendësh 

ajetet e fundit të sures “El Kehf”, ato do të jenë dritë për Ditën e 

Kiametit”.2  

 3- Imami Ebù Abdullah Es‟sàdik (Paqja qoftë mbi të!), në 

lidhje me mirësitë e sures “El Kehf” ka thënë: “Kush e këndon 

suren “El Kehf” çdo natë Xhumaje, ai nuk vdes ndryshe, veçse 

                                                            
1 “Mexhmaul Bejàn”, vëll. 3, f. 477.  
2 Burimi i mësipërm.  
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dëshmor; atë e ringjall All‟llahu së bashku me dëshmorët dhe 

Ditën e Kiametit ai do të qëndrojë së bashku me ta”.1 

Shpesh kemi thënë se madhështia e sureve të Kur‟ànit, 

efekti i tyre shpirtëror dhe begatia e tyre morale, në të vërtetë janë 

për shkak të besimit (imànit) në to dhe të punës sipas përmbajtjes 

së tyre. 

 Një pjesë e rëndësishme e kësaj sureje shpalos tregimin e 

lëvizjes së një grupi të rinjsh kundër adhurimit të idhujve të 

shekullit në të cilin ata jetuan dhe kundër mashtruesit demagog të 

kohës së tyre. Por, kjo lëvizje e tyre e vuri në rrezik jetën e të 

rinjve. Ata do të kishin vdekur, nëse nuk do të ishin të rrethuar 

me kujdesin e veçantë të Krijuesit, prandaj kthimi i vëmendjes në 

të vërtetën e këtij fakti e ndriçon zemrën me dritën e besimit, e 

ruan njeriun prej mëkateve e fajeve dhe e mbron atë prej 

mashtrimeve të demagogëve, gjithashtu e mbron atë që të mos 

shkrihet në mjedisin e shprishur që e rrethon. 

 Ajo që ndihmon në plotësimin e këtij efekti në shpirtrat e 

në zemrat e njerëzve, ka të bëjë me faktin se kjo sure përshkruan 

cilësitë e botës së ahiretit, ditën e dhënies llogari, të ardhmen e 

zymtë e të pashpresë që i pret mohuesit mendjemëdhenj. 

Njëkohësisht thekson domosdoshmërinë për të pasur në qendër të 

vëmendjes diturinë absolute të Krijuesit, me të cilën Ai ka rrethuar 

të gjitha sendet.  

 Të gjitha këto e ruajnë njeriun prej kurtheve të djallit, bëjnë 

që drita e besimit të rrezatojë në të, që zemra e tij të mbështillet me 

mburojën e ruajtjes prej mëkateve. Përfundimi do të jetë qëndrimi 

                                                            
1 “Mexhmaul Bejàn”, vëll. 3, f. 477.  
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i tij së bashku me dëshmorët dhe me ata që thonë vetëm të 

vërtetën. 

 

 

Përmbajtja e sures “El Kehf” 

 Kjo sure fillon me falënderimin për Krijuesin e 

Gjithëpushtetshëm dhe mbaron me Njësimin e All‟llahut 

(Teuhidin), besimin (imànin) dhe me punën e mirë. 

 Kjo sure e uruar - si shumica e sureve që janë zbritur në 

Mekë – flet për çështjen e fillimit të jetës, Ringjalljes, nxit punën e 

mirë, por edhe frikëson. Në këtë sure vihet theksi mbi një çështje 

tepër të rëndësishme, për të cilën kanë nevojë të ngutshme 

myslimanët në ditët e sotme: mosdorëzimi i pakicës besimtare, 

sado pak që të jenë, në dorën e shumicës jobesimtare, sado e 

fuqishme dhe fortë të jetë. Në këtë sure theksohet detyra e pakicës 

besimtare që të punojë, ashtu siç punoi grupi i vogël i banorëve të 

shpellës (as‟hàbul kehfi), domethënë të largohet prej mjedisit të 

shprishur dhe të lëvizë kundër atij mjedisi. 

 Nëse kjo pakicë ka fuqi t‟i kundërvihet mjedisit të 

shprishur, atëherë ata kanë detyrim të futen në luftë në rrugën e 

All‟llahut dhe të ndeshen me armikun ballë për ballë. Nëse s‟kanë 

mundësi të ndeshen ballë për ballë me armikun, atëherë kanë 

detyrë të emigrojnë, domethënë të largohen për atij mjedisi të 

shprishur. 

 Një nga tregimet e kësaj sureje është edhe tregimi për dy 

persona, njëri prej të cilëve ishte i pasur, por jo besimtar, kurse 
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tjetri ishte i varfër e i pafuqishëm, por ishte besimtar. Besimtar i 

varfër e i pafuqishëm ishte i qëndrueshëm në besimin e tij, 

prandaj ai jo vetëm që nuk e uli as nderin, as dinjitetin, as besimin 

e tij para të pasurit, por e këshilloi dhe e udhëzoi atë në rrugën e 

drejtë. Kur u bind se këshilla e udhëzimi nuk i sollën të pasurit 

asnjë dobi, atëherë ai u shfajësua prej tij dhe patjetër që 

ballafaqimi përfundoi me fitoren e besimtarit të varfër. 

 Ky tregim i këshillon myslimanët, veçanërisht myslimanët 

në fillimet e Islamit, dhe u thotë atyre: në të vërtetë, rruga e të 

pasurve mendjemëdhenj e mohues ka treguar se ata përkohësisht 

shfaqin një aktivitet të vrullshëm, por aktiviteti i tyre shuhet 

shumë shpejt, ashtu siç shuhet zjarri me ujë. Përfundimi do të jetë 

fitorja e besimtarëve. 

 Në këtë sure gjendet edhe tregimi që flet për Mùsànë e 

Hidrin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi ta!) ku theksohet se 

Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) nuk pati durim 

kundrejt disa punëve, të cilat në pamje të jashtme dukeshin të 

dëmshme, por që realisht ishin të mbushura me qëllime të mëdha 

dhe me interesa të larta, gjë të cilën Mùsài (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të!) e mësoi prej shpjegimeve të Hidrit (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!). Prandaj, Mùsài (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) u pendua për nxitimin e tij. 

 Në tregimet e kësaj sureje të uruar ka edhe një mësim për të 

gjithë: të mos shikojnë vetëm anën e jashtme të ngjarjeve e të 

punëve, por le të vështrojnë me aq sa është e mundur edhe prapa 

kësaj ane të jashtme, le të vështrojnë edhe kuptimin e brendshëm 

që ato kanë. 
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 Në këtë sure shpjegohen gjendjet e Dhul Karnejnit dhe 

mundësia që ai pati për të përshkuar botën nga Lindja në 

Perëndim. Tregohet se si u takua me popuj të shumtë me edukatë 

e me ligje të ndryshme dhe së fundi pati mundësi të ndihmojë disa 

njerëz që t‟i bënin ballë komplotit të je‟xhùxhë-me‟xhùxhëve; 

tregohet si ndërtoi për ata njerëz një digë të hekurt për të prerë 

rrugën prej nga ndërmerrnin je‟xhùxhë-me‟xhùxhët sulmet e tyre. 

(Hollësi të shkurtra për të gjitha këto shenja, me lejen e All‟llahut 

të Lartësuar do të jepen në vijim). Patjetër edhe ky tregim është 

argument për myslimanët që ata ta përgatisin veten me një 

horizont sa më të gjerë për të depërtuar në Lindje e në Perëndim, 

me qëllim që të bashkohen e të përforcohen kundër armiqve të 

ngjashëm me je‟xhùxhë-me‟xhùxhët. 

 Është kuptimplotë edhe fakti që kjo sure flet për tri tregime 

(banorët e shpellës, tregimin e Mùsàit me Hidrin dhe tregimin e 

Dhul Karnejnit). Këto tri tregime, ndryshe nga shumica e 

tregimeve të përmendura në Kur‟àn, nuk janë përsëritur në ndonjë 

sure tjetër të Kur‟ànit (në ajetin 96 të sures “El Enbijà”, flitet për 

je‟xhùxhë-me‟xhùxhët, por nuk përmendet Dhul Karnejni). Ky 

tregim shpreh vetëm njërën prej veçantive të kësaj sureje të uruar. 

 Pra, kjo sure përmban koncepte edukative mbresëlënëse në 

të gjitha gjendjet. 
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Ajetet 1 - 5 

ِ  ِمۡسِب ًِ   لرِهَّللِنَٰمۡح  ٱِهَّلل   لرِهَّللِ  

 

ٍۡب ُ   َ ِ  ٱۡب ِيٓ  ِٱِهَّلل َُزَل لََعَ  َخجۡبِ هِ  ٱِهَّلل
َ
ُ  ىۡبِهَت َت    ًۡب َ ۡبَ و  ِهَّلل َ ََٔجۜة ۥ َول ة ١ ِع ٍا ِ ُِِذَر َرّ   َّلِ

 َ ُّ َوُ بَّّشِ ُۡب ُ َِ لِهَّلل ٌّ ا  ة َطِ ي ا شا
ۡب
ٌِِِۡيَ ثَأ ٍُ ۡب ۡب ََ   ل ِي ئَُن  ٱِهَّلل ٍَ ًۡب  ىلِهَّلل يَِ  خِ  َح ۡب ُٓ َ نِهَّلل ل

َ
  

ة  ِا ًرا َ َص جۡب
َ
ا مِهَّلل ِهسِۡيَ  ٢  ثَ ا

َ
ََ   َوُ ِِذَر ٣ ذِ ِّ خ ِي ٔاْ  ٱِهَّلل ُ َذَ  كَةل ُ   َتِهَّلل ا  ٱِهَّلل ة ٤ َوَلا  ِهَّلٌل

ً ثِِّ  ُٓ َ ًۡب  إِن َحُلٔلَُٔن إَِّلِهَّلل ۦل ِٓ ِ  ْ فۡبَن
َ
َۡب   ٌِ حا ََتۡبُرُج  ٍَ ِ ًۡب  َنُّبَتۡب َ  ِٓ ِ ٖم َوََّل ٓأِلثَةٓن

َۡب ِعيۡب ٌِ  
  ٥َنِذثاة 

Me ermin e All‟llahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëmadhit 

 

“Falënderimi i takon vetëm All‟llahut, i Cili i shpalli robit të Vet 

librin, në të cilin bëri të mos ketë asnjë kundërthënie.”  

“(E shpalli) të saktë për t‟i paralajmëruar (jobesimtarët) për 

dënimin e Tij të rëndë dhe për të përgëzuar besimtarët që bëjnë 

punë të mira se ata do të kenë një shpërblim të bukur.”  

“Në atë (në shpërblimin e bukur) do të qëndrojnë përgjithmonë.”  

“Për t‟u tërhequr vërejtje atyre që thanë se All‟llahu ka fëmijë.”  
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“Për të cilin (fëmijën), as ata e as të parët e tyre s‟kanë asnjë 

dituri. Sa e rëndë është ajo fjalë që del prej gojës së tyre, pasi 

nuk thonë gjë tjetër veçse gënjeshtër.” 

 

 

Komentimi 

 

Fillon me emrin e All‟llahut dhe me Kur‟ànin 

 Edhe sure “El Kehf”, ashtu si disa sure të tjera të Kur‟ànit 

fillon me falënderimin për All‟llahun, por meqenëse falënderimi 

është vetëm për një punë ose vetëm për një cilësi të rëndësishme 

të përcaktuar dhe të kërkuar, këtu falënderimi është për zbritjen e 

Kur‟ànit, në të cilën s‟ka asnjë kundërthënie. Ajeti thotë: 

“Falënderimi i takon vetëm All‟llahut që i shpalli robit të Vet 

librin, në të cilin bëri të mos ketë asnjë kundërthënie”. 

 Kur‟àni është libër i qëndrueshëm, i prerë në fjalën e tij, i 

moderuar dhe korrekt, Kur‟àni e ruan shoqërinë njerëzore dhe 

mbron të gjithë librat qiellorë. 

 Fjala e ajetit “kaj‟jimen” “i saktë” paralajmëron jobesimtarët 

për dënimin e ashpër: “për t‟i paralajmëruar (jobesimtarët) për 

dënimin e Tij të rëndë”. Në të njëjtën kohë, ajeti njofton: “dhe për 

të përgëzuar besimtarët që bëjnë punë të mira se ata do të kenë 

një shpërblim të bukur” dhe në mirësitë ku janë: “Në atë (mirësi) 

do të qëndrojnë përgjithmonë”. 
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 Më pas, ajetet trokasin në njërin prej devijimeve të 

kundërshtarëve prej rrugës së drejtë, qofshin ata të krishterë, 

jehuditë ose politeistë, dhe të gjithë i paralajmëron në mënyrë të 

barabartë: “Për t‟u tërhequr vërejtje atyre që thanë se All‟llahu 

ka fëmijë”. Në të vërtetë, ajeti është një paralajmërim e kërcënim 

për të krishterët për shkak të besimit të tyre se Mesihu është biri i 

All‟llahut. Por, ajeti paralajmëron e kërcënon edhe jehuditët, që 

besojnë se Uzejri është bir i All‟llahut, dhe politeistët, të cilët i 

pandehnin engjëjt vajzat e All‟llahut. 

 Më pas, ajetet theksojnë një bazë themelore: pavlefshmërinë 

e këtyre pretendimeve boshe dhe i thotë atyre se asnjë s‟ka asnjë 

dijeni për fjalën që thonë. Ata në të vërtetë vetëm imitojnë të parët 

e tyre, të cilët me mënyrën e vet, ishin injorantë dhe nuk kishin 

asnjë dijeni për atë që thoshin. Ajeti njofton: “Për të cilin (fëmijën), 

as ata e as të parët e tyre s‟kanë asnjë dituri”. Ata thoshin se 

All‟llahu ka djalë, por kjo fjalë e tyre do të thotë se All‟llahu ka 

cilësi lëndore dhe se në cilësitë e Tij, All‟llahu është i kufizuar, 

prandaj kjo është fjalë shumë e rëndë. Kjo tregon se ata flasin sipas 

qejfit e pa logjikë, prandaj s‟thonë gjë tjetër përveç gënjeshtrës: 

“pasi nuk thonë gjë tjetër veçse gënjeshtër”. 
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Hulumtime 

 

1- Surja fillon me falënderimin për All‟llahun, të Lartin, të 

Gjithëpushtetshmin 

 Janë pesë sure të Kur‟ànit Famëlartë që fillojnë me 

falënderim për All‟llahun. Vetëm pas falënderimit e lavdërimit 

trokasin në çështjet e krijimit të qiejve e të tokës, duke njoftuar se 

ata janë pronë e All‟llahut, të Gjithëpushtetshmit, flasin edhe për 

udhëzimin e të gjithë botëve në rrugën e drejtë. Kjo sure bën 

përjashtim për faktin se pas falënderimit e lavdërimit për 

All‟llahun e Lartësuar, flet për zbritjen e Kur‟ànit Profetit tonë 

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

familjen e tij!). 

 Në fakt, çështja në katër suret e tjera: “El En‟àm”, “Sebe” 

“Fàtir” dhe “El Hamd” flet për çështje që kanë të bëjnë me 

Kur‟ànin struktural, kurse sure “El Kehf” flet për çështje që kanë 

të bëjnë me Kur‟ànin kodifikues. Siç dihet të secili prej këtyre dy 

librave, domethënë (Kur‟àni kodifikues) dhe krijimi i gjithësisë 

dhe çka në gjithësi (Kur‟àni struktural), është komplementar për 

tjetrin. Kjo shpjegohet qartë sepse Kur‟àni ka një masë të barabartë 

me krijimin dhe, si bazë, të qenët Zot, ashtu siç ka ardhur në 

ajetin: “Falënderimi e lavdërimi i takojnë vetëm All‟llahut, Zotit 

të botëve”. Por nëse fakti që vetëm All‟llahu është Zoti i botëve 

nuk njoftohet në mënyrën më të plotë prej Librit qiellor të 

lavdishëm, prej Kur‟ànit Famëlartë, do të ishte e pamundur të 

kuptohej. 
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2- Kur‟àni është libër i qëndrueshëm, korrekt dhe ruajtës 

 Në gjuhën arabe, rrënja e fjalës së nëntitullit të mësipërm 

“mustekijm” – “korrekt” – është “kaj‟jim” – “i drejtë” – kurse këtu ka 

ardhur në kuptimin e qëndrueshmërisë. Gjithashtu ka edhe 

kuptimin vërtetues dhe ruajtës për të gjithë librat qiellorë; në të 

njëjtën kohë ka kuptimin i moderuar, domethënë nuk kalon në 

ekstrem, ka edhe kuptimin e rrugës së drejtë pa deformime e pa 

devijime. Përveç këtyre që u thanë, cilësimi i Kur‟ànit me fjalën 

“kaj‟jim”, që siç u tha më sipër është rrënjë e fjalës “mustekijm”, 

tregon se në ajetet e Kur‟ànit nuk ka asnjë kundërthënie. 

Përkundrazi, përmbajtja e ajeteve thekson atë që u tha më sipër, 

drejtësinë e korrektësinë e Kur‟ànit, tregon se në Kur‟àn nuk ka 

asnjë kontradiktë të çdo forme qoftë. Gjithashtu tregon se ky Libër 

i madh qiellor është i përjetshëm dhe shembulli më i bukur për 

ruajtjen e origjinalitetit, për përmirësimin e punëve, për ruajtjen e 

dispozitave hyjnore, për drejtësinë e virtytet njerëzore.  

 Rrënja e fjalës “kaj‟jim” që në frazën e ajetit është cilësor, 

është fjala “kajmùmeh”, fjalë që tregon njërën prej cilësive të larta të 

Krijuesit të Gjithëfuqishëm, domethënë: kujdesi i Krijuesit të 

Gjithëfuqishëm për të gjitha qeniet dhe ruajtja me të cilën Ai i 

rrethon ato, por edhe vetë Kur‟àni që është fjala e të Lartit, ka të 

njëjtën cilësi. 

 All‟llahu i madhëruar, të Cilit nuk i mungon asgjë dhe s‟ka 

nevojë për asgjë, e ka cilësuar fenë e Tij në shumë ajete të Kur‟ànit 

me fjalën “kaj‟jim”, madje e urdhëron Profetin e tij më të nderuar 

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

punojë në përputhje me atë që i dikton atij feja më e drejtë 

(ed‟dijnul kaj‟jim), siç ka ardhur në ajetin 43, të sures “Err Rrùm”: 

“Përmbahu fuqishëm në fenë e drejtë”. 
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 Shpjegimet që u dhanë në lidhje me komentimin e fjalës 

“kaj‟jim”, janë marrë prej disa libra tefsiresh, ku interpretuesit e 

Kur‟ànit Famëlartë kanë thënë se fjala “kaj‟jim” do të thotë libër i 

qëndrueshëm i paimitueshëm, libër ruajtës i librave qiellorë të 

mëparshëm, libër ruajtës i fesë, ose libër në të cilin s‟ka 

kundërthënie e kontradikta. Të gjitha këto kuptime janë 

kristalizuar në kuptimin që përmendëm në këtë nëntitull. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit kanë vënë në konsideratë se 

fraza e ajetit “në të cilin bëri që të mos ketë asnjë kundërthënie”, 

do të thotë se fjalët e Kur‟ànit janë të qarta. Ndërsa fjala e parë e 

ajetit vijues “kaj‟jimen” “i saktë”, do të thotë se fjalët e Kur‟ànit janë 

në shkallën më të lartë të retorikës dhe korrektësisë, si dhe njofton 

se kundërshtarët s‟kanë asnjë argument të qartë që të vërtetojnë se 

në këtë Libër gjenden kontradikta e kundërthënie.1 Është e qartë 

se të dyja këto fjalë theksojnë njëra-tjetrën, duke bërë dallimin se 

fjala “kaj‟jim” ka një kuptim shumë më të gjerë, pasi përmban 

edhe kuptimin e drejtësisë dhe të ruajtësit e korrektuesit për librat 

qiellorë të mëparshëm. 

 

3- Dy paralajmërime të fuqishme, i përgjithshmi dhe i 

veçanti 

 Pas paralajmërimit të përgjithshëm që i drejtuan ajetet e 

mëparshme të gjithë njerëzimit, ajetet objekt studimi i drejtojnë një 

paralajmërim të veçantë të gjithë atyre që thonë se All‟llahu ka 

fëmijë. Ky paralajmërim i veçantë shpjegon qartë rrezikun e 

devijimit në besim, devijim i cili preku të krishterët, jehuditët dhe 

                                                            
1 “Rùhul Meànij”, vëll. 15, në komentimin e ajetit në fjalë.  
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politeistët dhe që mori një përhapje shumë të gjerë në vendet ku 

zbriti Kur‟àni. Natyrisht që mendime të këtilla e asgjësojnë frymën 

e Njësimit të All‟llahut (Teuhidin) në shoqëritë ku qarkullon 

shpifja se All‟llahu ka fëmijë. Ata përsërisin vazhdimisht se 

All‟llahu ka bir e bija, por All‟llahu është i Gjithëpushtetshëm e i 

Gjithëfuqishëm dhe s‟ka nevojë të këtë fëmijë, djem apo vajza. Të 

krishterët, jehuditët dhe politeistët, me këto fjalë që lakojnë me 

gjuhët e tyre e fusin Krijuesin e Gjithëpushtetshëm në kufijtë 

lëndorë e truporë. Kjo gjë do thotë se All‟llahu sipas atyre ka 

ndjenja e ndijime si njerëzit, se për All‟llahun ka të ngjashëm e 

ortakë dhe se Ai ka nevojë për të tjerët. 

 Për të kundërshtuar këto besime e mite, kanë zbritur 

shumë ajete që u japin përgjigje dyshimeve të kësaj kategorie. 

Ndër këto ajete përmendim ajetin 68 të sures “Jùnes”: “ata thanë: 

„All‟llahu ka fëmijë‟; All‟llahu është larg kësaj, Ai s‟ka nevojë 

(të ketë fëmijë)”, si dhe ajetet 88-91 të sures “Merjem”: “Ata thanë: 

„I Gjithëfuqishmi ka fëmijë‟. Ju (jobesimtarët) thatë një fjalë 

shumë të shëmtuar. Aq të shëmtuar sa prej asaj (fjalës suaj) gati 

u copëtuan qiejt, gati u ça toka dhe gati u shembën malet. Për 

atë që thanë se i Gjithëfuqishmi ka fëmijë.”. 

 Këto ajete të uruara e shpjegojnë me qartësinë më të madhe 
ashpërsinë e përgjigjes së Zotit kundër këtyre pretendimeve, duke 
theksuar edhe dënimin e ashpër që i pret të gjithë ata që besojnë 
në mite të tilla. Sepse, kushdo që thotë se All‟llahu i 
Gjithëpushtetshëm ka fëmijë, në të vërtetë ai ka sulmuar 
madhështinë e Krijuesit të Gjithëfuqishëm dhe e ka ulur Atë në 
nivelin lëndor njerëzor.1 

                                                            
1 Rreth doktrinës së trinitetit dhe besimit të kristianëve se Jezusi është bir i 

Zotit, mund të referoheni në fundin e ajetit 171 të sures “En Nisa” të këtij tefsiri. 
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4- Pretendim i kotë 

 Studimi rreth besimeve e parimeve të devijuara ka nxjerrë 

në dritë se pjesa më e madhe e besimeve të tyre s‟ka asnjë 

argument konkret, por disa persona i marrin ato parulla të rreme 

që t‟i ndjekin të tjerët. Veç kësaj, këto parulla e mite transmetohen 

në formën e zakonit nga brezi në brez. Kur‟àni Famëlartë 

urdhëron të qëndrojmë sa më larg pretendimeve të këtilla, për të 

cilat s‟ka asnjë argument e asnjë fakt që t‟i mbështesë. Gjithashtu, 

Kur‟àni urdhëron të mos tregojmë asnjë lloj kujdesi ndaj atyre që 

përhapin e që propagandojnë pretendime të tilla të rreme, të cilat 

Kur‟àni Famëlartë jo vetëm që i konsideron mite, por njofton se 

janë prej mëkateve të mëdha dhe burim për gënjeshtra e 

demagogji. 

 Nëse myslimanët do ta merrnin këtë mësim të Kur‟ànit si 

platformë të veprimtarisë në jetën e tyre, domethënë të mos i zinin 

fare me gojë mite të tilla, të refuzonin çdo gjë për të cilën s‟ka 

argument dhe të mos tregonin asnjë lloj interesimi ndaj fjalëve të 

kota të kësaj kategorie, patjetër që do të kishin përmirësuar shumë 

prej punëve dhe prej veprimeve të tyre të gabuara. 

 

5- Puna e mirë, program i vazhdueshëm 

 Në ajetet objekt studimi flitet për besimtarët dhe puna e 

mirë cilësohet program i vazhdueshëm për besimtarët, ashtu siç 

ka ardhur në fjalën e të Lartit: “bëjnë punë të mira”. Siç shihet, 

folja ka ardhur në kohën e tashme, çka tregon se puna e mirë është 

e vazhdueshme; megjithëse ndodh që të bëhet edhe rastësisht ose 

me ndonjë shkak prej çdo individi. Por, në rastet kur puna e mirë 
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bëhet rastësisht ose për ndonjë shkak, kjo nuk tregon se ajo ka 

bazë besimin e sinqertë, në një kohë që vazhdimësia e punës së 

mirë, është tregues i besimit të vërtetë e të sinqertë. 

 

6- Robëria (ndaj All‟llahut) është dekorata më e lartë për 

njeriun 

 Në ajetet objekt studimi, Kur‟àni Famëlartë flet rreth 

çështjes së zbritjes së këtij Libri të madh qiellor dhe njofton: 

“Falënderimi i takon vetëm All‟llahut që i shpalli robit të Vet 

Librin”. Ajeti na njofton se cilësimi i njeriut me fjalën “rob” është 

dekorata më e lartë që ai mund të arrijë në lartësimin e në 

plotësimin e tij shpirtëror e moral. Kur njeriu arrin të marrë 

dekoratën e “robërisë” ndaj All‟llahut të Lartësuar, patjetër që do 

të shohë se çdo send në të gjithë botën, është pronë e All‟llahut. 

Por  që të arrijë këtë dekoratë kaq të lartë, kërkohet punë dhe të 

ecet me konsekuencë në rrugën e bindjes së plotë ndaj urdhrave të 

All‟llahut, kërkohet zbatim i përpiktë i programit që i Larti ka 

vënë për njeriun dhe që njeriu të mos mendojë asgjë tjetër përveç 

All‟llahut. Atëherë, ky njeri do të shikojë se nderi i tij plotësohet 

vetëm nëse ai do të jetë një rob i mirë e i përkushtuar në kryerjen e 

çdo pune që All‟llahu ka urdhëruar të kryhet dhe heq dorë prej 

çdo gjëje e prej çdo punë që All‟llahu e ka ndaluar. 
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Ajetet 6 - 8  

 

ٔاْ ثَِه َذا فَيََ يِهَّللَم  ُِ ٌِ ًۡب يُ ۡب ًۡب إِن ىِهَّلل َٰٓ َ اَث رِِْ َصَم لََعَ َِ يرِ  َب ِخٞي جِهَّللفۡب َشًفة  ٱۡب
َ
 إُِِهَّللة ٦  

ة لََعَ  ٌَ َِة  ۡرِض َجَ يۡب
َ ٗلا  ۡلۡب ٍَ َُ َخ َص  ۡب

َ
ًۡب   ُٓ حُّ

َ
ًۡب خ ُْ َٔ ة َِّلَجۡبيُ َٓ ِهَّلل َِحا ل   ِإَوُِهَّللة ىََج  ِئَُن ٧ زِ 

ا ُجُرًزا  ة َغ ِ  ا َٓ ة َعيَ ۡب ٌَ٨  

 

“Mos do të shkatërrosh veten nga hidhërimi pse ata nuk i 

besojnë kësaj fjale (Kur‟ànit)?” 

“Çdo gjë që është mbi tokë, Ne e bëmë stoli për atë (tokën), që 

t‟i provojmë ata se cili prej atyre bën punë më të mirë.”  

“Patjetër që Ne e shkatërrojmë çdo bimë që është mbi të (tokë).” 

 

 

Komentimi 

 

Bota është shesh prove 

 Ajetet e mëparshme flisnin për mesazhin dhe udhëheqjen e 

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

tij!), kurse ajeti i parë i këtyre ajeteve vë në dukje njërën prej 

cilësive më të rëndësishme që duhet të këtë udhëheqësi: frika për 
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popullin e tij, ashtu siç njofton ajeti: “Mos do të shkatërrosh veten 

nga hidhërimi pse ata nuk i besojnë kësaj fjale (Kur‟ànit)?”. 

 Këtu duhet të theksojmë disa vërejtje: 

 1) fjala e ajetit “bàkhiun” do të thotë, shkatërrim i vetvetes 

prej hidhërimit të madh e brengosjes; 

 2) fjala e ajetit “esefen” shpjegon hidhërimin e madh e të 

thellë, në fakt e thekson edhe më shumë këtë hidhërim e 

brengosje; 

 3) fjala “àthàr” në origjinë do të thotë vendi ku vihet këmba, 

pra gjurma, duke ditur se gjurma tregon një send të caktuar që 

quhet shenjë. 

 Nga ajo që shprehet në ajetet që po studiojmë, del edhe ky 

konstatim shumë kuptimplotë: në disa raste, njeriu mund të 

braktisë një vend të caktuar, por gjurmët e shenjat e tij do të 

mbeten edhe pas largimit të tij; por më pas ato shenja do të 

shuhen edhe pse kjo mund të zgjatet në kohë pas largimit të 

gjurmëlënësit. Me fjalë të tjera, ajeti ka qëllim të thotë: ti (o 

Muhammed) je shumë i hidhëruar e i brengosur për shkak se ata 

nuk besojnë, madje je aq i brengosur sa dëshiron të shkatërrosh 

veten, para se të shuhen gjurmët e shenjat e tyre.  

 Me fjalën shenjat e gjurmët, mund të jetë qëllimi për punët 

që bëjnë jobesimtarët dhe për veprimet e tyre; 

 4) përdorimi i fjalës “hadijth” – “fjalë”, tregon edhe për dijet 

e reja që përmban ky Libër i madh; përse ata nuk mendojnë si të 

përfitojnë dhe si të studiojnë dituritë që janë në këtë libër të ri 

qiellor me përmbajtje novatore. Gjithashtu, Kur‟àni tregon se 
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njerëzit e njohin fare pak këtë libër, megjithëse janë kaq afër tij, ata 

nuk e kthejnë kokën t‟i hedhin një sy këtij libri të papërsëritshëm. 

 

Keqardhja, cilësi e udhëheqësit hyjnor 

 Prej ajeteve të Kur‟ànit dhe prej historive të profetësive 

mësojmë se udhëheqësit hyjnorë kanë vuajtur e kanë ndier 

dhimbje më shumë nga sa mund të merret me mend, për shkak se 

njerëzit ndiqnin rrugën e humbjes, ndërsa udhëheqësit hyjnorë 

donin që ata të besonin e të hynin në udhëzimin e rrugës së drejtë. 

Ata ndjenin dhimbje kur shihnin të eturit që rrinin ulur pranë 

burimit me ujë të kulluar dhe vuanin prej etjes së madhe. Profetët 

qanin për ata dhe e mundonin veten natë-ditë,u kumtonin atyre 

mesazhin fshehtazi dhe sheshit, bënin thirrje në shoqëri për të 

udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë. Profetët ndjenin dhimbje për 

shkak se njerëzit linin rrugën e qartë dhe ecnin nëpër rrugë pa 

krye. Kjo dhimbje, në disa raste i çonte Profetët deri në pragun e 

vdekjes. Nëse udhëheqësit hyjnor nuk do të interesoheshin deri në 

këtë gradë për popullin e tyre, koncepti i thellë që ka fjala 

udhëheqës, kurrë nuk do të përputhej me mesazhin që ata 

kumtonin. 

 Për sa i përket të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), brengosja e keqardhja 

tek ai kishin arritur në një cak tepër të rrezikshëm për atë, derisa 

All‟llahu i Lartësuar e ngushëlloi me fjalët e Tij.  

 Në ajetet 3-4 të sures “Esh Shuarà”, lexojmë fjalën e të 

Lartit: “A mos do të mbysësh veten ngaqë ata nuk janë 
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besimtarë? Nëse do të donim, Ne do të zbritnim prej qiellit një 

argument (mrekulli) dhe ata do të përulnin qafat para tij.”. 

 Ajeti vijues e konkretizon gjendjen e kësaj bote dhe zbulon 

se ajo është një shesh ku provohen njerëzit, ashtu siç provohet 

pastërtia e floririt në zjarr. Shesh prove janë pësimet e rënda, që 

shpjegojnë për njeriun rrugën mbi të cilën ai duhet të ecë, ashtu siç 

njofton ajeti: “Çdo gjë që është mbi tokë, Ne e bëmë stoli për atë 

(tokën)”. 

 Me këtë komentim, interpretuesit e Kur‟anit kanë dashur të 

reduktojnë kuptimin e frazës “mbi tokë” vetëm me dijetarët ose 

me burrat e shquar dhe kanë thënë: “Ata janë zbukurimi i tokës”, 

por kuptimi i kësaj fraze është shumë më i gjerë, madje aq i gjerë 

sa i përfshin të gjitha sendet që gjenden mbi sipërfaqen e globit 

tokësor. 

 Në këtë ajet është shumë domethënës edhe përdorimi i 

frazës “ahsenu amelen”- “bën punë më të mirë”. Siç shihet, ajeti 

thotë punë të mirë dhe nuk thotë më shumë punë, çka tregon se 

puna e mirë dhe cilësia e saj e lartë janë dy elemente që 

përcaktojnë vlerën e punës te Zoti i botëve; nuk vlerësohet puna e 

shumtë ose sasia e saj. 

 Në të gjitha rastet, këtu kemi të bëjmë me një paralajmërim 

kërcënues për të gjithë njerëzit, për të gjithë myslimanët, askush të 

mos mashtrohet në sheshin e provës prej bukurisë së jetës së kësaj 

bote. Në vend që të mashtrohen, duhet ta kenë të qartë se në 

radhë të parë kanë detyrim të mendojnë si të përmirësojnë punët e 

tyre. 
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  Më pas i Larti shpjegon qartë dhe njofton që sendet e jetës 

në këtë botë nuk janë as të qëndrueshme, as të vazhdueshme, pasi 

e ardhmja e tyre shkon drejt shuarjes e asgjësimit: “Patjetër që Ne 

e shkatërrojmë çdo bimë që është mbi të (tokë)”.  

 Fjala e ajetit “saijd” - “mbi tokë” është nxjerrë prej rrënjës 

“su‟ùd” që do të thotë faqja e tokës, faqja në të cilën duket toka. 

 Kurse fjala tjetër e ajetit “xhurùzen” do të thotë: tokë mbi të 

cilën nuk mbin bar dhe duket sikur ajo tokë ha bimët e veta. Thënë 

ndryshe, fjala “xhuzur” thuhet për një tokë të vdekur për shkak të 

thatësirës dhe shiut të paktë. 

 Panorama që shikojmë në shkretëtirë e male gjatë stinës së 

pranverës duket sikur trëndafilat buzëqeshin, gonxhet hapen, 

gjethet bisedojnë në intimitet dhe uji i kanalit shushurin. Mirëpo 

kjo gjendje nuk vazhdon dhe nuk është e qëndrueshme, sepse vjen 

vjeshta, degëve u largohet njomësia, gjethet bien, petalet e 

trëndafilit rrëzohen mbi tokë, gonxhet nuk shpërthejnë më dhe në 

të gjitha mirësitë e kësaj bote, gjallëria e jetës bie në heshtje. 

Edhe jeta lëndore e njeriut është e ngjashme me këtë 

shndërrim që ndodh në botën bimore, prandaj patjetër do të vijë 

dita në të cilën do të marrin fund pallatet e ndërtesat 

shumëkatëshe, rrobat luksoze dhe të mirat e shumta me të cilat 

krekoset njeriu. Po kështu do të marrin fund postet e konsideratat 

e larta dhe shumë shpejt nuk do të mbetet asgjë prej shoqërive 

njerëzore, me përjashtim të varreve të heshtura e të thata. Ky është 

një mësim shumë i madh. 
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Ajetet 9 - 12  

 

مۡب 
َ
َ  َت   غۡب

َ
نِهَّلل  
َ
ِف  َ ِصجۡبَخ   ۡٓب ًِ  وَ  ىۡبَه َِة َعَ ًجة  لرِهَّللرِ  َۡب َ اَا ذِ ٌِ ٔاْ  َوى إِذۡب  ٩ ََكُُ

َ
  

ِف  إََِل  ىۡبفِذۡبَ حُ  ۡٓب ا  ىۡبَه رَُِة رََط ا مۡب
َ
َۡب   ٌِ ّ ِئۡب ََّلَة  َْ َحا َو َُم رََحۡب ُ ٌَِ لِهَّلل َِة  ِ َِةٓ َ اد ٔاْ َربِهَّلل ُ  َذَلةل

َِة ٪ بۡب ًۡب ِِف فََلَ ِٓ ِ َٰٓ َ اَذاُ
ِف  لََعَ ۡٓب ا  ىۡبَه ِهَّلًل  ٫ ِشجَِۡي َعَ دا يُّ ُث

َ
  ًَ يَ ًۡب َِّلَ ۡب ُٓ  َبَ سۡبَن 

 ِ َبۡيۡب ِزۡب ا  ٱۡب ٌَ ا
َ
ٔٓاْ   ة َٱُِس ٍَ ِ ََص  ل  ۡب

َ
  ٬  

 

“A mos mendove ti se ata që u strehuan në shpellë dhe të 

rrekijmit ishin prej mrekullive.”  

“Kur djemtë u strehuan në shpellë thanë: „O Zoti ynë dhuro nga 

ana Jote mëshirë për ne dhe përgatit për ne udhëzim të drejtë në 

të gjithë punën tonë.‟”  

“Ne vumë mbulojë mbi veshët e tyre (i vumë në gjumë) në 

shpellë për shumë vite.”  

“Pastaj i zgjuam (prej gjumit) për të mësuar se cili prej dy 

grupeve është më i përpiktë për të llogaritur kohën sa gjatë 

qëndruan.”  
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Shkaqet e zbritjes 

 

 Interpretuesit e Kur‟ànit kanë sjellë disa shkaqe në lidhje 

me zbritjen e këtij tregimi, që mund të përmblidhen si vijon: paria 

kurejshe u mblodh për të trajtuar çështjen e të Dërguarit të 

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

familjen e tij!) dhe vendosi të delegojnë dy vetë prej tyre te rabinët 

jehuditë që jetonin në Medine. Dy të deleguarit e kurejshëve ishin 

Nadr bin Harth bin Keldeh dhe Ukbeh bin Ebù Muijt.  

 Paria kurejshe i porositi të deleguarit e vet që t‟i pyesin 

rabinët jehuditë për Muhammedin dhe t‟u përshkruajnë atyre 

cilësitë e tij. Paria kurejshe u tha të deleguarve të vet se jehuditët 

janë ithtarë të librit qiellor të parë, prandaj ata kanë shumë dituri 

prej profetëve që ne nuk i kemi.  

 Dy të deleguarit e kurejshëve dolën prej Mekës dhe kur 

arritën në Medine pyetën rabinët jehuditë për Profetin (Paqja dhe 

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

transmetuan atyre porosinë e kurejshëve. 

 Rabinët jehuditë i thanë atyre të dyve: “Pyeteni atë për tri 

gjëra, nëse ai u përgjigjet pyetjeve tuaja, atëherë ai është Profet e i 

Dërguar dhe, nëse ai nuk e bën këtë, atëherë ai është thjesht një 

orator, prandaj lëreni dhe qëndroni larg tij. Ju pyeteni atë si e 

kishin punën ata të rinjtë e kohës së mëparshme që u strehuan në 

shpellë, pasi në të vërtetë puna e tyre është shumë e çuditshme. 

Pastaj pyeteni si është puna e atij burrit që i ra tokës rreth e qark 

nga lindja në perëndim dhe, së fundi, pyeteni ç‟është shpirti”. 
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 Në një transmetim tjetër tregohet se rabinët u thanë dy 

delegatëve të kurejshëve: „Nëse ai u përgjigjet dy pyetjeve të para 

dhe nuk përgjigjet se ç‟është shpirti, ai është Profet”. 

 Dy të deleguarit u kthyen në Mekë dhe thanë: “O kurejshë, 

ne u kthyem te ju me një fjalë që ndan në mes jush e në mes 

Muhammedit” dhe, i treguan bisedën që kishin bërë me rabinët 

jehudi. 

 Paria kurejshe shkoi te Profeti (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe bëri pyetjet e porositura. 

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

tij!) u tha atyre: “Do t‟u përgjigjem pyetjeve që më bëtë dje”, por 

nuk përmendi All‟llahun. Paria kurejshe menjëherë u largua prej 

tij. I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) mbeti pa i ardhur Revelatë prej All‟llahut 

të Lartësuar plot pesëmbëdhjetë ditë. Gjatë atyre ditëve Xhibrili 

nuk erdhi fare tek ai, derisa banorët e Mekës filluan të flasin për 

këtë lart e poshtë. Është e kuptueshme se fjalët e tyre e rënduan 

shumë të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Pas njëfarë kohe, me urdhrin e 

All‟llahut atij i erdhi Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) me suren “El 

Kehf”, në të cilën gjendet edhe përgjigjja e pyetjes së parisë 

kurejshe në lidhje me të rinjtë e shpellës dhe për burrin që i ra 

tokës rreth e qark. Gjithashtu All‟llahu i zbriti të Dërguarit të Tij 

edhe ajetin: “të pyesin ty për shpirtin…”. 

 Kur i erdhi Xhibrili, i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet 

e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e pyeti: “Nuk ke 

ardhur tek unë o Xhibril”. Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj:  
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“Ne zbresim (vijmë te ti) vetëm me urdhrin e Zotit tënd, vetëm 

Atij i takon e tashmja…” (sure “Merjem”, ajeti 64). 

 Është vendi të theksojmë se në suren “El Kehf” janë 

përgjigjet për dy pyetje ndër tri pyetjet e parisë së kurejshëve, 

kurse ajeti që flet për shpirtin, siç e pamë më sipër, gjendet në 

suren “El Isrà”. Është në stilin e Kur‟ànit që një ajet zbret në një 

rast të caktuar, pastaj, me urdhër të All‟llahut, vihet edhe në një 

sure tjetër. 

 

Komentimi 

 

Fillimi i tregimit për banorët e shpellës 

 Në ajetet e mësipërme u dha një panoramë për jetën e kësaj 

bote, u tregua jo vetëm se si vihen njerëzit në provë në këtë botë, 

por edhe si është ecuria e jetës së tyre këtu. Kur‟àni Famëlartë 

shpeshherë sjell shembuj për probleme tepër të ndjeshme ose 

përmend modele prej historisë, me qëllim që ato të fiksohen në 

ndërgjegjen e njerëzve për një çështje të caktuar. Prandaj, në këtë 

sure shpjegohet qartë tregimi në lidhje me banorët e shpellës. Në 

ajetet e kësaj sureje thuhet se ata ishin modele që duhen ndjekur. 

 Ata ishin një grup të rinjsh të zgjuar besimtarë, që bënin një 

jetë të gëzueshme ne mes mirësive të shumta, por hoqën dorë prej 

të gjitha atyre mirësive e gjërave të bukura, me qëllim që të ruanin 

besimin e tyre në luftë me djallin mashtrues të kohës së tyre. Për 

këtë qëllim, ata u strehuan në një shpellë pa asnjë lloj komoditeti. 
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Ishin të vendosur në vendimin që kishin marrë, pasi ishin të 

bindur se ishin në rrugën e drejtë, në rrugën e besimit të vërtetë. 

 Tërheq vëmendjen fakti se Kur‟àni në këtë sure në fillim ka 

përmendur tregimin në lidhje me këtë grup të rinjsh në mënyrë të 

përmbledhur, patjetër me shkallën më të lartë të retorikës e të 

gjuhës së pastër e të përpunuar. Pa dyshim që ky stil i Kur‟ànit ka 

qëllim të përgatisë mendjet e dëgjuesve vetëm në kuadrin e katër 

ajeteve. Më pas, hollësitë në lidhje me tregimin i shpjegon në 

katërmbëdhjetë ajete të tjera. 

 Në fillim i Larti thotë: “A mos mendove ti se ata që u 

strehuan në shpellë dhe të Rekimit ishin prej mrekullive?”. Me 

pak fjalë, ajeti i thotë Profetit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) se në qiej e në tokë ka 

mrekulli edhe më të mëdha e më të çuditshme, secila prej atyre 

mrekullive është një model që tregon madhështinë e Krijuesit të 

Gjithëfuqishëm. Gjithashtu, edhe në jetën tuaj ka sekrete të 

çuditshme, secili prej tyre është një shenjë që vërteton drejtësinë e 

thirrjes tënde. Në Librin qiellor madhështor që të është zbritur, 

këto shenja e argumente janë të shumta. Natyrisht edhe tregimi në 

lidhje me banorët e shpellës nuk është argument e mrekulli më e 

çuditshme se të tjerat. 

 Pyetjes se përse ky grup të rinjsh është quajtur me emrin 

“as‟hàbul kehfi”- “banorët e shpellës”, “të zotët e shpellës”, kjo ka të 

bëjë me faktin e strehimit të tyre në shpellë që të shpëtonin veten. 

Me lejen e All‟llahut, kjo çështje do të shpjegohet në vijim. 
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 Për sa i përket fjalës së ajetit “err‟rrekim”, në origjinë kjo 

fjalë është marrë prej fjalës “rakm” – që do të thotë shkrim.1 Sipas 

mendimit të pjesës më të madhe të interpretuesve të Kur‟ànit, kjo 

fjalë është një emër i dytë për “as‟hàbul kehf” - “banorët e shpellës”, 

pasi në fund të fundit emrat e tyre u shkruan mbi një pllakë që u 

vu në hyrje të shpellës. 

 Disa interpretues mendojnë se fjala “rrekim” është emri i 

malit ku gjendet shpella. 

Interpretues të tjerë të Kur‟ànit mendojnë se fjala “rrekim” 

është emri i zonës në të cilën ndodhet mali ku gjendet shpella. 

 Disa të tjerë kanë thënë se kjo fjalë është emri i qytetit prej 

të cilit dolën banorët e shpellës; por kuptimi i parë, ka mbështetjen 

e pjesës më të madhe të interpretuesve të Kur‟ànit Famëlartë. 

 Për sa i përket asaj që kanë thënë disa të tjerë se fjala 

“rrekim” e ajetit ka të bëjë me një grup tjetër dhe jo me grupin e 

banorëve të shpellës, madje për këtë kanë cituar edhe disa 

transmetime në mbështetje të mendimit të tyre, është një mendim 

që nuk mund të merret në konsideratë për faktin se opinioni i tyre 

nuk është në përshtatje me vetë brendinë e ajetit. Sepse, vetë ajeti 

thotë qartë: “as‟habi kehfi dhe rrekijmi”, “ishte i njëjti grup”, prandaj 

edhe kjo sure përmend tregimin e as‟habi kehfit dhe nuk përmend 

të tjerë. Vetëm ky fakt është një argument që vërteton se këtu 

bëhet fjalë vetëm për grupin e as‟habi kehfit. 

                                                            
1 Ragibi në fjalorin e tij të fjalëve të Kur‟ànit “Mufredàt elfàdhul Kur‟àn” 

shpjegon se fjala “rrakm” ka kuptimin e shkrimit në relief (të gdhendur) e të 

qartë; disa të tjerë e kanë konsideruar punë në shkrim. Sido që të jetë, fjala 

“rrakm” do të thotë shkrim ose pllakë mbi të cilën shkruhet, ose një fletë mbi të 

cilën shkruhet diçka. 
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 Në transmetimet e mirënjohura të ardhura në tefsirin 

“Nùruth Thekalejn”, në fundin e bisedës në lidhje me ajetin objekt 

studimi, konstatojmë se tre personat që hynë në shpellë, iu lutën 

All‟llahut me punët më të mira që ata kishin bërë për hir të 

All‟llahut të Lartësuar, iu lutën Atij që t‟i shpëtonte ata në këtë 

sprovë ku kishin rënë. Por, këto transmetime nuk flasin për as‟hàbi 

rrekimin, megjithëse disa libra tefsiresh i kanë shpalosur këto 

tregime pikërisht për as‟hàbi rekimin. 

 Sido që të jenë transmetimet, ne kemi detyrë të mos 

dyshojmë se këto dy grupe (as‟habul kehfi dhe as‟hàburr rrekimi) 

janë një grup i vetëm dhe shkaku i zbritjes së ajeteve e mbështet 

këtë të vërtetë. 

 Në vijim të ajeteve lexojmë: “Kur djemtë u strehuan në 

shpellë”; domethënë: pasi ata prenë të gjitha shpresat, iu drejtuan 

Krijuesit të tyre me këto fjalë: “Thanë: o Zoti ynë dhuro nga ana 

Jote mëshirë për ne” dhe, më pas thanë: “dhe përgatit për ne 

udhëzim të drejtë në të gjithë punën tonë”; dome thënë: na 

udhëzo në rrugën e shpëtimit prej kësaj gjendjeje të rëndë ku jemi 

dhe na afro pranë kënaqësisë e lumturisë Tënde, na fut në rrugën 

në të cilën është e mira e lumturia, rruga e bindjes ndaj urdhrave 

të All‟llahut të Lartësuar. Lutja e tyre u pranua, ashtu siç njofton 

ajeti: “Ne vumë mbulojë mbi veshët e tyre (i vumë në gjumë) në 

shpellë për shumë vite”. Ajeti i fundit prej ajeteve objekt studimi 

thotë: “Pastaj ata i zgjuam (prej gjumit) për të parë se cili prej dy 

grupeve është më i përpiktë për të llogaritur kohën sa gjatë 

qëndruan”. 
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Hulumtime 

 

1- Fraza e ajetit “evel fitjetu” – “u strehuan të rinjtë”, tregon 

se ata u strehuan në një vend të sigurt dhe se ata të arratisur prej 

mjedisit të tyre të degjeneruar e të devijuar, u ndien të siguruar 

kur arritën në shpellë. 

2- Fjala e ajetit “fitjetu” tregon se ata ishin në moshë shumë 

të re, megjithëse kjo fjalë disa herë thuhet edhe për persona të 

moshuar, por që janë të rinj në shpirt. Fjala “fitjetu” – “djem në 

moshë të re”, e përdorur në këtë ajet, është prej llojit të fjalëve 

elokuente lavdëruese për “as‟hàbi kehfin”–“banorët e shpellës”, për 

shkak të cilësive të larta që ata kishin dhe dorëzimit të tyre ndaj së 

vërtetës. 

Dëshmi për këtë shpjegim është edhe transmetimi i cituar 

prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) në lidhje me “as‟hàbi kehfin”: 

“A nuk e dinë se banorët e shpellës, të gjithë ishin të rritur, por All‟llahu 

i ka emërtuar të rinj për shkak të besimit të tyre?”.  

 Më pas Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) në vijim të 

kuptimit të fjalës (të rinj) shton: “Kush beson tek All‟llahu dhe e ka 

frikë Atë, ai është i ri”.1 

 Prej Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) është cituar diçka 

tjetër e ngjashme me fjalën e mësipërme në librin “Reudatul 

Kàfij”2. 

 3- Përdorimi frazës: “min ledunke rahmeten”- “nga ana Jote 

mëshirë për ne”, tregon se kur u strehuan në shpellë, ata të rinj lanë 

pas vetes të gjitha mjetet e jetesës dhe shpresonin vetëm në 

mëshirën e All‟llahut, në asgjë tjetër. 

                                                            
1 “Nùruth Thekalen”, vëll. 3, f. 244 dhe f. 245.  
2 Burimi i mësipërm.  
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 4- Fraza e ajetit “fedarebnà alà àdhànihim”- “Ne vumë mbulojë 

mbi veshët e tyre (i vumë në gjumë)” është një metaforë e këndshme 

për të treguar vënien në gjumë, sikur vihet një perde mbi veshët e 

një personi, në atë mënyrë që ai nuk dëgjon më asnjë lloj zëri dhe 

kjo është ajo që quhet perdja e gjumit. 

 Prandaj edhe gjumi i vërtetë është gjumi që e mbulon 

dëgjimin, madje kur duam të zgjojmë dikë prej gjumit e thërresim 

atë me zë të lartë, me qëllim që zëri ynë të depërtojë në brendësi të 

organit të dëgjimit të tij. 

 5- Përdorimi i frazës “sinine adeden”- “për shumë vite”, 

tregon se gjumi i atyre vazhdoi për shumë vite, ashtu siç do të vijë 

më poshtë me lejen e All‟llahut të Lartësuar në ajetet e tjera të 

sures. 

 6- Përdorimi i shprehjes “beathnàhum”- “ata i zgjuam (prej 

gjumit)”, megjithëse kjo fjalë përdoret për ringjalljen e madhe 

Ditën e Gjykimit, ka të ngjarë që këtu të jetë përdorur për shkak se 

zgjimi i tyre prej gjumit zgjati aq shumë sa ngjante si rikthim i tyre 

në jetë. 

 7- Fjalia: “…lina‟leme”- “për të mësuar”, nuk ka kuptimin se 

All‟llahu i Lartësuar ka qëllim të mësojë diçka të re. Këtu duhet 

theksuar se një shprehje e tillë është përmendur shpesh në Kur‟àn. 

Qëllimi me këtë shprehje është vërtetim i dijes së All‟llahut me 

kuptimin: Ne i zgjuam ata prej gjumit që të vërtetohet ky kuptim, 

domethënë që ata të pyesin njëri-tjetrin sa kohë fjetën.  

 8- Fraza e ajetit “ej‟jul huzbejni”- “cili prej dy grupeve”, tregon 

për atë që ne do të flasim gjatë komentimit të ajeteve vijuese, pasi 

vetë banorët e shpellës patën mendime të ndryshme ndërmjet tyre 
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se sa kohë kishin kaluar në gjumë. Disa thanë një ditë, disa thanë 

gjysmë dite, por, në të vërtetë ata ishim në gjumë për një kohë 

shumë të gjatë. 

 Për sa i përket mendimit të disa interpretuesve të Kur‟ànit 

se kjo shprehje vërteton se “as‟hàbul kehfi” nuk janë “as‟hàbur 

rrekimi”, kjo fjalë është shumë larg, prandaj nuk lind nevojë që për 

këtë thënie të jepen më shumë sqarime.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Në këtë mendim ka shkuar edhe autori i librit “A‟làmul Kur‟àn” në f. 179, të 
librit të tij.  
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Ajetet 13 - 16  

 

 َُ ۡب ً بِ َّنِهَّلل ُْ
َ
ٍۚ  َجُلعُّ َعيَ ۡبَم َجَجأ َّقِ

ى  ٱۡب ُْ ا ًۡب  ُٓ َن  ًۡب َوزِدۡب ِٓ ِ ٔاْ ثَِرّب ُِ ٌَ ًۡب فِذۡبَ ٌح َ ا ُٓ  ٭ إِجِهَّلل
َِة َِة َربُّ َوَرَبفۡب ٔاْ َربُّ ُ ٔاْ َذَلةل ًۡب إِذۡب كَةُم ِٓ ِ   كُئُب

َم َن تِ  لََعَ ۡرِض  وَ  لصِهَّلل
َ اْ  ۡلۡب َٔ ُع  ىََ ُِهَّلل ۡب

ا َطَفًفة ۦٓ ٌَِ ُدوُِِّ  َِةٓ إِذا ۖۡ ىِهَّللَل ۡب كُيۡب ة ٓا ُ ََّلٓ ِ  ٮ إَِل  َِة َهَٰٓ ٌُ ۡٔب ْ  كَ َُذوا ٌَِ ُدوُِِّ  َتِهَّلل ۖۡ ۦٓ   حا َٓ ِ  َ ال
 َِ ِهَّلٍل ًُ ِم

يَ ظۡب
َ
َۡب   ٍَ ٖ  َذ َ  ِۢن َبّۡيِ

ًِٓ بُِصيۡب دَُٔن َعيَ ۡب
ۡب
ََّل يَد ۡٔب ى  ىِهَّلل َۡتَ ِ  لََعَ  ذۡب  ٯ َنِذثاة  ٱِهَّلل
ًۡب  ِإَوذِ  ُْ ٔ ٍُ ُ َلۡب َ َ ُجُ وَن إَِّلِهَّلل  خۡب ة َح ۡب ٌَ َ  َو وُ  ٱِهَّلل

ۡب
ْ  فَأ ا ِف  إََِل ۥٓ ۡٓب ًۡب َربُُّسً  ىۡبَه  يَجُّشۡب ىَُس

َذِِّ  َِ رِهَّللَحۡب ة ۦٌّ فَلا ِرۡب ٌّ رُِكً  مۡب
َ
َۡب   ِ ٌّ ّ ِئۡب ىَُسً  َٓ   ٰ َوُ 

 

“Ne po të tregojmë të vërtetën e çështjes së tyre, ata ishin disa 

djelmosha që kishin besuar Zotin e tyre dhe Ne u shtuam atyre 

bindjen.”  

“Ne i forcuam zemrat e tyre dhe kur ata u ngritën thanë: „Zoti 

ynë është Zoti i qiejve e i tokës, nuk adhurojmë Zot tjetër përveç 

Atij, atëherë do të thoshim diçka shumë të rëndë.‟”  

“Populli ynë beson zota të tjerë dhe jo Atë; përse nuk sjellin për 

ata një argument të qartë; cili bën padrejtësinë më të madhe se 

ai që shpif gënjeshtra për All‟llahun?”  

“Me që jeni larguar prej atyre dhe prej zotave që ata adhurojnë, 

por nuk adhurojnë All‟llahun, atëherë strehohuni në shpellë, 
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Zoti juaj dhuron për ju prej mëshirës së Tij të gjerë dhe ua bën 

të lehtë çështjen tuaj që është në dobinë tuaj.” 

 

 

Komentimi 

 

Tregimi i hollësishëm i banorëve të shpellës 

 Ajetet e mësipërme e përmendën tregimin e banorëve të 

shpellës shkurt, ndërsa tani fillon faza e shpjegimit të hollësishëm 

të këtij tregimi në kuadrin e 14 ajeteve. Ky shpjegim i hollësishëm 

nis me fjalën e të Lartit: “Ne po të tregojmë të vërtetën e çështjes 

së tyre.”. Siç shihet, ajeti fillon me fjalë të zhveshura prej çdo lloj 

besëtytnie, me fjalë krejtësisht të vërteta që i presin rrugën çdo 

gënjeshtre apo trillimi. Ajeti njofton: “ata ishin disa djelmosha që 

kishin besuar Zotin e tyre dhe Ne u shtuam atyre bindjen.”. Më 

sipër shpjeguam se fjala e ajetit “fitjetun” është shumësi i fjalës 

“fetij”, që do të thotë djalë i ri. Meqenëse trupi i njeriut në këtë 

moshë është i fuqishëm, në të njëjtën kohë ka edhe gatishmërinë 

për të pranuar dritën e së vërtetës, është burim i dashurisë, i 

bujarisë e i nderit, prandaj për ata që janë të pajisur me këto cilësi, 

përdoret fjala i ri, edhe nëse janë të moshuar.  

 Ajetet e Kur‟ànit theksojnë një të vërtetë historike dhe na 

njoftojnë se banorët e shpellës (as‟hàbul kehfi) jetonin në një 

mjedis të shprishur, në kohën kur ishte përhapur adhurimi i 

shtatoreve. Për më tepër në vendin e tyre sundonte një tiran që 
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mbronte politeizmin dhe ndalonte besimin vetëm tek All‟llahu, 

Zoti Një e i Vetëm. Përveç kësaj, tirani sundues i atij vendi 

përkrahte e nxiste devijimet nga udhëzimi në rrugën e drejtë. 

 Grupi i banorëve të shpellës kishte një nivel pune e 

drejtësie, prandaj e ndiente degjenerimin e shprishjen. Në këtë 

gjendje, ata vendosën të ngrihen kundër asaj shoqërie, por 

meqenëse nuk ishin në gjendje të përballeshin me ata dhe të 

kryenin ndryshimin e duhur, ata vendosën të braktisin atë shoqëri 

e atë mjedis të shprishur. 

 Pas studimit të mësipërm, Kur‟àni njofton: “Ne i forcuam 

zemrat e tyre dhe kur ata u ngritën thanë: „Zoti ynë është Zoti i 

qiejve e i tokës, nuk adhurojmë Zot tjetër përveç Atij.‟”. 

 Ata thanë: “Nëse ne do të adhurojmë dikë tjetër dhe jo 

Atë: „atëherë do të thoshim diçka shumë të rëndë.‟”. 

 Prej frazës së ajetit: “Ne i forcuam zemrat e tyre”, mësojmë 

se fara e besimit se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm (Teuhidi) dhe 

mendimi për këtë besim ishin të rrënjosura në zemrat e tyre që në 

fillim. Por, ata nuk kishin fuqi as të shfaqnin sheshit besimin e 

tyre, as të flisnin për këtë me zë të lartë. All‟llahu i Lartësuar, duke 

forcuar zemrat e tyre, u dha atyre fuqi të ngriheshin e të shpallnin 

sheshit thirrjen e besimit se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm 

(Teuhidi). 

 Nuk është e qartë nëse kjo shpallje në fillim u bë para 

mbretit tiran e mizor të kohës së tyre (Dekjanosit); u bë në fillim 

para njerëzve; u bë para mbretit mizor dhe para njerëzve apo ata e 

shprehën këtë thirrje haptazi e me zë të lartë në mesin e tyre. 
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 Megjithëkëtë, fjala e ajetit “kàmù” - “u ngritën”, e bën të 

qartë se thirrja e tyre sheshit ka qenë në mesin e njerëzve dhe në 

prani të mbretit mizor. 

 Fjala e ajetit “shetatan” do të thotë tejkalim i kufirit dhe 

teprim në veprim; gjithashtu kjo fjalë përdoret për të treguar se ajo 

që thuhet është larg së vërtetës; përdoret edhe për ujëmbledhësit 

që ndërtohen në anët e lumenjve të mëdhenj, për faktin se vendi 

ku ndërtohen këto ujëmbledhës janë larg ujit të lumit, si dhe për 

faktin se ato kanë mure të larta. 

 Në fakt, këta të rinj besimtarë kanë përmendur një 

argument shumë të qartë për të vërtetuar besimin e tyre se 

All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm (Teuhidin) dhe për të mohuar 

besimin në shumë zota, kur thanë: “Ne e dimë fare mirë që qiejt e 

toka kanë vetëm një Krijues dhe se sistemi i krijimit është një 

argument që vërteton ekzistencën e Tij. Ne nuk jemi gjë tjetër 

veçse një pjesë e këtij sistemi krijimi, prandaj vetëm Zoti ynë është 

edhe Zoti i qiejve e tokës”.  

 Më pas ata përmendën edhe argumentin vijues: “Populli 

ynë beson zota të tjerë dhe jo Atë”. 

 Si është e mundur të besohet në një send pa asnjë 

argument? Kur‟àni Famëlartë shpjegon: “përse nuk sjellin për ata 

një argument të qartë?”. 

 A mund të jetë hipoteza ose tradita e verbër argument për 

një besim të tillë? Ç‟është kjo padrejtësi e lemerishme dhe ky 

devijim kaq i madh? Ajeti njofton: “cili bën padrejtësinë më të 

madhe se ai që shpif gënjeshtra për All‟llahun?”. 
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 Në radhë të parë, kjo shpifje është padrejtësi ndaj vetvetes, 

sepse në ato çaste njeriu është dorëzuar para shkaqeve të rënies në 

të keqen. Me shpifjen e tij, ai i bën padrejtësi edhe shoqërisë, e cila 

për shkak të shpifjeve do të ecë në rrugën e devijimeve. Së fundi, 

ky shpifës bën padrejtësi ndaj All‟llahut, duke iu kundërvënë 

hapur pozitës së Tij të lartë. Me shpifjet e tij, ai ka qëllim t‟i 

kundërvihet të Lartit, t‟i kundërvihet Atij që nuk i mungon asgjë 

dhe s‟ka nevojë për asgjë. 

 Ata djem të rinj besonin se All‟llahu është Zoti Një e i 

Vetëm dhe bënë aq sa kishin mundësi për të hequr ndryshkun e 

politeizmit (shirkut) prej zemrave të njerëzve. Ata donin që në 

vend të atij ndryshku të mbillnin në zemrat e njerëzve fidanët e 

besimit se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm. Por, zhurma që bënin 

adhuruesit e idhujve në atë mjedis të shprishur, si dhe mizoria e 

padrejtësia e tiranit vrasës, ishin aq të fuqishme sa zëri i 

adhuruesve të All‟llahut dëgjohej vetëm brenda gjokseve të tyre 

dhe zërat për shpalljen e besimit se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm 

mbeteshin brenda gojës së adhuruesve të All‟llahut.  

 Kjo trysni kaq e madhe i detyroi ata të rinj të braktisin këtë 

mjedis për të shpëtuar veten dhe më pas të shkonin në ndonjë 

vend të përshtatshëm, ku mund të përgatiteshin. Ata u këshilluan 

me njëri-tjetrin në lidhje me vendin ku duhej të shkonin. Pas këtij 

konsultimi erdhi vendimi i tyre: “Meqë jeni larguar prej atyre 

dhe prej zotave që ata adhurojnë, por nuk adhurojnë All‟llahun, 

atëherë strehohuni në shpellë”, derisa: “Zoti juaj dhuron për ju 

prej mëshirës së Tij të gjerë dhe ua bën të lehtë çështjen tuaj që 

është në dobinë tuaj.”. 

 Fjala e ajetit “juhej‟jiu” është në kuptimin e përgatitjes. 
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 Kurse fjala tjetër e ajetit “mirfek”, do të thotë mjet, i cili do të 

jetë shkak për dashamirësi e qetësi. Me këtë shpjegim, kuptimi i 

fjalisë: “…dhe ua bën të lehtë çështjen tuaj që është në dobinë 

tuaj”, do të jetë: “Krijuesi, të Cilit nuk i mungon asgjë dhe s‟ka 

nevojë për asgjë, shumë shpejt do të rregullojë për ju një rrugë, në 

të cilën të gjeni dashamirësi e qetësi”. 

 Ka mundësi që shpërndarja e mëshirës që ka ardhur në 

fjalinë e parë të ajetit, të tregojë këtë dashamirësi shpirtërore që 

atyre u erdhi prej All‟llahut të Lartësuar, në një kohë që fjalia e 

dytë thekson anën lëndore të çështjes dhe shpjegon shpëtimin e 

tyre. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Mosha e rinisë dhe besimi 

 Fryma e besimit se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm 

(Teuhidit), gjithmonë ka përkuar në kohë me një seri cilësish 

njerëzore të larta. Kjo frymë e Njësimit të All‟llahut është 

shoqëruar prej cilësive të larta njerëzore, domethënë besimi 

ndikon mbi cilësitë e larta të njeriut, ashtu siç ndikojnë edhe 

cilësitë e larta njerëzore mbi besimin. Pra, kemi të bëjmë me një 

ndikim të ndërsjellë. Pikërisht këtu qëndron edhe shkaku që kur 

ne lexojmë tregimin në lidhje me as‟hàbi kehfin (banorët e shpellës), 

mësojmë se ata ishin adoleshentë që kishin besuar në Zotin e tyre. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

471 

 Mbështetur mbi këtë bazë, disa dijetarë kanë thënë: “Kryet 

e adoleshencës është besimi”. 

 Disa dijetarë të tjerë kanë thënë: “Adoleshenca është 

shpenzimi i njomësisë, largimi i mundimeve dhe heqja dorë prej 

dyshimeve”. 

 Një grup i tretë dijetarësh e kanë komentuar fjalën 

adoleshencë kështu: “Adoleshenca është largimi prej rrugëve që të 

çojnë në punët e në gjërat e ndaluara (haram) dhe kryerja e 

punëve të nderuara”.  

 

2- Besimi dhe ndihma e Zotit  

 Në disa fraza të ajeteve të mësipërme pasqyrohet qartë e 

vërteta e ndihmës së Zotit për besimtarët. Kur njeriu hedh hapat e 

tij dhe ngrihet të punojë e të luftojë në rrugën e All‟llahut, patjetër 

që atë e përfshin ndihma e Tij. Në një frazë të ajetit të parë të 

grupit të ajeteve objekt studimi lexojmë: “ata ishin disa 

djelmosha që kishin besuar Zotin e tyre dhe Ne u shtuam atyre 

bindjen”; kurse ajeti vijues njofton: “Ne i forcuam zemrat e 

tyre.”. Në ajetin e fundit të këtij grupi ajetesh lexojmë se ata ishin 

në pritje të mëshirës së Krijuesit: “Zoti juaj dhuron për ju prej 

mëshirës së Tij të gjerë.”. 

 Ajetet e tjera kur‟ànore e përforcojnë shumë qartë këtë të 

vërtetë dhe njoftojnë se kur njeriu lufton për hir të All‟llahut, pa 

dyshim që All‟llahu atë e udhëzon në rrugën e vërtetë, ashtu siç 

thuhet në ajetin e fundit të sures “El Ankebùt”: “Ata që luftuan 

për hirin Tonë, Ne me siguri do t‟i udhëzojmë në rrugën për te 
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Ne.”. Gjithashtu në suren “Muhammed”, ajeti 17, lexojmë: “Atyre 

që e gjetën rrugën e drejtë, Ai u shton udhëzimin në rrugën e 

drejtë.”. 

 Pa dyshim që rruga e vërtetë është e mbushur me pengesa 

e me vështirësi, prandaj për njeriun është e vështirë ecja në rrugën 

e drejtë dhe arritja e objektivave pa dashamirësinë e pa 

përkujdesjen e All‟llahut. 

 Gjithashtu, ne dimë se dashamirësia e All‟llahut është 

shumë më e madhe sa të lërë robin të vetëm në rrugën e së 

vërtetës. 

 

3- Vendstrehimi në shpellë 

 Fjala shpellë “elkehf” në ajetin tonë ka ardhur në trajtën e 

shquar, çka tregon se “as‟hàbul kehfi” (banorët e shpellës) kishin 

vendosur të shkonin në një vend të caktuar dhe të njohur prej tyre, 

në rast se thirrja e tyre për të besuar se All‟llahu është Zoti një e i 

Vetëm, nuk do të kishte sukses. Veç kësaj, ata do të largoheshin 

për të shpëtuar veten prej atij mjedisi të ndotur. 

 Kuptimi i fjalës “elkehf” të ajetit ka një diapazon shumë të 

gjerë. Kjo fjalë na kujton mënyrën e fillimit të jetës së njeriut në një 

mjedis ku mungon drita, me netët e errëta e të ftohta, na kujton 

edhe vuajtjet e të privuarve në mjedise ku s‟ka asgjë prej të mirave 

materiale të jetës.  

Çështja bëhet edhe më e qartë kur marrim në konsideratë 

se historia na mëson se banorët e shpellës ishin ministra e njerëz 

me pozita të larta në qeverinë e kohës, por ata u ngritën kundër 
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sundimtarit dhe kundër rrugës që ai ndiqte. Në këtë gjendje, 

zgjedhja për të jetuar në shpellë ishte një vendim që me të vërtetë 

kërkonte shumë burrëri, vullnet, shpirt sakrifice dhe besim të 

lartë. 

 Në këtë shpellë të ftohtë e të errët, ku nuk mungonte as 

rreziku i kafshëve të egra, kishte një botë prej drite, sinqeriteti, 

besimi se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm, pra ishte një botë e 

kuptimeve të larta.  

 Pa dyshim që linjat e mëshirës së All‟llahut ishin qartësisht 

të dukshme mbi faqet e kësaj shpelle dhe valët e dashamirësisë së 

Tij lëviznin në hapësirën e shpellës. Aty nuk kishte idhuj të asnjë 

lloji dhe nuk arrinte dot mizoria e padrejtësisë së tiranit mizor. 

 Ata të rinj që besonin se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm, 

lanë botën e madhe por të ndotur, atë botë e cila qe bërë si burg 

për shpirtrat e tyre, prandaj shkuan në shpellën e errët e të thatë. 

Ky veprim i banorëve të shpellës ngjan me veprimin e profetit 

Jusuf (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), kur mbi të u shtua presioni që 

ai të dorëzohej para epsheve të gruas së bukur të Azizit, ndryshe e 

priste burgu i egër e i errët. Por ky presion në vend që ta thyente e 

ta dobësonte atë, e bëri më të qëndrueshëm dhe, duke iu drejtuar 

Zotit të tij, Jusufi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) tha: “Ai (Jusufi) 

tha: „O Zoti im, burgu është më i dëshiruar për mua sesa ajo që 

më ofrojnë ata dhe, nëse Ti nuk e largon prej meje dredhinë e 

tyre, unë mund të anoj tek ata.”. (sure “Jùsuf”, ajeti 33). 
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Ajetet 17 - 18  

 

َس ۞َودََرى  ٍۡب ًۡب َذاَت  لظِهَّلل ِٓ فِ ۡٓب يََ خ دِهَّللَز َوُر َعَ َن ـَ ٍِۡيِ  إَِذا  َ  ِإَوَذا َغَرَبخ  َلۡب
ًۡب َذاَت  ُٓ رُِؽ ةلِ تِهَّلللۡب ٍَ َۡب َ اَا ِخ  لّظِ ٌِ ُّ  َذ لَِم  ِۡب ِ ٌّ ةٖ  َٔ ًۡب ِِف فَ ۡب ُْ ِٰۗ  َو ِ   ٱِهَّلل ۡٓب َ َح ٌَ   ُ   ٱِهَّلل

 َٔ ُٓ َذ ِ  َذ ۡٓب ٍُ ۡب يِوۡب فَيََ ََتَِ  َ ُ  ل َ يُؾۡب ٌَ ا ۥ َو رۡبِط ا ٌُّ ة  ًۡب  ٱ َوَِلّا ُٓ ًۡب َوََتۡبَصُج ُْ ة َو َلةظا حۡب
َ
 خ

ًۡب َذاَت  ُٓ ٍِۡيِ ُركُٔدٞ  َوُجَلّيُِج َ ةِل   َوَذاَت  َلۡب ٍَ ً َب ِصٞؿ ذَِراَخ ۡبِّ بِ  لّظِ ُٓ َِغ ِ ٍۚ  َوَ ۡبُج ۡٔب  لَِٔ  ل
َخ  يَ ۡب ِهَّلـل ة   جا ًۡب رُعۡب ُٓ ِۡب ٌِ يِبۡبَخ  ٍُ َ ا َول ًۡب فَِرارا ُٓ ِۡب ٌِ ۡبَخ  َلِهَّلل َٔ َ ًۡب ل ِٓ   ٲ َعيَ ۡب

 

“Ti e shihje diellin kur lindte, ai anohej kah e djathta e shpellës 

së tyre dhe kur perëndonte, anohej nga ana e majtë e tyre; ata 

ishin në një vend të gjerë të saj; ky ishte njëri prej argumenteve 

të All‟llahut; atë që e udhëzon All‟llahu, padyshim që ai është i 

udhëzuar, ndërsa për atë që Ai e çon në rrugën e humbjes, ti 

kurrë nuk do të gjesh për atë një ndihmës që do ta udhëzonte.”  

“Do të mendoje se ata janë zgjuar, kurse ata janë në gjumë; Ne i 

rrotullonim ata herë në krahun e djathtë dhe herë në krahun e 

majtë; qeni i tyre kishte shtrirë këmbët pranë hyrjes; sikur t‟i 

shihje ata, do të ishe larguar me vrap dhe do të ishe mbushur me 

frikë prej tyre.” 
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Komentimi 

 

Vendi i banorëve të shpellës 

 Kur‟àni Famëlartë tregon në dy ajetet që janë objekt i 

studimit tonë imtësi që kanë lidhje me jetën e çuditshme të 

banorëve të shpellës. Aq me hollësi e përshkruan Kur‟àni gjendjen 

e tyre brenda në shpellë, ashtu siç do ta përshkruante dikush që 

rrinte ndenjur përballë shpellës dhe i ka ata para syve të tij. 

 Në dy ajetet objekt studimi theksohen gjashtë veçanti: 

 a) Hyrja e shpellës ishte në drejtim të veriut dhe, duke qenë 

në pjesën veriore të globit tokësor, drita e dellit nuk hynte në 

shpellë drejtpërdrejt. Për këtë Kur‟àni njofton: nëse do të shihje 

diellin në kohën e lindjes së tij, do të shikoje se dielli lindte nga 

ana e djathtë e shpellës dhe perëndonte nga ana e majtë e saj: “Ti e 

shihje diellin kur lindte anohej nga e djathta e shpellës së tyre 

dhe kur perëndonte anohej nga ana e majtë e tyre.”. 

 Falë këtij pozicioni, rrezet e diellit nuk binin drejtpërdrejtë 

mbi trupat e tyre, pasi, nëse do të binin mbi trupat e atyre, ata do 

të ishin asgjësuar, por hynin në shpellë me një masë të 

mjaftueshme. 

 Fjala e ajetit “tezàveru” do të thotë anohet dhe e përforcon 

kuptimin, sikur dielli të ishte urdhëruar të kalonte nga ana e 

djathtë e shpellës. Kurse fjala e ajetit “tukridu” do të thotë 

përfundim dhe thekson kuptimin e parë. Përveç kësaj fjala 

“tezàveru” është nxjerrë prej fjalës “zijàreh”, dhe është krahasuese 



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

476 

me fillimin e një sendi. Kështu realizohet kuptimi i lindjes së 

diellit, ndërsa fjala “tukridu” tregon përfundim dhe është në 

kuptimin e krahasimit. Si fjalë është në harmoni me konceptin e 

lindjes së diellit, i cili bëhet i dukshëm gjatë perëndimit të diellit. 

 Ndodhte kështu për shkak se hyrja e shpellës ishte nga ana 

veriore. Në atë vend edhe erërat e buta e mesatare frynin po nga 

ana veriore dhe depërtonin me lehtësi në brendësi të shpellës, çka 

bënte që ajri të ishte i bollshëm në të gjitha qoshet e saj. 

 b) “Ata ishin në një vend të gjerë të saj.” 

 Ata ishin në një vend të gjerë të shpellës, çka tregon se ata 

nuk ndenjën në hyrjen e shpellës, e cila zakonisht është e ngushtë, 

por zgjodhën të rrinin në mesin e saj. Me qëllim që të ishin sa më 

larg syve të njerëzve, ata qëndruan në mes të shpellës, që rrezet e 

diellit të mos binin drejtpërdrejt mbi ta. 

 Në këtë pjesë të ajetit, Kur‟àni e pret fjalën dhe nxjerr 

rezultatin moral, bën të qartë se qëllimi me përmendjen e këtij 

tregimi është pikërisht realizimi i këtij qëllimi dhe thotë: “Ky ishte 

njëri prej argumenteve të All‟llahut; atë që e udhëzon All‟llahu, 

padyshim që ai është i udhëzuar, ndërsa për atë që Ai e çon në 

rrugën e humbjes, ti kurrë nuk do të gjesh për atë një ndihmës 

që do ta udhëzonte.”. 

 Po, ata që i vënë qëllimet e tyre në rrugën e All‟llahut dhe 

luftojnë për hir të All‟llahut, patjetër që All‟llahu i përfshin në 

dashamirësinë e në butësinë e Tij në çdo hap që hedhin, jo vetëm 

në fillim të punës. All‟llahu i Gjithëfuqishëm kujdeset për ata deri 

edhe për hollësitë më të vogla. 
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 c) Gjumi i banorëve të shpellës nuk ishte gjumë i 

zakonshëm: “Do të mendoje se ata janë zgjuar, kurse ata janë në 

gjumë.”. Kjo gjendje e tyre tregon se nga pamja e tyre e ashpër, 

ata dukeshin si të ishin zgjuar. Kjo gjendje e tyre e 

jashtëzakonshme mund të ishte për shkak që atyre të mos i 

afroheshin kafshët dëmtuese, të cilat kanë frikë prej njeriut kur ai 

nuk është në gjumë, ose që pamja e tyre të ishte frikësuese deri në 

atë shkallë, sa asnjë njeri të mos guxonte të afrohej tek ata. 

Vetëkuptohet që të gjitha këto janë vetëm masa për t‟i ruajtur ata. 

 ç) Që të mos dekompozoheshin trupat e tyre për shkak të 

qëndrimit në gjumë brenda në shpellë për një kohë shumë të gjatë, 

All‟llahu i Lartësuar njofton me fjalën e Tij: “Ne i rrotullonim ata 

herë në krahun e djathtë dhe herë në krahun e majtë.”. 

 E gjithë kjo ndodh për të ndaluar që gjaku të mos 

përqendrohej në njërin vend të trupit dhe që të mos kishin efekte 

negative në muskujt që ishin në kontakt me tokën nga presioni që 

ushtrohej mbi to për një kohë të gjatë. 

 d) Në një përshkrim të gjendjes së tyre, i Larti thotë: “qeni i 

tyre kishte shtrirë këmbët pranë hyrjes.”. 

 Fjala e ajetit “bilvesijdi”, ashtu siç thotë Ràgibi në fjalorin e 

tij të fjalëve të Kur‟ànit “El Mufredàt”, në orgjinë do të thotë dhomë 

ose depo që gërmohet në mal për të ruajtur pasuritë, por këtu me 

këtë fjalë është qëllimi për hyrjen e shpellës. 

 Deri tani ajetet e Kur‟ànit kanë njoftuar për qenin e 

banorëve të shpellës pa përdoruar shprehje të veçanta, falë të 

cilave të shpjegohen qartë disa çështje. Për shembull, Kur‟àni 

tregon gjendjen e qenit të banorëve të shpellës. Me këtë Kur‟àni 
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njofton se ata kishin edhe një qen, i cili shkoi prapa atyre, madje 

qëndroi pranë tyre që t‟i ruante ata. 

 Për sa i përket faktit se kur u bashkua qeni me ata dhe a 

ishte ai qen zagar gjuetie i ndonjërit prej tyre, apo ishte i bariut me 

të cilin ata u takuan pasi kishin përshkuar gjysmën e rrugës, i cili 

pasi u njoh me të vërtetën e atyre të rinjve, çoi bagëtinë në fshat 

dhe u bashkua edhe ai me ata, sepse edhe ai kërkonte të vërtetën 

siç e kërkonin të rinjtë. Ky qen nuk ishte ndarë prej tyre dhe kishte 

vazhduar të qëndronte së bashku me ata. 

 A nuk do të thotë kjo fjalë se të gjithë të dashuruarit me të 

Vërtetin, për të arritur tek Ai, nëse i kanë mundësitë, kanë detyrim 

të ndjekin këtë rrugë. Gjithashtu, do të thotë se portat e mëshirës 

së All‟llahut nuk janë të mbyllura për asnjë njeri, cilido qoftë ai, 

qofshin ata ministra të mbretit tiran e jobesimtar, por që ishin 

penduar, qoftë ai bariu, madje edhe qeni i tij.  

 A nuk vërteton Kur‟àni se të gjitha grimcat e gjithësisë, në 

tokë e në qiej, të gjitha pemët e gjallesat, e përmendin All‟llahun 

dhe e duan Atë në zemrat e tyre e në brendësi të shpirtrave të 

tyre? (lexo suren “El Isrà”, ajeti 44). 

 dh) Fjala e të Lartit: “Nëse do t‟i shihje ata, do të ishe 

larguar me vrap dhe do të ishe mbushur me frikë prej tyre.”. 

 Nuk është hera e parë dhe e fundit që njoftohemi prej 

ajeteve të Kur‟ànit se All‟llahu i Gjithëpushtetshëm i ruan robtë e 

Tij besimtarë me anë të frikësimit. Këtë të vërtetë e kemi parë në 

ajetin 151 të sures “Àli Imràn”; një rast i ngjashëm i konkretizuar 
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në fjalën e të Lartit: “Ne do të hedhin frikë në zemrat e 

jobesimtarëve.”.1 

 Ne lutjen-elegji (duàu-n‟ndbeh) lexojmë një fjalë rreth të 

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

dhe mbi familjen e tij!): “Pastaj e ndihmova atë me frikësim.”. 

 Përse pamja e banorëve të shpellës shkaktonte frikësim? A 

ka lidhje ky frikësim me pamjen e tyre të jashtme apo me ndonjë 

shkak të padukshëm moral?  

 Ajetet e Kur‟ànit nuk flasin për këtë, por interpretuesit e 

Kur‟ànit kanë bërë studime të hollësishme në lidhje me këtë 

çështje, ndërsa ne, për shkak të mungesës së argumenteve për këtë 

çështje, nuk e kemi përmendur fare. 

 Gjithashtu i Larti thotë: “Do të ishe mbushur me frikë prej 

tyre.”. Në fakt kjo frazë shpjegon frazën paraardhëse të këtij ajeti: 

“Do të ishe larguar me vrap”, domethënë do të largoheshe duke 

vrapuar për shkak të frikës që mbushi zemrën tënde. Do të dukej 

se zemra jote ishte e mbushur me frikë, madje frika kishte 

depërtuar në çdo qelizë të trupit tënd. Gjithashtu, kjo vërteton se 

aktet barbare e frika kanë efekt në trupin e njeriut në çdo gjendje 

që mund të shfaqen. Kur All‟llahu shfaq dëshirën që të jetë një 

send, Ai edhe rezultatin më të rëndësishëm e bën realitet 

nëpërmjet rrugëve më të thjeshta e më të lehta. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Për më shumë sqarime mund të lexoni atë çka është thënë në fundin e ajetit 
148 të sures “Àli Imràn” dhe në ajetin 12 të sures “El Enfàl” të këtij tefsiri.  
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Ajetet 19 - 20  

 

ة َوَكَ  لَِم  ًٌ ۡٔب َِة يَ ٔاْ َٱِثۡب ُ ۖۡ كَةل ًۡب ًۡب َٱِثۡبُذ ًۡب َز ُٓ ِۡب ِ ٌّ ًۡب  كَةَل كَةٓنِٞو  ُٓ َِ ٔاْ ثَحۡب ُ ًۡب َِلَتََصةَٓ ل ُٓ  َبَ سۡبَن 
ًۡب َف  ة َٱِثۡبُذ ٍَ ِ ًُ ث يَ عۡب

َ
ًۡب   ٔاْ َربُُّس ُ ٖ ٍۚ كَةل ۡٔب َؼ يَ وۡب َب ۡب

َ
  ْ ٔٓا َ ُس ِ  بۡب ًۡب َه ِذه رِكُِس َٔ ِ َ َ ُزً ث

َ
 ۦٓ   

َِحِ إََِل  ِ ي ٍَ ۡب فۡب َوََّل  ل ََذيَفِهَّلل ُّ َوَلۡب ِۡب ِ ٌّ   ٖ دُِسً ثِرِزۡب
ۡب
ة فَيۡبَ أ ٌا َ ة ـَ ََك   زۡب

َ
ةٓ   َٓ حُّ

َ
 فَيۡبَ ُِظرۡب خ
َ ً ا 

َ
ًۡب   ًۡب  ٳ ُظۡب َِرنِهَّلل ثُِس ُٓ ًۡب ِِف إِجِهَّلل وۡب يُ ِ ُ وُك

َ
ًۡب   ًۡب يَرۡبَُجُُٔك ُرواْ َعيَ ۡبُس َٓ  إِن َحظۡب

ا  ثَ ا
َ
ٔٓاْ إًِذا خ يُِح ًۡب َوىََ ُتفۡب ِٓ ذِ

  ٴِميِهَّلل

 

“Ja kështu i zgjuam ata prej gjumit që të pyesin njëri-tjetrin. 

Njëri prej atyre tha: „Sa kemi ndenjur?‟ Ata thanë: „kemi 

ndenjur një ditë ose një pjesë të ditës‟; disa thanë: „Zoti juaj e di 

më mirë sa kemi ndenjur; dërgoni në qytet njërin prej jush me 

këtë (monedhë), që të zgjedhë ushqimin më të pastër dhe të vijë 

te ju me atë (ushqim), por të bëjë shumë kujdes që askush të 

mos kuptojë gjë për ju.”  

“Nëse ata (të qytetit) e kuptojnë për ju, ndryshe do t‟ju 

ekzekutojnë me gjuajtje me gurë ose do t‟ju kthejnë në fenë e 

tyre, atëherë kurrë nuk do të shpëtoni.” 
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Komentimi 

 

Zgjimi pas një gjumi të gjatë 

 Me lejen e All‟llahut, në ajetet që do të vijnë më poshtë, do 

të lexojmë se gjumi i banorëve të shpellës ishte shumë i gjatë dhe 

vazhdoi plot 309 vjet. Bazuar mbi këtë njoftim rezulton se gjumi i 

tyre ishte i ngjashëm me vdekjen, ndërsa zgjimi i tyre prej gjumit 

me Ringjalljen. Prandaj në ajetet objekt i studimit tonë Kur‟àni 

thotë: “Ja kështu i zgjuam ata prej gjumit.”.  

 Domethënë, ashtu siç patëm fuqi t‟i vëmë ata në një gjumë 

të gjatë, Ne kemi fuqi t‟i zgjojmë ata prej gjumit. Në të vërtetë, Ne 

i zgjuam ata prej gjumit që: “që të pyesin njëri-tjetrin; njëri prej 

atyre tha: „Sa kemi ndenjur?‟ Ata thanë: „Kemi ndenjur një ditë, 

ose një pjesë të ditës.‟”. 

 Ky ngurrim e ky dyshim që shprehet në këtë frazë të ajetit 

në lidhje me kohën që kishin qëndruar në gjumë, sipas asaj që 

kanë thënë interpretuesit e Kur‟ànit, ka lidhje me faktin se banorët 

e shpellës hynë në shpellë në fillim të ditës dhe kur u zgjuan, dita 

ishte duke mbaruar. Prandaj, bazuar në llogaritjen e kohës që 

kishin qëndruar në gjumë, në fillim ata besuan se kishin fjetur 

vetëm një ditë, por kur panë pozicionin e diellit thanë: “ose më 

pak se një ditë”. 

 Së fundi, për shkak se ata nuk e dinin me saktësi sa kohë 

kishin qëndruar në gjumë thanë: “Zoti juaj e di më mirë sa keni 

ndenjur.”. 
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 Disa prej interpretuesve të Kur‟ànit kanë thënë: “Personi që 

e tha këtë fjalë, ishte më i madhi në moshë prej të gjithëve dhe 

quhej Telmikha”. Ata kanë arritur në këtë përfundim nisur nga 

fakti i përdorimit të foljes “thanë” në numrin shumës dhe janë 

shprehur se ai ishte prej atyre që kishte njohuri rreth burimeve të 

kësaj diturie. 

 Ka mundësi që kjo fjalë e tyre të jetë edhe për shkak të 

dyshimit që ata kishin në lidhje me gjumin e tyre, pasi nuk qe 

gjumë i zakonshëm, sidomos kur shihnin pamjen e tyre të rregullt, 

flokët, thonjtë dhe gjendjen e rrobave të tyre. 

 Veç kësaj, ata ndiheshin të uritur dhe e ndienin se kishin 

shumë nevojë të ushqeheshin, sepse depozita jetësore në trupin e 

tyre kishte mbaruar, ose ishte gati në mbarim e sipër. Prandaj 

edhe propozimi i parë i tyre ishte që dikush nga ata të shkonte në 

qytet për të blerë ushqim për ta me monedhën prej argjendi që 

kishin me vete, ashtu siç njofton ajeti: “Dërgoni në qytet njërin 

prej jush me këtë (monedhë), që të zgjedhë ushqimin më të 

pastër dhe të vijë te ju me atë (ushqim).”. 

 Ajeti vijon të njoftojë se ata porositën që ai që do të shkonte 

në qytet: “të bëjë shumë kujdes që askush të mos kuptojë gjë 

për ju”. Ky kujdes kaq i madh kërkohej për faktin se: “Nëse ata (të 

qytetit) kuptojnë për ju, patjetër që do t‟ju ekzekutojnë me 

gjuajtje me gurë ose do t‟ju kthejnë në fenë e tyre.”. 

Pastaj ju: “atëherë kurrë nuk do të shpëtoni.”. 
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Hulumtime 

 

1- Ushqimi më i pastër 

 Megjithëse banorët e shpellës pasi u zgjuan prej atij gjumi 

kishin shumë nevojë për ushqim, përsëri e porositën personin që 

ngarkuan të shkonte në qytet për të blerë ushqim, të mos blinte ku 

të gjente dhe te cilido shitës, por të shikonte mirë që të sillte 

ushqimin më të mirë e më të pastër. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit, duke komentuar kuptimin e 

kësaj fraze të ajetit objekt studimi kamë thënë: “Në të vërtetë, 

qëllimi me fjalën „më të pastër‟ i referohet mishit të bagëtive që 

tregtohej, sepse ata e dinin që në atë qytet kishte prej atyre që 

shisnin edhe mish kafshësh të ngordhura, ose mish jo të therur 

sipas rregullit të ligjit të fesë. Ndërsa disa të tjerë fitonin duke 

shitur mish kafshësh që nuk lejohet të hahen (haram), prandaj ata 

e porositën shokun e tyre që ai patjetër të qëndronte larg 

personave të tillë kur të blinte ushqime”. 

 Është e qartë se kjo frazë e ajetit në lidhje me pastërtinë e 

ushqimit ka një kuptim shumë më të gjerë dhe përfshin të gjitha 

llojet e pastërtisë, pastërtinë fizike dhe atë morale. Gjithashtu, kjo 

porosi e tyre është porosi për të gjithë ata që duan e luftojnë për të 

vërtetën, domethënë që ata jo vetëm të mendojnë për pastërtinë 

morale të ushqimit të tyre, por patjetër të interesohen që ushqimi i 

tyre të jetë i pastër prej të gjithë llojeve të ndyrësirave dhe të mos 

kenë asnjë dyshim në pastërtinë e ushqimit që marrin. Madje ky 

rregull duhet të jetë veprues edhe kur njeriu gjendet në situata 
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shumë të vështira, pasi kuptimi i kësaj pastërtie shpreh qartë se 

ekziston një besimtar.  

 Në ditët e sotme, pjesa më e madhe e individëve janë tepër 

të shqetësuar vetëm me anën e jashtme të pastërtisë, që ka të bëjë 

me ruajtjen e ushqimit prej ndotjes nga mikrobet, prandaj njerëzit 

e vënë ushqimin në enë të mbuluara, larg duarve të palara apo 

pluhurave e tymrave. Në fakt, ky është një veprim i mirë, por nuk 

duhet të mjaftohemi vetëm me kaq. Ne kemi detyrë që për 

pastërtinë e ushqimit të jemi këmbëngulës, me qëllim që ushqimi 

ynë të jetë larg çdo dyshimi që është haram, i ardhur nga kamata, 

nga mashtrimi apo prej llojeve të tjera të ndotjes morale. 

 Në transmetimet islame, pastërtia e ushqimeve theksohet 

me shumë forcë dhe kërkohet që ushqimi të jetë hallall, i pastër 

dhe i atillë që të ndikojë në pastërtinë e zemrës dhe në pranimin e 

lutjes. 

 Në një transmetim lexojmë se një burrë erdhi tek i Dërguari 

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

familjen e tij!) dhe i tha: “Dua që lutja ime të jetë e pranueshme.”. 

 I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha: “Pastro ushqimin që merr dhe 

mos fut haram në barkun tend.”.1 

 

 

                                                            
1 “Vesàilush Shijah”vëll. 4. kapitulli “Lutja”, paragrafi 67, biseda e katërt. Për 
më shumë sqarime mund të referoheni në komentin e ajetit 186 të sures “El 
Bekare” të këtij tefsiri.  
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2- Frika e vetëdijshme ndaj All‟llahut 

 Prej fjalëve të ajeteve objekt i studimit tonë mësohet se 

banorët e shpellës këmbëngulnin që asnjë njeri të mos e mësonte 

vendin ku ata ndodheshin, nga frika se do t‟i detyronin të 

adhuronin shtatoret ose do t‟i vrisnin me mënyrën më barbare, do 

t‟i ekzekutonin me gjuajtje me gurë. Ata parapëlqyen të mbeteshin 

anonimë me qëllim që të kishin mundësi të ruanin fuqinë e tyre 

për ndeshjen e ardhshme, ose më e pakta, të kishin mundësi të 

ruanin besimin e tyre. 

 Ky kuptim shpreh njërin prej pjesëve të “frikës së 

vetëdijshme ndaj All‟llahut”, duke ditur se e vërteta e frikës ndaj 

All‟llahut qëndron në kujdesin e madh që ka njeriu për të mos i 

çuar dëm fuqitë e veta, qoftë duke u fshehur vetë, qoftë duke 

fshehur besimin e tij. Njeriu e ruan veten me qëllim që të ketë 

mundësi të vazhdojë luftën në rrugën e All‟llahut me efikasitet. 

Vetëkuptohet se kur frika ndaj All‟llahut reduktohet në fshehjen e 

besimit me pretekstin e arritjes së qëllimeve më të larta. Atëherë, 

kjo lloj fshehjeje e besimit është e ndaluar, prandaj e vërteta 

patjetër duhet shpallur sheshit, sado i madh të jetë rreziku e dëmi. 

 

3- Kujdesi është qendra e Kur‟ànit 

 Fjala e të Lartit: të bëjë shumë kujdes - sipas shumicës së 

gjuhëtarëve – shënon pikën ndarëse ndërmjet dy gjysmave të 

fjalëve të Kur‟ànit. Por, edhe kjo pikë ndarjeje nga ana e vet tregon 

një kuptim shumë domethënës për faktin se kjo fjalë është marrë 

prej rrënjës “lutf”, që do të thotë mëshirë e dashamirësi. Por këtu 

është në kuptimin e kujdesit deri në gjërat më të vogla, në 
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kuptimin që personi që ata çuan në qytet për të marrë ushqim, 

kishte detyrë të shkonte e të kthehej pa rënë në sy e pa e marrë 

vesh ndonjë tjetër për punën e banorëve të shpellës. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit kanë thënë: “Qëllimi me 

kujdesin e madh në blerjen e ushqimit, është në kuptimin që ai të 

mos tregohej i ashpër në komunikim me njerëzit, të qëndronte 

larg çdo konflikti apo zhurme për punë pazari, në të njëjtën kohë 

të zgjidhte mallin më të mirë”. 

 Në vetvete, ky kujdes tregon se fjala “lutf” - mëshirë, 

dashamirësi, kujdes për ruajtje nga gjërat haram – zë mesin e Kur‟ànit 

dhe është pika që shënon gjysmën e fjalëve udhëzuese të Kur‟ànit. 
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Ajetet 21 - 24  

 

َ  َوَكَ  لَِم  نِهَّلل وَعۡب
َ
ٔٓاْ   ٍُ يَ ًۡب َِلَ ۡب ِٓ َُة َعيَ ۡب ََثۡب خۡب

َ
   ِ نِهَّلل  ٱِهَّلل

َ
ةَعحَ  َ ّقٞ َو  ةٓ  لصِهَّلل َٓ  ََّل َر ۡبَت ذِ 

ٔاْ  ُ ۖۡ َذَلةل ًۡب ُْ َر مۡب
َ
ًۡب   ُٓ َِ ْ إِذۡب َحَذَن زَُعَٔن ثَحۡب ٔا ُِ ًۡب  كَةَل  بۡب ِٓ ِ ًُ ث

يَ عۡب
َ
ًۡب   ُٓ بُّ ۖۡ رِهَّلل ة ِا ِۡبَ   ًِٓ ُب  َعيَ ۡب

 ََ ِي ا  ٱِهَّلل ِ  ا صۡب ِهَّلٌل  ًِٓ ًۡب ََّلَذِهَّللِخَذنِهَّلل َعيَ ۡب رِِْ مۡب
َ
  َٰٓ ٔاْ لََعَ ًۡب َشَ ُلٔلُٔنَ  ٵ َغيَُج ُٓ اثُِ   زََل َسحٞ رِهَّلل

َۢ  بِ  ًۡب رََجۡب ُٓ ًۡب َ ۡبُج ُٓ ًۡب َوَ ُلٔلَُٔن َ ۡبَصحٞ َشةدُِش ُٓ ًۡب  ىۡبَغ ۡبِت  َ ۡبُج ُٓ ُِ ٌِ  َوَ ُلٔلَُٔن َشجۡبَ حٞ َوزَة
ًۡب إِ  ِٓ ةرِ ذِ  ٍَ ٰۗ فََٗل ُت  كَيِ ٞو

ًۡب إَِّلِهَّلل ُٓ ٍُ يَ ة َح ۡب ِهَّلٌل  ًِٓ ِ د ًُ ثِ ِ ِهَّلل
يَ عۡب
َ
  ٓ ِ ّ ًۡب  كُو رِهَّلل ُٓ ُج

 ِمَرآ ا َّلِهَّلل َ ۡب
ا  َ  ا

َ
ًۡب   ُٓ ِۡب ِ ٌّ  ًِٓ ِخ ذِ  َذفۡب ا َوََّل  َصۡب ِٓرا ٍ  إِِّنِ فَةِعٞو َذ لَِم َوََّل  ٶَظ  ِهَّلَل لَِظةْيۡب  َتُلٔىَ

ٓ  ٷَغً ا  ن  ََظةَٓ  إَِّلِهَّلل
َ
    ُ َِ َرّ ِ  ذۡبُنر وَ  ٱِهَّلل ِ يَ ۡٓب ن َح

َ
بِهَّللَم إَِذا  َِص َخ َوكُوۡب َعَ َٰٓ    رِهَّلل

ا  َۡب َه َذا رََط ا ٌِ كۡبَرَب 
َ
  ٸِۡل

 

“Ja, kështu i zbuluam ata që të kuptojnë se premtimi i All‟llahut 

(për Ringjalljen) është i vërtetë dhe se për Kiametin s‟ka dyshim 

(që do të ndodhë); kur ata (populli i atij vendi) bisedonin për 

çështjen e tyre (të banorëve të shpellës) thanë: „Ndërtojuni atyre 

një godinë (si shenjë); Zoti i tyre di më mirë për ata‟; kurse ata që 

ishin shumicë thanë: „Do të ndërtojmë pranë tyre një xhami.‟”  

“Ata (që bisedojnë për banorët e shpellës) do të thonë: „Ishin tre, i 

katërti ishte qeni i tyre‟; (të tjerë) thanë: „Ishin pesë, i gjashti 

ishte qeni i tyre, këto ishin hamendje‟; disa të tjerë thanë: „Ata 
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ishin shtatë dhe i teti i tyre ishte qeni‟; thuaj: „Zoti im di më 

mirë për numrin e tyre, përveç një pakice, të tjerët nuk dinë 

asgjë për ata dhe, ti (o Muhammed) mos polemizo për numrin e 

tyre, por vetëm si tërësi dhe për ata mos pyet asnjërin prej tyre.‟”  

“Kurrë mos thuaj për një punë: „Këtë do ta bëj nesër.‟”  

“Vetëm (nëse shton) dashtë All‟llahu dhe, kur të harrosh, 

përmende Zotin tënd dhe thuaj: „Shpresoj që Zoti im do të më 

japë udhëzim edhe më të afërt se ky (i banorëve të shpellës).‟”  

 

 

Komentimi 

 

Fundi i tregimit për banorët e shpellës 

 Shumë shpejt u përhapën zërat rreth emigrimit të këtij 

grupi burrash të shquar, të cilët në vendin e vet u gjendën nën 

dhunën e ashpër të mbretit tiran, prandaj vlerësuan që emigrimi 

do të ishte një parathënie për ndërgjegjësimin e njerëzve. Në këto 

kushte, banorët e shpellës vendosën ose të shkonin në ndonjë 

vend të largët ose të afërt, ku do të kishin mundësi të kumtonin 

rrugën e Njësimit të All‟llahut (Teuhidit) dhe të bënin thirrje për 

besimin se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm. Në gjendjen e krijuar 

në vendin e tyre, thirrja që ata bënin për të besuar se All‟llahu është 

Zoti Në e i vetëm (Teuhidi), ishte një luftë e hapur me politeizmin 

dhe me adhurimin e idhujve. 
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 Sundimtari tiran kishte nxjerrë udhëzime të veçanta për 

organet e policisë që të gjurmonin në cilin vend gjendeshin 

banorët e shpellës, t‟i kapnin dhe t‟i dënonin. 

 Por, pavarësisht nga kërkimet, policia nuk zbuloi asgjë, 

prandaj kjo çështje në vetvete mbeti enigmë për të gjithë njerëzit, 

njëkohësisht u bë edhe një pikë kthese në të menduarit e tyre. 

Fakti që ata burra me detyra të larta në aparatin shtetëror hoqën 

dorë prej pozitave që kishin dhe vunë veten para rreziqeve të 

shumta e të mëdha, në vetvete tregon se largimi i tyre i fshehtë 

ishte një shkak për ndërgjegjësimin e njerëzve ose, më e pakta, për 

ndërgjegjësimin e një pjese të njerëzve. 

 Sido që të jetë, tregimi në lidhje me këtë grup njerëzish 

tashmë ishte shkruar në faqet e historisë dhe brezat e kombet e 

kanë përcjellë atë ndër breza përgjatë qindra vjetësh. 

Tani le të kthehemi të personi që u ngarkua për të blerë 

ushqim dhe të shohim se ç‟ndodhi me atë. 

 Ai hyri në qytet, por mbeti gojëhapur nga ajo që i shihnin 

sytë, u çudit shumë për shkak se forma e përgjithshme e 

ndërtesave ishte krejt ndryshe, fytyrat e njerëzve e veshjet e tyre 

ishin të panjohura për të, veshjet që mbanin njerëzit ishin të një 

modeli të ri, pa se karakatinat e djeshme ishin shndërruar në 

pallate dhe pallatet e djeshme ishin shndërruar në gërmadha! 

 Për një çast, ai mendoi se vazhdonte të ishte në gjumë dhe 

se ajo që po shikonte, ishte thjesht një ëndërr, prandaj fërkoi sytë 

dhe vështroi me vëmendje, por nga ajo që pa, u bind se kjo ishte 

gjendja reale, aq e habitshme për atë, sa e kishte të pamundur ta 

besonte. 
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 Ai vazhdonte të besonte se ata kishin fjetur në shpellë 

vetëm një ditë, ose më pak se një ditë. Atëherë, përse gjithë ky 

ndryshim dhe si ndodhën këto ndryshime kaq të mëdha brenda 

një dite?!  

 Nga ana tjetër, edhe pamja e tij i habiste njerëzit: rrobat e tij 

nuk ishin si rrobat e zakonshme që vishnin njerëzit, ai po shihte se 

as e folura e tij nuk ishte si e folura që po dëgjonte, nga të gjitha 

drejtimet dukej i huaj e i panjohur për njerëzit. Mbase pamja e tij 

bëri që njerëzit ta vështronin atë me kureshtje, prandaj disa prej 

tyre e ndoqën nga prapa. 

 Çudia me këtë person mbaroi kur ai nxori nga xhepi 

monedhën për të paguar ushqimin që bleu, mirëpo shitësi u hutua 

nga monedha që i dha ky blerës. Shitësi pa se ajo ishte një 

monedhë e vjetër, nga ato që kishin qenë në qarkullim para 300 

vjetësh, mbase në atë monedhë ishte stampuar emri i mbretit tiran 

Dekjanos. Kur shitësi i kërkoi të shpjegohej se ku e kishte gjetur 

atë monedhë, ai tha se e kishte fituar kohët e fundit.  

 Gradualisht, njerëzit falë shembujve krahasues mësuan se 

ky person ishte njëri prej atij grupi për të cilin flet tregimi i 

çuditshëm që kishin lexuar dhe që tashmë ishte një ngjarje 

historike e ndodhur para 300 vjetësh; kishte të bënte me ngjarjen e 

atyre burrave, të cilën njerëzit e tregonin kur mblidheshin. Edhe 

personi që shkoi të blinte ushqim, nga ato që shikonte e dëgjonte, 

kuptoi se ai dhe shokët e tij kishin qenë në një gjumë të thellë e të 

gjatë. 

 Kjo ngjarje në qytet pati jehonën e një bombe dhe gojë më 

gojë u përhap në të gjitha anët. 
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 Disa historianë kanë thënë: “Në këtë kohë, qeverisja e 

qytetit ishte në dorën e një sundimtari të mirë dhe besimtar, por 

pranimi i çështjes së ringjalljes trupore dhe ringjallja e të 

vdekurve, ishte shumë e vështirë prej individëve të asaj shoqërie. 

Një pjesë prej tyre e kishin të pamundur të besonin se njeriu mund 

të kthehet në jetë pas vdekjes, ndërkaq tregimi për banorët e 

shpellës u bë një argument i formës së prerë për të gjithë ata që 

besonin në ringjalljen trupore”. 

 Pikërisht për këtë Kur‟àni shpjegon se ashtu siç i vumë ata 

në gjumë, po ashtu po i zgjojmë tani, më qëllim që njerëzit t‟i 

kushtojnë vëmendje çështjes së Ringjalljes. Ajeti thotë: “Ja, kështu 

i zbuluam ata që të kuptojnë se premtimi i All‟llahut (për 

Ringjalljen) është i vërtetë dhe se për Kiametin s‟ka dyshim (që 

do të ndodhë).”. 

 Ai gjumë i gjatë që vazhdoi treqind vjet, ishte i ngjashëm 

me vdekjen, gjithashtu edhe zgjimi i tyre ishte i ngjashëm me 

Ringjalljen, madje mund të themi se ajo vënie në gjumë dhe zgjimi 

nga disa anë është shumë më i çuditshëm se vdekja e jeta. Nga  

njëra anë mbi ata kaluan qindra vite, megjithëkëtë trupat e tyre as 

nuk u asgjësuan, as nuk pësuan ndonjë ndryshim; gjatë gjithë asaj 

kohe ata qëndruan pa ngrënë e pa pirë. Si është e mundur që ata 

mbetën gjallë?  

 A nuk është kjo ngjarje një argument i formës së prerë që 

vërteton fuqinë e All‟llahut mbi të gjitha sendet, prandaj edhe jeta 

pas vdekjes, pasi pamë këtë çështje, patjetër që është e mundur. 

 Disa historianë kanë shkruar se personi që u dërgua për të 

blerë ushqim u kthye në shpellë shumë shpejt dhe njoftoi shokët e 
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tij për ato që i kishin ngjarë. Shokët u çuditën, sidomos kur 

mësuan se kishin humbur familje e fëmijë, miq, shokë e vëllezërit 

dhe asnjëri prej të afërmve e të njohurve të tyre nuk jetonte; në 

këtë gjendje jeta e tyre u bë tepër e rëndë dhe e vështirë, prandaj 

ata i kërkuan Krijuesit të Gjithëpushtetshëm që edhe ata të vdisnin 

dhe të kalonin në mëshirën e Tij. Në të vërtetë, ashtu ndodhi.  

 Ata vdiqën e kaluan në mëshirën e Zotit të tyre. Trupat e 

tyre mbetën në shpellë kur aty erdhën njerëzit. 

 Pikërisht për këtë çështje ka ndodhur konflikti në mes 

përkrahësve të ringjalljes trupore dhe në mes atyre që nuk e 

besojnë ringjalljen trupore. Kundërshtarët e ringjalljes pas vdekjes 

donin që çështja e gjumit dhe e zgjimit të banorëve të shpellës të 

harrohej sa më shpejt, në mënyrë që të mposhtin përkrahësit e 

ringjalljes trupore. Ata donin t‟ua hiqnin atyre nga duart këtë 

argument të formës së prerë, prandaj propozuan të mbyllej hyrja e 

shpellës, me qëllim që shpella të mbetej e fshehur përgjithmonë, 

askush të mos e shikonte atë. Për këtë, i Larti njofton: “kur ata 

(populli i atij vendi) bisedonin për çështjen e tyre (të banorëve të 

shpellës) thanë: „Ndërtojuni atyre një godinë (si shenjë).‟”. 

 Për të bërë që njerëzit të mos e zinin më në gojë tregimin e 

banorëve të shpellës, kundërshtarët e ringjalljes u thoshin 

njerëzve: “Mos flisni shumë për ata, sepse çështja e tyre është 

shumë e komplikuar dhe e ardhmja e tyre është rrethuar me 

enigma”, prandaj vetëm: “Zoti i tyre di më mirë për ata.”. 

Kundërshtarët e ringjalljes u thoshin njerëzve: “Lërini ata në 

punën e tyre dhe harrojeni një herë e mirë atë tregim.”. 
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 Për sa u përket besimtarëve të vërtetë, atyre që e kanë 

njohur të vërtetën e kësaj çështjeje dhe e kanë konsideruar 

argument të gjallë për të vërtetuar ringjalljen pas vdekjes, ata 

punuan shumë që tregimi i banorëve të shpellës kurrë të mos 

harrohet. Për këtë propozuan që pranë vendit ku ata vdiqën të 

ndërtohej një xhami. Ata ishin të bindur se duke qenë xhamia, 

njerëzit kurrë nuk do të harrojnë banorët e shpellës, veç kësaj do të 

kërkojnë bekimin e mirësinë me ato që kanë mbetur prej gjurmëve 

të tyre, ashtu siç thotë ajeti: “kurse ata që ishin shumicë, thanë: 

„Do të ndërtojmë tek ata një xhami.‟”. 

 Në komentimin e këtij ajeti janë përmendur mundësi të 

tjera interpretimi, mbi të cilat do të qëndrojmë gjatë studimeve 

mbi banorët e shpellës. 

 Ajeti vijues i grupit të ajeteve objekt studimi tregon për disa 

kundërshtime që qarkullojnë në mesin e njerëzve rreth banorëve 

të shpellës. Për shembull, ajeti flet për kundërshtimin që kishin 

njerëzit në lidhje me numrin e tyre dhe thotë: “Ata (që bisedojnë 

për banorët e shpellës) do të thonë: „Ishin tre, i katërti ishte qeni i 

tyre‟”; të tjerë do të thonë: “(të tjerë) thanë: „Ishin pesë, i gjashti 

ishte qeni i tyre‟”; të gjitha këto fjalë të tyre ishin vetëm: 

“hamendje”; disa të tjerë thanë: “pati të tjerë që thanë: „Ishin 

shtatë dhe i teti ishte qeni i tyre‟”; por e vërteta është: “thuaj: 

„Zoti im di më mirë për numrin e tyre‟”, sepse për numrin e tyre 

të saktë: “për ata kanë dijeni pak njerëz, të tjerët nuk dinë asgjë 

për ata.”. 

 Pavarësisht se Kur‟àni nuk e shpreh qartë numrin e tyre, 

falë disa shenjave që janë në fjalët e ajetit, ne kuptojmë se thënia e 

tretë, pra që ishin shtatë vetë, përputhet me numrin e tyre të 
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vërtetë. Për arsye se fjala e ajetit “hamendje” ka ardhur pas fjalës së 

thënies se parë e të dytë; kjo renditje e thënieve tregon 

pavlefshmërinë e dy thënieve të para. Veç kësaj, pas thënies së 

tretë nuk vjen i njëjti kundërshtim, por pas asaj vjen fjala e të 

Lartit: “thuaj: „Zoti im di më mirë për numrin e tyre‟”, gjithashtu 

vjen edhe fjala tjetër e Tij: “për ata kanë dijeni pak njerëz, të 

tjerët nuk dinë asgjë për ata.”. Edhe kjo frazë e ajetit është një 

argument që tregon se thënia e tretë është më e saktë. 

 Pavarësisht nga këto, ajeti përfundon me një këshillë: të 

mos polemizohet rreth banorëve të shpellës, përveç polemikës të 

bazuar mbi logjikën e mbi argumentin: “dhe, ti (o Muhammed) 

mos polemizo për numrin e tyre, por vetëm si tërësi.”. 

 Ragibi, në fjalorin e tij të fjalëve të Kur‟ànit “Mufredat 

Elfàdhil Kur‟àn”, shpjegon se origjina e fjalës “miràë” është marrë 

prej frazës “merejtun nàkate” - kapa gjirin e devesë që të mjel 

qumështin. Më pas ky kuptim është përdorur për të përfshirë të 

gjitha sendet që janë objekt dyshimi e ngurrimi. 

 Fjala e ajetit “dhàhiren” do të thotë: shumicë, zotërues, 

triumfues, prandaj ajeti urdhëron: “dhe, ti (o Muhammed) mos 

polemizo për numrin e tyre, por vetëm si tërësi”; në kuptimin: 

flit me kundërshtarët me logjikë, në atë mënyrë që logjika jote të 

bëhet sa më e qartë dhe sa më e kuptueshme. 

 Interpretues të tjerë të Kur‟ànit, gjatë komentimit të këtij 

ajeti kanë thënë: “Ajeti nuk bisedon në mënyrë të veçantë me 

kundërshtarët e me armiqtë, sepse ata e devijojnë çdo fjalë që u 

thuhet, prandaj ajeti flet me ta haptazi dhe para të gjithë njerëzve, 
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me qëllim që ata të mos kenë mundësi as të devijojnë, as të 

deformojnë të vërtetën e fjalës që u thuhet dhe as ta mohojnë atë.  

 Komentimi i parë është më i saktë. 

 Në të gjitha rastet, kuptimi i vërtetë i kësaj fraze të ajetit 

është: “Ti o Muhammed ke detyrë të flasësh me kundërshtarët 

vetëm duke u bazuar në Revelatën hyjnore që të zbret, sepse 

argumenti më i fuqishëm është vetëm argumenti që buron prej 

Revelatës, jo prej ndonjë burimi tjetër, prandaj: “dhe mos pyet për 

ata asnjërin prej atyre”. 

 Ajeti që vjen më pas, i jep të Dërguarit të All‟llahut (Paqja 

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

direktivë të përgjithshme: “Kurrë mos thuaj për një punë: këtë 

do ta bëj nesër”. 

 Fraza “Vetëm (nëse shton) dashtë All‟llahu”, domethënë 

është detyrë të thuhet “dashtë All‟llahu”  ose me “lejen e All‟llahut” 

për çdo punë e ngjarje që ka lidhje me kohën e ardhshme, për çdo 

vendim që mund të marrësh, sepse në radhë të parë ti nuk je i 

pavarur në marrjen e vendimeve. Nëse nuk do All‟llahu, askush, 

cilido qoftë ai, s‟ka mundësi të bëjë asnjë punë pa dashjen e Tij, 

prandaj me qëllim që fuqia jote të forcohet prej fuqisë së 

përhershme të All‟llahut, shtoi fjalës sate edhe frazën “dashtë 

All‟llahu”. 

 Nga ana logjike nuk bën që njeriu të shprehë vendim të 

formës së prerë për punët, për deklarimet, për qëndrimet e për 

projektet e tij që kanë të bëjnë me kohën e ardhshme, sepse fuqitë 

e njeriut janë të kufizuara, duke shtuar edhe daljen e pengesave të 
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ndryshme. Për të gjitha këto parapëlqehet që njeriu të përmendë 

frazën “dashtë All‟llahu” për çdo punë që ka ndërmend të bëjë. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit janë shprehur se mund të 

thuhet: qëllimi i ajetit është mohimi i pavarësisë së njeriut në 

realizimin e punëve. Atëherë, kuptimi i ajetit do të jetë: “Ti nuk 

mund të thuash: nesër unë do të bëj këtë punë ose atë punë, 

përveçse kur atë punë e do All‟llahu”. 

 S‟ka dyshim që puna do të jetë e plotë kur krahas 

deklarimit tënd shtohet edhe fraza: “nëse do All‟llahu”, por duhet 

theksuar se kjo domosdoshmëri është për të gjithë fjalinë dhe jo 

vetëm për tekstin e ardhur në komentimin e parë.1 

 Edhe shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve që pamë në fillim të 

studimit mbi këtë grupi ajetesh e përforcon komentimin e parë, 

pasi edhe i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) premtoi t‟i përgjigjej pyetjes së 

kurejshëve rreth banorëve të shpellës ose pyetjeve të tjera që ata i 

bënë, pa e përmendur frazën “dashtë All‟llahu”. Prandaj, atij iu 

vonua Revelata për njëfarë kohe, vonim që në fakt ishte vërejtje 

për t‟i tërhequr vëmendjen të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe 

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

është edhe një mësim për të gjithë njerëzit. 

 Pas kësaj, Kur‟àni thotë: “dhe, kur të harrosh, përmende 

Zotin tend.”. Ajeti tregon se kur njeriu harron të thotë “dashtë 

                                                            
1 Duhet të tërheqim vëmendjen që shpjegimi të jetë në përputhje me 
komentimin e parë, ku thuhet se këtu kemi një fjali detyruese, domethënë se ajo 
vë detyrë të thuash “dashtë All‟llahu”. Ky sqarim është në përputhje e në 
harmoni me vlerësimin e komentimit të dytë dhe nuk është thjeshtë një nevojë e 
dalë prej këtij vlerësimi.  
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All‟llahu”, kur flet për një punë që i takon kohës së ardhme, ka 

detyrë të thotë “dashtë All‟llahu” sapo të kujtohet që nuk e ka 

thënë, kështu që me këtë frazë ai e kompenson atë që nuk e tha në 

fillim. 

 Pas këtij këshillimi vjen fjala e të Lartit: “dhe thuaj: 

Shpresoj që Zoti im do të më japë udhëzim edhe më të afërt se 

ky (i banorëve të shpellës).”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Thënia  e të Lartit “rexhmen bilgajbi” 

 Në tekstin e Kur‟anit, kjo shprehje është “rexhmen bilgajbi” 

në kuptimin hamendje. Në origjinë, fjala ka ardhur prej fjalës gur 

ose gjuajtje me gurë, më pas është përdorur për të gjitha llojet e 

gjuajtjeve; disa herë përdoret si metaforë për akuzimin ose për 

gjykimin bazuar mbi hamendjen. Kurse, fjala “bilgajbi”, e 

përforcon këtë kuptim, që do të thotë: mos gjyko pa u mbështetur në 

ndonjë burim ose në ndonjë dituri. 

 

2- Lidhësja “vàv” - “dhe” “ue” në fjalën e të Lartit: “dhe i 

teti ishte qeni i tyre” 

 Në ajetin para të këtij ajeti thuhet: “i katërti ishte qeni i 

tyre”, pastaj thuhet: “i pesti ishte qeni i tyre”, pa lidhësen “dhe”, 
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ndërsa në këtë ajet thuhet: “dhe i teti ishte qeni i tyre”. Pra, fraza 

fillon me lidhësen “dhe” - në arabisht “ue”. Dihet se të gjitha 

shprehjet e Kur‟ànit përmbajnë në brendinë e tyre shënime e 

qëllime parapërgatitore, prandaj ne shikojmë se interpretuesit e 

Kur‟ànit kanë bërë studime të shumta në lidhje me kuptimin e 

lidhëses “dhe” - “ue”, që ka ardhur para kësaj fjale të ajetit. 

 Mbase komenti më i mirë që është shkruar e thënë në lidhje 

me këtë lidhëse, është fakti se ajo ka ardhur në fund të bisedës, 

ashtu siç përdoret zakonisht  në mbyllje të bisedës. Kur lidhësja 

“dhe”- “ue” është e fundit në tërësinë e fjalëve të përmendura, si 

për shembull kur themi: erdhi Zejdi, Hasani dhe Muhamedi, 

pikërisht lidhësja “dhe” e vënë para emrit Muhamedi, shpjegon 

qartë se ai ishte i fundit që erdhi. 

 Kjo thënie është cituar prej interpretuesit të njohur të 

Kur‟ànit Ibni Ab‟bàsit, por atë e kanë mbështetur edhe disa 

interpretues të tjerë të Kur‟ànit, të cilët kanë njoftuar se lidhësja 

“dhe” - “ue” në këtë fjalë të ajetit, ka ardhur për të përforcuar fjalën 

se numri i vërtetë i banorëve të shpellës ishte shtatë vetë. Pasi 

Kur‟àni më parë ka përmendur thëniet e gabuara dhe në fund, me 

këtë mënyrë shprehjeje, shpjegon numrin e vërtetë të banorëve të 

shpellës. 

 Interpretues të tjerë të Kur‟ànit, si Kurtubij‟ji dhe Fakhru 

Rràzij, kanë përmendur një mendim tjetër në komentimin e 

lidhëses “dhe” - “ue”. Mendimi i tyre në mënyrë të përmbledhur 

është: numri shtatë te arabët është numër i plotë, prandaj ata 

numërojnë deri në shtatë pa përdorur lidhësen “dhe” - “ue”, por 

sapo numri të jetë më i madh se shtatë, menjëherë e fillojnë 

numërimin të shoqëruar me lidhësen “dhe” - “ue”. Kjo lidhëse tani 
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është argument që tregon rifillimin e bisedës. Për të gjitha këto, 

lidhësja “dhe” - “ue” te letrarët arabë njihet me termin “vàvuth 

themànijeh”–“vàvi i numrit tetë”. 

 Me këtë çështje ndeshemi shpesh në ajetet e Kur‟ànit, si për 

shembull në ajetin 112 të sures “Et Teubeh”, kur përmenden 

cilësitë e luftëtarëve në rrugën e All‟llahu, shtatë cilësi të tyre 

përmenden pa lidhësen “dhe” - “ue”, por kur përmendet cilësia e 

tyre e tetë, përmendet e shoqëruar me lidhësen “dhe” - “ue”. Ajeti 

thotë: “dhe ata që ndalojnë të keqen dhe janë korrektë në 

plotësimin e dispozitave të All‟llahut.”.  

 Edhe në ajetin 5 të sures “Et Tahrim”, ku përmenden 

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

të dhe mbi familjen e tij!) shtatë cilësi përmenden pa lidhësen “dhe” - 

“ue”, por cilësia e tetë përmendet e shoqëruar me lidhësen “dhe” - 

“ue”: “thej‟jibàtin ue ebkàren” “ish të martuara dhe 

virgjëresha.”. 

 Të njëjtën gjë e ndeshim edhe në ajetin 71 të sures “Ez 

Zumer”, ku flitet për portat e Xhehennemit: “hapen portat e tij” 

dhe pas dy ajeteve, po në në këtë sure, kur flitet për portat e 

Xhennetit, ajeti thotë: “dhe hapen portat e tij”. Siç shihet, para 

foljes hapen ka ardhur lidhësja “dhe” - “ue”, që ka ardhur kështu 

për shkak se Xhehennemi ka shtatë porta, kurse Xhennetit tetë. 

Natyrisht që kjo nuk shpreh një ligj të përgjithshëm, por në 

shumicën e herëve, kjo shprehet në të gjitha gjendjet, nga ku del 

qartë se lidhësja “dhe” - “ue” është vetëm një shkronjë, por që ka 

një llogaritje të veçantë në përdorim, gjë që shihet qartë se këto 

raste ajo tregon se pas asaj nuk vjen më gjë tjetër. 
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3- Xhamia pranë varrezës 

 Ajetet e Kur‟ànit tregojnë se banorët e shpellës (as‟hàbul-

kehfi) më në fund vdiqën e u varrosën dhe fjala e ajetit “alejhim” - 

mbi ata – e përforcon këtë thënie. Më pas, dashamirët e tyre 

vendosën të ndërtonin një xhami pranë vendit ku ata u varrosën. 

Këtë çështje, Kur‟àni e trajton në ajetet e mësipërme me një gjuhë 

që lë të kuptohet miratimi, domethënë se ndërtimi i xhamive për 

të respektuar njerëzit e mëdhenj të fesë, nuk është prej punëve të 

ndaluara – haram - ashtu siç mund të mendojnë e të thonë disa, 

por është një punë hallall, madje është e lavdëruar dhe e kërkuar. 

 Zakonisht, ndërtimi i mazoleumeve bëhet për të përjetësuar 

kujtimin e personave të mëdhenj, është veprim i përhapur në të 

gjithë popujt e kombet e botës dhe shpreh respektin për persona të 

tillë. Gjithashtu është edhe stimulim për ata që do të vijnë më 

vonë. Edhe Islami nuk e ka ndaluar këtë veprim, madje e ka lejuar 

dhe e ka pohuar. 

 Ekzistenca e ndërtimeve të tilla është një dokument historik 

që argumenton se ata persona kanë ekzistuar, gjithashtu 

mazoleumet janë simbole të programeve që ata kanë zbatuar dhe 

të qëndrimeve që kanë mbajtur. Në mungesën e të këtilla 

mazoleumeve të Profetëve dhe personaliteteve, varret e të cilëve 

janë harruar e janë braktisur, historia e tyre është bërë objekt 

dyshimi e pikëpyetjesh. 

 Nga sa u tha, del qartë se këtu nuk kemi asnjë kontradiktë 

ndërmjet ndërtimit të xhamive e të mazoleumeve, besimit se 

All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm (Teuhid) dhe kushtimit të 
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adhurimit vetëm për All‟llahun e Lartësuar, pasi janë dy çështje 

krejtësisht të ndryshme. 

 Është e kuptueshme se rreth kësaj çështjeje ka studime të 

shumta, prandaj mund të referoheni në librat që trajtojnë këtë 

çështje. 

 

4- Çdo gjë e ka bazën në vullnetin e në dëshirën e të Lartit 

 Në të vërtetë, përmendja e frazës “in shàaell‟llàh” - “dashtë 

All‟llahu” kur merren vendime për punë që kanë lidhje me të 

ardhmen, jo vetëm që është edukatë në praninë e Krijuesit të 

Gjithëfuqishëm, por është edhe një e vërtetë që shpreh qartë se ne 

njerëzit, nuk zotërojmë asnjë fuqi që të jetë prej nesh, pasi çdo gjë 

është vetëm prej të Lartit. Të gjithë mbështetemi e bazohemi 

vetëm tek Ai, sepse vetëm Ai është e ardhmja. Nëse të gjitha thikat 

e mjetet e tjera prerëse të botës do të lëviznin për të prerë vetëm 

një damar, kurrë nuk do të bënin asgjë pa lejen e të Lartit. 

 Kjo e vërtetë është ajo që në terminologjinë islame quhet 

(Teuhidul ef‟àli) “Njësimi i All‟llahut në punët”. Megjithëse njeriu 

zotëron lirinë e veprimit dhe vullnetin e tij, përsëri realizimi i çdo 

sendi dhe i çdo pune që ndërmerr njeriu lidhet vetëm me 

vullnetin e me dëshirën e Krijuesit të Lartësuar. 

 Shprehja “in shàaell‟llàh” – “dashtë All‟llahu” shton 

orientimin tonë që të mbështetemi vetëm tek All‟llahu, na jep fuqi 

për të kryer punët dhe na tregon se sinqeriteti e pastërtia e qëllimit 

është bazë për saktësinë e punëve që bëjmë. 
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 Prej disa transmetimeve mësohet se kur njeriu përmend 

punë që i takojnë së ardhshmes dhe nuk thotë “in shàae ll‟llàh” – 

“dashtë All‟llahu” atë njeri All‟llahu pa tjetër e lë të mbështetet 

vetëm te vetvetja dhe e nxjerr jashtë mbrojtjes e ruajtjes së Tij.1 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja qoftë 

mbi të!) lexojmë se një ditë ai urdhëroi të shkruhej një letër dhe kur 

i sollën letrën e shkruar, ai pa se letra nuk përmbante fjalën “in 

shàaell‟llàh” – “dashtë All‟llahu”.  Atëherë ai tha: “Si shpresuat që 

kjo punë do të plotësohet, kur në atë nuk është përmendur 

falënderimi për All‟llahun! Bëni kujdes: në çdo punë që nuk është 

përmendur falënderimi për All‟llahun, menjëherë falënderojeni e 

lavdërojeni All‟llahun për atë punë”. 

 

5- Plotësimi i kërkesës 

 Në ajetet objekt studimi lexuam se All‟llahu i Lartësuar i 

drejtohet të Dërguarit të Tij dhe i thotë: “përmende Zotin tënd 

kur të harrosh”.2 Kjo frazë tregon se kur ti harron të thuash 

“dashtë All‟llahu” dhe më pas kujtohesh që nuk e ke thënë, ke 

detyrim të thuash “dashtë All‟llahu” gjatë vazhdimit të punës, ose 

edhe pas përfundimit të saj. 

 Në transmetime të shumta të ardhura prej Ehli Bejtit (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi ta!) që komentojnë ajetin në fjalë, 

lexojmë se aty theksohet në mënyrë të veçantë përmendja e fjalës 

“dashtë All‟llahu” madje edhe nëse kujtohesh pas një viti që nuk e 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 253 dhe 254.  
2 Burimi i mësipërm.  
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ke thënë, thuaje menjëherë, si kompensim për harresën nga ana 

jote.1 

 Tani le të shtrojmë pyetjen: Kur harrimi qenka i lejuar edhe 

në raport me të Dërguarin e All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në një kohë që njerëzit bazohen 

në fjalët e në punët e tij, si mund të jetë baraspeshimi në mes 

harrimit dhe të ruajtjes së Profetëve dhe të Dërguarve prej gabimit 

e prej harresës? 

 Këtu patjetër duhet të tërheqim vëmendjen se shumë prej 

ajeteve të Kur‟ànit që flasin në vetën e dytë me Profetët, pa 

dyshim që kuptimi i asaj bisede i drejtohet masës së njerëzve, 

ashtu siç thuhet në një proverb arab: “Unë po flas me ty, por dëgjo 

ti moj fqinje”. 

 Disa mendimtarë të dëgjuar kanë përmendur edhe 

përgjigje për pyetjen që sollëm në fundin e bisedës gjatë 

komentimit të ajetit 68 të sures “El En‟àm”. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 254 e në vijim.   
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Ajetet 25 - 27 

 

 ْ ٔا ٌِةْاَحٖ ِشجَِۡي وَ َوَٱُِس ًۡب زََل َر  ِٓ فِ ۡٓب ْ  ِِف َن ة  زۡبَداُدوا ُ  كُوِ  ٹ  ِصۡب ا ْۖۡ  ٱِهَّلل ٔا ة َٱُِس ٍَ ِ ًُ ث يَ عۡب
َ
  

َم َن تِ  َد ۡبُت ۥَ ُ  ۡرِض   وَ  لصِهَّلل
َ ثۡبِِصۡب ثِِّ  ۡلۡب

َ
َِ ُدوُِِّ ۦ خ ٌّ  ً ُٓ َ ة ل ٌَ ٍِيۡب   شۡب

َ
ٖ َوََّل ۦ َو  ٌَِ َوِِلّ  

 ٍِِّ ُِك ِِف ُ هۡب ا ۦٓ  ُّشۡب َ  ا
َ
َل َو دۡبُو  ٺ   َجّ ِ ٌُ ٌَِ نَِذةِب َرّبَِمۖۡ ََّل  وَِحَ إََِلۡبَم 

ُ
ةٓ   ٌَ  

ٌَِ ُدوُِِّ ۦىَِ َِم ذِِّ  ا ۦ َوىََ ََتَِ     ٻ ُميۡبَذَح ا

 

“Ata qëndruan në shpellën e tyre treqind e nëntë vjet.”  

“Thuaj, All‟llahu e di më mirë sa kanë qëndruar, Ai i di të 

fshehtat e qiejve dhe të tokës; sa shikon e sa dëgjon Ai; përveç 

Atij njerëzit s‟kanë ndihmës tjetër dhe në vendimin e Tij, nuk 

përzihet askush.”  

“Lexo atë që të është shpallur me Revelatë prej librit të Zotit 

tënd; askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Tij dhe, përveçse 

tek Ai, kurrkund nuk mund të gjesh strehim.” 
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Komentimi 

 

Gjumi i banorëve të shpellës 

 Prej njoftimeve që marrim nga tërësia e ajeteve të 

mësipërme mësojmë se gjumi i banorëve të shpellës ishte shumë i 

gjatë. Kushdo që e dëgjon këtë tregim, patjetër që çështja e gjumit 

të atyre e shtyn që të ketë më shumë informacion dhe vetvetiu 

lind dëshira për të mësuar sa vjet vazhdoi gjumi i tyre. 

 Në grupin e fundit të ajeteve që flasin për banorët e 

shpellës, këto ajete i largojnë dëgjuesit çdo dyshim dhe njoftojnë: 

“Ata qëndruan në shpellën e tyre treqind e nëntë vjet.”.1 

 Pra, në përputhje me njoftimin e ajetit, gjumi e koha e 

qëndrimit të tyre në shpellë ishte 309 vjet. Disa mendojnë se 

përmendja e viteve “treqind e nëntë” ka ardhur me këtë frazë të 

ndarë, në vend që të vinte me një frazë të vetme. Në të vërtetë, kjo 

mënyrë shprehjeje ka të bëjë me ndryshimin ndërmjet viteve 

diellore dhe atyre hënore. Sipas llogarive rezulton se ata kanë 

fjetur 300 vite diellore, që i korrespondojnë 309 viteve hënore. 

Patjetër që kjo është njëra prej shprehjeve të bukura të shkurtra të 

Kur‟ànit, ku kuptimi jepet me një frazë të vetme dhe të shkurtër, 

                                                            
1 Sipas rregullave të sintaksës së gjuhës arabe, fjala vite duhet të vinte me fjalën 
“senetun” - një vit – pra duhet të ishte në numrin njëjës, jo ashtu siç ka ardhur në 
numrin shumës “sinijne” - vite. Por, meqë gjumi i atyre ishte shumë i gjatë dhe 
vitet ishin shumë, edhe kjo fjalë në ajetin tonë ka ardhur në numrin shumës, me 
qëllim që çështja të shpjegohet më qartë dhe të theksohet sa shumë vite ishin.  
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por meqenëse ajo ngjarje qe një ndodhi e një rëndësie tepër të 

madhe, patjetër që lind nevoja për shpjegim më të zgjeruar.1 

 Më qëllim që t‟u vihet një kufi fjalëve të njerëzve se sa kohë 

qëndruan banorët e shpellës brenda në shpellë, ajeti e mbyll 

diskutimin e tyre me fjalën e të Lartit: “Thuaj, All‟llahu e di më 

mirë sa kanë qëndruar.”. Përse vallë e di më mirë? Sepse: “Ai di 

të fshehtat e qiejve dhe të tokës.”. 

 Ai ka njohuri për sendet e padukshme e të dukshme, të 

gjitha sendet që ekzistojnë në gjithësi, Ai i ka rrethuar me diturinë 

e Tij dhe është vetëm Ai që ka dijeni sa kohë qëndruan banorët e 

shpellës në shpellën e tyre. Prandaj “sa shikon e sa dëgjon Ai”;2 

për këtë shkak banorët e qiejve e të tokës: “përveç Atij njerëzit 

s‟kanë ndihmës tjetër.”. 

 Për sa i përket qëllimit me ardhjen e përemrit “ata”, 

interpretuesit e Kur‟ànit kanë përmendur thënie të shumta. Disa 

janë të bindur se ky përemër tregon banorët e qiellit e të tokës, të 

tjerë mendojnë se përemri u adresohet banorëve të shpellës, në 

kuptimin se ata nuk mund të kishin ndihmës tjetër përveç 

All‟llahut dhe ishte All‟llahu Ai që i ruajti ata në ndodhinë e 

shpellës. 

                                                            
1 Diferenca ndërmjet vitit diellor dhe vitit hënor është afërsisht 11 ditë; nëse 300 
e shumëzojmë me këtë diferencë, duke llogaritur se viti hënor është 354 ditë, 
atëherë del numri 9 vjet, natyrisht që mbetet edhe diçka e vogël, por që nuk 
mund të merret parasysh ngaqë nuk arrin të bëjë një vit të plotë.   
2 Fraza e ajetit “sa shikon e sa dëgjon Ai” siç shihet është në mënyrën habitore 
dhe shpjegon për ne madhështinë e Krijuesit të Gjithëfuqishëm. Gjithashtu 
shpjegon se kuptimi i këtyre dy fjalëve është: Ai shikon e dëgjon, aq shumë sa 
njeriu habitet e çuditet prej shikimit e dëgjimit të Tij.   
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 Por, nëse shikojmë në fjalën para kësaj, rezulton se komenti 

i parë është më afër së vërtetës. 

 Në fundin e ajetit vjen fjala e të Lartit: “dhe në vendimin e 

Tij nuk përzihet askush.”. Kjo frazë në të vërtetë thekson 

pushtetin absolut të Krijuesit. Nuk mund të mendohet ekzistenca 

e një të dyti me fuqi absolute mbi të gjithë botën, sepse i Larti s‟ka 

ortak në pushtetin e Tij. Pra nuk mund të ketë fuqi tjetër përveç 

All‟llahut me pushtet absolut mbi të gjithë botën, nuk mund të 

ketë fuqi tjetër të pavarur përveç All‟llahut dhe në pushtetin e Tij, 

Ai nuk mund të ketë ortak. Në ajetin vijues, biseda i drejtohet të 

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

dhe mbi familjen e tij!), të cilit All‟llahu i thotë: “Lexo atë që të është 

shpallur me Revelatë prej librit të Zotit tënd”; domethënë mos u 

jep rëndësi fjalëve të të tjerëve të përziera me gënjeshtra, besëtytni, 

mite e shpifje, ti ke detyrë që për të gjitha punët të mbështetesh 

vetëm në Revelatën që të zbret prej All‟llahut, sepse asnjë nuk 

mund të ndryshojë fjalët e All‟llahut: “askush nuk mund të 

ndryshojë fjalët e Tij.”. Sepse fjala e All‟llahut të Lartësuar dhe 

dituria e Tij nuk janë nga ato që i shkruan njeriu me diturinë e vet 

dhe që çdo ditë ndryshojnë për shkak të zbulimeve të reja dhe për 

shkak të daljes së diturive moderne. Prandaj është e pamundur të 

mbështetesh mbi këto të fundit dhe të kapesh pas dijeve njerëzore 

qind për qind, sepse për të gjitha këto: “përveçse tek Ai, 

kurrkund nuk mund të gjesh strehim.”. 

  Fjala e ajetit “multehaden” në origjinën e fjalës ka kuptimin e 

një grope mesi i së cilës anon nga njëra anë, si e hapura në njërën 

anë që bëhet brenda varrit kur varrosin të vdekurin, që në gjuhën 

arabe quhet “lahd”. 
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 Ky është shkaku që vendit nga priret njeriu i thonë 

“multehad” - “strehim” por me kalimin e kohës kjo fjalë u përdor në 

kuptimin e strehimit. 

 Është e rëndësishme të theksojmë se dy ajetet e fundit 

shpjegojnë diturinë e Krijuesit me të cilën Ai ka rrethuar të gjitha 

sendet që gjenden në gjithësi. Patjetër që rrethimi i të gjitha 

sendeve prej All‟llahut me diturinë e Tij bëhet nëpërmjet disa 

rrugëve: 

 a) në fillim ajetet bëjnë të qartë se e fshehta e qiejve dhe e 

tokës është vetëm prej Tij, prandaj vetëm i Larti ka dijeni të plotë 

për gjithçka; 

 b) më pas ajetet shtojnë: Ai është Shikuesi e Dëgjuesi, 

madhe edhe përtej kufirit më të largët që mund të mendojë njeriu;  

  c) Herë tjetër ajetet njoftojnë se Ai është Sunduesi absolut 

dhe i Gjithëdituri; 

 ç) më pas ajeti shton se askush nuk është ortak në sundimin 

e vendimin e Tij dhe se ditura e njohja e Tij nuk mund të jetë e 

kufizuar; 

 d) më pas ajeti thotë: dituria dhe fjala e Tij as nuk 

ndryshohet e as nuk zëvendësohet; 

  dh) Ne fundin fjalisë, ajeti thotë: i Larti është i vetmi 

vendstrehim në të gjithë botën që njohim ne, prandaj nuk mund të 

strehoheni te ndonjë tjetër përveçse tek Ai; vetëm Ai, i 

Gjithëpushtetshmi ka dijeni për të gjithë ata që janë strehuar tek 

Ai. 
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Hulumtime 

  

1- Tregimi i banorëve të shpellës në transmetimet islame 

 Në burimet islame ka shumë transmetime që flasin për 

banorët e shpellës (as‟hàbul kehfi), por në disa prej tyre nuk mund 

të mbështetemi, sepse janë klasifikuar të gradës “daijf”–“dobët”, 

(sipas shkencës së klasifikimit të transmetimeve), ose sepse 

transmetimet bien në kontradiktë me njëri-tjetrin. 

 Prej transmetimeve të ndryshme kemi përzgjedhur 

transmetimin e përcjellë prej Ali bin Ibrahijm El Kamij të cituar në 

tefsirin e tij. Në këtë transmetim kemi konstatuar se është 

transmetimi më i parapëlqyer nga ana e tekstit dhe i përmbajtjes 

që gjejmë në përputhje me ajetet e Kur‟ànit. 

 Në transmetimin e Ali bin Ibrahimit lexojmë se Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Banorët e shpellës kanë 

jetuar në kohën e një mbreti mizor e inatçi, ai i propagandonte 

ndër banorët e mbretërisë së tij adhurimin e idhujve dhe vriste 

cilindo që nuk vepronte sipas fjalës së tij. Meqenëse banorët e atij 

qyteti ishin besimtarë që adhuronin vetëm All‟llahun e Lartësuar, 

mbreti kishte vënë të ngarkuar të posaçëm në portën e qytetit, të 

cilët nuk linin të dilte prej qytetit askush pa adhuruar idhujt”. 

Tregimi vazhdon: “Banorët e shpellës dolën prej qytetit me 

pretekstin se po dilnin për gjah; gjatë rrugës ata u takuan me një 

bari, të cilin e ftuan të bashkohej me ta, por bariu nuk e pranoi 

thirrjen që ata i bënë, ndërsa qeni i tij e pranoi thirrjen e tyre dhe 

shkoi së bashku me ata”. Në vijim, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!) ka thënë: “Kafshët nuk hyjnë në Xhennet, me përjashtim të 
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gomarit Bel‟am bib Bàùr, ujku i Hazreti Jusufit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të!) dhe qeni i banorëve të shpellës”. 

 Siç u tha, banorët e shpellës dolën prej qytetit me pretekstin 

se po dilnin për gjueti, por në fakt ata e braktisën qytetin për të 

ruajtur fenë prej atij mbreti tiran dhe kur erdhi mbrëmja hynë në 

shpellë. Aty All‟llahu i Lartësuar, ata dhe qenin i vuri në gjumë, 

ashtu siç njofton i Larti me fjalën e Tij: “Ne vumë mbulojë mbi 

veshët e tyre (i vumë në gjumë) në shpellë për shumë vite”. Ata 

fjetën derisa All‟llahu i Lartësuar e asgjësoi tiranin e mbretërinë e 

tiranit dhe koha e dhunës mbaroi. Tani kishte ardhur një kohë e re 

me njerëz të tjerë. Pasi u zgjuan prej gjumit ata filluan të pyesin 

njëri-tjetrin: “Sa kemi qëndruar në gjumë këtu?”, ndërkaq 

shikuan diellin që ishte ngritur mjaft në kupën e qiellit, prandaj 

thanë: “Kemi fjetur një ditë ose më pak.”. Më pas i thanë njërit 

prej tyre: “Merre këtë monedhë, hyr në qytet, por bëj kujdes 

mos të të njohë njeri dhe merr ndonjë gjë për të ngrënë; por 

kujdes, nëse ata do të mësojnë se ku jemi, me siguri do të na 

vrasin ose do të na kthejnë në fenë e tyre”. Personi që ata 

caktuan kur hyri në qytet u çudit kur pa se qyteti nuk ishte më ai 

që njihte, nuk ishte më qyteti i kohës së tij, pa të tjerë njerëz, të 

cilët as nuk i njihte e as nuk e njihnin, madje ata nuk e kuptonin as 

gjuhën e tij, po ashtu edhe ai nuk e kuptonte gjuhën e tyre. Ata e 

pyetën: “Kush je dhe prej nga vjen?” Ai i njoftoi ata, ndërkaq doli 

mbreti i atij qyteti i shoqëruar prej oborrtarëve të vet dhe, së 

bashku me personin që dërguan banorët e shpellës në treg, 

vazhduan të ecin derisa qëndruan në hyrje të shpellës. Asnjëri nuk 

bënte përpara të hynte në shpellë që të shihte ata që ishin brenda, 

prandaj filluan të diskutojnë sa vetë janë duke e parë shpellën nga 

jashtë. Disa thanë: “Këta janë tre vetë, i katërti është qeni i tyre”; 
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disa të tjerë thanë: “Jo, janë pesë vetë, i gjashti është qeni i tyre.”. 

Disa të tjerë thanë: “Ata janë shtatë vetë dhe i teti është qeni i 

tyre.”. All‟llahu i mbuloi banorët e shpellës me një perde 

frikësuese dhe askush prej tyre që erdhën nuk bënte përpara të 

futej brenda në shpellë, përveç shokut të tyre, që ata e dërguan në 

qytet. Kur ai hyri brenda në shpellë, pa se shokët e tij ishin të 

frikësuar se mos njerëzit e mbretit Dekjanos i kishin zbuluar. 

Ndërkaq, shoku i njoftoi ata se të gjithë kishin fjetur për një kohë 

shumë të gjatë dhe se tanimë ata ishin bërë argument për njerëzit. 

Në këtë gjendje, ata filluan të qajnë dhe t‟i luten All‟llahut t‟i 

kthejë në gjendjen e gjumit që ishin. Më pas mbreti tha: “Patjetër 

duhet që këtu të ndërtojmë një xhami që ta vizitojmë, sepse ata 

ishin njerëz besimtarë”. 

 Në këtë pikë të tregimit Imami (Paqja qoftë mbi të!) shtoi: 

Trupat e tyre rrotulloheshin një herë ose dy herë për çdo vit, flinin 

gjashtë muaj në krahun e djathtë dhe gjashtë muaj të tjera të vitit, 

pasi rrotulloheshin në gjumë, vazhdonin të flinin në krahun e 

majtë. Edhe qeni që erdhi së bashku me ata ishte në gjumë në 

hyrje të shpellës me këmbët e lëshuara përpara.1 

 Në një transmetim tjetër të ardhur prej Prijësit të 

Besimtarëve Ali bin Ebù Tàlibit, tregimi në lidhje me banorët e 

shpellës “as‟hàbul kehfi” ka ardhur me një variant të hollësishëm 

si më poshtë: 

 “Ata ishin gjashtë vetë, të cilët Dekjanosi i kishte bërë 

ministra, tre prej atyre të gjashtëve qëndronin në krahun e djathtë 

dhe tre të tjerët qëndronin në krahun e majtë të mbretit. Çdo vit, 

mbreti organizonte për ata një festë dhe në ditën e festës, në të 
                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll, 3, f. 247-248.  
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djathtë të mbretit qëndronin patriarkët, kurse në të majtë të tij 

qëndronin qeveritarët. Në një festë të këtillë, njëri prej patriarkëve 

e njoftoi mbretin se ushtria persiane kishte sulmuar. Mbretit iu 

morën mendtë dhe i ra të fikët nga tronditja e madhe që i shkaktoi 

ky lajm, madje u trondit aq shumë sa edhe kurora mbretërore i ra 

në tokë. Njëri prej tre ministrave që qëndronte në të djathtën e 

mbretit dhe që quhej Telmikha tha me veten e tij: „Nëse Dekjanosi 

do të ishte perëndi, ashtu siç pretendon, atij nuk do t‟i binte të 

fikët, as nuk do të urinonte, as nuk do të defekonte dhe as nuk do 

të flinte, sepse këto nuk janë prej punëve të perëndive‟. 

 Këta gjashtë ministra mblidheshin çdo ditë te njeri prej tyre 

dhe ndodhi që një ditë u mblodhën te Telmikha, i cili u kishte 

shtruar ushqimet më të mira; ndërkaq u tha: „O vëllezër, më ka 

rënë në zemër diçka që nuk më lë as të ha, as të pi e as të fle. Ata i 

thanë: „Ç‟është kjo gjë o Telmikha?‟ Ai tha: „Fillova të mendoj për 

qiellin dhe thashë me vete: kush është Ai që e ngriti kupën e qiellit 

si mburojë pa asnjë shtyllë e pa ndonjë lidhje nga sipër që të mbajë 

qiellin; kush është Ai që bëri të lëvizë nëpër qiell dielli e hëna dhe 

janë dy shenja të mëdha që shihen me sy, kush është Ai që e 

zbukuroi qiellin me yje? Pastaj fillova të mendoj për tokën dhe 

përsëri thashë me vete: kush është Ai që e bëri tokën të sheshtë 

mbi ujin e lëvizshëm, kush është Ai që e bëri tokën të 

qëndrueshme me malet? Pastaj e shtriva mendimin mbi veten 

time dhe thashë: kush është Ai që më krijoi në barkun e nënës 

time, kush është Ai që më ushqeu e më rriti? Patjetër që të gjitha 

këto e kanë një Mjeshtër që i ka bërë, e kanë një Rregullues, që 

patjetër nuk është mbreti Dekjanos dhe, Ky mjeshtër e Rregullues 

nuk mund të jetë tjetër veçse Mbreti i mbretërve dhe Sunduesi i 

qiejve‟. 
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 Të rinjtë ministra i ranë ndër këmbë, filluan t‟i puthin 

këmbët dhe thanë: „Me ty All‟llahu i Lartësuar na udhëzoi, na 

nxori prej rrugës së humbjes dhe na futi në rrugën e drejtë, 

prandaj na thuaj si të veprojmë‟. Në këtë gjendje, Telmikha u ngrit 

dhe bleu prej një fqinji tre mijë dirhem hurma dhe pasi i 

ambalazhuan ato, shaluan kuajt e dolën prej qytetit. Pasi 

përshkuan tre milje rrugë, Telmikha u tha atyre: „O vëllezër, erdhi 

vendbanimi i Botës Tjetër dhe kaloi mbreti i kësaj bote, zbrisni prej 

kuajve, të ecim me këmbë dhe All‟llahu patjetër do të bëjë një 

rrugëdalje për punën tonë‟. Ata u zbritën kuajve dhe atë ditë ecën 

më këmbë shtatë „fersekh‟, u rraskapitën nga udhëtimi i gjatë, aq 

sa edhe këmbët e tyre kullonin gjak. 

 Në rrugë e sipër takuan një bari të cilit i kërkuan qumësht 

ose ujë për të pirë. Bariu u tha: „Unë kam çfarë doni ju, por shoh se 

fytyrat tuaja janë si fytyra mbretërish, prandaj mendoj se ju 

patjetër jeni të arratisur që largoheni prej mbretit Dekjanos‟. 

 Ata i thanë: „O bari, neve nuk na lejohet të gënjejmë, a na 

shpëton neve e drejta prej teje?‟ Kështu ata i treguan bariut si e 

kishin punën. Ai u përul para tyre dhe filloi t‟u puthë këmbët dhe, 

ashtu i përulur siç ishte, tha: „O njerëz edhe në zemrën time ka 

rënë po ajo gjë që ka rënë në zemrën tuaj, por më jepni pak kohë 

sa të çoj bagëtinë te pronarët e vet dhe pastaj të bashkohem me ju. 

Ata qëndruan të prisnin bariun, i cili pasi shpërndau bagëtinë u 

kthye por mbrapa bariut po vraponte edhe qeni i tij. Djemtë 

ministra panë qenin dhe disa prej tyre thanë: „Kemi frikë se do të 

na zbulojnë prej të lehurave të qenit‟, prandaj u vunë të përzinin 

qenin duke e gjuajtur me gurë, por, All‟llahu i Lartësuar bëri që 

qeni të flasë e t‟u thoshte: „Më lini t‟ju ruaj prej armikut tuaj‟. 
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 Bariu vazhdoi të udhëtojë së bashku me ata derisa u ngjitën 

në një mal; aty ai i njoftoi se në këtë mal gjendet një shpellë që 

quhet “Vesijd”. Ata panë se në sheshin para shpellës rridhte një 

burim dhe kishte pemë frutore. Hëngrën prej frutave të atyre 

pemëve dhe pinë prej atij burimi. Ndërkaq u bë natë dhe u 

strehuan brenda në shpellë, kurse qeni ndenji para hyrjes së 

shpellës me këmbë të shtrira përpara. Në këtë gjendje, All‟llahu i 

Lartësuar urdhëroi engjëllin e vdekjes të merrte shpirtrat e tyre 

dhe i vuri ata në një gjumë të gjatë e të thellë.1 

 Për mbretin Dekjanos, historianët thonë se ishte perandor 

romak që sundoi gjatë viteve 249-251 të erës së re dhe ishte një 

armik i egër kundër të krishterëve, i poshtëronte dhe i torturonte 

shumë ata. Natyrisht, kjo ka ndodhur para se mbreti i romakëve të 

përqafonte krishterimin. 

 

2- Ku ndodhet shpella? 

 Interpretuesit e Kur‟ànit dhe dijetarët kanë shprehur 

mendime të shumta rreth banorëve të shpellës dhe vendit ku 

gjendet zona e shpellës së tyre. Ku ndodhet shpella në të cilën ata 

u strehuan? 

 Këtu duhet patjetër të bëjmë një vërejtje: kërkimi për të 

gjetur vendin e saktë të shpellës nuk ndikon shumë as në origjinën 

e tregimit, as në mësimet edukative që merren prej tij, as në 

rëndësinë historike të tregimit. Këtu duhet të theksojmë se tregimi 

i banorëve të shpellës nuk është tregimi i vetëm për të cilin dimë 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihàri”, vëll. 2, f. 382, lënda: mendimi.   
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origjinën e tij (Kur‟àni), por nuk dimë pjesë e detaje të këtij 

tregimi, prandaj njohja e vendit ku ka ndodhur ngjarja, patjetër që 

na ndihmon të kuptojmë më shumë prej të veçantave të këtij 

tregimi. 

 Sido që të jetë, në lidhje me këtë çështje kemi dy thënie që 

mund të merren në konsideratë nga tërësia e thënieve rreth 

mundësisë së vendndodhjes së shpellës. Këto dy thënie mund t‟i 

përmbledhim si më poshtë: 

 a) Kjo ngjarje ka ndodhur në qytetin Efsus dhe shpella 

gjendet në afërsi të këtij qyteti. 

 Në ditët e sotme mund të shikojmë rrënojat e këtij qyteti që 

gjendet në afërsi të qytetit Izmir të Turqisë, në afërsi të fshatit 

Ajasolak, në malet Jenajerdag, ku gjendet një shpellë dhe ky fshat 

nuk është shumë larg qytetit antik Efsus. 

 Shpella në fjalë është e gjerë dhe thuhet se në brendësi të saj 

mund të shihen shenja të qindra varreve, madje disa besojnë se kjo 

është shpella e “as‟hàbi kehfit”–“banorëve të shpellës“ për të cilën 

flet Kur‟àni. 

 Ata që e kanë parë këtë shpellë dëshmojnë se hyrja e saj 

është nga ana verilindore dhe ky pozicion mund të jetë shkaku që 

disa prej interpretuesve të mëdhenj të Kur‟ànit Famëlartë kanë 

shfaqur dyshim nëse me të vërtetë kjo është shpella për të cilën 

bëhet fjalë. Mirëpo pozicioni i hyrjes së shpellës e përforcon 

mendimin se kjo është shpella për të cilën flet Kur‟àni. Si 

argument ata marrin faktin se dielli lind nga ana e djathtë e 

shpellës dhe perëndon nga ana e majtë e saj dhe, ndodh kështu 



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

516 

ngaqë hyrja e shpellës është në drejtin të veriut, ose anon pak nga 

verilindja. 

 Natyrisht që rëndësinë e çështjes nuk e zvogëlon fakti se në 

anë të shpellës gjendet një xhami ose një faltore, gjurmët e së cilës 

mund të dallohen edhe në ditët e sotme, megjithëse kanë kaluar 

afërsisht 17 shekuj që nga koha e ngjarjes së banorëve të shpellës. 

 b) Shpella ndodhet në afërsi të kryeqytetit të Jordanisë 

Am‟màn, në afërsi të fshatit Rexhijb. 

 Sipër kësaj mundësie, në shpellë mund të shihen gjurmë të 

një faltoreje, e cila sipas disa llogaritjeve krahasuese i takon të jetë 

ndërtuar në shekullin e 15-të të erës sonë. Pasi ky vend ra nën 

sundimin e myslimanëve, faltorja u kthye në një xhami me mihrab 

e me minare.  

 

3- Anët edukative të tregimit të banorëve të shpellës 

 Në këtë tregim historik të çuditshëm që përmend Kur‟àni, 

s‟ka asnjë lloj miti, përkundrazi në të ka shumë mësime edukative 

konstruktive, ashtu siç janë edhe tregimet e tjera të Kur‟ànit. Sa 

herë që kemi trajtuar mësimet e nxjerra prej tregimeve të Kur‟ànit 

gjatë komentimit të ajeteve, kemi konsideruar domosdoshmëri të 

vëmë theksin mbi këto mësime në mënyrë të përgjithshme dhe 

këtë e kemi bërë me qëllim që t‟i afrohemi sa më shumë qëllimit 

kryesor të Kur‟ànit. Në vijim le të shikojmë mësimet më të 

spikatura të përfitojmë prej tregimit të “as‟hàbi kehfit” - “banorëve të 

shpellës”: 
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 a) mësimi i parë që nxjerrim prej këtij tregimi ka të bëjë me 

shembjen e murit të traditës, largimit prej moralit të shprishur të 

shoqërisë së degjeneruar dhe, ashtu siç kemi thënë më sipër, ata të 

rinj e ruajtën pavarësinë e tyre ideore përballë një shumice të 

degjeneruar që i rrethonte ata. Kjo punë e tyre u bë shkak që ata të 

shpëtojnë e të çlirohen. 

 Njeriu duhet të ketë një ndikim konstruktiv mbi shoqërinë 

e tij dhe jo të jetë thjeshtë një bashkudhëtar me të. 

 b) Një mësim tjetër që nxirret prej këtij tregimi është 

domosdoshmëria e largimit prej një vendi të shprishur moralisht, 

prandaj ata lanë shtëpitë dhe mirëqenien, lanë të gjitha të mirat 

materiale, hoqën dorë nga postet e larta që zinin në qeveri. Ishin të 

kënaqur me vështirësitë e shumta e me privimet nga më të 

ndryshme dhe zgjodhën të strehoheshin në një shpellë ku nuk 

kishte asgjë. Ata hoqën dorë nga të gjitha këto mirësi vetëm e 

vetëm për të ruajtur besimin e tyre dhe që të mos ishin nëpunës e 

ndihmës të një aparati shtetëror të padrejtë, tiran, mëkatar, 

jobesimtar dhe politeist.1 

 c) Frika ndaj All‟llahut në kuptimin konstruktiv është një 

mësim me shumë dobi që përfitohet prej këtij tregimi. Ata 

ngulmuan që të mos mësonin banorët e qytetit asgjë rreth tyre dhe 

donin që puna e gjendja e tyre të mbetej e fshehtë, me qëllim që të 

mos e humbin vetveten pa ndonjë shkak. Njëkohësisht, ata kishin 

qëllim të qëndronin sa më larg atyre që mund t‟i detyronin të 

                                                            
1 Për më shumë hollësi rreth çështjes së emigrimit dhe filozofisë së emigrimit në 

Islam, mund të lexoni komentin e ajetit cili të sures “En Nisa” të këtij tefsiri. 
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ktheheshin në mjedisin e tyre të shprishur, prej të cilit ata kishin 

shpëtuar. 

 Ne dimë se frika ndaj All‟llahut nuk qëndron vetëm në atë 

që njeriu të flasë për të vërtetën e punës së tij ne vende e në raste 

ku nuk shpresohet që thirrja për të vërtetën të sjellë ndonjë dobi. 

Përkundrazi, në një mjedis të këtillë, thirrja për të vërtetën mund 

të kthehet në dëmtim. Veç kësaj, frikë ndaj All‟llahut do të thotë 

edhe ruajtje  e vetvetes, ruajtje për të përdorur fuqinë në luftë në 

rrugën e All‟llahut në ata vende ku me të vërtetë ekziston frika 

prej All‟llahut.1 

 ç) Mospasja e asnjë ndryshimi në mes njerëzve që janë në 

rrugën e All‟llahut, ku ministri rri krah për krah me bariun, madje 

të dy rrinë përkrah qenit që i ruante ata. Ky është një mësim tjetër 

me anë të të cilit shpjegohet qartë se privilegjet materiale të kësaj 

bote dhe pozitat e ndryshme s‟kanë asnjë lloj ndikimi në 

klasifikimin e njerëzve që ecin në rrugën e vërtetë, ku të gjithë janë 

të barabartë dhe rruga e vërtetë është rruga e Njësimit të All‟llahut 

(Teuhidit) – besimi se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm - njëkohësisht 

është rruga e unitetit të të gjithë njerëzve. 

 d) Ardhja e ndihmave dhe e furnizimeve të çuditshme 

hyjnore në raste vështirësish është një rezultat tjetër që duhet 

pasur parasysh. Ne pamë se si Krijuesi i Lartësuar i vuri në gjumë 

banorët e shpellës për një kohë aq të gjatë, me qëllim që t‟i 

                                                            
1 Rreth faktit që frika ndaj All‟llahut është rrugë për t‟u mbrojtur e për të marrë 
masa mbrojtëse, mund të referoheni në atë që kemi thënë në komentimin e ajetit 
62 të sures “Jùnus” të këtij tefsiri. Gjithashtu mund të referoheni edhe në librin 
tonë “El-kavàidul-fikhij‟jeh”, ku kjo çështje trajtohet nga ana juridike islame.  
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shpëtonte ata prej kushteve shoqërore të vështira që i rrethonin 

nga të gjitha anët. 

 I Larti, i Gjithëfuqishmi, i zgjoi ata prej gjumit në një kohë 

të përshtatshme, në një kohë kur ata ishin bërë simbol i besimit se 

All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm. Më sipër kemi shpjeguar se kjo 

ishte njëra prej formave të përkujdesjes hyjnore. Por, si është e 

mundur që All‟llahu i Lartësuar i ruajti trupat e tyre gjatë kësaj 

kohe prej ndikimeve të faktorëve të ndryshëm dhe si e bëri frikën 

njërën prej mënyrave për t‟i ruajtur banorët e shpellës prej 

armiqve të tyre? 

 Prej tregimit rreth banorëve të shpellës nxorëm një mësim 

me vlerë shumë të lartë, mësuam se kemi detyrë të marrim vetëm 

ushqim të pastër edhe në kushtet e vështirësisë më të rëndë, sepse 

ushqimi i njeriut ka ndikime të thella në shpirtin e tij, në 

mendimin e në zemrën e tij. Kur ushqimi përzihet me ushqim të 

fituar me rrugë haram ose me ndyrësi, njeriu largohet prej rrugës 

së All‟llahut dhe prej rrugës së devotshmërisë. 

 dh) Një mësim tjetër që marrim prej tregimit të banorëve të 

shpellës, është edhe domosdoshmëria për t‟u mbështetur vetëm 

në vullnetin e All‟llahut dhe kërkimi i ndihmës vetëm prej 

mëshirës së Tij. Gjithashtu mësuam se kemi detyrim të themi 

“dashtë All‟llahu” (in shàaell‟llàh) për çdo punë që ka lidhje me të 

ardhmen. 

 e) Ne pamë se Kur‟àni i ka emërtuar banorët e shpellës me 

fjalët të “rinj”, në një kohë që ata – sipas transmetimeve - nuk ishin 

të rinj nga mosha, për më tepër kur mësuam se ata ishin ministra 

të një mbreti tiran, për ne bëhet akoma më e qartë se ata 
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detyrimisht nuk mund të ishin të rinj. Por, fakti që Kur‟àni i ka 

emërtuar ata të “rinj”, tregon se ata ishin të pajisur me cilësinë e 

udhëzimit në rrugën e drejtë, burrërisë, pastërtisë, faljes e 

tolerancës, cilësi që janë karakteristike për moshën e rinisë. 

 ë) Një mësim tjetër që nxjerrim prej tregimit të banorëve të 

shpellës është domosdoshmëria e diskutimit logjik me 

kundërshtarin. Ne pamë se banorët e shpellës refuzuan adhurimin 

e shumë zotave që bënte shoqëria e tyre dhe për këtë ata 

përmendën argumente logjike, të cilat i kemi lexuar në ajetet 15-16 

të kësaj sureje objekt studimi. 

 Baza e punës së Profetëve dhe e të gjithë drejtuesve hyjnorë 

me kundërshtarët e tyre, zakonisht është bazuar në rregullën e 

zhvillimit të dialogut logjik dhe të diskutimit të lirë. Kurse 

përdorimi i forcës për të asgjësuar ngatërresat e shpifjet është një 

veprim që ndërmerret vetëm atëherë kur argumenti nuk e kryen 

më funksionin e tij ose kur armiku vendos pengesa para 

diskutimit logjik. 

f) Së fundi, mundësia e ringjalljes me trup dhe rikthimi i 

njerëzve në jetë kur të bëhet ringjallja në Ditën e Gjykimit 

konsiderohet mësimi i dhjetë e i fundit që përfitojmë prej këtij 

tregimi. Me lejen e All‟llahut në studimet e ardhshme do të jepen 

hollësi në lidhje me këto mësime. 

Ne nuk mund të themi se mësimet edukative në tregimin e 

banorëve të shpellës reduktohen vetëm në ato që përmendëm më 

sipër, por besojmë se sikur të përfitonim qoftë edhe vetëm prej një 

mësimi të këtij tregimi, kjo do të ishte e mjaftueshme për ne, 
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prandaj le të mendojmë kur para nesh shpalosen mësime të 

shumta. 

Sido që të jetë, me tregimet e ardhura në Kur‟àn, qëllimi 

nuk është që të tregohen ngjarje për t‟u eglendisur. Jo, tregimet e 

ardhura në Kur‟àn kanë qëllim ndërtimin e njerëzve të 

qëndrueshëm, besimtarë, trima dhe të ndërgjegjshëm. Njëra prej 

rrugëve për realizmin e këtij qëllimi është përmendja e modeleve 

origjinale, për të cilat është folur gjatë gjithë historisë njerëzore të 

mbushur me ndodhi, ngjarje e qëndrime. 

 

4- A është tregimi i banorëve të shpellës një e vërtetë 

shkencore? 

Dihet se tregimi i banorëve të shpellës nuk përmendet në 

asnjërin prej librave qiellorë të mëparshëm (në librat qiellorë 

origjinalë ose në ato të reformuar që janë në qarkullim në ditët 

tona). Në të vërtetë, tregimi i banorëve të shpellës nuk kishte si të 

përmendej në librat e mëparshëm, sepse ngjarja, sipas historisë së 

përgjithshme ka ndodhur në shekujt pas ardhjes së Isasë (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!).  

Ngjarja e banorëve të shpellës ka ndodhur në kohën e 

sundimit të Dekjanosit, në kohën kur të krishterët janë masakruar 

e torturuar barbarisht. 

Historianët evropianë thonë se kjo ngjarje mund të ketë 

ndodhur ndërmjet viteve 49-251 të erës sonë. Nëse marrim për 

bazë thënien e tyre rezulton se gjumi i banorëve të shpellës ka 

vazhduar vetëm 157 vjet. Historianët evropianë i kanë quajtur 
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banorët e shpellës shtatë gjumashët e Efsusit, ndërsa ndër ne 

myslimanët ata njihen me emrin “as‟hàbul kehfi”–“banorët e 

shpellës”.1 

 Tani le të mësojmë se ku gjendet qyteti Efsus. Cili dijetar ka 

shkruar i pari një libër për tregimin e atyre të shtatëve? Në cilin 

shekull ka ndodhur kjo ngjarje? 

 Efsus ose Efses është njëri prej qyteteve të Azisë së vogël 

(Turqia e sotme), që në atë kohë ishte pjesë e perandorisë romake 

të lindjes. Qyteti Efsus ishte pranë lumit Kastërm, afërsisht 40 

milje në juglindje të Izmirit, ku ishte edhe kryeqyteti i mbretit 

Eloni. 

 Efsusi u bë i dëgjuar për shkak të faltores pagane të njohur 

të Artemisit, që konsiderohet një prej shtatë mrekullive të botës.2 

Ata thonë se tregimi i banorëve të shpellës herën e parë 

është shkruar në gjuhën surjane prej dijetarit të krishterë të 

quajtur Zhak, i cili ishte kryetari i kishës siriane në shekullin V të 

erës së re .Më pas dijetari i quajtur Xhoxhojos e përktheu këtë 

punim në gjuhën latine dhe e emërtoi “Ekselenca e dëshmorëve”.3 

Ky punim shpjegon se kjo ngjarje ishte e njohur ndër të krishterët 

një shekull ose dy shekuj para lindjes së Islamit dhe kishat 

interesoheshin për këtë tregim. 

Natyrisht që ky tregim i historianëve evropianë ndryshon 

në disa aspekte nga tregimi që lexojmë në Kur‟àm, si për shembull 

koha e fjetjes së banorëve të shpellës ndryshon nga koha që thuhet 

                                                            
1 “A‟làmul Kur‟àn”, f. 153.  
2 Paragrafi është marrë prej librit “Kàmùsul Kitàbil Mukad‟des”, f. 87. 
3 “A‟làmul Kur‟àn”, f. 154.  
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në burimet islame. Për më tepër, Kur‟àni e thotë shprehimisht dhe 

qartë se koha e gjumit të “as‟hàbi kehfit” - “banorëve të shpellës”, 

ishte 309 vjet. 

Nga një anë tjetër, ashtu siç ka cituar Jàkùt El-Hamevij në 

“Enciklopedinë e vendeve”, vëll. 2, f. 806, si dhe në përputhje me 

atë që ka cituar Ibni Khardàdijeh në librin “El-Mesàliku uel-

Memàliku” f. 106-110, gjithashtu në përputhje me atë që ka 

shkruar Ebù Rejhàn El-Bijrùnij në f. 290 të librit “El-Àthàrul-

Bàkijeh” tregohet se një grup shtegtarësh të kohëve të mëparshme 

gjetën një shpellë në qytetin Abes. Brenda në shpellë ishin disa 

trupa të butë, prandaj thanë se ka mundësi që këta mbetje të kenë 

lidhje me tregimin e banorëve të shpellës. 

Prej ajeteve të ardhura në suren “El Kehf” të Kur‟ànit, si 

dhe prej shkaqeve të zbritjes së këtyre ajeteve të trajtuara në 

burimet islame, mësojmë se kjo ngjarje historike ishte e njohur prej 

dijetarëve të jehuditëve, madje tregimi i banorëve të shpellës tek 

ata ishte një ngjarje historike e shënuar. Nga të gjitha këto bëhet e 

qartë se tregimi për gjumin e gjatë të banorëve të shpellës gjendet 

në burimet historike të popujve të ndryshëm.1 

 Disa mund të dyshojnë në lidhje me kohën e gjatë që 

kaluan në gjumë banorët e shpellës dhe të thonë se kjo nuk është 

në përputhje me kriteret shkencore. Për këtë arsye e klasifikojnë 

këtë tregim në pjesën e legjendave ose të miteve dhe për të 

argumentuar këtë klasifikim thonë: 

                                                            
1 “El-Muàdu uel-àlemu baëdel-meuti”, f. 163-165. 
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 a) Kjo jetë kaq e gjatë nuk është e mundur në jetën e 

njerëzve të zakonshëm, as për njerëzit që janë zgjuar, prandaj si 

mund të jetë e vërtetë të përfytyrohet për njerëz që janë gjumë?! 

 b) Kur bindemi për këtë jetë kaq të gjatë në raport me 

njerëzit e zakonshëm, të cilët e vazhdojnë jetën në mënyrë 

normale, atëherë kjo është e pamundur në raport me ata që janë në 

gjumë, sepse kemi të bëjmë me problemin e ushqimit e të pijes. 

Kur themi për shembull se nevoja ditore e domosdoshme normale 

e njeriut për ushqim është 1 kg ushqim ose 1 litër ujë. Sipas një 

llogaritjeje të thjeshtë rezulton se banorët e shpellës, gjatë gjumit 

të tyre duhej të kishin konsumuar deri në 100 tonelata ushqime 

dhe 100 000 litra ujë. Është e kuptueshme që trupi i njeriut nuk 

mund të depozitojë gjithë këtë sasi uji dhe ushqimi.  

 c) Nëse do t‟i kapërcejmë të gjitha nevojat e mësipërme, 

përsëri do të ndeshemi me problemin se trupi i njeriut nuk mund 

të mbetej gjatë gjithë kësaj kohe të gjatë pa pësuar pasoja e 

dëmtime në organet e tij, madje do të pësonte dëmtime shumë të 

rënda. 

 Të gjitha këto çështje, në pamjen e parë do të ngjanin 

pengesa të pakapërcyeshme për të besuar në vërtetësinë e tregimit 

mbi banorët e shpellës, në një kohë kur tregimi për ta nuk është 

aspak i pamundur, pasi çështjet që u shtruan mund të diskutohen 

si vijon: 

 a) Çështja e jetëgjatësisë nuk konsiderohet çështje 

joshkencore. Ne dimë se jetëgjatësia e çdo gjallese, nga ana 

shkencore, nuk është e caktuar në mënyrë të prerë se sa zgjat, në 
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mënyrë që vdekja e gjallesës të ndodhë detyrimisht në kufirin e 

supozuar. 

 Është e vërtetë që fuqia trupore e njeriut, sado e madhe të 

jetë dhe sado gjatë të jetojë njeriu, duhet patjetër të mbarojë. 

Megjithëkëtë, kjo nuk do të thotë se është e pamundur që trupi i 

njeriut ose i çdo gjallese tjetër të qëndrojë në jetë më shumë se 

koha e zakonshme e qëndrimit në jetë. 

 Pra, çështja e jetëgjatësisë së gjallesave, nuk është si ligjet 

fizike të trupave të natyrës, për shembull si kur themi: uji vlon në 

temperaturën 1000 C dhe ngrin në temperaturën 00C, ose kur 

njeriu arrin moshën 100 vjeç ose 150 vjeç, zemra e tij patjetër do të 

pushojë së rrahuri.  

 Pra, çështja e jetëgjatësisë nuk është e kësaj forme, sepse 

koha e jetëgjatësisë së gjallesave ka lidhje të shumta me mjedisin 

ku jetojnë gjallesat dhe, nëse kushtet ndryshojnë plotësisht, edhe 

koha e jetëgjatësisë ndryshon. 

 Argument për këtë që u tha është se ne kurrë s‟kemi parë 

ndonjërin prej dijetarëve të botës të kenë caktuar një kohë të prerë 

për jetëgjatësinë e njeriut. Nga ana tjetër, nëpërmjet 

eksperimenteve laboratorike, ata kanë mundur të shtojnë 

jetëgjatësinë e disa gjallesave deri në dyfish, në disa raste edhe në 

trefish; madje në raste të tjera kanë mundur të realizojnë shtimin e 

jetëgjatësisë së disa gjallesave deri dymbëdhjetë herë ose edhe më 

shumë, në raport me jetëgjatësinë e zakonshme. 

 Në ditët e sotme, shkencëtarët shpresojnë se njeriu ka 

mundësi që në të ardhmen, kur të shpiken metoda e rrugë 
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shkencore të reja, të jetojë disa herë më gjatë nga jetëgjatësia 

normale e zakonshme e tij. 

 Kaq ishte në lidhje me çështjen e jetëgjatësisë. 

 b) Për sa i përket çështjes së ushqimit e të ujit gjatë kohës së 

gjumit të gjatë, themi se gjumi i banorëve të shpellës, nëse do të 

ishte gjumë natyral dhe i zakonshëm, atëherë ne duhet t‟i 

pranojmë problemet e mësipërme. Por bazat e shkencës thonë se 

nevoja e trupit për fuqinë e ushqimit gjatë gjumit është më e vogël 

se nevoja që ka trupi për ushqim kur është zgjuar. Megjithëkëtë, 

trupi i njeriut nuk ka mundësi të rezervojë fuqi të lëndëve 

ushqyese për një gjumë kaq të gjatë si gjumi i banorëve të shpellës. 

 Këtu patjetër duhet të tërheqim vëmendjen se në botën e 

natyrës ndeshemi me lloje gjumi, gjatë të cilit nevoja e trupit për 

ushqim është fare e vogël, siç ndodh për shembull gjatë gjumit 

letargjik. 

 

Gjendja e gjumit letargjik 

 Disa qenie të gjalla gjatë gjithë stinës së dimrit bien në 

gjumë, që shkencërisht njihet me emrin gjumë letargjik. 

 Gjatë kohës së këtij lloj gjumi, pothuaj të gjitha funksionet 

jetësore të gjallesës pushojnë së vepruari, derisa arrijnë në 

gjendjen më të dobët të funksionit të tyre: pothuajse pushon puna 

e zemrës ose, thënë më qartë, rrahjet e saj janë fare të pakta, sa 

është e pamundur të dëgjohen. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشر الخامسالجزء

527 

 Në këtë gjendje, trupi ngjan me një furrë të madhe, në të 

cilën pasi është shuar, ka mbetur vetëm një thëngjill fare i vogël, 

që vazhdon të xixëllojë. Është e qartë se energjia për të cilën kanë 

nevojë këto furra që punojnë me naftë ose me lëndë të tjera 

djegëse, thëngjilli i vogël i mbetur në atë furrë, ngjan me nevojën e 

trupit në gjumin letargjik; aq energji sa do një qiri i vogël që të 

vezullojë në gjendje normale për dhjetëra ose edhe për qindra vite. 

Mund të zbatojmë këtë shembull në gjendjen e ndezjes së furrës 

natyrale dhe me gjendjen e trupit zgjuar, kurse gjendja e furrës 

nga e cila ka mbetur vetëm një thëngjill i vogël ngjan me gjendjen 

e gjumit të gjatë letargjik. 

 Nga ana tjetër, për gjumin letargjik të disa gjallesave 

shkencëtarët thonë se kur ne nxjerrim një zvarranik prej gjumit 

letargjik, do të shikojmë se ai duket si i ngordhur, në mushkëritë e 

tij s‟ka ajër, rrahjet e zemrës janë aq të dobëta sa nuk mund të 

ndihen. Ndër kafshët me gjak të ftohtë mund të rendisim fluturat, 

kandrat, kërmijtë dhe zvarranikët. Të gjitha këto gjallesa bien në 

gjumë letargjik, si dhe disa gjitarë që kanë gjak të ngrohtë. Gjatë 

kohës së gjumit letargjik, funksionet jetësore te këto kafshë ulen 

deri në minimum. Dihet se këto kafshë gjatë gjumit letargjik 

konsumojnë në mënyrë graduale lëndët dhjamore të depozituara 

në trupin e tyre.1 

 Qëllimi me këtë ekspozim është që ne të themi se ka lloje 

gjumi gjatë të cilit nevoja për ushqim është fare e vogël, madje në 

këtë gjendje aktivitetet jetësore arrijnë deri afër zeros. 

 Këtu do të përmendim edhe faktin se gjumi letargjik është 

një shembull shumë domethënës, gjatë të cilit ndërpritet 
                                                            
1 Marrë prej enciklopedisë së re persiane. Lënda: gjumi letargjik.  
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konsumimi i organeve të trupit dhe ndalohet dëmtimi i organeve 

të ndryshme të trupit, duke ndihmuar në jetëgjatësinë e qenies së 

gjallë. 

 Kjo do të thotë se gjendja e gjumit letargjik për kafshët që 

s‟kanë mundësi të sigurojnë ushqim, është një rast shumë i çmuar, 

që nëpërmjet këtij gjumi të vazhdojnë jetën e tyre. 

 

Model tjetër: futja në varr e jogëve 

 Ne shikojmë disa jogë që i mbyllin në arkivol, madje 

shikojmë se disa të tjerë të mbyllur në arkivol i fusin në varr e i 

lënë nën tokë për një javë të tërë dhe këtë e bëjnë para syve të 

spektatorëve, të cilët mbeten aq të hutuar nga ajo që shohin, sa 

nuk e besojnë dot atë që shikojnë. Pasi mbaron koha e caktuar, të 

futurin në arkivol ose të varrosurin, pasi e nxjerrin, në fillim i 

fërkojnë trupin me duar dhe i bëjnë frymëmarrje artificiale, derisa 

ai të kthehet në gjendjen normale. 

 Edhe nëse supozojmë se nevoja e trupit të këtij njeriu për 

ushqim nuk është aq e ngutshme, nevoja e trupit për oksigjen 

është patjetër e domosdoshme, pasi trupi s‟ka mundësi të jetojë pa 

oksigjen. Madje, dimë se nevoja që kanë qelizat trunore për 

oksigjen është shumë e madhe dhe, nëse ato qeliza nuk do të 

furnizoheshin me oksigjen vetëm për pak minuta, ato shumë 

shpejt do të shkatërroheshin. 

 Pyetje: si e përballon jogu gjendjen me oksigjen të paktë, 

meqenëse ai mund të rrijë mbyllur në arkivol edhe një javë, qoftë 

jashtë, qoftë nën tokë? 
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 Përgjigjja për këtë pyetje, gjithnjë duke pasur parasysh ato 

që kemi thënë më sipër, nuk është ndonjë punë e vështirë, sepse 

gjatë kësaj kohe, të gjitha funksionet jetësore të trupit të jogut 

pothuajse ndërpriten, prandaj edhe nevoja që kanë qelizat për 

oksigjen, pakësohet shumë. Për rrjedhojë, ajri që gjendet në 

hapësirën e arkivolit, është i mjaftueshëm të ushqejë qelizat me 

oksigjen gjatë kësaj kohe. 

 

Ngrirja e trupit të njeriut të gjallë  

 Në ditët e sotme, në morinë e teorive të ndryshme, ka 

filluar të flitet edhe për teorinë e shtimin e jetës me anë të metodës 

së ngrirjes së trupit të gjallesave, ndër të cilat edhe trupin e njeriut. 

Një pjesë prej këtyre teorive janë bërë realitet në ditët tona. 

 Sipas këtyre teorive, kur trupi i njeriut, ose i çdo gjallese, 

sipas një metode të veçantë vihet në temperaturë nën zero gradë, 

në këto kushte jeta e tij pushon pa vdekur. Pas një kohe të caktuar, 

qenia e gjallë vihet në një aparat të veçantë me regjim temperaturë 

të përcaktuar, ku trupi i ngrirë gradualisht kthehet në gjendjen e 

zakonshme. 

 Janë propozuar shumë mënyra për ngrirjen e gjallesave, me 

qëllim që shkencëtarët të mësojnë mënyrën më të përshtatshme 

për ngrirjen e trupit të njeriut e rikthimin e tij në jetën normale 

sipas një programimi të veçantë. Kjo bëhet me qëllim që njeriu në 

gjendje të ngrirë të ndërmarrë udhëtime ndërplanetare të 

programuara deri në yjet e largëta, madje aq të largëta sa udhëtimi 

për të arritur deri në yllin e përcaktuar mund të vazhdojë qindra, 

madje edhe mijëra vjet. Natyrisht që kjo mund të bëhet duke i 
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vënë trupat e ngrirë të pionierëve të kozmosit në një ruajtje 

specifike të programuar dhe, pas shumë e shumë vitesh, kur të 

vija koha  e afrimit pranë yllit të përcaktuar, këta rikthehen në 

jetën e tyre të zakonshme, pa u ndodhur asnjë dëmtim. 

 Njëra prej revistave shkencore njoftonte se kohët e fundit 

ka dalë një libër që flet për zgjatjen e jetës së njeriu me anë të 

metodës së ngrirjes së trupit. Revista njofton se autori i këtij libri 

është Robert Nelson, një emër i dëgjuar në botën e penave të 

shkencës. Në një artikull të botuar kohët e fundit në atë revistë, 

autori flet rreth teorisë së shtimit të jetëgjatësisë me anën e 

metodës së ngrirjes së trupit dhe njofton se kohët e fundit ,krahas 

degëve të tjera shkencore, u shtua edhe një degë e re e shkencës, e 

cila ka marrë përsipër të kryejë studime në fushën e zgjatjes së 

jetës së njeriut. 

 Në artikullin e lartpërmendur të asaj reviste lexojmë: “Jeta e 

përhershme, gjatë gjithë historisë, ka qenë njëra prej ëndrrave të 

arta e të hershme të njeriut. Në kohën e sotme, kjo ëndërr është 

bërë realitet dhe shkaku për këtë realizim, patjetër duhet kërkuar 

në zhvillimin e mahnitshëm të kësaj dege të shkencës moderne të 

emërtuar „krionikë‟, e cila si shkencë e çon njeriun në botën e 

trupave të ngurtë, duke ruajtur formën e trupit të tij në gjendje të 

ngrirë. Shkencëtarët shpresojnë që një ditë njeriu i ngrirë të 

rikthehet në jetë. 

 A mund të besohet kjo fjalë? Janë disa shkencëtarë të 

dëgjuar që punojnë në këtë fushë, sipas specialiteteve që kërkon 

realizimi i këtij programi. Ky njoftim është botuar në revistat 

“Life” e “Esquire” përfshirë artikujt e shumtë që flasin për këtë 

çështje të botuar në faqet e gazetat që botohen në vende të 
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ndryshme të botës. Gjëja më e rëndësishme në këtë fushë është 

fakti se ka edhe një program të veçantë të gatshëm që do të vihet 

në zbatim në kohën e sotme”.1 

 Para disa kohësh, gazetat njoftuan zbulimin e një peshku të 

ngrirë në mes akujve të Polit të Veriut. Nga studimi i shtresave të 

akullit rezultoi se ky peshk ka jetuar para mijëra vitesh dhe kur u 

vu në ujë me temperaturë normale, peshku u rikthye në jetën e tij 

të zakonshme dhe filloi të lëvizë, duke i habitur të gjitha ata që po 

e shikonin. 

 Prej këtij fakti bëhet e qartë se funksionet jetike në gjendjen 

e ngrirjes së trupit, nuk ndalojnë krejtësisht. Kjo do të thotë se në 

kushtet, kur jeta normale bëhet krejtësisht e pamundur, puna e 

organeve të trupit ngadalësohet në minimum. 

 Nga të gjitha këto biseda del qartë se me të vërtetë është i 

mundur ndalimi i jetës dhe pengimi i lëvizjeve të trupit deri në 

skajin në të përtejmë. Edhe studimet shkencore e mbështesin nga 

disa anë mundësinë e ndalimit të jetës normale të trupit të gjallë, 

kur ai vihet në gjendje ngrirjeje. Në një gjendje të tillë, konsumimi 

i ushqimit nga ana e trupit bie afërsisht në zero dhe qelizat e trupit 

furnizohen me lëndët ushqimore të pakta të rezervuara në trup, 

por që janë të mjaftueshme për të siguruar vazhdimin e jetës së 

ngadalshme për shumë e shumë vite. 

 Patjetër që kjo fjalë e jona nuk duhet të komentohet se ne 

kemi qëllim të mohojmë anën e mrekullisë në lidhje me gjumin e 

banorëve të shpellës. Përkundrazi qëllimi ynë është të bëjmë të 

qartë se çështja e gjumit të banorëve të shpellës në këndvështrimin 

                                                            
1 Revista”Danshmend”, nr. 47, f. 4.  
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e shkencës, të jetë sa më afër mendjeve të njerëzve. Përfundimisht 

duhet të themi se gjumi i banorëve të shpellës nuk ishte gjumë i 

zakonshëm, si ai që bëjmë ne natën. Jo, gjumi i banorëve të 

shpellës ishte një përjashtim, prandaj s‟ka asgjë për t‟u çuditur me 

gjumin e tyre që vazhdoi për një kohë aq të gjatë, sepse ai gjumë 

ishte me vullnetin e me dashjen e All‟llahut. Prandaj, banorët e 

shpellës nuk patën nevojë as të hanë,as të pinë dhe nuk pësuan 

asnjë dëmtim në organet jetësore të trupave të tyre. 

 Është me vlerë të madhe që ne mësojmë prej ajeteve të 

sures “El Kehf” se natyra e gjumit të banorëve të shpellës ishte 

krejtësisht e ndryshme nga natyra e gjumit të zakonshëm, ashtu 

siç thotë ajeti: “Do të mendoje se ata janë zgjuar, kurse ata janë 

në gjumë; Ne i rrotullonim ata herë në krahun e djathtë dhe 

herë në krahun e majtë; qeni i tyre kishte shtrirë këmbët pranë 

hyrjes; nëse do t‟i shihje ata, do të ishe larguar me vrap dhe do 

të ishe mbushur me frikë prej tyre.”.1  

 Ky ajet argumenton se gjumi i tyre nuk ishte i zakonshëm, 

madje ishte një gjendje e ngjashme me vdekjen (për ata që i kanë 

sytë hapur). 

 Përveç kësaj, ajetet e sures “El Kehf” njoftojnë se drita e 

diellit nuk e ndriçonte brendësinë e shpellës së tyre, pasi 

mendohet se shpella ndodhet në malet e Azisë së Vogël dhe në një 

zonë të ftohtë. Edhe ky fakt numërohet si tregues i gjendjes së 

jashtëzakonshme të gjumit të as‟hàbi kehfit – banorëve të shpellës. 

                                                            
1 Sure “El Kehf”, ajeti 18.  
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Nga ana tjetër Kur‟àni thotë: “Ne i rrotullonim ata herë në 

krahun e djathtë dhe herë në krahun e majtë.”.1  

 Ajeti njofton se tek ata vepronin elemente e forca të 

panjohura, të fshehta e të padukshme për ne. Ishin ato forca që i 

rrotullonin trupat e tyre djathtas e majtas dhe, ashtu siç kemi 

thënë më sipër, mundet që ky rrotullim të bëhej së paku një herë 

në vit, me qëllim që trupat e shtirë mbi tokë të mos dëmtoheshin. 

 Me këtë studim u shpjeguan edhe anët shkencore të gjumit 

të banorëve të shpellës, prandaj për çështjen e Ringjalljes nuk 

është e nevojshme të thuhen fjalë të tjera, sepse u sqarua se zgjimi 

pas atij gjumi të gjatë, është i ngjashëm me jetën pas vdekjes dhe 

shembulli i atyre e afron çështjen e ringjalljes pas vdekjes në 

mendjet tona.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Burimi i mësipërm.  
2 Për më shumë hollësi lexo librin “El-muàdu uel-hajàtu baëdel-meuti”.  
“Ringjallja dhe jeta pas vdekjes”.  
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Ajetet 28 - 31  

 

ِّبۡب  َي َو غۡب ٌَ َصَم  ََ  َجفۡب ِي ً بِ  ٱِهَّلل ُٓ ُعَٔن َربِهَّلل ُّ  ىۡبَ ِ ِّ  وَ  ىۡبَغَ و ةِ  يَ ۡب َٓ  َوََّل ۖۥۡ  يُرِ ُ وَن وَجۡب
ََِح  ًۡب دُرِ ُ  زِ  ُٓ ِۡب َِةَك َخ ُ  َخ ۡب ِ َت ۡب ة  ٔ  َ َ ۖۡ   ٱۡب َ ة جۡب ُّ  لُّ َِة كَيۡبَج َفيۡب دۡب

َ
َۡب   ٌَ  َعَ ۥ َوََّل دُِفيۡب 

رَُِة وَ 
ُرهُ  تِهَّللَجيَ ذِنۡب مۡب

َ
ُّ َوََكَن   ى  َٔ َْ ة ۥ  ـا َقُّ  َوكُوِ  ټ فُُر َ َطةَٓ   ٱۡب ٍَ ۖۡ َذ ًۡب ّبُِس ٌَِ رِهَّلل  

ة   َٓ ادُِر ًۡب ُ َ ِٓ ِ َ ةَا ث
َ
ٍَِۡي َُةًرا   َُة لِيلِهَّلل يِ َذ ۡب خۡب

َ
ةٓ   ُفرۡب  إِجِهَّلل َ َطةَٓ  فَيۡبَ سۡب ٌَ ٌَِ َو فَيۡبُ  ۡب

ةٓ ٖ كَ  ٍَ ِ ٔاْ ث ٔاْ ُحَغةزُ َذغِ ُس وِ ِإَون  َصۡب ۡٓب ٍُ ۡب ِٔي  ل ٔهَ    َظۡب ُُٔج ۡب اُب  ثِ ۡبَس  ل َ  وََشةَٓ تۡب  لّشِهَّلل
َتَفًلة  ََ  إِنِهَّلل  ٽُمرۡب ِي ٔاْ  ٱِهَّلل ٍِيُ ٔاْ وََع ُِ ٌَ ََ  ىلِهَّلل يَِ  خِ  َ ا َص  ۡب

َ
َۡب   ٌَ َر  جۡب

َ
 إُِِهَّللة ََّل ُُِؾ ُي  

ًٗل  ٍَ ْوَلَٰٓهَِم  پَخ
ُ
  ًُ ِٓ ٌَِ ََتۡبذِ ٖن ََتۡبرِي  ًۡب َجنِهَّلل ُخ َع ۡب ُٓ

َ ُۡبَه رُ  ل
َ َۡب  ۡلۡب ٌِ ة  َٓ َن ذِ  ۡٔب  ُُيَيِهَّلل

ة  َٓ ذِهَّللِك َِۡٔي ذِ  ٌُّ   ٖ َ تَّبۡب َِ ُشُِ ٖس ِإَوشۡب ٌّ ا  ا ٖت َوَ يۡببَُصَٔن ثَِ ةثًة ُخلۡب َْ ٌَِ َذ َشةوَِر 
َ
 

َرآنِِمٍۚ لََعَ 
َ ًَ  ۡلۡب َٔاُب  ُِ ۡب َتَف  ٱِهَّلل َِخۡب ُمرۡب ة وََ ُص   ٿ كا

 

“Kufizoje veten tënde me ata që i luten Zotit të tyre mëngjes e 

mbrëmje me qëllim (që të arrijnë) kënaqësinë e Tij, mos i hiq 

sytë prej tyre e të kërkosh bukuritë e kësaj bote; mos iu bind 

atij, zemrën e të cilit e bëmë të shkujdesur të na përmendë Ne 

dhe që është dhënë pas epshit të vet, puna e atij ka mbaruar.”  

“Thuaj: „E vërteta është prej Zotit tuaj; kush të dojë le të besojë 

dhe kush të dojë le të mos besojë; për jobesimtarët Ne kemi 
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përgatitur një zjarr dhe ata janë rrethuar prej mureve të (flakëve) 

të tij, nëse ata kërkojnë ndihmë (që të shpëtohen), do të 

ndihmohen me një ujë si katran që i përzhit fytyrat, sa e 

pështirë është ajo pije dhe sa i keq është ai vendtakim.‟”  

“Ata që besuan dhe bënë punë të mira, padyshim që Ne nuk e 

humbin shpërblimin për bamirësin.“ 

“Të këtillë do të gëzojnë Xhennetin e Adnit, poshtë atyre 

rrjedhin lumenj; duart e tyre aty stolisen me byzylykë prej 

floriri dhe veshin rroba me ngjyrë të gjelbër prej mëndafshi të 

hollë e të trashë të mbështetur mbi shtretër; sa shpërblim i mirë 

dhe sa vendtakim i bukur.” 

 

 

Shkaku i zbritjes 

 

 Interpretuesit e Kur‟ànit duke transmetuar shkakun e 

zbritjes së frazës së parë të ajetit të parë të këtij grupi ajetesh të 

sures “El Kehf”: “Kufizoje veten tënde me ata që i luten…”, kanë 

thënë se një grup prej parisë së kurejshëve, prej atyre që u ishin 

fituar zemrat, erdhën tek i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i thanë: “O i 

Dërguari i All‟llahut, kur ti rri në krye të kuvendit, ata që na 

largojnë prej teje janë me erë të qelbur (prej rrobave të leshta që 
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vishnin), në të vërtetë askush nuk na ndalon të hyjmë te ti përveç 

atyre.1  

 Ky grup i parisë kurejshe me fjalën e tyre kishte qëllim 

njerëzit e pafuqishëm dhe të varfrit prej shokëve të të Dërguarit të 

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

familjen e tij!), siç ishin Selman Farisiu, Ebù Dherr Gaf‟fàriu, 

Suhajbi, Am‟màr bin Jàseri, Khab‟bàbi dhe të tjerë në gjendjen e 

këtyre, të cilët gjithmonë gjendeshin pranë të Dërguarit (Paqja dhe 

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

prej atyre që ai i mbante pranë. 

 Ky ishte edhe shkaku që paria kurejshe i vuri kusht të 

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

dhe mbi familjen e tij!), që ai t‟i përzinte këta njerëz të varfër prej 

rrethit të tij, që paria kurejshe i përmendte me nofka përçmuese. 

Me këtë rast të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i zbriti ajeti: “Kufizoje 

veten tënde me ata që i luten Zotit të tyre mëngjes e mbrëmje 

me qëllim…”. Kur zbriti ky ajet, i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u çua e i 

takoi ata aty ku ishin të ulur nga fundi i xhamisë, duke 

përmendur All‟llahun e Madhëruar dhe tha: “Falënderimi e 

lavdërimi i takon vetëm All‟llahut, që nuk ma mori shpirtin pa më 

                                                            
1 Ajo pjesë e parisë kurejshe, të cilëve u ishin fituar zemrat, vazhdonte t‟i 

thërriste me nofka përçmuese shokët e pafuqishëm të të Dërguarit të All‟llahut 

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

të tjerë si ai.  
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porositur që unë të kufizohem e të rri me ju o burra të ymetit tim, me ju 

të jetoj dhe me ju të vdes”. 

 

 

Komentimi 

 

Këmbëzbathurit e pastër 

 Prej mësimeve që përfitojmë prej tregimit të banorëve të 

shpellës është se kriteri për vlerësimin e njerëzve, nuk është as 

pozita e as posti i tyre, nuk është as pasuria, sepse në udhëtimin 

në rrugën e All‟llahut, barazohet ministri me bariun. Ajetet objekt 

studimi e përforcojnë këtë të vërtetë kaq të rëndësishme; 

njëkohësisht All‟llahu e urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i thotë: “Kufizoje 

veten tënde me ata që i luten Zotit të tyre mëngjes e mbrëmje 

me qëllim (që të arrijnë) kënaqësinë e Tij.”. Përdorimi i shprehjes 

“Kufizoje veten tënde” tregon se i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe 

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

presionin e armiqve mendjemëdhenj politeistë, të cilët i kërkonin 

të mos i mbante afër vetes një grup besimtarësh të varfër. Prandaj, 

atij i erdhi urdhri i Zotit të bënte durim e të mbante qëndrim të 

drejtë ndaj presionit që vinte gjithnjë duke u shtuar dhe të mos 

dorëzohej para tij. Gjithashtu, edhe përdorimi frazës: “mëngjes e 

mbrëmje” tregon se ata e përmendnin All‟llahun e Lartësuar 

(bënin zikër) gjithmonë dhe vazhdimisht. 
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 Ndërsa përdorimi i frazës: “me qëllim (që të arrijnë) 

kënaqësinë e Tij”,1 është argument që tregon përkushtimin e tyre 

të sinqertë në adhurim dhe se ata e adhurojnë e i binden 

All‟llahut, sepse është detyrë që vetëm Ai të adhurohet. Ata nuk 

kryejnë adhurim që të arrijnë Xhennetin, pavarësisht nga mirësitë 

e mëdha e të paçmueshme të tij; ata nuk e adhurojnë All‟llahun 

nga frika e Xhehennemit dhe e ndëshkimit në Xhehennem, 

pavarësisht sa i ashpër është dënimi tij. Jo, ata e adhurojnë 

All‟llahun për hir të lartësisë e të madhështisë së Tij. Pa dyshim, 

kjo është grada më e lartë e bindjes, adhurimit, dashurisë për 

All‟llahun dhe besimit në All‟llahun e Gjithëfuqishëm.  

 Më pas, ajeti e vë theksin mbi bisedën me të Dërguarin e 

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

familjen e tij!) dhe i thotë: “mos i hiq sytë prej tyre e të kërkosh 

bukuritë e kësaj bote”;2 do të thotë mos ua hidh sytë atyre 

mendjemëdhenjve, por shiko ata që janë të pafuqishëm e pa 

përkrahje, me qëllim që të përfitosh gjërat e bukura e stolitë e 

kësaj bote. 

 Për të theksuar porosinë e mësipërme, i Larti thotë: “mos iu 

bind atij, zemrën e të cilit Ne e bëmë të shkujdesur të na 

përmendë Ne.”. 

                                                            
1 Në lidhje me kuptimin e fjalës “vexh‟h”–“fytyrë”, “hir”, disa herë kjo fjalë vjen 
në kuptimin e vetë All‟llahut, herë tjetër vjen në kuptimin e fytyrës së njeriut, 
kurse për shkakun e zgjedhjes së kësaj fjale në këto burime, mund të lexoni atë 
që kemi shkruar në mënyrë të hollësishme gjatë komentit të ajetit 127 të sures 
“El Bekare” në këtë tefsirin tonë.  
2 Fjala e ajetit “là ta‟du” - mos i hiq, mos i largo – është në kuptimin: mos e kapërce 

sendin. Me këtë shpjegim, fraza e ajetit merr kuptimin: “mos i hiq sytë prej 

tyre” dhe të shikosh të tjerët. 
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“Dhe që është dhënë pas epshit të vet”, domethënë atij që 

lakmon të plotësojë vetëm dëshirat e tij të ulëta dhe në të gjitha 

punët e tejkalon kufirin, ashtu siç njofton ajeti: “puna e atij ka 

mbaruar.”.1 

 Këtu është shumë kuptimplotë të theksohet se Kur‟àni 

Famëlartë i ka vënë këto dy grupe njerëzish përballë njëri-tjetrit 

nga ana e cilësive që ata kanë. Ky fakt mund të trajtohet si vijon:  

 Besimtarët e vërtetë mund të jenë të varfër, por zemrat i 

kanë të mbushura me dashurinë për All‟llahun, prandaj ata 

vazhdimisht e përmendin Atë dhe çdo punë e bëjnë vetëm për hir 

të Tij. 

 Të pasurit mendjemëdhenj s‟kanë as kujdesin më të vogël 

të përmendin All‟llahun dhe janë prej atyre që ndjekim vetëm 

dëshirat e tyre të ulëta, njerëz që kanë dalë jashtë kufirit të 

normales dhe të gjitha punët që bëjnë, ose i lënë mangët ose bëjnë 

shumë nga ato punë që nuk duhen bërë. 

 Rëndësia e çështjes së gjetjes së vendit ku ndodhet shpella e 

banorëve të shpellës, del qartë kur Kur‟àni e urdhëron të 

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

familjen e tij!) në ajetin vijues dhe i thotë fare hapur: “Thuaj: „E 

vërteta është prej Zotit tuaj; kush të dojë le të besojë dhe kush të 

dojë le të mos besojë.”. 

 Por, dijeni se ata që punonin shumë për këtë botë dhe që 

talleshin e i përçmonin rrobat e ashpra që vishnin shokët e varfër 

                                                            
1 Fjala e ajetit “furutan” do të thotë tejkalim i kufirit në të gjitha gjërat. Çdo punë 
që del jashtë cakut, kthehet në shpenzim të tepërt, në shpërdorim dhe ky 
shpërdorim në gjuhën arabe shprehet me fjalën “furutan”.  
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të të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), si Selman Farisiu dhe veçanërisht Ebù 

Dherri, në një kohë që mendjemëdhenjtë jetonin në mirëqenie të 

madhe materiale dhe të mbytur në luks. Por, Kur‟àni njofton se 

mirëqenia e tyre shumë shpejt do të marrë fund dhe se ata i pret 

dënimi i egër i errësirës, ashtu siç njofton ajeti: “për jobesimtarët 

Ne kemi përgatitur një zjarr dhe ata janë rrethuar prej mureve 

(flakëve) të tij.”. 

 Po, kur ata ishin në këtë botë dhe kishin etje, shërbyesit u 

servirin atyre lloje të shumta pijesh, por kur mendjemëdhenjtë do 

të kërkojnë ujë në Xhehennem, atyre do t‟u jepet ujë i valuar e i 

trashë si katran dhe me erë të keqe, ashtu siç njofton ajeti: “nëse 

ata kërkojnë ndihmë (që të shpëtohen), do të ndihmohen me një 

ujë si katran që i përzhit fytyrat”.1 

“Sa e pështirë është ajo pije!”. 

 Në vijim: “dhe sa i keq është ai vendtakim!”.2 

 Përfytyroni nëse është e mundur të pihet ujë i nxehtë, 

nxehtësia e të cilit të përzhit fytyrën sapo të jetë pranë saj. Kështu 

do të ndodhë me jobesimtarët, të cilët në të këtë botë krekoseshin 

kur pinin lloje të ndryshme pijesh të ftohta. Pijet që ata pinin në 

këtë botë ndiznin zjarrin e etjes në zemrat e atyre që nuk kishin. 

                                                            
1 Fjalën e ajetit “muhli”, Ragibi në fjalorin e tij të fjalëve të Kur‟ànit e shpjegon: 

sasia e vajit që ka rrjedhur prej llambës, e ndotur me sende të ndyra aspak e 

shijshme. Kurse disa interpretues të Kur‟ànit kanë thënë se fjala “muhl” do të 

thotë metal i shkrirë. Është e qartë se fraza “jeshvil-vuxhùhu” - “të përzhitë fytyrat” 

i referohet kuptimit të dytë. 
2 Fjala e ajetit “murtefekan” - “vendtakimi” do të thotë vendi ku mblidhen miqtë.  
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Ky zjarr që ata ndiznin në zemrat e të varfërve, është trupëzuar në 

këtë formë për të pasurit mendjemëdhenj në Botën Tjetër. 

 Vlen të theksohet se për disa të pasur mendjemëdhenj që 

do të jenë në Xhehennem, Kur‟àni ka përmendur “protokoll 

ceremonial”: në jetën e kësaj bote ata ishin të nderuar, gëzonin 

mirëqenie dhe ishin larg varfërisë. Mirëpo pikërisht të mirat që ata 

gëzonin në këtë botë, shndërrohen në një tendë të madhe të bërë 

për ata me flakët e zjarrit të Xhehennemit. 

 Në këtë botë, ata kishin me bollëk lloje të shumta pijesh që 

ua servirte kamerieri me shpejtësi sapo ta thërrisnin. Vallë, si 

është pija e Xhehennemit? Ajo është si metali i shkrirë; nxehtësia e 

kësaj pijeje është si nxehtësia e lotëve të jetimëve, është si rënkimet 

e të pafuqishmëve dhe e të varfërve të dhunuar prej padrejtësive 

që u bënin këta të pasur. Po, çdo gjë që është në Botën Tjetër 

(Ahiret), do të jetë e trupëzuar dhe konkrete, ashtu siç ishte në 

botën e kësaj toke. 

 Meqenëse rruga e Kur‟ànit është rruga edukative praktike, 

pasi bën të qartë cilësitë dhe dënimin e atyre që ishin robër të 

kësaj bote, Kur‟àni përmend gjendjen e besimtarëve të vërtetë dhe 

medaljet e tyre të çmueshme e të shtrenjta që i presin ata në Botën 

Tjetër si shpërblim për punët që kanë bërë në këtë botë. Të gjitha 

këto ajeti i ka përmbledhur në një formë shumë të shkurtër, më 

pas në njëfarë mënyrë i shpalos të detajuara: 

 Në fillim i Larti thotë: “Ata që besuan dhe bënë punë të 

mira, padyshim që Ne nuk e humbim shpërblimin për 

bamirësin.”, domethënë: Ne nuk i shkojmë dëm punët që ata kanë 

bërë, pak ose shumë qofshin, si tërësi dhe si pjesë, kushdo që i ka 

bërë ato punë dhe i çdo moshe qoftë ai. “Të këtillë do të gëzojnë 
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Xhennetin e Adnit”, do të gëzojnë lulishtet e përjetshme. “Poshtë 

atyre rrjedhin lumenj”, mes pemëve e pranë pallateve. 

“Duart e tyre aty stolisen me byzylykë prej floriri.”. 

“Dhe veshin rroba me ngjyrë të gjelbër prej mëndafshi të hollë 

e të trashë”, “të mbështetur mbi shtretër.”. 

 “Sa shpërblim i mirë”, “dhe sa vendtakim i bukur.”.  

 

 

Hulumtime 

 

1- Ndarja klasore, problem i madh shoqëror 

 Nuk janë vetëm ajetet e lartpërmendura që e luftojnë 

ndarjen e shoqërisë në dy shtresa: në të pasur e në të varfër, pasi 

edhe shumë ajete të tjera të Kur‟ànit Famëlartë, që i kemi 

përmendur dhe që do t‟i përmendim në vijim, të cilat e theksojnë 

këtë problem. 

 Në të vërtetë, shoqëria përbëhet prej një grupi që zakonisht 

është pakica e shoqërisë, por që gëzon një mirëqenie të madhe. Kjo 

pakicë është jobesimtare, tepër shpërdoruese dhe e zhytur në llojet 

më të ndryshme të imoralitetit. Përballë kësaj pakice qëndron 

shtresa tjetër dhe që përbën shumicën e shoqërisë. Megjithatë, ata 

nuk kanë në pronësi të tyren as mjetet më elementare të jetesës së 

njeriut. Një shoqëri e tillë është e papranueshme për Islamin, 

sepse nuk është shoqëri njerëzore. 
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 Në një shoqëri të këtillë kurrë nuk do të ketë stabilitet, aty 

kolonializmi e mendjemadhësia shumë shpejt do të bëjnë që mbi 

të të jenë sunduese format e padrejtësisë, tiranisë, robërisë dhe 

rënies në rrugën e humbjes. Në shumicën e rasteve, në shoqëri të 

tilla zhvillohen luftëra të përgjakshme dhe turbullirat nuk 

pushojnë kurrë.  

 Natyrisht që njeriu mund të pyesë për shkaqet e 

grumbullimit të mirësive të All‟llahut në dorën e pak njerëzve pa 

asnjë shkak, ndërsa shumica e njerëzve e kalojnë jetën në varfëri, 

me dhimbje, mundime e me sëmundje. 

 Patjetër që një shoqëri e tillë është e mbushur me urrejtje, 

smirë, mendjemadhësi, armiqësi, mashtrim, padrejtësi, krekosje 

dhe me të gjitha elementet e tjera të korrupsionit e të shprishjes. 

 Nëse do të shikojmë me vërejtje në historinë e profetësive, 

do të shohim se të gjithë Profetët (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi ta!), në mënyrë të veçantë Profeti i Islamit (Paqja dhe 

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

përballur me këtë sistem të devijuar padrejtësie e dhune, si dhe 

me simbolet e tij: të pasurit arrogantë e të padrejtë. Të gjithë 

Profetët kanë punuar e luftuar për të siguruar faktorët e stabilitetit 

brenda shoqërisë. 

 Në shoqëri të tilla klasore, kuvendet e mbledhjet e të 

pasurve janë të ndara prej kuvendeve të të varfërve, ata janë të 

veçuara edhe prej vendeve ku rrinë të varfrit, siç janë qendrat e 

dëfrimit e të tjera të ngjashme, nëse edhe për të varfrit ka të tilla. 

Veç kësaj, edhe zakonet e traditat ndryshojnë plotësisht ndërmjet 

dy shtresave. 
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 Këtë ndarje shterpë të shpirtit njerëzor dhe nëpërkëmbjen e 

frymës së të gjitha ligjeve qiellore, asnjëherë nuk e ka duruar 

ndonjëri prej të ngarkuarve me misionin hyjnor. Një gjendje e tillë 

e tejskajshme e ndarjes klasore ishte mbizotëruese në shoqërinë e 

arabëve të kohës së injorancës para Islamit. Madje, ndarja klasore 

tek ata ishte aq e theksuar, sa ata e konsideronin një mangësi të 

madhe faktin që rreth të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) mblidheshin të varfrit, 

si për shembull Selman Farisiu dhe Ebù Dherri. Por, a e dinin ata 

të pasur se zemrat e atyre të varfërve ishin të mbushura me 

dashurinë për All‟llahun, me besim, madhështi e me altruizëm? 

 Në shoqërinë e kohës së injorancës para Islamit, në të cilën 

jetoi Profeti reformator Nuhu (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të!), paria e pasur që ishte bërë rob i kësaj bote, i thoshin 

Nuhut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!): “Përse ty të 

ndjekin ata që janë më pavlerë prej nesh?” – sipas fjalës së tyre – 

ashtu siç e tregon këtë të vërtetë Kur‟àni në ajetin 27 të sures 

“Hùd”: “Paria jobesimtare e popullit të tij thanë: „Ne shikojmë 

se ti nuk je gjë tjetër veçse njeri si ne dhe po shikojmë se ty të 

ndjekim vetëm ata më të ulëtit nga mesi ynë‟”. 

 Ne shikojmë se ata që janë bërë robër të kësaj bote, ndjekin 

vetëm dëshirat e tyre të ulëta dhe nga mendjemadhësia refuzojnë 

të ulen për të biseduar pranë të varfërve besimtarë. 

 Gjithashtu ne pamë se i Dërguari i Islamit (Paqja dhe bekimet 

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

shtresës së parë (pasanikët mendjemëdhenj) dhe me afrimin pranë 

vetes ata të shtresës së dytë (të varfrit besimtarë) formoi shoqërinë 

e Njësimit të All‟llahut (Teuhidit), atë shoqëri në të cilën 
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shpërthyen forcat që u zhvilluan në brendësi të saj, forca që u bënë 

kritere personale, vlera dhe dhunti të mëdha, siç janë 

devotshmëria, dituria, besimi, lufta në rrugën e All‟llahut dhe 

puna e mirë.  

 Në ditët e sotme, akoma nuk kemi mundur të ndërtojmë 

një shoqëri të këtillë bazuar në modelin e asaj shoqërie islame që 

promovoi në kohën e vet i Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai ndërtoi një shoqëri 

në të cilën ndarja klasore nuk kishte vend në mendjet e njerëzve. 

Këtë e bëri me rrugën e mësimit, edukimit, hartimit të ligjeve të 

sakta dhe të punës së pandërprerë për zbatimin e atyre ligjeve me 

korrektësi, pavarësisht nga kundërshtimi i mendjemadhësisë në 

shkallë botërore dhe të pengesave që i vunë përpara në ndërtimin 

e asaj shoqërie. Nëse nuk mbështetemi në atë shoqëri model, ne 

kurrë nuk do të kemi një shoqëri njerëzore të shëndoshë. 

 

2- Krahasimi i jetës së kësaj bote me jetën e Botës Tjetër 

 Shpesh kemi thënë se trupëzimi i punëve është prej 

çështjeve më të rëndësishme të Ringjalljes. Prandaj është detyrim 

të dimë se gjithçka që gjendet në këtë botë, është një pasqyrim i 

gjerë e i plotë për të. Punët, mendimet, idetë, metodat tona 

shoqërore dhe cilësitë tona morale të ndryshme, shumë shpejt do 

të trupëzohen para nesh në atë Botë dhe do të mbeten gjithmonë 

shoqëruese për ne. 

 Ajetet e mësipërme janë një argument i gjallë që e 

vërtetojnë këtë të vërtetë. Pasanikët tiranë e arrogantë që jetonin 

në këtë botë në hijen e tendave të zbukuruara ishin të dehur nga 



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

546 

plotësimi i dëshirave të tyre të ulëta. Ata bënin kujdesin më të 

madh, që jo vetëm të qëndronin të veçuar prej besimtarëve të 

varfër, por merrnin të gjitha masat që edhe çdo gjë të tyren që 

kishin në pronësi në këtë botë, përfshirë edhe veshjet e tyre të 

kushtueshme; Ata do të kenë rroba të bukura edhe në Botën 

Tjetër, por ato do të jenë rroba prej zjarri përvëlues, sepse 

padrejtësia në të vërtetën e saj është zjarr që djeg çdo gjë të gjallë, 

njëkohësisht ngjall shpresat e të pafuqishmëve të dhunuar nga 

padrejtësia e të pasurve. 

 Në Botën e Ardhshme, jobesimtarët e pasur 

mendjemëdhenj do të pinë pijen e trupëzuar të ngjashme me pijen 

e kësaj bote, por për shkak të padrejtësive që kanë bërë dhe të 

shtypjes e të dhunës që kanë ushtruar, pija që do të pinë në Botën 

Tjetër do të jetë pije prej gjakut të zemrave të atyre që në këtë botë 

ishin të privuar nga të mirat materiale; pija që ata pinë nuk djeg 

vetëm zorrët e organet e tyre të brendshme, por është edhe si 

metal i shkrirë dhe nga nxehtësia e madhe përzhit fytyrën sapo të 

afrohet pranë saj. 

 E kundërta e kësaj gjendjeje, do të jetë gjendja e atyre që 

hoqën dorë nga plotësimi i dëshirave të ulëta, me qëllim që të 

ruanin pastërtinë e tyre dhe që bënë kujdes të mbronin bazat e 

drejtësisë. Pra, të gjithë ata që u kënaqën me jetën e thjeshtë që 

bënin dhe në rrugën e zbatimit të drejtësisë ata përballuan e 

mbajtën mbi shpatullat e veta vështirësitë e privimet e shumta të 

kësaj bote. Pikërisht këta njerëz i presin Xhenneti me kopshte 

nëpër të cilët rrjedhin lumenj, i presin llojet më të bukura të 

mjediseve dhe rrobat më të mira e më të kushtueshme, i presin 

kuvendet më të dashura për ata. Të gjitha këto janë të trupëzuara 
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në qëllimet e tyre të pastra, qysh kur ata kishin qëllim vetëm të 

mirën për të gjithë robërit e All‟llahut. 

 

3- Lidhja ndërmjet nënshtrimit ndaj dëshirave të ulëta dhe 

shkujdesjes ndaj All‟llahut 

 Shpirti njerëzor është i nënshtruar ose para All‟llahut, ose 

para dëshirave të ulëta. Kjo do të thotë se është e pamundur të 

jenë së bashku nënshtrimi ndaj All‟llahut dhe nënshtrimi ndaj 

dëshirave të ulëta, që përbën bazën e shkujdesjes ndaj All‟llahut 

dhe ndaj adhurimit që është detyrim të bëhet për hir të Tij. Ky 

nënshtrim është shkak për largimin prej të gjitha rregullave 

morale. Glorifikimi i dëshirave të ulëta e mbyll njeriu në unin e tij 

dhe e largon prej të gjithë të vërtetave të botës. 

 Njeriu që u nënshtrohet dëshirave të tij të ulëta, nuk shikon 

gjë tjetër veçse të plotësojë epshet e tij, për atë s‟kanë asnjë kuptim 

shpirtmadhësia, falja, altruizmi, sakrifica dhe cilësitë e tjera të 

larta morale. 

 Ajetet objekt studimi e bëjnë të qartë lidhjen ndërmjet 

dëshirave të ulëta dhe shkujdesjes ndaj All‟llahut, ashtu siç njofton 

i Larti me fjalën e Tij: “mos iu bind atij, zemrën e të cilit e bëmë 

të shkujdesur të na përmendë Ne dhe që është dhënë pas epshit 

të vet, puna e atij ka mbaruar.”. 

 Në fillim, ajeti shtron shkujdesjen ndaj All‟llahut të 

Lartësuar dhe pas kësaj përmend ndjekjen e epsheve. Është shumë 

domethënës fakti se rezultati i nënshtrimit ndaj dëshirave të ulëta, 
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çon patjetër në tejkalimin e çdo kufiri në mënyrë absolute, ashtu 

siç është përmendur në këtë ajet. 

 Shtrohet pyetja: përse ai që u nënshtrohet epsheve e 

dëshirave të ulëta gjithmonë është i prekur nga tejkalimi në 

ekstrem në veprimet e tij? 

 Shkaku për këtë tejkalim në ekstrem mund të jetë se natyra 

e njeriut anon nga kënaqësitë materiale dhe do që vazhdimisht të 

ketë sa më shumë. Ai që ndien nevojën për një sasi të caktuar 

droge, ditën tjetër për të nuk do të jetë e mjaftueshme sasia që 

mori një ditë më parë, sepse në të njëjtën masë tek ai është rritur 

edhe shkalla e kënaqësisë që ai dëshiron të plotësojë, prandaj ai 

gjithnjë kërkon të shtojë sasinë; personi që më parë ishte i kënaqur 

me një pallat të pajisur me të gjitha orenditë e mundshme dhe me 

sipërfaqe disa mijëra metër katror, në ditët e sotme ndjenja e këtij 

njeriu për një pallat të tillë është bërë diçka e zakonshme, prandaj 

ai kërkon gjithnjë e më shumë. Kështu ndodh me të gjitha ata që 

janë nënshtruar para plotësimit të dëshirave personale të ulëta. Ky 

person do të kërkojë më shumë në ditën e vdekjes. 

 

4- Rrobat luksoze në Botën Tjetër 

 Disa mund të shtrojnë këtë pyetje: në Kur‟àn, All‟llahu i 

Lartësuar e qorton luksin e zbukurimin në jetën e kësaj bote. 

Megjithatë, All‟llahu u premton besimtarëve luks e zbukurime në 

Botën e Ardhshme, madje ajetet përmendin stoli prej floriri, rroba 

të punuara me mëndafsh të hollë e të trashë dhe shtretër e 

poltrona të zbukuruara me? Mungon pyetje dhe plotesimi I fjalise  
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 Para se t‟i përgjigjemi kësaj pyetjeje, patjetër duhet të bëjmë 

të qartë se kuptimit të këtyre fjalëve nuk i ndërrojmë orientimin, 

që të themi se ato janë metafora me kuptime morale, dhe mbi këtë 

bazë të bëjmë edhe interpretimin e ajeteve. Prej Kur‟ànit Famëlartë 

kemi mësuar se Ringjallja ka dy anë: ringjalljen shpirtërore dhe 

ringjalljen trupore. Mbi këtë bazë, kënaqësitë e Botës së Ardhshme 

duhet të ekzistojnë në të dyja fushat. Natyrisht që kënaqësitë 

shpirtërore nuk mund të krahasohen me kënaqësitë trupore, por 

patjetër duhet të pohojmë se ne as nuk i njohim, as nuk e dimë si 

janë mirësitë e Botës së Ardhshme, përveçse me anë të fjalëve që 

dëgjojmë rreth tyre. 

 Përse kështu? Sepse lidhja e Botës së Ardhshme është e 

ngjashme me botën e fetusit në barkun e nënës: nëse nëna do të 

ketë mundësi të bëjë lidhjen ndërmjet asaj dhe fëmijës që mban në 

bark, ajo nuk ka asnjë mundësi t‟i shpjegojë me shenja atij fëmije 

bukurinë e kësaj bote me diellin që shndrit e me hënën që ndriçon, 

me burimet e ujit e me shatërvanët, me lulishtet e me trëndafilat 

dhe me të tjera bukuri të ngjashme, sepse nuk ekzistojnë fjalë të 

mjaftueshme për t‟i shpjeguar të gjitha këto kuptime fëmijës në 

barkun e nënës, në atë mënyrë që ai jo vetëm t‟i kuptojë, por edhe 

t‟i përvetësojë ato kuptime. 

 Kështu qëndron puna edhe me mirësitë lëndore e morale të 

Botës së Ardhshme, prandaj nuk është e mundur që për ne ata të 

shpjegohen qartë e në mënyrë të plotë, për aq kohë sa jemi të 

mbështjellë në mitrën e kësaj bote. 

 Duke përshkruar këtë parathënie do t‟i përgjigjemi pyetjes 

së mësipërme dhe të themi se qortimi që i bën All‟llahu i Lartësuar 

luksit e zbukurimit në jetën e kësaj bote, ka të bëjë me faktin se kjo 
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botë është e kufizuar. Këtu luksi e jeta me bollëk shoqërohet me 

lloje e forma të ndryshme dhune e padrejtësie, me devijim nga 

udhëzimi në rrugën e drejtë; ky devijim bëhet shkak për 

shkujdesjen ndaj All‟llahut të Lartësuar dhe për shkëputjen prej 

Tij. 

 Në të vërtetë, të gjitha kontradiktat që dalin në shesh gjatë 

rrugës së jetës luksoze dhe mirëqenies së madhe vetëm për disa, 

patjetër që ky do të jetë shkak për të ngjallur urrejtje, smirë, 

armiqësi, zemërim dhe, së fundi, gjakderdhje e luftëra. 

 Ndërsa Bota e Ardhshme nuk është e kufizuar, mundësitë 

atje nuk kanë kufizim në të gjitha drejtimet, prandaj luksi e 

zbukurimi nuk sjell e nuk nxit probleme, nuk është më shkak as 

për dallim, as për privim, as për urrejtje e as për neveri. Në Botën 

e Ardhshme nuk ka më rrugë që njeriu të largohet prej All‟llahut, 

sepse jeton në një mjedis ku spikasin cilësitë e larta morale, ku nuk 

ka më as smirë, as konkurrencë, as mendjemadhësi, as arrogancë, 

as mburrje e as mashtrim që mund të çojnë në largimin e njerëzve 

prej All‟llahut, ashtu siç ndodh në botën tokësore, për shkak se të 

mirat materiale i gëzon pakica. 

 Kur gjendja është e tillë, atëherë përse banorët e Xhennetit 

janë të privuar prej këtyre dhuratave dhe dhënieve hyjnore, të 

cilat në të vërtetë janë kënaqësi trupore, por njëkohësisht edhe 

kënaqësi e dhurata morale të larta e të mëdha?  
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5- Afrimi te të pasurit për shkak të pasurisë së tyre  

 Mësimi i fundit që mund të nxjerrim prej ajeteve objekt i 

studimit tonë ka të bëjë me detyrën për të mos e udhëzuar 

shtresën e parë shoqërore, që është pakica e pasur, për shkak se 

jeton në mirëqenie e në luks dhe të udhëzohet vetëm shtresa e 

dytë e shoqërisë që është shumica e varfër. Në punën e udhëzimit 

në rrugën e drejtë është e qortueshme kur ne shkojmë te të pasurit 

për shkak të pasurisë që ata kanë dhe për shkak të të mirave 

materiale që gëzojnë me bollëk, pasi kështu bëhemi prej atyre që 

përshkruan i Larti me fjalën e Tij: “e të kërkosh bukuritë e kësaj 

bote.”. Por, kur qëllimi është udhëzimi në rrugën e drejtë, ose 

përfitimi prej mundësive që kanë të pasurit për të dhënë 

ndihmesën e tyre për kryerjen e aktiviteteve pozitive e të 

rëndësishme shoqërore, patjetër që ky qëllim jo vetëm që nuk 

konsiderohet i qortueshëm, por është detyrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

552 

Ajetet 32 - 36  

 

ِبۡب ۞وَ  ة  َضۡب ٍَ ُٓ َن  َن ٖت وََ َففۡب عۡب
َ
َۡب   ٌِ  ِ ِهَّلِلتَۡيۡب ة َج ٍَ ِْ ِ َ

َ
َِة ِۡل ِ َجَ يۡب  رِهَّللُجيَۡيۡب

َسٗلا ِهَّلٌل  ً ُٓ َ  ل
ة َزرۡب ا  ٍَ ُٓ َِ َِة ثَحۡب ٖو وََجَ يۡب َِخۡب ِ ِ  ِ ۡبَذة ڀث ِهَّلِلتَۡيۡب َ ُّ  ٱۡب ِۡب ِ ٌّ يًِ  ًۡب َتظۡب َ ة َول َٓ ُزيَ

ُ
 َ ادَخۡب  

ا  را َٓ ة َج ٍَ ُٓ َُة ِخَل يَ رۡب ة  َوفَ ِهَّلل ٞر َذَلةَل ىَِل ِحجِِّ ۥ َ ُ َوََكنَ  ځَط ۡب ٔا ٍَ َٔ ُُيَةوُِرهُ ۦ َث ُْ َُة۠ ۥٓ  َو
َ
 خ

ا  َعزُّ َجَفرا
َ
ةَّلا َو  ٌَ ٌَِِم  ََثُ  زۡب

َ
ُّ َوَدَخَو  ڂ  َذ ِهَّلِل ِصِّ ۥ َج َفۡب ًٞ َّّلِ ِ َٔ َظةل ُْ ةٓ ۦ َو ٌَ  كَةَل 

 ِ ن دَبِ َ  َه ِذه
َ
  َُّ ُظ

َ
ا ۦٓ   ثَ ا

َ
ٓ  ڃ خ ة ٌَ َُّ َو ُظ

َ
ةَعحَ    هَِ رُّدِدتُّ إََِل  َرّ ِ  لصِهَّلل

حا َوىَ ٍَ ِ  كَةٓن
ة  َِليَجا ٌُ ة  َٓ ِۡب ِ ٌّ ا  ا ِجَ نِهَّلل َخ ۡب

َ
  ڄَۡل

 

“Atyre sillu si shembull dy burra, njërit prej atyre të dyve i 

dhamë dy kopshte me vreshta të rrethuara me hurma dhe në 

mes kishte bimë të tjera.”  

“Të dy kopshtet i japin frutat e veta pa asgjë mangët dhe në 

mesin e kopshteve Ne bëmë të rrjedhë një lumë.” 

“Ai kishte nga të gjitha frutat; ai iu mburr shokut të vet dhe i 

tha: „Unë kam pasuri më shumë se ti, kam edhe më shumë 

fëmijë (prandaj jam më i fuqishëm se ti).‟”  

“Ai hyri në kopshtin e vet (së bashku me shokun e tij besimtar) 

dhe si dëmtues i vetvetes që ishte (nuk besonte dhe mbahej me të 

madh) tha: „Mendoj se kjo kurrë nuk do të zhduket.‟”  
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“Nuk besoj se do të ndodhë Kiameti; por edhe nëse unë 

kthehem te Zoti im, padyshim që do të gjej një të ardhme më të 

mirë se kjo.” 

 

 

Komentimi 

 

Konkretizimi i qëndrimit të mendjemëdhenjve ndaj të 

pafuqishmëve 

 Në ajetet e mëparshme pamë se ata që interesoheshin 

vetëm për të mirat materiale të kësaj bote përpiqeshin që në të 

gjitha gjërat të qëndronin sa më larg prej burrave që besonin në të 

vërtetën por ishin të pafuqishëm. Më pas ajetet njoftojnë për 

dënimin që i pret mendjemëdhenjtë jobesimtarë në Botën Tjetër. 

 Ajetet tona objekt studimi tregojnë ndodhinë e dy shokëve 

ose dy vëllezërve. Secili prej tyre është model tipik për njërin prej 

dy grupeve të njerëzve, duke e bërë të qartë rrugën e mendimit 

dhe fjalën e punën e secilit prej dy grupeve të shoqërisë.  

 Në fillim ajetet i flasin drejtpërdrejt të Dërguarit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe i thonë: 

“Atyre sillu si shembull dy burra, njërit prej atyre të dyve i 

dhamë dy kopshte me vreshta të rrethuara me hurma dhe në 

mes kishte bimë të tjera.”. 

 Në të dy kopshtet e mbjella kishte rrush, hurma, grurë dhe 

të gjitha llojet e tjera të drithërave, pra ishte një fermë e plotë që 
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jepte mjaftueshëm të gjitha prodhimet, ashtu siç njofton ajeti 

vijues: “Të dy kopshtet i japin frutat e veta të pa asgjë mangët.”. 

 Edhe më i rëndësishëm ishte fakti se në të dy kopshtet 

kishte ujë me bollëk, që konsiderohet sekreti i jetës së gjallë; të dy 

kopshtet dhe të mbjellat nuk vuanin për vaditje, sepse uji aty ishte 

i mjaftueshëm, ashtu siç njofton ajeti: “dhe në mesin e kopshteve 

Ne bëmë të rrjedhë një lumë.”. 

 Pra, pronari i dy kopshteve kishte nga të gjitha llojet e 

frutave, siç njofton ajeti: “Ai kishte nga të gjitha frutat.”. 

 Mirëpo ai nuk interesohej për asgjë tjetër përveç të mirave 

të shumta që kishte, veç kësaj ishte njeri me karakter të dobët, çka 

bëri që shumë shpejt të mbërthehej prej delirit të 

mendjemadhësisë. Ai kishte një ndjenjë të thellë përparësie: 

mendonte se qëndronte më lart se të tjerët dhe duke u mburrur i 

tha shokut të vet: “ai iu mburr shokut të vet dhe i tha: „Unë kam 

pasuri më shumë se ti, kam edhe më shumë fëmijë (prandaj jam 

më i fuqishëm se ti).”. 

 Me këto fjalë ai i thoshte shokut të vet: bazuar në këtë 

pasuri dhe fëmijët e shumtë që kam, jam i fuqishëm, kam para e 

mallra, kam shumë ndikim dhe gëzoj një pozitë shoqërore. Kurse 

ti, çfarë çdo të na thuash, a ke ndonjë gjë për të cilën të flasësh? 

 Kjo ndjenjë madhështie, gradualisht u rrit shumë te pronari 

i kopshteve, derisa ai arriti në një gjendje sa të mendojë se ajo 

pasuri e patundshme, paratë, autoriteti e ndikimi që ai kishte, do 

të ishin të përhershme. Në këtë gjendje mendjemadhësie hyri në 

kopshtin e tij. Ai nuk e kuptonte se me këtë mendjemadhësi në të 

vërtetë po dëmtonte vetveten. Kënaqej e mburrej kur shihte degët 
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e pemëve të lakuara prej peshës së frutave, krekosej edhe kur 

dëgjonte gurgullimën e ujit të lumit që rridhte afër kopshtit të tij, 

me të cilën vadiste pemët. Në këtë gjendje euforie e shkujdesjeje, 

ai tha: “Mendoj se ky kopsht nuk do të zhduket kurrë.”. Këtë 

gjendje të këtij jobesimtari mendjemadh na e përshkruan për ne 

Kur‟àni Famëlartë: “Ai hyri në kopshtin e vet (së bashku me 

shokun e tij besimtar) dhe si dëmtues i vetvetes që ishte (nuk 

besonte dhe mbahej me të madh) tha: mendoj se kjo kurrë nuk 

do të zhduket.”. 

 Me mendimet e tij ai shkonte edhe më larg se kaq dhe, 

megjithëse përjetësia e gjërave të kësaj bote është në kundërshtim 

me Ringjalljen. Gjithnjë nga mendjemadhësia, ai arriti të mohojë 

edhe Ditën e Gjykimit: “Nuk besoj se do të ndodhë Kiameti.”. 

Kjo fjalë e tij pasqyron më së miri shpresat që ai kishte në të mirat 

materiale të kësaj bote. 

 Ashtu i mbërthyer prej mendjemadhësisë, shtoi: “Edhe 

nëse supozojmë se Kiameti do të ndodhë, unë me pozitën që kam 

dhe me autoritetin që gëzoj, do të arrij te Zoti im”. Domethënë, 

nëse do të paraqitem para Tij, patjetër do të kem një pozitë më të 

lartë e autoritet më të madh nga ky që kam këtu. Ai ishte i 

mbuluar në iluzionet e tij, ashtu siç njofton ajeti: “por edhe nëse 

unë kthehen te Zoti im, padyshim që do të gjej një të ardhme 

më të mirë se kjo.”. 

 Në këtë gjendje shpirtërore që përjetonte pronari i kopshtit, 

ashtu siç e përshkruan Kur‟àni Famëlartë, herë pas here po i 

shtonte vetvetes nga një brengosje, ashtu siç mësuam prej ajeteve 

të mësipërme. Kur arriti deri në këtë cak të mendjemadhësisë, 

shoku i tij besimtar iu përgjigj qartë me ato fjalë që Kur‟àni 

Famëlartë i shpjegon për ne me shumë qartësi.  
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Ajetet 37 - 41  

 

ُّ ۥ َ ُ كَةَل  َٔ ُُيَةوُِرهُ ۥ َغةِ ُج ُْ َزَفرۡبَت بِ ۥٓ  َو
َ
ِي   ٌَِ  ٱِهَّلل ِهَّلًل  ٌَِ دَُراٖب ُث  َخيََلَم 

ى َم رَُجٗلا  ِهَّلٔل ِهَّلًل َش َفحٖ ُث ۠  څجُّفۡب ِهَّلِلة َٔ لِهَّلل ِه ُْ   ُ ا  ٱِهَّلل َ  ا
َ
  ٓ ُِك ثَِرّ ِ َشۡب

ُ
ََّلٓ  چ َرّ ِ َوََّلٓ   ۡٔب َ  َول

ة َطةَٓ   ٌَ ِهَّلِلَذَم كُيۡبَخ  ُ إِذۡب َدَخيۡبَخ َج ِهَّلٔلةَ إَِّلِهَّلل بِ  ٱِهَّلل ِ   ََّل كُ ٌَِِم  ٱِهَّلل كَوِهَّلل 
َ
َُة۠  
َ
 إِن دََرِن خ

ا  ةَّلا َوَوَلا َجةجاة َذَ َ    ڇٌَ ة ُ صۡب َٓ ِهَّلِلذَِم َوُ رۡبِشَو َعيَ ۡب َِ َج ٌّ ا  ا تَِۡيِ َخ ۡب ن يُ ۡب
َ
  ٓ  َرّ ِ

 ََ ِ ةٓ ِ ٌّ ٍَ ا َزىًَلة  لصِهَّلل جَِ  َغ ِ  ا وۡب  ڈ َذُذػۡب
َ
َذِف َي َ ُ   ا فَيََ  َصۡب را ۡٔب ة َغ َْ ةُٓؤ ٌَ جَِ    ۥ يُػۡب

ة  يَجا   ډـَ

 

“Shoku i tij (besimtar) polemizoi me atë (jobesimtarin 

mendjemadh) dhe i tha: „Si e mohon Atë që të krijoi prej dheut, 

pastaj prej një pike uji dhe më pas të bëri njeri të plotë?‟”  

“Për mua, vetëm All‟llahu është Zoti im dhe Zotit tim unë nuk i 

bëj shok asgjë.”  

“Kur ti hyre në kopsht, përse nuk the: mà shàaell‟llàh, là 

kuv‟vete il‟là bil‟làh (dashtë All‟llahu, s‟ka fuqi pa ndihmën e 

Tij); edhe nëse ti mendon se unë kam pasuri e fëmijë më pak se 

ti?”  
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“Unë shpresoj që Zoti im do të më japë edhe më të mirë se 

kopshti yt dhe këtij tëndit i lëshon një fatkeqësi prej qiellit dhe 

ai gdhin tokë e lëmuar (e zhveshur).” 

“Ose uji i tij të nesërmen shteron dhe ti nuk mund ta kërkosh 

më atë (ujin).” 

 

 

Komentimi 

 

Përgjigjja e besimtarit 

 Ajetet objekt studimi janë përgjigje për iluzionet që kishte 

endur ky i pasur mendjemadh jobesimtar, që e dëgjojmë të dalë 

prej gjuhës së shokut të tij besimtar. 

Ai filloi të flasë pasi kishte qëndruar në heshtje duke 

dëgjuar fjalën e atij burri me horizont të ngushtë e me mendim të 

kufizuar. Ajeti njofton se shoku besimtar priti derisa shoku 

jobesimtar e mbaroi fjalën dhe i tha: “Shoku i tij (besimtar) 

polemizoi me atë (jobesimtarin mendjemadh) dhe i tha: „Si e 

mohon Atë që të krijoi prej dheut, pastaj prej një pike uji dhe 

më pas të bëri njeri të plotë?‟”. 

 Këtu mund të lindë pyetja: fjala e atij burri mendjemadh e 

mburravec, për të cilën bënë fjalë ajetet e mësipërme, nuk 

shprehin se ai e mohoi të Vërtetin e Gjithëpushtetshëm, ndërsa 

përgjigjja e njeriut besimtar thekson mohimin e Krijuesit nga ana e 

mendjemadhit. Prandaj, në fillim ai foli për çështjen e krijimit të 
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njeriut, që është argumenti më domethënës në çështjen e Njësimit 

të All‟llahut (Teuhidit) dhe të orientimit në drejtim të Krijuesit, të 

Diturit, të Gjithëfuqishmit. All‟llahu e krijoi njeriun prej dheut, 

rrënjët e pemëve thithin lëndët ushqyese që gjenden në tokë, nga 

ana tjetër pemët bëhen ushqim për kafshët, ndërsa njeriu përfiton 

prej pemëve e bimëve dhe prej kafshëve. Kjo gjë do të thotë se 

spermatozoidi është furnizuar prej këtyre lëndëve dhe më pas ka 

ndjekur rrugën e plotësimit në mitrën e nënës, derisa shndërrohet 

në njeri të plotë, shndërrohet në më të nderuarin e më të mirin e të 

gjitha krijesave që gjenden në tokë. Njeriu është krijesa më e mirë, 

sepse ai mendon, planifikon, projekton dhe çdo gjë është vënë në 

dispozicion të tij. 

 Po, kjo tokë e parëndësishme shndërrohet në këtë qenie 

mahnitëse, të pajisur me të gjitha organet e komplikuara e të 

kompletuara që gjenden në trupin dhe në shpirtin e njeriut. Ky 

fakt është prej argumenteve më të mëdha që vërtetojnë Njësimin e 

All‟llahut, besimin se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm. 

 Në përgjigje të pyetjes së shtruar, interpretuesit e Kur‟ànit 

kanë përmendur komentime të shumta, të cilat po i shpalosim si 

më poshtë: 

 1- Një grup prej interpretuesve të Kur‟ànit kanë thënë: “Ai 

burri mendjemadh e mohoi hapur Ringjalljen dhe Jetën Tjetër, ose 

dyshoi në atë, por ky mohim detyrimisht do të thotë mohim i 

Krijuesit. Sepse ai që mohon Ringjalljen trupore, realisht ka 

mohuar fuqinë e All‟llahut dhe nuk beson se shumë shpejt tek i 

vdekuri i bërë kokrriza pluhuri e dheu, do të rikthehet jeta. 

Prandaj, burri besimtar duke përmendur krijimin e parë prej 

dheut, pastaj prej spermatozoidit, pastaj duke treguar edhe fazat e 
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tjera të zhvillimit të njeriut, kishte qëllim të tërhiqte vëmendjen e 

jobesimtarit që të hidhte shikimin e tij në fuqinë e gjithanshme të 

Krijuesit, derisa të mësojë e të bindet se çështja e Ringjalljes mund 

të shihet edhe këtu, madje mund të konkretizohet edhe në 

realitetin e kësaj toke”. 

 2- Interpretues të tjerë kanë thënë: “Në të vërtetë, vënia 

shok e ortak për All‟llahun dhe mohimi që bën jobesimtari 

mendjemadh kanë ardhur për shkak të asaj që ai ka menduar për 

veten e vet, si për shembull pavarësinë që i jep prona e pasuria, të 

cilat në përfytyrimin e tij do të jenë të përhershme”. 

 3- Ka edhe një mundësi të tretë, sipas së cilës jobesimtari në 

të vërtetë e ka mohuar Krijuesin në një pjesë të fjalëve të tij, por 

Kur‟àni nuk e ka përmendur fare këtë pjesë të fjalëve të tij. 

Prandaj, çështja mund të shpjegohet qartë me anë të krahasimit të 

përgjigjes që i dha burri besimtar pronarit të kopshtit, ashtu siç 

shihet në përmbajtjen e fjalëve të ajetit vijues. Burri besimtar i 

thotë pronarit të kopshtit: “Nëse ti ke mohuar ekzistencën e 

Krijuesit tënd dhe i ke vënë All‟llahut shok e ortak, dije mirë se 

unë nuk e bëj kurrë këtë veprim që ke bërë ti.”. 

 Sido që të jetë, në këtë çështje para nesh del e qartë 

bashkëveprimi që lidh të tri mundësitë e lartpërmendura dhe fjala 

e burrit që beson se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm, i tregon të 

gjitha këto mundësi. 

 Pastaj burri që beson se All‟llahu është Zoti Një e i Vetëm 

(muveh‟hid) kishte qëllim që me fjalën e tij të shembë mohimin e 

mendjemadhësinë që shfaqte pronari i kopshtit, kur thotë: “Për 

mua, vetëm All‟llahu është Zoti im” dhe unë jo vetëm që 
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krenohem me këtë besim, por edhe mburrem që e kam atë, kurse 

ti krenohesh që ke në pronësinë tënde kopshtin, të mbjellat, frutat 

e ujë me shumicë. Unë krenohem që All‟llahu është Zoti im, që Ai 

është Krijuesi e Furnizuesi im, ndërsa ti krenohesh me pasurinë e 

me të mirat që ke në këtë botë. Unë krenohem që besoj se All‟llahu 

është Zoti Një e i vetëm dhe: “dhe Zotit tim unë nuk i bëj shok 

asgjë.”. 

 Burri besimtar pasi thekson çështjen e Njësimi të All‟llahut 

dhe atë të vënies shok All‟llahut, dy çështje që konsiderohen prej 

më të rëndësishmeve për të ardhmen në Botën Tjetër, përsërit 

qortimin për shokun e tij dhe i thotë: “Kur ti hyre në kopsht, 

përse nuk the: mà shàaell‟llàh (dashtë All‟llahu)?”. 

 Përse nuk e merr parasysh se të gjitha këto mirësi i ke prej 

Krijuesit të Lartësuar, përse nuk e falënderon Atë për të gjitha 

këto mirësi që të ka dhënë dhe përse nuk thua: “là kuv‟vete il‟là 

bil‟làh” “s‟ka fuqi pa ndihmën e Tij”? 

 Kur ti përgatite tokën, mbolle farat e bimëve dhe pemët, 

pemëve u bëre shërbimet e duhura dhe çdo punë e bëre në kohën 

e përshtatshme, derisa puna arriti aty ku arriti, por dije mirë se të 

gjitha këto punë janë vetëm me fuqinë e Krijuesit të 

Gjithëfuqishëm. Janë me fuqinë e Atij që nuk ka nevojë për asgjë 

dhe që është i dëlirë nga mangësitë e të metat, Ai i ka vënë të 

gjitha mjetet e mundësitë në dorën tënde, sepse ti vetë nuk mund 

të zotërosh asgjë nga vetja jote dhe pa ndihmën e Tij s‟je asgjë! 

 Më pas, besimtari i thotë shokut të tij jobesimtar e 

mendjemadh: s‟ka rëndësi që unë kam më pak pasuri e fëmijë se 
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ti: “edhe nëse ti mendon se unë kam pasuri e fëmijë më pak se 

ti.”.  

“Unë shpresoj që Zoti im do të më japë edhe më të mirë se 

kopshti yt.” 

Jo vetëm që Ai do të më japë mua më shumë e më të mirë 

nga ajo që ke ti, por Ai lëshon një rrufe prej qielli mbi kopshtin 

tënd dhe toka e gjelbër menjëherë digjet e mbetet e zhveshur: 

“dhe këtij tëndit i lëshon një fatkeqësi prej qiellit dhe ai gdhin 

tokë e lëmuar (e zhveshur).”. 

 Ose i Larti, i Gjithëpushtetshmi i jep urdhër tokës të 

ndërpresë ujin për ty: “Ose uji i tij të nesërmen shteron dhe ti 

nuk mund ta kërkosh më atë (ujin).”. 

 Fjala e ajetit “husbànen”, në origjinën e saj është marrë prej 

fjalës “hisàb” –“llogari” dhe më vonë është përdorur në kuptimin e 

shigjetës që llogarit distancën kur qëllohet. Gjithashtu, kjo fjalë 

vjen edhe në kuptimin e dënimit që ka lidhje me llogarinë që 

duhet të japin individët. Pikërisht këtë kuptim thekson edhe ajeti 

para ajetit ku është kjo fjalë. 

 Fjala e ajetit “saiden” do të thotë korja që është mbi 

sipërfaqen e tokës, origjinën e ka prej fjalës “su‟ùd”–“ngjitje lart”. 

 Fjala e ajetit “zelekan” do të thotë e shpëlarë pa asnjë bimësi 

dhe e lëmuar, në atë mënyrë që këmba e njeriut rrëshqet mbi atë 

tokë. Është shumë domethënëse ajo që bën njeriu në ditët e sotme 

për ruajtjen e tokës nga rrëshqitjet dhe nga erozioni nëpërmjet 

metodës së forcimit të tokës dhe rërave të lëvizshme. Pra, ai bën 

ruajtjen e fshatrave prej shkatërrimit të shkaktuar prej furtunave 
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të rërës ose prej vërshimeve të ujit, duke mbjellë bimë e pemë të 

përshtatshme. 

 Në fakt, burri besimtar që beson se All‟llahu është Zoti Një e i 

Vetëm (muveh‟hid) e paralajmëron shokun e tij mendjemadh që të 

mos ndihet i sigurt pse gëzon mirësi të shumta, sepse të gjitha ato 

shkojnë drejt asgjësimit. Si gjëra që asgjësohen, mbështetja mbi to 

nuk mund të jetë e përshtatshme. 

 Burri besimtar me fjalën e tij kishte qëllim t‟i thoshte shokut 

të tij: ti e ke parë me sytë e tu ose, së paku, e ke dëgjuar me veshët 

e tu se si rrufetë e furtunat qiellore i kanë shkatërruar kopshtet, 

shtëpitë e të mbjellat brenda një çasti të vetëm dhe ajo tokë ka 

mbetur e thatë dhe pa asnjë lloj bimësie. 

 Gjithashtu, ti ke parë ose ke dëgjuar se vetëm një lëkundje e 

tokës fundos lumenjtë dhe than burimet në atë mënyrë që ai 

shkatërrim nuk mund të riparohet. 

 Ti ke dijeni për të gjitha këto. Atëherë përse gjithë kjo 

mendjemadhësi e mburrje?! 

 Të gjitha këto ti i ke parë ose i ke dëgjuar. Atëherë, përse ke 

kaq dashuri të madhe për këtë botë dhe përse u je nënshtruar 

dëshirave të ulëta?! 

Përse thua: nuk besoj të asgjësohen mirësitë e shumta që 

kam? Përse thua se të mirat që ke janë të qëndrueshme e të 

përhershme, përse gjithë kjo injorancë e kjo mendjelehtësi?! 
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Ajetet 42 - 44  

 

ِ  َؿ 
ُ
ِ َو  رِه ٍَ ة َوِِهَ َخةوَِ ٌح لََعَ  ۦ ثَِس َٓ َُفَق ذِ 

َ
ةٓ   ٌَ َجَ  ُحَلّيُِت َنفِهَّلل ۡبِّ لََعَ   غۡب

َ
 فَأ

ا  َ  ا
َ
  ٓ ِكۡب ثَِرّ ِ َشۡب

ُ
ًۡب   َ ة َوَ ُلُٔل َا يَ ۡبتَِِن ل َٓ ًۡب  ڊُعُروِط َ ُ َول  فَِبحٞ ۥ دَُسَ  ِهَّلل

 ُّ وَُ ٌَِ ُدوِن ۥيَُِِصُ   ِ ا  ٱِهَّلل َِذِِصً ٌُ ة ََكَن  ٌَ َِةلَِم  ڋ َو َل َ حُ  ُْ َٔ ۡب ِ  ل ٍۚ  ِٱِهَّلل ّقِ َ
ٞ  ٱۡب َٔ َخ ۡب ُْ  

ة  جا ٌ ُخلۡب اثاة وََخ ۡب َٔ   ڌزَ

 

“Vërtet, frutat e tij u shkatërruan, ai filloi të rrahë shuplakat për 

shpenzimet që kishte bërë në të dhe ajo ishte rrënuar e 

përmbysur; ai thoshte: „Oh i mjeri unë, sikur të mos i kisha vënë 

shok Zotit tim askënd.‟” 

“Ai nuk pati ndonjë grup që ta ndihmonte përveç All‟llahut dhe 

nuk u ndihmua.”  

“Në atë vend, ndihma është vetëm e All‟llahut, të Vërtetit, Ai 

është shpërblyesi më i mirë dhe tek Ai është përfundimi më i 

mirë.” 
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Komentimi 

 

Përfundimi i zi 

Më në fund përfundoi edhe dialogu ndërmjet dy burrave 

pa ndikuar fjala e burrit që besonte se All‟llahu është Zoti Një e i 

Vetëm në thellësi të të pasurit mendjemadh, i cili u kthye në 

shtëpinë e tij, ku përjetonte të njëjtën gjendje shpirtërore dhe 

ideore. Ai ishte krejtësisht i shkujdesur që të kuptonte se urdhrat e 

All‟llahut tashmë kishin dalë që të asgjësoheshin dy kopshtet dhe 

të mbjellat e tij të njoma; ai ishte krejtësisht i shkujdesur që të 

kuptonte se mendjemadhësia e tij e vënia shok All‟llahut prej tij, 

bënë që ai të kishte dënim në këtë botë dhe që pësimi i tij të bëhej 

mësim për të tjerët. 

 Ka mundësi që dënimi I All‟llahut të ketë zbritur po atë 

natë pasi u errësua në formën e një rrufeje, që me zjarrin e saj djeg 

e përvëlon çdo gjë në vendin ku bie, ose në formën e një furtune 

që të shtinte frikën, ose në formën e një tërmeti shkatërrues. Sido 

që të ketë qenë forma e zbritjes së dënimit, dy kopshtet e tij të 

bukura u shkatërruan, u rrëzuan pemët e larta dhe u shkrumbuan 

e u bënë njësh me token së bashku me të mbjellat që ishin në fazën 

e pjekjes së prodhimit. Dënimi zbriti fuqishëm dhe i përfshiu 

prodhimet nga të gjitha anët, ashtu siç njofton ajeti: “Vërtet, frutat 

e tij u shkatërruan.”. 

 Fjala e ajetit “uhijta” është në kuptimin e dënimit 

gjithëpërfshirës dhe rezultati ishte asgjësim i plotë. 
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 Në mëngjes erdhi pronari i kopshtit duke thurur në kokën 

e tij ëndrra të shumta si të kontrollonte e të përfitonte prej 

prodhimeve të kopshtit, por para se të afrohej pranë kopshtit u 

përball me një pamje të habitshme e të rëndë. Madje u habit aq 

shumë sa mbeti gojëhapur dhe nga habia e madhe qëndroi aty ku 

ishte, dy sytë e tij sikur ngrinë, as nuk i lëviznin e as nuk i 

rrotulloheshin. 

 Ai nuk po e merrte vesh nëse këtë pamje ai po e shikonte në 

gjumë apo zgjuar! Të gjitha pemët ishin rrëzuar për tokë, bimët 

ishin shkatërruar, aty s‟kishte mbetur asnjë gjurmë jete. 

 Pamja që ai po shihte, tregonte se aty nuk kishte qenë as 

kopshti, as toka e mbjellë, ai dëgjonte vetëm zërin e kukuvajkës që 

jehonte në ato rrënoja. Zemra filloi t‟i rrahë fuqishëm, i iku ngjyra 

e fytyrës dhe iu tha goja. Mendjemadhësia e mburrja që i rëndonin 

shpirtin e mendjen morën fund. 

 I dukej vetja sikur ishte ngritur prej një gjumi të thellë: “Ai 

filloi të rrahë shuplakat për shpenzimet që kishte bërë në të dhe 

ajo ishte rrënuar e përmbysur.”. 

 Në këtë gjendje, ai u pendua për fjalët e për mendimet e tij 

të gabuara: “Ai thoshte: oh i mjeri unë, sikur të mos i kisha vënë 

shok Zotit tim askënd.”. 

 Për më tepër, atij i shtohej dëshpërimi e hidhërimi ngaqë 

mbeti i vetëm para këtyre vështirësive e sprovave të rënda: “Ai 

nuk pati ndonjë grup që ta ndihmonte përveç All‟llahut.”. 
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 Pronari i dy kopshteve humbi të gjithë kapitalin që kishte 

dhe nuk i mbeti asgjë, prandaj e ardhmja e tij: “dhe nuk u 

ndihmua.”. 

 Morën fund të gjitha shpresat e tij së bashku me mendimet 

e tij të përziera me mburrjen e me mendjemadhësinë. Ajo që 

ndodhi, bëri që për atë të mbaronte çdo gjë, nga njëra anë thoshte: 

“Nuk më besohet që kjo pasuri kaq e madhe mund të asgjësohet, 

por unë e pashë asgjësimin e asaj me sytë e mi!” 

 Nga ana tjetër bisedonte me shokun e tij besimtar me 

mendjemadhësi dhe thoshte: “Unë jam më i fuqishëm se ti, kam 

më shumë ndihmës (fëmijë) e pasuri”, por pas kësaj ndodhie u bë 

e qartë se atë askush nuk e ndihmoi! 

 Nga një anë e tretë, ai mbështetej në fuqinë e tij dhe në 

kapacitetin e tij personal; besonte se fuqitë e tija janë të 

pakufizuara, porse pas kësaj ndodhie e cila ia hoqi krejtësisht nga 

dora përfitimet që llogariste, u kujtua për gabimin e tij të madh, u 

kujtua se ai në të vërtetë nuk posedonte asnjë send që të 

kompensonte qoftë edhe vetëm njërën anë të kësaj humbjeje të 

madhe. 

 Zakonisht, “miqtë” e “shokët” që i vijnë rrotull njeriut për 

shkak të pasurisë e të parave që ai ka, ngjajnë me mizat që 

mblidhen rreth ëmbëlsirës. Njeriu ndonjëherë mendon të 

mbështetet tek ata kur të jetë në ditë të vështira; por, kur pasuria 

që ai kishte mbaroi me të gjitha, ata që i vinin rrotull u larguan të 

gjithë dhe ai nuk po i shihte më. Sepse miqësia e shoqëria e tyre 

nuk ishte e ndërtuar mbi bazat e ndonjë lidhjeje morale, por ishin 

shkaqet materiale që i tërhiqnin ata të rrinin pranë tij dhe, kur ato 
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mbaruan, mbaroi edhe shoqëria e miqësia e tyre me pronarin 

mendjemadh! 

 Ja kështu për pronarin e kopshtit e të tokës mbaroi çdo gjë. 

Në gjendje të tilla, pendimi nuk sjell asnjë dobi, sepse është 

pendim i imponuar që ndodh në kohën kur njeriu vihet para 

sprovash të rënda. Shembuj të një pendimi të tillë mund të 

shikohen edhe te tiranët të llojit të Faraonit e të Nemrudit, por 

janë shembuj pa asnjë vlerë, sepse pendimi i tyre nuk ka asnjë 

ndikim në gjendjen e tij. 

 Është e vërtetë se pronari i kopshtit përmendi frazën: “të 

mos i kisha vënë shok Zotit tim askënd.”. Është e njëjta frazë që 

atij ia kishte thënë shoku i tij besimtar, por besimtari e tha këtë 

frazë kur ishte shëndoshe e mirë dhe nuk përballej me ndonjë 

sprovë të rëndë si kjo, kurse pronari i kopshtit po e thoshte tani që 

ishte goditur rëndë nga humbja e pasurisë. 

  “Në atë vend, ndihma është vetëm e All‟llahut, të 

Vërtetit.” Po, u bë e qartë se të gjitha mirësitë janë vetëm prej të 

Lartit dhe se çdo gjë që do e dhuron i Larti, është falë vullnetit të 

Tij, sepse pa mbështetjen në mëshirën e Tij nuk mund të realizohet 

asgjë: “Ai është shpërblyesi më i mirë dhe tek Ai është 

përfundimi më i mire.”. 

 Kur njeriu do dikë ose mbështetet në njërin prej sendeve, 

ose kur beson se do të udhëzohet në rrugën e drejtë prej ndonjë 

personi të zakonshëm, e mira e të mirave është që All‟llahu i 

Gjithëpushtetshëm të jetë në qendrën e rrethit të shikimit të tij, të 

jetë vendi ku ai i var shpresat e veta. Gjithashtu, e mira e të mirave 

është që ai të jetë i lidhur vetëm me mëshirën e me bamirësinë e 

Tij. 
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Hulumtime 

 

1- Mburrja me pasurinë 

 Në tregimin e dy shokëve (njëri i pasur jobesimtar dhe tjetri 

i varfër besimtar) shikojmë një konkretizim të gjallë të asaj që 

quhet mburrje me pasurinë. Në mësuam se kjo mburrje në fund të 

fundit përfundon në vënien shok e ortak All‟llahut (shirk). Kur 

njerëzit jetojnë pa ndonjë qëllim, nuk besojnë në All‟llahun dhe 

kanë arritur të ndihen të fuqishëm sepse zotërojnë pasuri ose 

sepse kanë arritur të kenë një pozitë e autoritet në shoqëri. Në 

shumicën e rasteve te njerëz të tillë fillojnë të shfaqen shenjat e 

mburrjes e të mendjemadhësisë. Në fillim, ata krenohen me 

mundësitë që kanë dhe mendojnë se janë mbi të tjerët, sidomos 

kur shikojnë se sa shumë janë ata që u afrohen. Por 

mendjemadhësia nuk i lë të shikojë se ata që u vijnë rrotull e u 

afrohen, janë prej atyre që rendin pas interesave. Mendjemadhësia 

bëri që ai afrimin e “miqve” dhe “shokëve” ta shikojë si një 

argument që vërteton se ata që i qëndrojnë pranë janë 

dashamirësit e tij. Kur‟àni Famëlartë e thekson këtë mburrje në 

tregimin e dy shokëve me fjalët që i pasuri i tha të varfrit besimtar: 

“ai iu mburr shokut të vet dhe i tha: „Unë kam pasuri më shumë 

se ti, kam edhe më shumë fëmijë, (prandaj jam më i fuqishëm se 

ti).‟”. 

 Dashuria që ky i pasur kishte për këtë botë, në mënyrë 

graduale u shndërrua në mendimin se pasuria e tij do të ishte e 

përjetshme në këtë botë, ashtu siç njofton ajeti: “Mendoj se kjo 

kurrë nuk do të zhduket.”. 
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 Mendimi i atyre që kujtojnë se pasuritë e tyre janë të 

përjetshme, i bën ata të mohojnë Ringjalljen, sepse përjetësia e 

pasurisë së tyre është në kontradiktë të hapur me ringjalljen pas 

vdekjes. Ky mendim i gabuar i shtyn mendjemëdhenjtë të thonë: 

“Nuk besoj se do të ndodhë Kiameti.”. 

 Për më tepër, ata e konsiderojnë pozitën e autoritetin që 

gëzojnë në këtë botë një argument që vërteton sa të afërt janë ata 

te prania hyjnore, derisa arrijnë të thonë: “por edhe nëse unë 

kthehem te Zoti im, padyshim që do të gjej një të ardhme më të 

mirë se kjo.”. 

 Këto katër etapa i shikojmë qartë te të fuqishmit që janë 

bërë robër të kësaj bote, patjetër me ndryshime nga njëri te tjetri. 

Udhëtimi i tyre në rrugën e devijuar të mendjemadhësisë fillon me 

mburrjen me fuqinë që kanë, më pas me vënien shok e ortak 

All‟llahut (shirk) dhe adhurimin e idhujve, pastaj në mosbesim. 

Në fund ata mohojnë edhe Ringjalljen e jetën e Botës së 

Ardhshme, sepse adhurojnë vetën forcën materiale, të cilën e kanë 

kthyer në idhullin e tyre dhe nuk njohin gjë tjetër veç saj. 

 

2- Mësime dhe shembuj 

 Shembujt që përmendën kalimthi, përveç mësimeve që u 

thanë më sipër, përmbajnë edhe shumë mësime të tjera, të cilat 

duhet t‟i dimë. Për këtë arsye, po i rendisim si më poshtë vijon: 

 a) Sado të mëdha të jenë të mirat e kësaj bote, ato nuk janë 

as të sigurta, as të qëndrueshme. Një rrufe e vetme që mund të 

bjerë një natë prej netësh, brenda një çasti të vetëm, asgjëson 
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kopshte e ferma që kanë kërkuar punën e një jete njeriu. Ajo tokë 

shndërrohet në një grumbull rëre e dheu të tharë të lëmuar të bërë 

si xham ku rrëshqet me lehtësi. 

 Një tërmet i lehtë mund të fundosë në brendësi të tokës 

burimet e ujit, që siç dihet është origjina e kësaj jete, madje në disa 

raste dëmet e shkaktuara prej tërmetit janë të pariparueshme. 

 b) “Shokët” që i rrinin rreth e rrotull të pasurit, kishin 

qëllim të përfitonin prej mundësive të tij materiale, por pas 

ndodhisë së rëndë nga e cili u godit i pasuri, “shokët” tani e 

shfaqin hapur mosinteresimin për ish të pasurin. Ky mosinteresim 

nga ana e tyre merr nuancat e pabesisë e tradhtisë; ata e braktisën 

atë sapo panë që ai nuk kishte më mundësi materiale dhe u 

larguan prej tij duke e lënë fare vetëm të brengën e tij, ashtu siç 

njofton ajeti: “Ai nuk pati ndonjë grup që ta ndihmonte përveç 

All‟llahut.”. 

 Sapo i dëgjojmë, ngjarje të tilla bëhen për ne modele që 

argumentojnë se njeriu nuk zotëron gjë tjetër përveç varësisë prej 

All‟llahut dhe se miq e shokë të vërtetë e besnikë për njeriun, janë 

ata që miqësinë e shoqërinë e ndërtojnë vetëm mbi bazën e 

lidhjeve morale. Prandaj, dashuria e këtyre shokëve të vërtetë 

është e njëjtë qoftë kur njeriu është i varfër, qoftë kur është i pasur, 

qoftë kur është i ri, qoftë kur është i moshuar, qoftë kur gëzon 

shëndet të plotë, qoftë kur është i sëmurë, qoftë kur në dorë ka 

pushtet e autoritet, qoftë kur bie nga pozita, madje dashuria e 

shokëve të këtillë vazhdon për atë njeri edhe pas vdekjes së tij. 

c) S‟ka asnjë dobi shfaqja e pendimit pas fatkeqësisë. Më 

sipër shpesh kemi theksuar se zgjimi i imponuar i njeriut prej 
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gjumit të shkujdesjes, nuk është argument që dëshmon se ai me të 

vërtetë është shkundur prej shkujdesjes dhe se ka hyrë në rrugën e 

udhëzimit të drejtë. Gjithashtu, zgjimi i tij prej gjumit të 

shkujdesjes nuk është as shenjë që tregon se ai me të vërtetë është 

penduar për punët e tij të mëparshme, përfshirë mëkatet apo 

devijimet e tij prej rrugës së drejtë. Madje qoftë pendimi i tij edhe 

për çdo punë në veçanti; sepse ky pendim i vonuar vjen vetëm 

atëherë kur njeriu sheh se mbi atë e mbi pasurinë e tij ka ndodhur 

fatkeqësia; kur e shikon veten para shtyllës së ekzekutimit me 

varje në litar; kur e sheh veten të rrethuar prej dallgëve të 

fatkeqësisë e të furtunave. Ndikimi i gjendjeve të tilla te njeriu 

zgjat vetëm aq sa vazhdon fatkeqësia, nga e cila ai u godit. Në këtë 

gjendje, ai vendos të ndryshojë të ardhmen e vet, por me qenë se 

në thellësi të vetvetes s‟ka një bazë të fortë e të qëndrueshme 

besimi, sapo për atë të marrë fund fatkeqësia e gjendja e vështirë, 

ai përsëri tregohet i shkujdesur dhe rikthehet në rrugën e tij të 

parë.  

 Nëse do të mendojmë pak për ajetin 18 të sures “En Nisà” 

do të shikojmë se portat e pendimit (teube) mbyllen për njeriun 

kur fillon të shohë shenjat e vdekjes. Shkak për këtë është ajo që 

përmendëm në sipër. 

 Në ajetet 90-91 të sures “Jùnuis”, Kur‟àni Famëlartë tregon 

për gjendjen e Faraonit kur e pa veten se po mbytej në ujë, vetëm 

atëherë kur e mbuluan dallgët, ai u zgjua nga shkujdesja e 

mendjemadhësia dhe tha:  “Besova se nuk ka zot tjetër përveç 

Atij që i besuan Beni Israilët.” (sure “Jùnus”, ajeti 90); mirëpo ky 

pendim nuk i pranohet atij sepse: “Tani (beson) por më parë 

kundërshtove.” (sure “Jùnus”, ajeti 91). 
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ç) As varfëria s‟është argument që tregon poshtërimin e as 

pasuria s‟është argument që tregon madhështinë. Ky është një 

mësim tjetër që e mësojmë prej ajeteve objekt studimi. Është e 

natyrshme që shoqëritë materialiste, si dhe rrymat që pretendojnë 

se janë dobisjellëse, në shumicën e rasteve pandehin se varfëria 

është argument që tregon poshtërimin dhe pasuria argument që 

tregon madhështinë. Ne pamë se politeistët e kohës së injorancës 

para Islamit çuditeshin me ata që mbante afër i Dërguari i Islamit 

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

dhe me varfërinë e tij: “Dhe thanë: përse të mos i zbriste ky 

Kur‟àn ndonjë burri të madh prej dy qyteteve.” (sure “Ez 

Zukhruf”, ajeti 31). 

d) Metoda e shembjes së mburrjes. Kur fillojnë të dalin në 

shesh shenjat e mburrjes, shokët e miqtë e rremë i afrohen njeriut 

dhe në intimitet fillojnë bisedën në brendësi të tij rreth pasurisë që 

zotëron dhe pozitës që ai gëzon. Në një gjendje të tillë, njeriu ka 

detyrë të ndërpresë këtë lloj cytje që në rrënjët e saj; ka detyrë të 

kujtojë ditën kur ishte baltë pa asnjë vlerë, të kujtojë atë ditë kur 

ishte një spermatozoid pa asnjë lloj vlere; gjithashtu ka detyrë të 

ndërgjegjësohet për çastin kur ishte foshnje e dobët, që nuk kishte 

fuqi të lëvizte. 

 Në ajetet e mësipërme pamë si e solli në vete pronarin e 

kopshtit biseda e drejtpërdrejtë e burrit besimtar: “Si e mohon Atë 

që të krijoi prej dheut, pastaj prej një pike uji dhe më pas të bëri 

njeri të plotë?” (sure “Ez Zukhruf”, ajeti 31). 

dh) Një mësim prej botës së natyrës. Kur Kur‟àni Famëlartë 

përshkruan dy kopshtet me fruta thotë: “pa asgjë mangët” dhe 

kur flet për pronarin e kopshtit thotë: “Ai hyri në kopshtin e vet 
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(së bashku me shokun e tij besimtar) dhe si dëmtues i vetvetes që 

ishte (nuk besonte dhe mbahej me të madh).”. 

 Domethënë: “O njeri, shiko gjithësinë që të rrethon dhe 

mendo se këto pemë frutore dhe të mbjellat e begatshme e kanë 

dhënë për ty me besnikëri atë prodhim që kishin; shiko se në ato 

s‟ka vend për manipulim, smirë e koprraci, sepse bota që ekziston 

është bota e dhënies, e faljes; toka që është prona jote, u jep me 

bujari kafshëve e bimëve, pemët së bashku me frutat që ato japin, 

si dhe të gjitha prodhimet e tjera që jep toka, All‟llahu i 

Madhëruar i ka vënë të jenë në zgjedhjen e njeriut dhe të 

gjallesave të tjera; ja edhe disku i diellit që ditë pas dite bëhet më i 

dobët, shpërndan dritë e ngrohtësi, shiko se si prej reve bie shiu 

dhe si fryjnë erërat. Që të gjitha këto kanë vetëm një qëllim: që 

valët e jetës të zgjerohen në çdo vend. 

 Ky është sistemi i ekzistencës, por ti o njeri dëshiron të jesh 

zotërues mbi gjithësinë dhe të shkelësh të gjitha ligjet e vërtetuara 

e të argumentuara të gjithësisë; ti dëshiron që gjithësia të jetë një 

njollë e pabindur dhe jo në harmoni me botën e ekzistencës; ti o 

njeri dëshiron të kesh në dorën tënde të gjitha sendet dhe të 

uzurposh të drejtat e të tjerëve!” 
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Ajetet 45 - 46   

 

ِبۡب  َسَو َو َضۡب ِهَّلٌل  ً ُٓ َ ِ  ل ة  ٔ  َ َ َ ة  ٱۡب جۡب ََ  لُّ ٌِ  ُّ َُزىۡبَن 
َ
ةٍٓ    ٍَ ةٓ ِ  َن ٍَ َذيََؿ  َف  لصِهَّلل  َجَجةُت ۦ ثِِّ  خۡب

ۡرِض 
َ ُروهُ  ۡلۡب ة دَذۡب ٍا ِظ  َْ َجَ   غۡب

َ
ُ  َوََكَن  لّرَِا ُ ٰۗ  فَأ َذِ ًرا  ٱِهَّلل لۡب ٌُّ ِ ََشۡب ٖ 

 ڍ لََعَ  ُُكّ
ةُل  ٍَ ۡب ُِٔنَ  وَ  ل َ َُِح  ٱۡب ةِ  زِ   ٔ  َ َ ۖۡ   ٱۡب َ ة جۡب اثاة  ىلِهَّلل يَِ  ُخ   ىۡبَ  لَِ  ُخ  وَ  لُّ َٔ ٌ ِعَِ  َرّبَِم زَ  َخ ۡب

َمٗلا 
َ
  ٌ   ڎوََخ ۡب

 

“Ti (o Muhammed) paraqitu atyre shembullin e kësaj bote si uji 

që Ne e zbresim prej qiellit dhe me atë ujë bimët e tokës 

shumohen dhe përzihen me njëra-tjetrën, por pas pak ato bëhen 

byk (thahen) që e shpërndajnë erërat, All‟llahu është Fuqiploti 

mbi të gjitha sendet.”  

“Pasuria dhe fëmijët janë stolitë e jetës së kësaj bote, kurse 

punët e mira të qëndrueshme, shpërblimin më të mirë e kanë te 

Zoti yt dhe ato janë shpresa më e mirë.” 
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Komentimi 

 

Fillimi e mbarimi i jetës, në një tabelë të gjallë 

 Ajetet e mësipërme treguan se mirësitë e kësaj bote nuk 

janë të vazhdueshme përgjithmonë, por që të kuptohet kjo e 

vërtetë prej njeriut, jeta e të cilit mesatarisht zgjat 60-80 vjet, është 

një çështje shumë e vështirë në raport me njerëzit e zakonshëm. 

Prandaj, Kur‟àni Famëlartë e ka konkretizuar këtë të vërtetë 

nëpërmjet një shembulli të gjallë dhe shumë domethënës, me 

qëllim që të zgjojë të shkujdesurit e mendjemëdhenjtë prej gjumit 

të mosinteresimit, kur të shikojnë gjatë jetës së tyre përsëritjen e të 

njëjtit fenomen.  

 I Larti thotë: “Ti (o Muhammed) paraqitu atyre 

shembullin e kësaj bote si uji që Ne e zbresim prej qiellit…”. 

Ato pika uji të dobëta që bien mbi malet e mbi shkretëtirën, bëjnë 

të mbijnë farërat e gjendura në tokë dhe të rifillojnë edhe njëherë 

ciklin e tyre të plotë. 

 Cipa e sipërme e farës zbutet prej ujit të shiut dhe lejon që 

prej saj të dalë filizi. Ky filiz çan tokën, dielli shndrit e ngroh dhe 

flladi fryn. Lëndët ushqyese të tokës i japin filizit të ri gjithçka që 

ka nevojë, ai forcohet për shkak të elementeve të jetës. Ai vazhdon 

rritjen dhe, pas njëfarë kohe, shikojmë se bimët e tokës 

gërshetohen me njëra-tjetrën dhe kështu ndodh ajo që njofton 

ajeti: “dhe me atë ujë, bimët e tokës shumohen dhe përzihen me 

njëra-tjetrën.”. 
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 Mali e shkretëtira shndërrohen në një forcë jete konkrete, 

filizat, frutat, gonxhet e trëndafilat zbukurojnë degët, të gjitha 

duken sikur qeshin, nxjerrin zëra të gëzueshëm dhe vallëzojnë. 

 Por, ky realitet kaq tërheqës nuk vazhdon gjatë, fillojnë të 

fryjnë erërat e vjeshtës që hedhin pluhurin e tharjes mbi bimët, ajri 

ftohet, uji pakësohet dhe pasi kalon edhe pak kohë, këto bimë të 

bukura e të gjelbra me degë të zbukuruara thahen e bëhen pa jetë, 

ashtu siç njofton ajeti: “ato bëhen byk (thahen).”.1 

 Ato gjethe që nuk i ndajnë dot prej degëve erërat e forta të 

pranverës, tani janë bërë të dobëta e pa shpirt, aq sa edhe një fllad 

i lehtë bën që ato të bien në tokë. Era i flak andej-këndej, siç 

njofton ajeti: “që e shpërndajnë erërat.”.2 

 Po: “All‟llahu është Fuqiploti mbi të gjitha sendet.”. 

 Ajeti që vjen më pas përmend pasurinë dhe fuqinë 

njerëzore, dy kolona bazë në jetën e kësaj bote. Kur‟àni thotë: 

“Pasuria dhe fëmijët janë stolitë e jetës së kësaj bote.”. 

 Në të vërtetë, ky ajet thekson dy pjesët më të rëndësishme 

të kapitalit të jetës dhe i lidh të gjitha gjërat e tjera me këto dy 

kolona: fuqinë ekonomike dhe fuqinë njerëzore. Të dyja janë të 

domosdoshme për realizimin e çdo objektivi material, sidomos në 

kohët e mëparshme kur ai që kishte më shumë djem e 

konsideronte veten më të fuqishëm, sepse djemtë janë kolona e 

fuqisë. Në ajetet e mëparshme pamë se pronari i pasur i kopshtit u 

mburr se ishte superior ndaj të tjerëve me pasurinë e me 

                                                            
1 Fjala e ajetit “heshijmen” do të thotë: të shkatërruara, por këtu është përdorur 
për bimët e thara të rrëzuara për tokë.  
2 Fjala e ajetit “tedhrùhu” do të thotë: flak, hedh andej-këndej.  
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ndihmësit (djemtë) e shumtë që kishte: “unë kam pasuri më 

shumë se ti, kam edhe më shumë fëmijë (prandaj jam më i 

fuqishëm se ti).”. 

 Për të gjitha këto, njerëzit e asaj kohe mbështeteshin në 

fëmijët meshkuj, djalin e konsideronin kapital e fuqi aktive për 

njeriun dhe, natyrisht që vajzat nuk mund të kishin të njëjtën 

pozitë e rëndësi si djemtë. 

 E rëndësishme është që njeriu të mos harrojë se pasuria dhe 

djemtë janë si trëndafilat e gonxhet në degët e pemës, ata 

asgjësohen shpejt dhe nuk vazhdojnë gjatë. Kur fryti nuk jepet në 

rrugën e All‟llahut, për atë nuk mund të shkruhet përjetësia, 

madje konsiderohet si diçka pa asnjë vlerë. 

 Ne pamë se shumica e pasurive që dukeshin të 

qëndrueshme dhe se do të vazhdonin të ishin përgjithmonë të 

përfaqësuara në kopshtin dhe në tokën bujqësore, përfshirë edhe 

burimin e ujit, u asgjësuan brenda disa çasteve. 

 Për sa u përket djemve, duhet pasur parasysh se jeta e 

shëndeti i tyre vazhdimisht janë të ekspozuara ndaj rreziqeve; 

madje në disa raste ata mund të jenë armiq, në vend që të jenë 

ndihmesë për kapërcimin e problemeve dhe vështirësive. 

 Më pas, Kur‟àni shton: “kurse punët e mira të 

qëndrueshme, shpërblimin më të mirë e kanë te Zoti yt dhe ato 

janë shpresa më e mire.”. 

 Pavarësisht se disa interpretues të Kur‟ànit kanë dashur të 

përmbledhin kuptimin e togfjalëshit “punët e mira të 

qëndrueshme”, në një rreth të veçantë, siç janë pesë kohët e 
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namazeve ditore, përmendja e All‟llahut (dhikri), përsëritja e 

frazave kuptimplote si: “subhànell‟llàh” - All‟llahu është pa të meta e 

nuk i mungon asgjë - “elhamdu lil‟làh” - falënderimi e lavdërimi janë 

vetëm për All‟llahun - “là ilàhe il‟lell‟llàh” - s‟ka zot tjetër përveç 

All‟llahut - “All‟llàhu ekber” - All‟llahu është më i madhi - dhe 

shprehje të tjera si këto, është fare e qartë se kuptimi i këtij 

togfjalëshi është shumë më i gjerë dhe përfshin çdo mendim, çdo 

fjalë e çdo punë të mirë, kur ndikimi e begatia e tyre vazhdon të 

mbetet në mesin e individëve dhe shoqërive. 

 Në disa transmetime shikojmë se togfjalëshi “punët e mira 

të qëndrueshme” është interpretuar me namazin e natës ose me 

dashurinë për Ehli Bejtin (Paqja qoftë mbi ta!). Në të vërtetë, qëllimi 

me këto interpretime është shpjegimi i një kriteri të dallueshëm 

dhe jo kufizimi i kuptimit, veçanërisht kur në disa prej këtyre 

transmetimeve është përdorur parafjala “min” - “prej” çka tregon 

disa dhe jo tërësinë. 

 Për shembull, në një transmetim të ardhur prej Imam 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) tregohet se ai ka thënë: “Mos e zvogëlo 

dashurinë tonë, sepse ajo është prej punëve të mira të 

qëndrueshme.”. 

 Edhe pasuritë e lëkundshme, si dhe djemtë, herë-herë 

mund të jenë sprovë. Kur përdoren në rrugën e All‟llahut janë prej 

“punëve të mira të qëndrueshme”, sepse qenia e shenjtëruar 

është e përhershme dhe qëndrueshmëria e përhershme shkruhet 

për çdo gjë që ka lidhje me Atë dhe punon që të shkojë drejt Atij. 
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Hulumtime 

 

1- Gjërat mashtruese 

 Ajetet e mësipërme marrin rolin e shembullit në 

konkretizimin e përvetësimin e kuptimeve. Kur‟àni Famëlartë 

edhe nëpërmjet një shembulli të vetëm, pasqyron një grup të 

vërtetash logjike, të cilat është vështirë të kuptohen prej shumë 

njerëzve. 

 Njerëzve u thuhet: cikli i jetës e i tharjes së bimëve 

përsëritet para syve tuaj çdo vit; kur jeta e njeriut për shembull 

është 60 vjet, do të thotë se kjo pamje do të përsëritet para syve 

tuaj gjashtëdhjetë herë. 

 Nëse shkoni në shkretëtirë gjatë stinës së pranverës, do të 

shikoni shumë pamje të bukura që tregojnë se aty ka jetë të gjallë, 

por nëse shkoni në shkretëtirë në të njëjtat vende që patë në 

pranverë gjatë stinës së vjeshtës, kësaj herë do të shikoni se vdekja 

i ka shtrirë krahët e saj në çdo vend. 

Edhe njeriu në jetën e tij është si shembulli i bimës. Një ditë, 

njeriu ishte fëmijë, si filizi i njomë, pastaj arrin moshën e rinisë 

dhe ngjet me trëndafilin e freskët, më pas ai plaket e i bie fuqia. 

Në këtë fazë të jetës, ai ngjet me bimën që kanë filluar t‟i zverdhen 

gjethet. Më pas, furtuna e vdekjes e korr dhe pas një periudhe 

kohe era shpërndan në të gjitha drejtimet kokrrizat e trupit të tij, 

tashmë të bërë pluhur e kokrriza dheu të imët. 

 Ndodh që cikli i jetës të përfundojë edhe në mënyrë jo të 

natyrshme, në kuptimin që jeta nuk e arrin ciklin e plotë të saj, 
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pasi ka mundësi që të mbarojë edhe në gjysmën e udhëtimit, për 

shkak të ndonjë rrufeje ose të ndonjë furtune etj., ashtu siç thuhet 

në fjalën e të Lartit në ajetin 24 të sures “Jùnus”: “Shembulli i 

jetës së kësaj bote është si një shi që Ne e zbresim prej qiellit 

dhe me anë të ujit të shiut, bimët e tokës gërshetohen me njëra-

tjetrën (rriten e shumohen). Prej atyre bimëve hanë njerëzit e 

kafshët, derisa toka të marrë stolinë e vet dhe të jetë zbukuruar, 

atëherë banorët e tokës mendojnë se janë zotëruesit e saj, por 

tokës i vjen urdhri Ynë, natën ose ditën dhe Ne i bëjmë ato (të 

mbjellat dhe ato që mbijnë vetë) të korrura sikur të mos kishin 

ekzistuar dje.”. 

 Ndodh që edhe aksidentet të jenë shkak për mbarimin e 

jetës në gjysmën e ciklit të saj të natyrshëm ose që cikli natyral të 

vazhdojë deri në fund, domethënë arrin deri në fazën e tharjes, 

pastaj të shpërbërjes dhe asgjësimit të plotë, ashtu siç e bën të 

qartë ajeti objekt studimi. 

 Në të gjitha gjendjet, jeta e kësaj bote merr fund, qoftë me 

rrugën natyrale, qoftë me rrugë jonatyrale, derisa shkon në 

asgjësimin e plotë së bashku me njeriun, shpejt ose vonë. 

 

2- Elemente të shkatërrimit e të mendjemadhësisë  

 Më sipër thamë: shumë njerëz kur arrijnë mundësitë 

materiale dhe poste preken prej mendjemadhësisë, e cila është 

armiku më i egër për lumturinë e vetë mendjemadhit. Në ajetet e 

mësipërme pamë sesi mendjemadhësia e mburrja çoi deri në 

vënien shok e ortak All‟llahut (shirk) dhe në mosbesim (kufur). 
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 Meqenëse Kur‟àni është një libër i madh edukativ, patjetër 

që njofton disa rrugë, të cilat shërbejnë për të shembur 

mendjemadhësinë e mburrjen. 

 Disa herë, Kur‟àni e konkretizon çështjen e asgjësimit me 

mbarimin e të gjitha pasurive materiale, ashtu siç e pamë në ajetet 

e mësipërme. 

 Herë tjetër, Kur‟àni na paralajmëron për mundësinë e 

transformimit të pasurisë e të fëmijëve në armiq për njeriun, ashtu 

siç e pamë në suren “Et Teube”. 

 Shumë herë, Kur‟àni i paralajmëron njerëzit dhe zgjon tek 

ata ndjenjën e ekzistencës së Zotit me anë të përshkrimit të 

përfundimit të mendjemëdhenjve të dëgjuar në historinë e 

njerëzimit, siç ishte Faraoni dhe Kàrùni. 

Ne kemi parë se Kur‟àni e mjekon ndjenjën e 

mendjemadhësisë te njeriu duke i kujtuar atij të kaluarën, që kur 

ishte në fazën e një spermatozoidi që s‟ka asnjë vlerë ose të dheut 

që nuk vlen të përmendet. Më pas e konkretizon të ardhmen e 

njeriut me atë që ai është realisht. Të gjitha këto me qëllim që ai të 

njohë se mendjemadhësia e mburrja me ato që zotëron njeriu, janë 

dy anët e pafuqisë. Prandaj, Kur‟àni e konsideron 

mendjemadhësinë çmenduri, ashtu siç thuhet në ajetin 6 të sures 

“Et Tàrik”, në ajetin 8 të sures “Es Sexhde” dhe në ajetin 38 të 

sures “El Kiàmeh”. 

Pra, Kur‟àni punon me të gjitha rrugët që të vërë në 

funksionim çdo metodë e çdo mjet për të shëruar elementet e 

mendjemadhësisë e të arrogancës te njeriu. Ai punon që të shërojë 
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këtë sëmundje djallëzore, sepse mendjemadhësia ka qenë burimi i 

shumë krimeve gjatë gjithë historisë njerëzore. 

Është e pranueshme të pohohet se besimtarët e vërtetë nuk 

preken prej këtij vesi të keq, kur arrijnë të jenë në ndonjë post ose 

të kenë pasuri të mëdha. Jo vetëm kaq, por kushdo mund të 

shikojë se në programin e jetës së atyre nuk ka ndodhur as edhe 

ndryshimi më i vogël, sepse besimtarët e vërtetë e konsiderojnë 

postin dhe pasurinë si stoli kalimtare dhe si mallra që do të 

asgjësohen, sepse e ardhmja e gjërave të tilla është vetëm 

asgjësimi, sapo mbi ato të kalojë edhe rrebeshi më i vogël. 
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Ajetet 47 - 49  

 

هُۡم فَََلۡ هَُغاِدۡر ِمۡۡنُۡم َٱَحٗدا  هَ َٰ ۡۡلَۡرَض ََبِرَزٗة َوَحََشۡ
 
مِۡجَباَل َوتََرى ٱ

 
ُ ٱ َويَۡوَم وَُسّّيِ

ۚ  بَۡل ٤٧ ِةِۢ َل َمرَّ ُُكۡ َٱوَّ ََّقۡد ِجۡئُتُموََن مََكَ َخلَۡقنَ َٰ ا م َِّك َصفّٗ  َوُغرُِضوْا ػَََلٰ َرب

ۡوِػٗدا  َؼَل مَُُك مَّ ۡ َّن َّنَّ ُُتۡ َٱم مُۡمۡجرِِمنَي ُمۡشِفِقنَي ٤٨َزََعۡ
 
ُب فَََتَى ٱ ۡمِكتَ َٰ

 
 َوُوِضَع ٱ

ِب ََل يَُغاِدُر َصِغَّيٗة َوََل َلِبَّيًة  ۡمِكتَ َٰ
 
َذا ٱ َويۡلََتنَا َماِل َه َٰ ا ِفيِه َويَُقومُوَن يَ َٰ ِممَّ

َُّك َٱَحٗدا  اۗ َوََل يَۡظَِلُ َرب لُوْا َحاِِضٗ ٓ َٱۡحَصٰٰىَا  َوَوَجُدوْا َما ََعِ َلَّ
ِ
  ٤٩ا

 

“Ditën kur Ne do të shembim malet dhe tokën e sheh të sheshtë, 

Ne do t‟i mbledhim ata dhe asnjërin prej atyre nuk lëmë pa e 

mbledhur.” 

“Ata do të paraqiten para Zotit tënd të rreshtuar; (atyre u thuhet) 

na erdhët ashtu siç u krijuam herën e parë, megjithëse ju 

mendonit se Ne nuk kemi vënë për ju kohë të caktuar.”  

“Vihet libri (i punëve), ti i sheh mëkatarët të frikësuar nga ajo që 

është në të (librin) dhe thonë: „Mjerë ne, si është puna me këtë 

libër që s‟ka lënë as të vogël e as të madh (mëkat) pa e 

numëruar‟; aty gjejnë ato që kanë bërë; Zoti yt nuk i bën 

padrejtësi askujt.” 
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Komentimi 

 

Mjerë ne prej këtij libri! 

 Në vijim të asaj që njoftuan ajetet e mësipërme në lidhje me 

mendjemadhësinë e njeriut, me vetëpëlqimin dhe me të gjitha 

veprimet ku çojnë këto vese të ulëta, si në mohimin e Ringjalljes 

dhe të Jetës Tjetër, grupi i ajeteve objekt studimi, shpjegon etapat e 

Kiametit sipas renditjes vijuese: 

 1- etapa para Ringjalljes së njeriut; 

 2- etapa e Ringjalljes; 

 3- një pjesë prej etapës pas Ringjalljes. 

 Ajeti i parë i kujton njeriut ndodhitë paraprake të 

Ringjalljes dhe të Kiametit: asgjësimi i të gjitha shenjave të formës 

së tanishme të botës, është ndodhia e parë që njofton Ringjalljen 

dhe ky ndryshim do të plotësohet me formën që do të marrë bota 

nëpërmjet një tërësie dukurish, në krye të të cilave është rrafshimi 

i maleve të forta dhe i çdo gjëje tjetër që del mbi sipërfaqen e 

tokës, derisa toka të mbetet pa asnjë shenjë prej shenjave të saj të 

mëparshme, ashtu siç njofton ajeti: “Ditën kur Ne do të shembim 

malet dhe tokën e sheh të sheshtë.”. 

 Ky ajet tregon ndodhitë e shumta që do të ndodhin para 

Ringjalljes. Vlen të theksohet se suret e shkurtra të Kur‟ànit flasin 

në mënyrë shumë të qartë në kuadrin e bisedës që njihet me emrin 

“kushtet e orës së fundit” (eshràtu-s‟sà‟ati). 
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 Prej ajeteve të këtyre sureve mësohet se faqja e tanishme e 

tokës do të ndryshojë krejtësisht, malet do të rrafshohen, shtëpitë 

e pemët bëhen njësh me tokën. Më pas, toka lëkundet nga një seri 

tërmetesh, dielli shuhet, fiket edhe drita e hënës, yjet errësohen. 

Në këto shembje shihet një qiell i ri dhe një toke të re, ku njeriu do 

të fillojë një jetë tjetër, ka ardhur etapa e Ringjalljes dhe e 

Llogaridhënies. 

 Pas kësaj ajeti shton fjalën e të Lartit: “Ne do t‟i mbledhim 

ata dhe asnjërin prej atyre nuk do ta lëmë pa mbledhur.”. 

 Fjala e ajetit “nuk lëmë”, në tekstin e Kur‟ànit ka ardhur me 

fjalën “felem nugàdir” - në kuptimin nuk e lëmë; fjala “lënë” thuhet 

edhe për atë që thyen premtimin e nuk zbaton dokumentin, në 

kuptimin se ai e tradhtoi, e la atë; gjithashtu kjo fjalë thuhet edhe 

për ujin e shiut të mbledhur në një vend të vetëm, që në gjuhën 

arabe quhet “gadir”, në kuptimin që ai ujë u la atje.  

 Në të gjitha rastet, ajeti i lartpërmendur thekson se 

Ringjallja është një gjendje e përgjithshme dhe askush nuk 

përjashtohet prej saj. 

 Ajeti që vjen më pas flet për mënyrën si do të ringjallen 

njerëzit dhe thotë: “Ata do të paraqiten para Zotit tënd të 

rreshtuar.”. Përdorimi i kësaj fraze mund të jetë një tregues për 

mbledhjen e një grupi njerëzish që ngjajnë në punët e tyre, ata 

vijnë të rreshtuar, të gjithë do të jenë në një rresht të vetëm, pa 

asnjë privilegj e pa asnjë dallim. Të gjithëve u thuhet: “na erdhët 

ashtu siç u krijuam herën e pare.”. 

 Këtu s‟bëhet fjalë as për pasuri, as për prona, as për flori, as 

për stoli, as për privilegje, as për poste drejtuese, as për rroba të 
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kushtueshme, këtu s‟ka as ndihmues e as përkrahës, të gjithë do të 

paraqiteni para All‟llahut në atë gjendje siç u ka krijuar herën e 

parë, megjithëse ju pandehnit se kjo nuk do të ndodhte, ashtu siç 

njofton ajeti: “megjithëse ju mendonit se Ne nuk kemi vënë për 

ju kohë të caktuar.”. 

 Ishte koha kur gjendja e mendjemadhësisë te ju ishte 

sunduese për shkak të mundësive materiale që u ishin dhënë. Por, 

ato bënë që ju të ishit të shkujdesur ndaj botës tjetër; ju menduat 

se kjo botë është e përjetshme dhe nga dashuria e madhe për 

mirësitë në botën e tokës harruat edhe thirrjen e brendshme të 

krijimit tuaj të pastër. 

 Më pas, ajetet theksojnë etapat e tjera të Ditës së Ringjalljes: 

“Vihet libri (i punëve)”; libri që ka brenda gjendjen e njerëzve me 

të gjitha hollësitë, prandaj ti: “i sheh mëkatarët të frikësuar nga 

ajo që është në të (librin).”. Kur ata të lexojnë ato që janë shkruar 

në atë libër, në fytyrat e tyre do të shfaqen shenjat e frikës dhe të 

egërsisë. 

 Në këtë kohë, ata do të çirren duke thënë: “dhe thonë: 

„Mjerë ne, si është puna me këtë libër që s‟ka lënë as të vogël e 

as të madh (mëkat) pa e numëruar.‟”. 

 Të gjithë thirren të japin llogari për çdo gjë, pavarësisht sa e 

ulët apo sa e vogël është puna që ata kanë bërë; vetëm atëherë 

bëhet e qartë se ai është një vendgrumbullim shumë i ashpër. Me 

siguri që ne i kemi harruar disa prej punëve tona dhe na duket 

sikur nuk i kemi bërë fare, madje na duket se kurrë s‟kemi bërë 

ndonjë punë që s‟duhej bërë, por sot po shikojmë se përgjegjësia 

jonë është bërë shumë e rëndë, për rrjedhojë edhe e ardhmja jonë 

është shumë e errët. 
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 Përveç asaj që është shkruar në libër, ka edhe një argument 

tjetër: “aty gjejnë ato që kanë bërë”; aty gjejnë punët e mira dhe 

punët e këqija, gjejnë padrejtësinë dhe drejtësinë, gjejnë tradhtitë 

etj., të gjitha i gjejnë aty të konkretizuara. 

 Në realitet, ato po takohen me të ardhmen e punëve që 

kanë bërë: “Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt.”. Patjetër që në 

atë gjendje ata i kanë rrethuar punët që kanë bërë në jetën e kësaj 

bote, prandaj të mos i vënë faj askujt, përveç vetvetes. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Sekreti i shembjes së maleve  

 Siç thamë, ditën e mbledhjes së përgjithshme dhe 

llogaridhënies, sistemi i botës materiale ka ndryshuar. Në lidhje 

me këtë ndryshim të botës, në Kur‟ànin Famëlartë kanë ardhur 

formulime të ndryshme, të cilat po i paraqesim më poshtë: 

 Në ajetin tonë objekt studimi lexojmë frazën: “Ne do të 

shembim malet”; të njëjtën frazë e lexojmë edhe në ajetin 20 të 

sures “En Nebe” dhe në ajetin 30 të sure “Et Tekuir”. 

 Kurse në ajetin 10 të sures El Murselàt” lexojmë fjalën e të 

Lartit: “Dhe kur malet të copëtohen.”. 
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Ndërsa në ajetin 14 të sures “El Hak‟k” lexojmë fjalën e të 

Lartit: “Toka ngrihet e malet godasin njëri-tjetrin me një goditje 

të vetme.”. 

 Në ajetin 14 të sures “El Muzem‟mil” lexojmë fjalën e të 

Lartit:  “Ditën kur të dridhen toka e malet dhe malet bëhen rërë 

rrëshqitëse.”. 

 Në ajetin 5 të sures “El Vàkia” lexojmë fjalën e të Lartit: 

“Malet bëhen copë e thërrime si pluhur i shpërndarë.”. 

 Në fund lexojmë fjalën e të Lartit në ajetin 5 të sures “El 

Kàriah”: 

“Malet të jenë si fije leshi të rrahur (që fluturojnë në ajër).”. 

 Është e qartë se në këto ajete nuk kemi asnjë kontradiktë 

me grupin e ajeteve objekt studimi, madje shikojmë etapa të 

ndryshme të shkatërrimit e asgjësimit të maleve të botës, që 

konsideroheshin pjesët më të qëndrueshme të tokës. Ajetet 

njoftojnë se shembja e maleve fillon me lëvizjen e tyre derisa ato 

copëtohen e të shndërrohen në pluhur e grimca dheu të 

shpërndara nëpër qiell që u shihet vetëm ngjyra! 

 Vallë cilët janë shkaqet e kësaj lëvizjeje të madhe frikësuese 

të maleve? 

 Për këtë lëvizje nuk kemi dijeni; ajo mund të jetë për shkak 

të largimit të përkohshëm të forcës tërheqëse (gravitetit). Në këtë 

gjendje, lëvizja rrotulluese e tokës mund të jetë shkak për 

përplasjen e maleve me njëri-tjetrin; shkak mund të jetë lëvizja e 

tokës në drejtim të kozmosit ose shpërthimet e mëdha bërthamore 
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në qendër të tokës, për shkak të të cilave ndodh kjo lëvizje e 

madhe e frikësuese. 

 Sido që të jetë, të gjitha këto gjendje tregojnë se Ringjallja 

dhe grumbullimi i njerëzve kanë njëkohësisht ato trazime janë 

shkak për përtëritjen e jetës së njerëzve. Të gjitha këto ndodhi 

shënojnë fillimin e një bote të re me një nivel më të lartë e më të 

mirë, pavarësisht se shpirti e trupi janë përsëri ato që do të 

dominojnë natyrën e kësaj bote, por të gjitha punët do të jenë të 

plotësuara, më të mëdha e më të mira. 

 Shprehja kur‟ànore përmban të vërtetën e zhdukjes së 

burimeve të ujit, shkatërrimin e kopshteve, që janë punë të lehta e 

të thjeshta kundrejt ndodhisë më të madhe, shkërmoqja e maleve 

të rrënjosura thellë në tokë; ka ardhur koha kur do të asgjësohet 

gjithçka që ekziston, përfshirë edhe më të mëdhatë e më të fortat. 

 

2- Libri i punëve 

 Dijetari i madh Et Tàbàtàbai ka thënë në tefsirin “El Mizàn” 

se Ditën e gjykimit do të ketë tri libra ose tri lloje fletësh prej 

fletëve të punëve. 

 I pari: një libër i vetëm vihet për të llogaritur punët e të 

gjithë njerëzve. Këtë e thekson fjala e të Lartit në ajetin objekt 

studimi ku thuhet: “Vihet libri (i punëve).”. 

 I dyti: një libër i veçantë për çdo popull, ku janë shënuar 

punët e atij populli, ashtu siç njofton për këtë fjala e të Lartit, të 

Gjithpushtetshmit në ajetin 28 të sures “El Xhàthije”: “çdo popull 

thirret te libri i vet.”. 
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 I treti: libër i veçantë për çdo njeri, ashtu siç thuhet në ajetin 

13 të sures “El Isrà”: “Çdo njeriu ia kemi varur në qafë fletën e 

tij (të punëve) dhe Ditën e Gjykimit do t‟i vëmë përpara libër.”. 

 Është e natyrshme që të mos gjendet asnjë kontradiktë 

ndërmjet këtyre ajeteve, sepse s‟ka ndonjë pengesë që punët e 

njeriut të shkruhen në disa libra. Një shembull të ngjashëm me 

këtë shohim në programet e ditëve të sotme, në të cilat për të 

organizuar një sistemim të hollësishëm të problemeve të çdo 

shteti, praktikohet një sistem llogarie për çdo sektor, të cilët 

përfshihen në kuadrin e një sistemi më të madh, me sistem të ri 

llogarie. 

 Këtu duhet të tërheqim vëmendjen se libri i punëve të 

njerëzve Ditën e Gjykimit nuk është i ngjashëm me fletoret e me 

librat e zakonshëm të kësaj bote. Është një tërësi punësh që flasin 

dhe që nuk mund të mohohen, normalisht rezultati do të jetë për 

punët e secilit. 

 Në të gjitha gjendjet shikojmë se ajetet objekt studimi vënë 

në dukje se përveç regjistrimit të punëve të njerëzve në libra të 

veçantë, të njëjtat punë atje do të jenë të konkretizuara dhe do të 

sillen përpara njeriut që i ka bërë, ashtu siç njofton ajeti: “aty 

gjejnë ato që kanë bërë.”. 

 Punët që në këtë botë janë në formën e punëve të 

shpërndara, do të jenë një tubë pamjesh që duken të zhdukura e të 

mbaruara, por që në të vërtetë ato punë nuk kanë mbaruar. 

Shkenca e ditëve të sotme ka vërtetuar se asgjë lëndore e asnjë fuqi 

nuk asgjësohet, por gjithmonë ndryshon formë. 
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 Në atë Ditë, kjo fuqi e humbur, me lejen e All‟llahut, Ditën 

e Gjykimit do të shndërrohet dhe do të trupëzohet në formën e 

fotografive të përshtatshme: punët e mira në formën e fotografive 

të këndshme e të bukura, punët e këqija do të trupëzohen në 

formën e fotografive me pamje të keqe. Të gjitha këto punë do të 

jenë së bashku, prandaj shikojmë se fraza e fundit në ajetet objekt 

studimi njofton: “Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt”, sepse 

shpërblimi dhe dënimi do të jepen sipas punëve që ka bërë njeriu. 

 Disa interpretues të Kur‟ànit, frazën e ajetit: “aty gjejnë ato 

që kanë bërë”, e konsiderojnë theksuese të çështjes së librit të 

punëve dhe kanë thënë: “Kuptimi i kësaj fraze është: ne do të 

gjejmë të gjitha punët tona të shkruara në atë libër”.1 

Të tjerë interpretues të Kur‟ànit fjalën “xhezàen” në këtë ajet 

e kanë konsideruar vlerësuese dhe kanë thënë se kuptimi i saj 

është: “Dënimin për punët e tyre do ta shikojnë trup të 

gatshëm.”.2 

 Duhet theksuar se komenti i parë është më në përshtatje me 

kuptimin e jashtëm të fjalëve të ajetit. 

 Për sa i përket trupëzimit të punëve, atë e kemi shpjeguar 

në mënyrë të hollësishme në fundin e ajetit 30 të sures “Àli Imràn” 

dhe, me lejen e All‟llahut, do t‟i rikthehemi kësaj çështjeje edhe një 

herë tjetër gjatë studimit të ajeteve që flasin për të. 

 

 

                                                            
1 Fakhrur Rràzij në tefsirin “Kebijr” dhe Kurtubij‟ji në tefsirin “Xhàmiu”.  
2 Burimi i mësipërm.  
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3- Besimi në Ringjallje dhe roli i tij në edukimin e njerëzve 

 Pa dyshim që Kur‟àni është libër edukues i mahnitshëm. 

Kur u kujton njerëzve njërën anë prej dukurive të Ditës së 

Kiametit, Kur‟àni thotë: “Të gjithë do të paraqiten para gjykatës së 

drejtë të Krijuesit në rreshta të sistemuar, në një kohë që ngjasimi i 

besimeve dhe i punëve të tyre është kriteri për dallimin në mes 

radhëve të tyre! Atë Ditë, duart e tyre nuk do të mbajnë asnjë 

send, sepse të gjitha sendet që kanë lidhje me këtë botë, ata i kanë 

lënë. Ata, edhe pse janë në grup, secili është i vetëm dhe, ashtu në 

vetminë e tyre ku janë të grupuar, atyre u dalin para syve fletoret 

e punëve që kanë bërë. 

 Ato fletë u kujtojnë njerëzve, të vegjël e të mëdhenj punët 

që kanë bërë. Përveç kësaj, punët e mendimet atë Ditë do të 

marrin jetë, bëhen me trup dhe këto punë të trupëzuara janë të 

rrethuara me anët e të gjitha sendeve. Në këtë gjendje njerëzit janë 

të preokupuar për veten deri në atë shkallë sa nëna harron fëmijën 

e saj, djali harron babanë dhe nënën e tij. 

 Kjo gjykatë hyjnore dhe dënimi i rëndë që i pret ata që kanë 

bërë punë të këqija, librat e punëve do t‟u shpërndahen e ata do të 

kenë pamje të vrazhdë e të egër dhe të gjithë njerëzve nga pesha e 

rëndë e librit të punëve u ndalon frymëmarrja dhe nuk i lëvizin 

sytë! Vallë, në ç‟masë është pasqyruar ndikimi i besimit në atë 

Ditë dhe në atë gjykatë, me të gjitha ato pamje e vendqëndrime në 

çështjen e edukimit të njeriut dhe shtytja që njeriu merr nga 

besimi i tij në Ringjalljen për të mbajtur të shtrënguar fort frerin e 

peshave të tij!? 
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 Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja qoftë 

mbi të!), lexojmë përshkrimin që ai i ka bërë asaj Dite: “Ditën e 

Gjykimit njeriut i jepet një libër dhe pastaj i thuhet: „Lexoje‟ dhe ai 

njihet me përmbajtjen e tij. Libri i kujton njeriut çdo çast që ai ka 

kaluar, çdo fjalë që ka thënë, çdo hap që ka hedhur dhe çdo punë 

që ka bërë. Të gjitha këto atij i duken sikur po i bën në atë çast, 

prandaj ata thonë: “mjerë ne, si është puna me këtë libër që s‟ka 

lënë as të vogël e as të madh (mëkat) pa e numëruar?‟”.1 

 Nga ky ajet bëhet i qartë roli ndikues i besimit në Ditën e 

Gjykimit për edukimin e njeriut, ndryshe si mund të bashkojë 

njeriu në mes mëkatit e besimit dhe ndërgjegjësimit të tij për atë 

Ditë!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 268.  
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Ajetet 50 - 53  

 

َ َٰٓهَِهحِ ِإَوذۡب  ٍَ َِة لِيۡب ْ  كُيۡب ُ ُ وا ََ  شۡب ٌِ ٓ إِثۡبيِحَس ََكَن  َِّ  ٓأِلَدَم فََصَ ُ ٓواْ إَِّلِهَّلل ِ
 َذَفَصَق  ٱۡب

رِ َرّبِِّ  مۡب
َ
َۡب   ُّ ۦٰٓۗ َخ َذَذذِهَّللِخُذوَُ

َ
ُّ ۥ     َوۡبلِيَآ َ مِن دُونِي وَهُمۡب لَكُمۡب  َدُوُّۢ  بِئۡبسَ ۥٓ  َوُذّرِ ِهَّللَذ
ٍَِۡي ثََ َّلا  ًۡب َخيۡبَق ڒلِيلِهَّلل يِ ُٓ َٓ تُّ طۡب

َ
ةٓ   ِهَّلٌل َم َن تِ  ۞ ۡرِض  وَ  لصِهَّلل

َ ًۡب  ۡلۡب ِٓ ُُفِص
َ
 َوََّل َخيۡبَق  

ذِهَّللِخَذ  ٌُ ة ُنُِخ  ٌَ ِؾّيِۡيَ َو ٍُ ۡب ا  ل ۡٔبمَ  ړ َعُؾ ا ََكٓ َِي َوَ  ََ  َحُلُٔل َُةُدواْ َُشَ ِي   ٱِهَّلل
ة  بِلا ۡٔب ِهَّلٌل  ً ُٓ َِ َِة ثَحۡب ًۡب وََجَ يۡب ُٓ َ ٔاْ ل َذِ  ُج ًۡب  َصۡب ًۡب فَيَ ُْ ۡٔب ًۡب فََ َع ُذ ٍۡب رُِمٔنَ  َورََ ا ڔزََخ ٍُ ۡب ۡب   ل

ة  َّلِهَّللةرَ  ِفا ة َمِصۡب َٓ ِۡب ًۡب َ ُِ واْ َخ َ ة َول َْ اكُِ ٔ َٔ ٌُّ  ً ُٓ جِهَّلل
َ
ٔٓاْ خ ُِّ   ڕ َذَظ

“Kur Ne u thamë engjëjve: bëni sexhde Ademit, ata i bënë 

sexhde, përveç Iblisit; ai ishte prej xhindeve, por e kundërshtoi 

urdhrin e Zotit të tij. Mos vallë nuk do të kërkoni ndihmë prej 

Meje, por prej tij e prej pasardhësve të tij që janë armiqtë tuaj? 

Sa këmbim i shëmtuar është ai i jobesimtarëve!”  

“Unë nuk bëra që ata të shikonin as krijimin e qiejve e të tokës, 

as krijimin e vetes por ja që ju i adhuroni; as nuk mora ndihmës 

ata që janë në rrugën e humbjes.”  

“Ditën kur Ai thotë thirrni (për ndihmë) ata që ju pretendoni se 

janë ortakët e Mi; i thërresin, por ata nuk i përgjigjen (thirrjes së 

tyre) dhe lidhjet e tyre (në këtë botë) Ne i zhdukim.”  

“Kriminelët e shohin zjarrin dhe janë të bindur se do të flaken 

në të, por nuk gjejnë rrugë që të dalin prej tij.” 
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Komentimi 

 

Mos kërkoni ndihmë prej djajve 

 Ajetet e Kur‟ànit e kanë trajtuar disa herë çështjen e krijimit 

të Ademit, sexhden që i bënë atij engjëjt dhe moszbatimin prej 

Iblisit e urdhrit për t‟i bërë sexhde Ademit. Ne kemi thënë se në 

këtë përsëritje ka shumë mësime, madje në çdo paragraf të 

përsëritur ka mësime dhe këshilla të reja. 

 Pra, ajo ngjarje ka disa përmasa shumë të mëdha dhe sa 

herë që ajo përsëritet del në dukje njëra prej përmasave të saj. 

 Ajetet e mëparshme përmendën një shembull konkret rreth 

qëndrimit që mbanin të pasurit mendjemëdhenj e arrogantë ndaj 

të varfërve dhe ndaj atyre që ishin të pafuqishëm (nuk kishin 

përkrahje). Gjithashtu, ajetet përmendën konkretizimin e 

përfundimit të punëve të tyre. Ajetet e mësipërme njoftuan se 

mendjemadhësia ishte shkaku themelor i devijimit të tyre nga 

rruga e drejtë, më pas i kalimit të tyre në mosbesim e në tirani. 

Kurse ajetet objekt i studimit tonë tregojnë se Iblisi nuk pranoi t‟i 

bëjë sexhde Ademit vetëm e vetëm nga mendjemadhësia dhe 

ngaqë e mbante veten më të lartë. Këto ajete njoftojnë se si 

mendjemadhësia e arroganca e çuan Iblisin në mohim e në tirani. 

 Përveç kësaj, ky tregim shpjegon qartë se devijimet burojnë 

prej ngacmimeve të djallit, se dorëzimi ndaj tyre dhe këmbëngulja 

e tij për të kundërshtuar hapur të Vërtetin e Lartësuar, 

konsiderohet çmenduria e kokëtrashësia më e madhe. 
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 Në fillim ajetet thonë: “kujtoni ditën kur Ne”; “Kur Ne u 

thamë engjëjve: bëni sexhde Ademit, ata i bënë sexhde, përveç 

Iblisit.”. Ky përjashtim në frazën e këtij ajeti, mund të lindë 

iluzionin ndër ne se Iblisi ishte prej engjëjve, në një kohë që engjëjt 

kurrë nuk i kundërshtojnë urdhrat e All‟llahut. Atëherë, si hyri 

Iblisi në rrugën e kundërshtimit kur ishte prej bashkësisë së 

engjëjve? 

 Por ajeti e ndërpret këtë iluzion duke njoftuar menjëherë se: 

“ai ishte prej xhindeve, por e kundërshtoi urdhrin e Zotit të tij.”. 

 Pra Iblisi nuk ishte engjëll, por për shkak të adhurimit të 

shumtë e të bindjes së tij ndaj Krijuesit të Gjithëpushtetshëm, ishte 

në një radhë me engjëjt, madje ishte edhe mësues për engjëjt. Por, 

në një çast mendjemadhësie e mburrje, vetëm nga 

mendjemadhësia që shfaqi, ai ra aq poshtë sa humbi të gjitha 

atributet morale që i ishin dhuruar dhe u bë krijesa më e urryer 

prej All‟llahut të Lartësuar. 

 Në vijim ajeti thotë: “Mos vallë nuk do të kërkoni ndihmë 

prej Meje, por prej tij e prej pasardhësve të tij?”. 

 Është çudi e madhe sepse: “ata për ju janë armiq.”. 

 Ky armik është i vështirë dhe shumë i vendosur për t‟ju 

futur juve në rrugën e humbjes, që çon në përfundimin më të keq. 

Në të vërtetë, ai e ka shfaqur armiqësinë e tij ndaj njeriut që ditën 

e parë të jetës së babait tuaj Ademit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të!). 

 Marrja e djallit dhe e pasardhësve të tij për ndihmës, në 

vend që të kërkohet ndihmë vetëm prej Krijuesit të Lartësuar, 
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është veprimi më i keq: “Sa këmbim i shëmtuar është ai i 

jobesimtarëve!”. 

 Vërtet nuk mund të bëhet veprim më i keq sesa heqja dorë 

prej Zotit të botëve, prej Mëshirëmadhit, Dashamirësit, Zotëruesit 

të të gjitha mirësive, Zotëruesit të mëshirës e Zotëruesit të 

butësisë. Njeriu, në vend që të kërkojë ndihmë prej All‟llahut, 

kërkon prej djallit e pasuesve të tij. Pa dyshim që i mençuri nuk 

bën zgjedhje më të keqe sesa kur kërkon me dashjen e tij ndihmë e 

mbështetje prej djallit. Duke kërkuar ndihmën e djallit, ai bën 

udhëheqës e argument armikun e vet, atë armik që e ka shfaqur 

armiqësinë e tij ndaj njeriut që ditën e parë të daljes së tij në jetën e 

kësaj bote! 

 Ajeti në vijim është një argument tjetër që tregon sa i 

gabuar është përfytyrimi i një gabimi të tillë, kur thotë për Iblisin e 

për pasardhësit e tij se ata nuk kanë ekzistuar në kohën e krijimit 

të qiejve e të tokës, madje nuk kanë parë as sesi janë krijuar ata 

vetë, ashtu siç njofton ajeti: “Unë nuk bëra që ata të shikonin as 

krijimin e qiejve e të tokës dhe as krijimin e vetes së tyre”, Unë 

nuk u kërkova atyre ndihmë për krijimin e botës dhe nuk u 

tregova atyre sekretet e krijimit. 

 Vetëkuptohet që një person që s‟ka asnjë rol në krijimin e 

botës, madje as në krijimin e një krijese që ka formën e tij ose është 

prej llojit të tij dhe që nuk ka asnjë dijeni rreth sekreteve të 

krijimit, nuk është i denjë t‟i kërkohet ndihmë e ta bësh atë të parë 

në punët e tua dhe as të adhurohet. Çfarë fuqie zotëron dhe ç‟rol 

luan ai? 
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 Në të vërtetë, djalli është shumë i pafuqishëm dhe nuk ka 

asnjë dijeni, madje nuk di as çështjet që kanë të bëjnë me qenien e 

tij. Si është e mundur që ai të drejtojë të tjerët dhe t‟i shpëtojë ata 

prej problemeve e vështirësive? 

 Në vijim, ajeti thotë: “as nuk mora ndihmës ata që janë në 

rrugën e humbjes.”. 

 Domethënë se njerëzimi është ndërtuar mbi drejtësinë, 

saktësinë dhe udhëzimin në rrugën e drejtë, kurse krijesa që ka në 

programin e jetës së saj çuarjen e të tjerëve në rrugën e humbjes 

dhe përhapjen e ngatërresave s‟ka vend në administrimin e këtij 

sistemi. Sepse kjo krijesë kryeneçe ecën në drejtim të kundërt me 

sistemin e krijimit dhe të ekzistencës, ajo është krijesë prishëse e 

shkatërruese, nuk është përmirësuese e plotësuese. 

 Ajeti i parafundit i grupit të ajeteve objekt studimi 

paralajmëron edhe një herë dhe thotë: “Kujtojeni ditën kur do të vijë 

thirrja hyjnore”;  

 “Ditën kur Ai thotë thirrni (për ndihmë) ata që ju pretendoni se 

janë ortakët e Mi.”. 

 Ju u keni bërë thirrje atyre një jetë të tërë, ju i keni adhuruar 

ata me krye në tokë dhe sot që jeni të rrethuar prej valëve të 

dënimit në sheshin e marrjes së dënimit, thërrisni ato që të vijnë e 

t‟ju ndihmojnë, qoftë edhe një orë të vetme. 

 Në ato çaste, personat që vazhdojnë të kenë në mendjet e 

tyre mbetje prej mendimeve të kësaj bote, do të thërresin djajtë për 

ndihmë:  
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“i thërresin, por ata nuk u përgjigjen (thirrjes së tyre).”. Përderisa 

ata nuk i përgjigjen as thirrjes që u bëhet, si do të jetë e mundur që 

djajtë t‟i ndihmojnë e t‟i shpëtojnë ata?! “Dhe ato lidhjet e tyre (në 

këtë botë) Ne i zhdukim.” 

 Ajeti që vjen në fund e shpjegon qartë përfundimin e 

pasuesve të djallit dhe të politeistëve: “Kriminelët e shohin 

zjarrin.”. 

 Para tyre zbulohet zjarri prej të cilit ata gjithmonë kishin 

frikë. Atëherë, ata e ndiejnë se kanë gabuar dhe e kanë të qartë se 

shumë shpejt do të hyjnë në zjarr, tani e kuptojnë se gabimet që 

kanë bërë do t‟i fusin në zjarr, ashtu siç njofton ajeti: “dhe janë të 

bindur se do të flaken në të”. 

 Më pas, ata e kuptojnë mirë se s‟ka asnjë që do t‟i shpëtojë 

prej zjarrit: “por nuk gjejnë rrugë që të dalin prej tij”. 

 Atë Ditë, ata nuk i shpëton dot prej zjarrit as idhujt e as 

djajtë që ata adhuronin, as ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve, as 

rrena, as ndërhyrja me flori e as forca; ai është zjarri, flakët e të 

cilit ashpërsohen gjithnjë e më shumë për shkak të punëve të liga 

që kanë bërë. 

 Këtu duhet të tërheqim vëmendjen në lidhje me fjalën e 

ajetit “dhan‟nù” dhe të shpjegojmë se rrënja e kësaj fjalë është fjala 

“dhan‟n”, që do të thotë “mendon”. Në këtë ajet dhe në ajete të 

tjera, kjo fjalë vjen në kuptimin: kuptojnë, ndërgjegjësohen, janë të 

bindur. Kjo fjalë është përdorur edhe në ajetin 249 të sures “El 

Bekare”, megjithëse në këtë ajet ajo flet për besimtarë të vërtetë, 

luftëtarë në rrugën e All‟llahut, që ishin njerëz të sakrificës, prej 

atyre që së bashku me Tàlùtin kishin dalë për të luftuar tiranin 
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mizor. Ajeti njofton: “Kurse ata që ishin të bindur se do të 

takojnë All‟llahun thanë: „Sa e sa grupe të vogla me lejen e 

All‟llahut kanë triumfuar mbi grupe të mëdha.‟”. 

 Edhe fjala e ajetit “muvàkiùhà” - “do të flaken në të”, është 

marrë prej rrënjës “muvàka‟ah”, që do të thotë “bie mbi të tjerët”. 

Prandaj, në këtë ajet fjala “muvàkiùhà” tregon se ata do të hidhen 

mbi zjarrin, por edhe zjarri do të bjerë mbi ata; zjarri do të 

depërtojë tek ata, por edhe ata do të depërtojnë në zjarr. Këtë fakt 

e kemi lexuar edhe në fjalën e të Lartit në ajetin 24 të sures “El 

Bekare”:  “Dhe kijeni frikë zjarrin lënda djegëse e të cilit janë 

njerëzit dhe gurët.”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- A ishte djalli engjëll? 

 Ne dimë se engjëjt janë të pastër dhe të ruajtur prej fajesh e 

gabimesh, ashtu siç njofton Kur‟àni Famëlartë në ajetin 26 dhe 27 

të sures “El Enbijà”: “Jo, ata janë robër të ndershëm” dhe: “Që 

nuk flasin para Tij dhe veprojnë vetëm me urdhrin e Tij.”. 

 Shkaku që tek engjëjt nuk ekziston as mendjemadhësi, as 

mburrje e as elemente që çojnë në kryerjen e fajeve, është se 

zotëruese në thellësi të tyre është mendja dhe jo epshet e dëshirat 

e ulëta.  
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 Nga ana tjetër, për djallin pretendohet zgjuarsi, siç 

njoftohet në ajetet e lartpërmendura e në ajete të tjera të Kur‟ànit 

Famëlartë. Për këtë djalli është përjashtuar të jetë prej llojit të 

engjëjve dhe prej atyre. Por, pikërisht këtu gjen përgjigje 

kundërshtimi nga ana e djallit e kryengritja e tij dhe problemet që 

lindin prej veprimeve të djallit: si mund të bëjë faje të këtilla një 

engjëll i çfarëdoshëm? Kurse në “Nehxhul Belàga” thuhet: 

“All‟llahu i Gjithëpushtetshëm nuk fut në Xhennet një njeri për një pune 

për të cilën Ai nxori prej Xhenneti një engjëll.”.1  

Ajetet e lartpërmendura e zgjidhin qartë këtë çështje dhe 

njoftojnë: “Ai ishte prej xhindeve.”. Ato janë qenie që nuk i 

shikojnë sytë tanë, krijesa me mendje e me ndjenja, që zemërohen 

dhe kanë epsh. Kudo që përmendet fjala “xhind” në Kur‟àn, është 

në kuptimin për këto qenie. Megjithatë, ka ndonjë interpretues të 

Kur‟ànit që mendon se Iblisi ishte prej engjëjve. Këtë konkluzion 

ai e nxjerr duke komentuar ajetin e lartpërmendur nga ana e 

kuptimit gjuhësor dhe thotë se kjo kuptohet prej frazës së ajetit 

“kàne minel xhin‟ni”, “ishte prej xhindeve” dhe ato nuk shihen me 

sy, ashtu siç nuk shihen edhe të gjithë engjëjt. Është e qartë se ky 

interpretim është plotësisht në kundërshtim me anën e jashtme të 

kuptimit të fjalëve të ajetit. 

 Prej argumenteve të qarta që e përforcojnë fjalën tonë në 

lidhje me këtë kuptim, është fjala e të Lartit në ajetin 15 të sures 

“Er Rrahmàn”: “Ai krijoi xhindet nga flaka (pa tym) e zjarrit”, 

domethënë prej zjarri të përzier. Gjithashtu, krijimin e Iblisit prej 

zjarrit e vërteton edhe logjika që përdori ai për të justifikuar 

                                                            
1 “Nehxhul Belàga”, hutbeja 192, hutbeja e quajtur “El Kàsiah”.  
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mosbërjen sexhde Ademit kur tha: “Mua më krijove nga zjarri 

dhe atë e krijove nga balta.” (sure “El A‟ràf”, ajeti 12). 

 Përveç kësaj, ajetet e nderuara të sipërpërmendura treguan 

se Iblisi ka edhe pasardhës, ndërsa engjëjt jo. 

 Përveç asaj që kemi thënë deri tani, duhet shtuar se 

përbërja thelbësore e engjëjve vërteton që Iblisi nuk ishte engjëll. 

Por urdhri për t‟i bërë sexhde Ademit e përfshiu edhe atë, jo 

vetëm sepse ishte i rreshtuar së bashku me engjëjt, por edhe për 

shkak të adhurimit të shumtë që ai bënte për All‟llahun, nga 

dëshira e madhe që të arrinte pozitën e engjëjve që rrinë pranë Tij. 

 Kur‟àni e shpjegon qartë mosbërjen sexhde prej Iblisit në 

mënyrë përjashtuese, prandaj Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) në 

hutben “El Kàsiah” të “Nehxhul Belàga” e ka emërtuar Iblisin në 

mënyrë alegorike engjëll. Në librin “Ujùnul Akhbàri” 

transmetohet prej Imam Ali bin Mùsà Er Rridas (Paqja qoftë mbi të!) 

se: Engjëjt me mëshirën e dashamirësinë e All‟llahut janë të 

mbrojtur prej mëkateve dhe janë të ruajtur prej mosbesimit. A nuk 

e keni dëgjuar fjalën e All‟llahut të Lartësuar: “Kur Ne u thamë 

engjëjve: „Bëjini sexhde Ademit‟, ata i bënë sexhde, përveç 

Iblijsit; ai ishte prej xhindeve.”.1 

 Në një transmetim tjetër të ardhur prej Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) tregohet se njëri prej shokëve të afërm e besnikë të tij, 

Xhumejl bin Derr‟rràxh tregon: “E pyeta atë për Iblijsin dhe i 

thashë: „Iblisi ishte prej engjëjve, a drejton ndonjë punë prej 

punëve të qiejve?‟ Ai më tha: „Nuk ishte prej engjëjve dhe nuk 

drejton asnjë punë të qiejve, ai ishte prej xhindeve, por ishte së 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 267.  
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bashku me engjëjt, të cilët e shikonin si të ishte prej tyre. Patjetër 

që All‟llahu i Lartësuar e dinte se ai nuk ishte prej engjëjve dhe, 

kur All‟llahu urdhëroi të bënin sexhde, prej Iblisit doli ajo që ai 

ishte në të vërtetë.‟”.1  

 Kur doli urdhri për të bërë sexhde, ndodhi ajo që ne dimë: 

u ngritën perdet dhe u bë e qartë cili ishte Iblisi. 

 Në lidhje me këtë çështje ka studime të hollësishme, të cilat 

i kemi përmendur rreth djallit në mënyrë të përgjithshme në 

komentimin e ajeteve 11-18 të sures “El A‟ràf, të ajetit 112 të sures 

“El En‟àm”, si dhe në fundin e ajetit 34 të sures “El Bekare”. 

 

2- Mos kërkoni ndihmë prej atyre që janë në rrugën e 

humbjes 

 Megjithëse fjalët e këtyre ajeteve kanë dalë prej të Lartit dhe 

mohojnë ndihmën për Atë prej atyre që janë në rrugën e humbjes, 

ne dimë se në të vërtetë i Larti s‟ka nevojë ta ndihmojë dikush, 

qoftë ky ndihmues prej atyre që janë në rrugën e humbjes, ose jo. 

Por kjo frazë e këtij ajeti na jep një mësim shumë të madh për 

punën kolektive dhe na thonë qartë se personi i përzgjedhur për 

ndihmës, është detyrim të jetë prej atyre që ecin në rrugën e të 

vërtetës e të drejtësisë dhe bën thirrje për këto dy cilësi. Shumë 

herë kemi parë që persona të pastër janë vënë në sprovë me llojet 

më të ndryshme të devijimeve e problemeve, kanë humbur 

shpresën, kanë rënë në vështirësi të shumta dhe kanë pësuar 

humbje shumë të rënda, vetëm për shkak të shkujdesjes në 

                                                            
1 Burimi i mësipërm.  
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përzgjedhjen me kujdes të ndihmuesve. Për rrjedhojë rreth tyre 

janë mbledhur individë, të cilët jo vetëm që janë në rrugën e 

humbjes, por propagandojnë edhe hyrjen në rrugën e humbjes. 

Përfundimi: kanë shkatërruar e përmbysur punët e njerëzve të 

pastër, të cilët për shkak të punës së këtyre individëve të devijuar, 

arritën deri aty sa humbën të gjithë dinjitetin e tyre njerëzor e 

shoqëror. 

 Në historinë e Qerbelasë lexojmë se zotëria i dëshmorëve 

Imam Hyseni (Paqja qoftë mbi të!) shkoi të Ubejdullah bin Elharr 

Elxheafij, i cili ndodhej në tendën e tij. Kur Imami (Paqja qoftë mbi 

të!) hyri tek ai, Ibnul-Harri u ngrit më këmbë, e futi brenda tendës 

dhe i bëri vend të rrinte. Gjatë bisedës Imami (Paqja qoftë mbi të!) i 

bëri thirrje për ndihmë, por Ubejdullahu bin Elharri tha: “Për 

All‟llah unë kam dalë prej Kufes që të mos hyj në Kufe vetëm nga 

frika që të mos luftoj së bashku me ty, sepse nëse unë do të luftoj, 

do të jem i pari që do të vritem. Megjithëkëtë, ja shpata ime dhe 

pela ime, merri të dyja!”. 

 Imami ktheu fytyrën që të mos e shihte sy në sy dhe tha: 

“Kur ti u tregove koprrac me veten, ne s‟kemi nevojë për pasurinë 

tënde”. Pastaj lexoi ajetin: “as nuk mora ndihmës ata që janë në 

rrugën e humbjes”.1 

 Me këtë, Imami i tregoi atij se ti je në rrugën e humbjes dhe 

nuk meriton të jesh ndihmues. 

 Sido që të jetë, është shumë më mirë të mos kesh ndihmues 

e pasues sesa të kërkosh ndihmë prej personave të njollosur, prej 

atyre që janë në rrugën e humbjes dhe t‟i kesh ata përkrah për të të 

ndihmuar. 

 

                                                            
1 “Nùruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 268.  
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Ajetet 54 - 56  

 

َِة ِِف َه َذا َوىََل ۡب  ذۡب َسٖوٍۚ َوََكَن  ىۡبُلرۡبَ انِ  ََصِهَّلل ٌَ  ِ
ٌَِ ُُكّ ِهَّلِلةِس  َُ  لِي ِ َن 

ََثَ ََشۡب ٖ  ٱۡب زۡب
َ
  

ة ږَجَ َّلا  ٌَ ََِي َو ٌَ ًُ  َّلِهَّللةَس   ُْ ٔٓاْ إِذۡب َجةَٓ  ُِ ٌِ ن يُ ۡب
َ
َ ى     ُٓ ۡب ٓ  ل ًۡب إَِّلِهَّلل ُٓ فُِرواْ َربِهَّلل َذغۡب  َو َصۡب

ِهَّلِلُح  ًۡب ُش ُٓ تَِ 
ۡب
ن دَأ

َ
ىِۡيَ   وِهَّلل

َ ًُ  ۡلۡب ُٓ تَِ 
ۡب
وۡب يَأ
َ
ة ڗ ُرُجٗلا  ىۡبَ َذاُب    ٌَ رۡبَشيِۡيَ  ُُرۡبِشُو َو ٍُ ۡب  إَِّلِهَّلل  ل

ََ  َوُ َج ِ ُل  ِِذرِ  ٌُ ََ َو  ِ بَّّشِ ٌُ ََ ِي ٔاْ ثِِّ  ىۡبَ  ِفوِ  َزَفُرواْ بِ  ٱِهَّلل ِ ُؾ ۖۡ  َِلُ ۡب َقِهَّلل   ٱۡب
ْ وَ  َُذٓوا ا  َتِهَّلل ُزوا ُْ ُِذُرواْ 

ُ
ةٓ   ٌَ   ژ َ اَا ِِت َو

 

“Në këtë Kur‟àn, Ne shtruam çdo lloj shembulli për hir të 

njerëzve, por njeriu (jobesimtar) është kundërshtar më shumë se 

çdo gjë tjetër.”  

“Çfarë i pengoi njerëzit të besojnë dhe të kërkojnë falje prej 

Zotit të tyre pasi atyre u erdhi udhëzimi, mos vallë presin që 

edhe ata ta pësojnë si popujt e mëparshëm dhe dënimi t‟u vijë 

ballë për ballë?”  

“Profetët Ne i dërgojmë vetëm përgëzues e paralajmërues, 

megjithëkëtë jobesimtarët polemizojnë me të pavërtetën që të 

hedhin poshtë të vërtetën dhe argumentet e Mia; 

paralajmërimin që u bëhet e marrin për tallje.” 
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Komentimi 

 

Në pritje të dënimit 

 Përmbajtja e ajeteve objekt studimi është përmbledhje e 

përmbajtjes së ajeteve të mëparshme. Këto ajete tregojnë se do të 

ketë edhe studime të reja për këtë çështje. 

 Ajeti i parë thotë: “Në këtë Kur‟àn, Ne shtruam çdo lloj 

shembulli për hir të njerëzve.”. 

 Më sipër kemi përmendur modele prej historisë së kaluar të 

mbushur me gjurmë e shenja dhe për njerëzit kemi shpjeguar 

qartë ngjarjet e hidhura të jetës, si dhe çastet e lumtura gjatë 

historisë. Ne e kemi shpalosur shpjegimin e këtyre punëve në atë 

mënyrë që zemrat e përgatitura të pranojnë të vërtetën sa më mirë 

e sa më shpejt. Me këtë shpjegim, argumenti kundër të tjerëve 

është aq i plotë sa nuk mbetet më vend për dyshim. 

 Megjithëkëtë, një grup mëkatarësh, të cilët kurrë nuk 

besojnë, ashtu siç njofton ajeti: “por njeriu (jobesimtar) është 

kundërshtar më shumë se çdo gjë tjetër.”. 

 Fjala e ajetit “sarr‟rrefnà” do të thotë ndryshim nga njëra 

gjendje në një tjetër dhe qëllimi me këtë fjalë në ajetin objekt 

studimi është: Ne biseduam me njerëzit me çdo gjuhë që 

mundëson të ndikojë në ata. 

 Edhe fjala e fundit e këtij ajeti “xhedelen” është në kuptimin 

e bashkëbisedimit me të tjerët mbi bazën e konfliktit dhe nxjerrjes në 

dukje të epërsisë mbi të tjerët. Prandaj, polemizim do të thotë: 
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njëri prej personave në konflikt e zgjat fjalën me konfliktuesin 

tjetër. Në origjinën e saj, kjo fjalë, ashtu siç e shpjegon Ragibi në 

fjalorin e tij “Mufredàt elfàdhul-Kur‟àni”, është marrë prej 

shprehjes “xhedeltul hable”, domethënë: unë e lidha litarin me forcë. 

Kjo shprehje tregon se polemizuesi ka qëllim që nëpërmjet 

polemikës së tij të detyrojë personin tjetër me anë të forcës, që ai të 

heqë dorë prej mendimeve të tij. 

 Të tjerë kanë thënë se origjina e fjalës “xhedelen” është në 

kuptimin e mundjes dhe hedhja e tjetrit për tokë; gjithashtu, kjo fjalë 

përdoret për të treguar edhe ndeshjen me fjalë. 

 Në të gjitha gjendjet, qëllimi me fjalën njerëz në këtë ajet, 

është ajo shtresë që në praktikat e saj nuk vepron në bazë të 

rregullave të edukatës islame. Në Kur‟ànin Famëlartë, kjo fjalë 

është përsëritur shumë herë. Këtë gjendje e kemi shpjeguar në 

mënyrë të hollësishme në fundin e bisedës rreth ajetit 12 të sures 

“Jùnus”. 

 Ajeti vijues njofton se këta shembuj e sqarime 

mbresëlënëse, patjetër që kanë hyrë në brendësi të njeriut të 

gatshëm për të pranuar të vërtetën, por kemi edhe një grup jo të 

vogël që nuk beson, për të cilin ajeti thotë: “Çfarë i pengoi 

njerëzit të besojnë dhe të kërkojnë falje prej Zotit të tyre pasi 

atyre u erdhi udhëzimi, mos vallë presin që edhe ata ta pësojnë 

si popujt e mëparshëm dhe dënimi t‟u vijë ballë për ballë?”1 dhe 

ta shohin dënimin me sytë e tyre. 

                                                            
1 Fjala e ajetit “kubulen” është në kuptimin e shikimit me sy të dënimit të Zotit. 
Disa interpretues të Kur‟ànit si Et Tabresijji në “Mexhmaul Bejàn”, Ebùl Futùh 
në “Rùhuth Thekalejn” dhe El Àlùsij‟ji në “Rùhul Meànij” janë shprehur për 
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 Ajeti i nderuar njofton se ky grup kundërshtarësh 

mendjemëdhenj me vullnetin e vet kurrë nuk beson në mënyrë të 

natyrshme, por mund të besojnë vetëm në dy gjendje: 

 1) vetëm kur mbi ata të zbresë dënimi i dhimbshëm e i 

ngjashëm me dënimin që zbriti mbi popujt e kaluar; 

 2) ose më e pakta kur ata të shohin dënimin e Zotit me sytë 

e tyre. Kemi theksuar shumë herë se një besim i tillë nuk sjell asnjë 

dobi. 

 Këtu është e domosdoshme të tërheqim vëmendjen se 

njerëz të tillë nuk e prisnin kurrë se do të kishin këtë përfundim, i 

cili për ata ishte i pashmangshëm dhe gjëja e vetme ku do të 

përfundonte e ardhmja e tyre. Për të gjitha këto shikojmë se 

Kur‟àni e shtron çështjen e përfundimit në formën e pritjes dhe pa 

dyshim që ky është shtrimi më i bukur dhe më domethënës. 

Prandaj, të njëjtën gjë i themi edhe çdo mëkatari që s‟ka ndërmend 

të ndreqet: “Nuk të mbetet gjë tjetër veçse të presësh çastin e 

llogaridhënies!”, në kuptimin se dhënia llogari dhe dënimi është 

një punë që patjetër do të ndodhë për atë, prandaj ai jeton në një 

gjendje pritje për të ardhmen e tij të pashmangshme. 

 Në disa gjendje, mëkati e mendjemadhësia nga të cilat 

mund të preket njeriu, mund të jenë sunduese mbi të, në atë 

mënyrë tek ai nuk kanë ndikim as Revelata hyjnore, as thirrjet e 

Profetëve për udhëzimin në rrugën e drejtë, as mësimet e nxjerra 

prej pësimeve gjatë jetës shoqërore, as leximi i historisë së popujve 

të mëparshëm. E vetmja gjë nga e cila ka dobi kjo shtresë 

                                                                                                                                                 
mundësinë që fjala “kubulen” tregon lloje të ndryshme dënimi. Por, kuptimi i 
parë është më afër asaj që shprehin fjalët e ajetit.  
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shoqërore (mëkatarët mendjemëdhenj), është dënimi hyjnor, i cili 

e kthen njeriun në rrugën e drejtë. Por në kohën e zbritjes së 

dënimit mbyllen portat e pendimit (teubes), domethënë është 

koha kur nuk ka më asnjë rrugë që dënimi të sprapset dhe që 

mëkatari mendjemadh të kërkojë faljen e mëkateve. 

  Për të siguruar të Dërguarin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe që ai të ishte i qetësuar 

përballë vetëmburrjeve, arrogancës e kokëfortësisë së 

kundërshtarëve, ajeti thotë: “Profetët Ne i dërgojmë vetëm 

përgëzues e paralajmërues…”. 

 Më pas ajeti njofton se çështja e kundërshtimit dhe e 

kokëfortësisë nga ana e kundërshtarëve të rrugës së drejtë, nuk 

është e re, pasi kjo kategori njerëzish gjithmonë kanë 

kundërshtuar e janë tallur me argumentet e All‟llahut, ashtu siç 

thotë ajeti: “…megjithëkëtë, jobesimtarët polemizojnë me të 

pavërtetën që të hedhin poshtë të vërtetën dhe argumentet e 

Mia; paralajmërimin që u bëhet e marrin për tallje.”.1 

 Ky ajet i kësaj sureje është i ngjashëm me ajetet 42-45 të 

sures “El Haxh‟xh”, që njoftojnë: “Edhe nëse të përgënjeshtrojnë 

ty, para tyre kanë përgënjeshtruar populli i Nùhut, Àd e 

Themùd…” . 

 Në komentimin e këtij ajeti mendohet se All‟llahu i 

Lartësuar ka qëllimin të thotë: “Puna e Profetëve, nuk është 

ndërtuar as mbi imponimin, as mbi detyrimin, por përgjegjësia e 

tyre është të përgëzojnë dhe të paralajmërojnë. Kurse vendimi 

                                                            
1 Fjala e ajetit “jud‟hidù” është në kuptimin e bëjnë të pavlefshëm, e asgjësojnë. 
Rrënja e kësaj fjale është folja “dehada”, që do të thotë rrëshqiti.  
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përfundimtar është i lidhur me vetë njerëzit, që ata të mendojnë 

njëherësh rreth përfundimeve të mohimit e të besimit përballë 

atyre që pranojnë e që mbështesin të vërtetën, derisa edhe ata të 

besojnë me vullnetin e tyre të lirë, duke qenë të vendosur në 

besim dhe duke parë argumentet, jo të kërkojnë të gjejnë strehim 

te besimi i imponuar në kohën e zbritjes së dënimit të Zotit.”. 

 Për fat të keq, liria e përzgjedhjes si mjet për përsosjen e 

njeriut dhe lartësimin e tij keqpërdoret shumë nga mbështetësit e 

rrugës së gabuar, kur ata polemizojnë për të kundërshtuar 

mbështetësit e së vërtetës. Sepse qëllimi i tyre është asgjësimi i së 

vërtetës qoftë edhe nëpërmjet talljes, vënies në lojë, falsifikimeve 

dhe sofizmave. Por jobesimtarët nuk mund të kuptojnë se 

gjithmonë ka zemra të gatshme për të pranuar të vërtetën dhe për 

t‟u dorëzuar para saj, prandaj ndeshja mes së vërtetës dhe së 

gabuarës ka qenë e do të mbetet sa të jetë jeta. 
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Ajetet 57 - 59  

 

َۡب  ٌَ خۡب يََ اهُ  إُِِهَّللة ۦَا ِخ َرّبِِّ .  َظۡبلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَِٔاَو ٌَ ة كَ ِهَّلل ٌَ ة َو َِ َ  َٓ ِۡب َرَض َخ عۡب
َ
 فَأ

ًۡب إََِل  ُٓ ُخ اۖۡ ِإَون دَ ۡب ًۡب َوكۡبرا ِٓ ِ ٔهُ َوِِفٓ َ اَذاُ ُٓ َل ن َحفۡب
َ
ِهَّلِلًح   ِز

َ
ًۡب   ِٓ ِ   كُئُب

َِة لََعَ َجَ يۡب
َ ى   ُٓ ۡب َب  ل

َ
َذُ ٓواْ إًِذا   ۡٓب ا فَيََ َح َحِ   ُذو  ىۡبَغُفٔرُ  َوَربَُّم  ڙ دا ة  لرِهَّللَحۡب ٍَ ِ ً ث ُْ ۡٔب يَُ اِخُذ

َ  ل
 ًُ ُٓ َ َو ل ٔاْ ىََ  ِهَّلل ٌَِ ُدوُِِّ  ىۡبَ َذاَب  َنَصُج ۡٔبِعٞ  ىِهَّللَ َ ُِ واْ  ِهَّلٌل  ً ُٓ

ِهَّلل نِٗلا ۦ ثَو ل ۡٔب  ښ َم
ا  ىۡبُلَرىَٰٓ  َودِيۡبَم  ۡٔبِع ا ِهَّلٌل  ًِٓ يِِه ۡٓب ٍَ ِ َِة ل

ٔاْ وََجَ يۡب ٍُ ة َظيَ ِهَّلٍل َ ًۡب ل ُٓ َن  يَهۡب ْۡب
َ
  ڛ  

 

“Kush është më i padrejtë se ai që është këshilluar me 

argumentet e Zotit të vet dhe u kthen atyre shpinën e harron ato 

që ka bërë vetë? Ne kemi vënë mbi zemrat e tyre një mbulesë që 

ata të mos e kuptojnë atë (Kur‟ànin), në veshët e tyre (kemi 

hedhur) shurdhim, prandaj edhe nëse ti i thërret ata në rrugën e 

drejtë, ata kurrë nuk do të udhëzohen.”  

“Zoti yt është Falësi (i mëkateve) dhe Zotëruesi i mëshirës; sikur 

Ai t‟i dënonte ata për fajet që kanë bërë, patjetër që do të kishte 

shpejtuar ndëshkimin për ata. Por ata kanë një kohë të caktuar 

dhe, përveçse tek Ai, ata nuk do të gjejnë strehim.”  

“Këto janë vendbanimet që Ne i shkatërruam kur ata (e 

tejkaluan kufirin) në padrejtësi dhe për shkatërrimin e atyre Ne 

kishim vënë një kohë të prerë.” 
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Komentimi 

 

S‟ka përshpejtim në dënimin e All‟llahut 

 Ajetet e mëparshme flisnin për një grup mohuesish fanatikë 

e zemërzinj. Edhe ajetet objekt studimi vijojnë në të njëjtën çështje. 

 Në fillim të grupit të ajeteve që kemi në dorë vjen fjala e të 

Lartit:  “Kush është më i padrejtë se ai që është këshilluar me 

argumentet e Zotit të vet dhe u kthen atyre shpinën e harron ato 

që ka bërë vetë?”. 

 Përdorimi i foljes “dhuk‟kire”- “është këshilluar”, lë të 

kuptohet se mësimet e Profetëve (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi ta!) janë një kujtesë për të vërtetat që gjenden në 

brendësi të njeriut nga vetë natyra e pastër e krijimit të tij. Prandaj, 

detyra e Profetëve ishte heqja e perdes penguese e të ndotur me 

papastërti, që ka rënë mbi natyrën e krijimit të pastër të njeriut 

(fitret). 

 Ky kuptim ka ardhur në hutben e parë prej hutbeve të 

“Nehxhul Belàga‟, ku Prijësi i Besimtarëve Ali bin Ebù Tàlibi 

thotë: “Ata të kërkojnë ndihmën e dokumentit të natyrës së 

krijimit të tyre, t‟u kujtojë atyre që kanë harruar mirësitë e 

All‟llahut, të ngrejë tek ata argumente me anë të kumtimit dhe të 

ndikojë në brendësi të mendjeve”. 

 Është diçka me të vërtetë e bukur që ky ajet i nderuar ka 

shtruar tri rrugë për ndërgjegjësimin e jobesimtarëve dhe futjen e 

pretendimeve të tyre në dritën e udhëzimit të rrugës së drejtë. 

Këto tri rrugë janë: 
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a) këto të vërteta janë në harmoni të plotë me natyrën e 

krijimit tuaj, me fizikun dhe me shpirtrat tuaj; 

 b) këto të vërteta kanë ardhur prej Krijuesit tuaj; 

 c) detyra juaj është të mos harroni që keni bërë faje e 

mëkate dhe se programi i punës së Profetëve është hapja e portës 

së pendimit (teube) për mëkatarët për fajet që kanë bërë; 

gjithashtu, programi i punës së Profetëve është udhëzimi i 

njerëzve në rrugën e drejtë. 

 Megjithëkëtë, kjo shtresë njerëzish pavarësisht nga të gjitha 

këto këshilla, kurrë nuk besojnë, ashtu siç thotë ajeti: “Ne kemi 

vënë mbi zemrat e tyre një mbulesë që ata të mos e kuptojnë atë 

(Kur‟ànin), në veshët e tyre (kemi hedhur) shurdhim…”, prandaj 

thirrja jote tek ata nuk sjell asnjë dobi dhe: “…prandaj edhe nëse 

ti i thërret ata në rrugën e drejtë, ata kurrë nuk do të 

udhëzohen.”. 

 Mendojmë se nuk është e nevojshme të shpjegojmë se 

mungesa e gatishmërisë së personalitetit, fuqisë, ndjenjave dhe 

dëgjimit te këta njerëz, në të vërtetë nuk është prej All‟llahut, por 

për shkak të “ato që ka bërë vetë”, është për shkak të punëve që 

kanë bërë më përpara. Prandaj, edhe ky dënim i drejtpërdrejtë 

është për shkak të punëve që i kanë bërë me dashjen e vet. Thënë 

ndryshe: punët e këqija e të liga, punët e turpshme janë 

shndërruar në një perde të rëndë, e cila ka rënë mbi zemrat e mbi 

veshët e tyre. Këtë të vërtetë atyre ua kujtojnë shumë ajete 

kur‟ànore, ashtu siç e lexojmë fjalën e të Lartit në ajetin 155 të 

sures “En Nisà”: “Jo, por ngaqë All‟llahu ua mbuloi ato (zemrat) 

për shkak të mohimit të tyre, vetëm pak prej atyre besojnë.”.  
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 Është fakt se ka të atillë që paraqiten me lloj-lloj pretekstesh 

e argumentesh për të vërtetuar tezën e detyrimit (fikretul-xhebri) 

dhe mbështetjen e rrugës së tij në këtë çështje, pa e marrë fare në 

konsideratë frazën e këtij ajeti dhe ajeteve të tjera kur‟ànore që e 

shpjegojnë hollësisht këtë. Por, ai për të justifikuar punën e tij të 

keqe, vazhdon të mbështetet në anën e jashtme të fjalëve të ajeteve 

dhe i përdor ato si argument për të mbështetur tezën e detyrimit, 

në një kohë kur përgjigjja për këtë, ashtu siç kemi thënë më sipër, 

është aq e qartë, sa nuk ka si jetë më e qartë.  

 Programi edukativ i Krijuesit të Lartësuar është që t‟u japë 

robve të Tij mundësi pas mundësie, sepse i Larti kurrë nuk dënon 

në mënyrë të menjëhershme, ashtu siç dënojnë sundimtarët tiranë 

e mizorë, sepse mëshira e Tij është tepër e madhe. Prandaj, Ai 

gjithmonë krijon për fajtorët e mëkatarët mundësi gjithnjë e më të 

mëdha që ata të pendohen. Ajeti vijues i grupit të ajeteve objekt 

studimi thotë: “Zoti yt është Falësi (i mëkateve) dhe Zotëruesi i 

mëshirës.”. 

 “Sikur Ai t‟i dënonte ata për fajet që kanë bërë, patjetër 

që do ta kishte shpejtuar ndëshkimin për ata”. Pra, nëse vullneti 

i All‟llahut do të kërkonte zbritjen e ndëshkimit për shkak të 

kryerjes së fajeve, kjo do të realizohej menjëherë. 

“Por ata kanë një kohë të caktuar dhe, përveçse tek Ai, ata nuk 

do të gjejnë strehim.” 

 Falja e mëkateve dhe e fajeve nga ana e të Lartit, do të thotë 

se mëshirohen ata që pendohen. Gjithashtu, mëshira e Tij bën që 

të mos shpejtohet ndëshkimi i fajtorëve, sepse edhe ata që nuk 

janë penduar akoma, ka mundësi të hyjnë në një rresht me ata që 

u penduan, nga ana tjetër drejtësia e Tij do të thotë: dënimi i 
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mëkatarëve, i atyre që bëjnë padrejtësi dhe i mizorëve, kur tirania, 

padrejtësia e rebelimi i tyre arrin në shkallën më të largët dhe 

vetëm kur s‟ka më asnjë shpresë se edhe individë të këtillë të 

degjeneruar e ngatërrestarë do të përmirësohen, atëherë 

mosndëshkimi i tyre është një punë e kotë pa asnjë dobi, pasi toka 

duhet të pastrohet prej tyre, sepse prania e tyre sjell vetëm ndotje. 

 Së fundi, ky grup ajetesh përfundon duke paralajmëruar, 

duke u kujtuar atyre dënimet e dhimbshme e të hidhura që kanë 

pësuar të mëparshmit që ndoqën rrugën që ndjekin tiranët. Që 

pësimi i tyre të bëhet mësim për atë që ka dëshirë të dëgjojë, vjen 

dhe kuptimi i ajeti: “Këto qytete e fshatra që keni përpara, 

gërmadhat e të cilave ju i shihni me sytë tuaj, banorët e këtyre 

qyteteve i asgjësuam vetëm atëherë kur dhuna që ata ushtronin 

dhe mizoritë e tyre kaluan çdo kufi. Megjithëkëtë, Ne kurrë nuk e 

shpejtuam zbritjen e ndëshkimit mbi ata, por u dhamë një kohë të 

mjaftueshme derisa erdhi koha që ata të shkatërroheshin 

përfundimisht, ashtu siç njofton ajeti: “Këto janë vendbanimet që 

Ne i shkatërruam kur ata (e tejkaluan kufirin) në padrejtësi dhe 

për shkatërrimin e atyre, Ne kishim vënë një kohë të prerë.”. 
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Ajetet 60 - 64  

 

َي ِإَوذۡب  ٍَ ثۡبيَُ  ََمۡب
َ
َٰٓ خ ثۡبَرُح َ ِتِهَّلل

َ
ُّ ََّلٓ خ َِ  كَةَل ُمََٔس  ىَِفَذى  َر ۡب َحۡب ة  ٱۡب َِضَ ُ ُلجا مۡب

َ
وۡب  
َ
 ڜ  

ة ِهَّلٍل ة َف فَيَ ٍَ ُٓ ة  َِصَ ة ُ َٔت ٍَ ِٓ َي ثَحۡبِِ ٍَ َذَ  ثَيََغة ََمۡب ُّ  َتِهَّلل رِ  ِِف ۥ َشبِ يَ َحۡب
ة  ٱۡب با ة ڝ َ َ ِهَّلٍل  فَيَ

ة  ٌَِ َشَفرَُِة َه َذا ََُػجا َِة  َِة َغَ آَ َُة ىََل ۡب ىَلِ  ِ ُّ َ اد  كَةَل  ڞَجةَوَزا كَةَل ىَِفَذى 
َِةٓ إََِل  َو ۡب

َ
رََ يۡبَخ إِذۡب  

َ
  ِ َرة خۡب َُٔت  فَإِِّنِ  َِص ُخ  لػِهَّلل ُّ إَِّلِهَّلل  ٱۡب  ِ  ِ  َصى

َ
ةٓ   ٌَ َُ  َو نۡب  لظِهَّلل ۡبَ  

َ
  

ذۡبُنَرهُ 
َ
َذَ  وَ ۥ    ُّ  َتِهَّلل رِ  ِِف ۥ َشبِ يَ َحۡب

ة  ٱۡب ِهَّلِلة َججۡبِ ٍۚ َف كَةَل  ڟ َعَ جا ة ُن ٌَ ا َذ لَِم  دَ ِهَّلل َٰٓ  رۡب  لََعَ
ة  ة كََػػا ٍَ   ڠَ ازَةرِِْ

 

“Kur Mùsài i tha djaloshit që e shoqëronte: „Nuk do të ndalem 

së ecuri derisa të arrij në vendin ku bashkohen dy detet, ose do 

të udhëtoj një kohë të gjatë.‟”  

“Kur ata të dy arritën te vendi ku bashkoheshin dy detet, 

harruan peshkun e tyre dhe, ai (peshku) mori rrugën e u fut në 

det.”  

“Pasi ata e kaluan atë vend, ai (Mùsài) i tha djaloshit: „Na e jep 

atë ushqim se nga ky udhëtim jemi lodhur.‟”  

“Ai (djaloshi) tha: „Shiko, kur qëndruam te shkëmbi, unë e 

harrova peshkun; përveç djallit, askush nuk më bëri të harroj 
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peshkun e të mos kujtohem dhe, ai (peshku u rrokullis) mori 

rrugën e ra në det.‟” 

“Ai (Mùsài) tha: „Ai është vendi që ne po kërkojmë dhe të dy u 

kthyen në rrugën nga kishin ardhur.‟” 

 

 

Komentimi 

 

Takimi i Mùsàsë me Hidrin (Paqja dhe bekimet e All’llahut 

qofshin mbi ta!) 

Interpretuesit e Kur‟ànit në lidhje me shkakun e zbritjes së 

këtyre ajeteve kanë thënë se një grup prej kurejshëve shkuan tek 

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

tij!) dhe pyetën për një dijetar, për të cilin Mùsài (Paqja dhe bekimet 

e All‟llahut qofshin mbi të!) ishte urdhëruar të takohej dhe të 

shkonte pas tij. Në përgjigje të kësaj pyetjeje zbritën këto ajete. 

Në suren “El Kehf” janë përmendur tri tregime të 

kombinuara me njëra-tjetrën: tregimi për banorët e shpellës 

(as‟hàbul-kehfi), të cilin tani e mbaruam, tregimi i takimit të 

Mùsàsë me Hidrin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi ta!) dhe 

tregimi për Dhulkarnejnin, në të cilin do të qëndrojmë më poshtë. 

 Këto tri tregime na nxjerrin prej atij horizonti të kufizuar të 

jetës sonë dhe nga rutina që për ne është bërë e zakonshme. Këto 

ajete shpjegojnë se kufijtë e botës nuk mund të reduktohen vetëm 
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në atë që ne shohim. Gjithashtu, këto tregime na njoftojnë se bota 

me ngjarjet e ndodhitë që zhvillohen në të, nuk është ajo botë që 

ne kuptojmë me shikimin e parë. 

 Tregimi i banorëve të shpellës fliste për atë grup të rinjsh që 

lanë çdo gjë për të ruajtur besimin e tyre dhe kjo i çoi ata në një 

ngjarje të mëdha me aspekte edukative për të gjithë njerëzit. Por 

edhe tregimi i Mùsàit me Hidrin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi ta!) përmban aspekte të tjera të çuditshme. Në këtë 

tregim ndeshemi me një pamje vërtet të çuditshme, ku vërejmë se 

edhe një Profet prej kategorisë së Profetëve të përmendur në 

Kur‟àn me epitetin “të vendosurit” (ulul-azmi), i cili në kohën e tij 

gëzonte këtë pozitë të lartë dhe këtë autoritet të madh, përsëri 

kishte kufizime në disa anë të diturisë e të njohjes. Prandaj, ai 

shkoi te një mësues (ai ishte mësuesi i kohës së tij) që të mësojë 

prej tij. Në këtë tregim shikojmë se ky mësues fillon t‟i japë 

mësime Mùsàsë, por çdo mësim ishte më i çuditshëm se i 

mëparshim. Veç kësaj ky tregim përmban – ashtu siç do të 

shikojmë – edhe konstatime shumë të rëndësishme. 

Në ajetin e parë të grupit të ajeteve objekt studimi lexojmë 

fjalën e të Lartit: “Kur Mùsài i tha djaloshit që e shoqëronte: nuk 

do të ndalem së ecuri derisa të arrij në vendin ku bashkohen dy 

detet, ose do të udhëtoj për një kohë të gjatë.”. 

 Pa dyshim që ajeti e ka fjalën për Profetin Mùsà bin Imràn, 

që është prej Profetëve të cilësuar (të vendosurit). Megjithëkëtë, 

disa interpretues të Kur‟ànit janë shprehur se Mùsài i përmendur 

në ajet nuk është Hazreti Mùsai (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të!). Më poshtë do të shikojmë se mbështetja e këtij 

mendimi ishte për shkak të pamundësisë së tyre për të zgjidhur 
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probleme që trajtohen në këtë tregim, në një kohë që në Kur‟àn, sa 

herë përmendet emri Mùsà, qëllimi është Mùsà bin Imran, pra 

Hazreti Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) dhe jo 

ndonjë tjetër. 

 Për sa i përket fjalës së ajetit “djaloshit”, shumica e 

interpretuesve të Kur‟ànit, sipas asaj që theksohet në disa 

transmetime, kanë thënë se ai është Jushuë bin Nùn, izraeliti trim 

e besimtar, i udhëzuar në rrugën e drejtë. Cilësimi i këtij burri me 

epitetin “djalosh” mund të jetë për shkak të cilësive të tij të 

shquara ose për shkak të shërbimit që i bënte Mùsàit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!), si dhe për shoqërimin e tij në 

këtë udhëtim. 

 Në lidhje me fjalën e ajetit “mexhmeal bahrejni” në kuptimin 

vendi ku bashkohen dy detet, interpretuesit e Kur‟ànit kanë sjellë 

thënie të shumta për emrin e tyre. Por, në mënyrë të përgjithshme, 

qëllimi rreth emrit të atyre dy deteve mund të përmblidhet në tri 

mundësi, që janë: 

 1) qëllimi me fjalën “vendi ku bashkohen dy detet” është 

vendi ku takohet gjiri i Akabes me gjirin e Suezit. (Dihet se Deti i 

Kuq ndahet në dy degë: njëra degë ndjek drejtimin veri-lindje dhe 

formon gjirin e Akabes, kurse tjetra ndjek drejtimin veri-perëndim 

dhe quhet gjiri i Suezit. Këto dy gjire lidhen me njëri-tjetrin në 

anën jugore dhe bashkohen me Detin e Kuq);  

 2) qëllimi me fjalën “vendi ku bashkohen dy detet” është 

vendi ku bashkohet Oqeani Indian me Detin e Kuq në zonën e 

ngushticës babul-mendeb; 
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 3) qëllimi me fjalën “vendi ku bashkohen dy detet ” është 

vendi ku puqet Deti Mesdhe (i cili quhet edhe deti i romakëve dhe 

Deti i Bardhë) me Oqeanin Atlantik, domethënë në Ngushticën e 

Gjibraltarit, pranë qytetit Tanxhe. 

 Mundësia e tretë është vetvetiu e përjashtuar, duke pasur 

parasysh se vendin ku ndodhej Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të!) dhe Gjibraltarin i ndan një distancë shumë e 

madhe, për të arritur deri atje me mjete të zakonshme duhen disa 

muaj. 

 Edhe mundësia e dytë, megjithëse distanca prej vendit të 

Mùsàit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) është shumë 

më e shkurtër, përsëri përjashtohet, nëse do të gjykojmë çështjen 

nisur nga distanca e madhe që ndan zonën e Shamit me pjesën 

jugore të Jemenit. 

 Mbetet vetëm mundësia e parë, pasi vendi është shumë më 

afër me vendin e Mùsàsë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të!). Animi nga kjo mundësi vjen edhe për shkak të asaj që 

mësohet prej ajeteve në mënyrë të përgjithshme, të cilat njoftojnë 

se Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) nuk përshkoi 

ndonjë rrugë të gjatë, megjithëse ishte i gatshëm të udhëtonte 

derisa të arrinte aty ku ishte qëllimi i tij. (Mendo mirë rreth kësaj 

çështjeje). 

 Gjithashtu edhe në disa transmetime ka shenja për këtë 

kuptim. 

 Fjala e ajetit “hukuben” tregon një masë për kohën. Këtu do të 

thotë kohë e gjatë, të cilën disa e kanë shpjeguar se është tetëdhjetë 

vjet. Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) me këtë 
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fjalë kishte qëllim të thoshte: unë nuk heq dorë nga përpjekja për 

të gjetur atë që kisha humbur, edhe sikur kjo të kërkonte që 

udhëtimi im të vazhdonte disa dhjetëra vjet. 

 Nga sa u tha më sipër, për ne bëhet e qartë se Mùsài (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) kërkonte një send shumë të 

rëndësishëm dhe ishte plotësisht i vendosur për të gjetur atë që 

kishte qëllim, pa marrë parasysh lodhjen e madhe. 

 Gjëja për të cilën Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të!) u urdhërua të kërkonte, kishte një ndikim të madh në të 

ardhmen e tij, pasi gjetja e saj do të hapte një kapitull të ri në jetën 

e tij. 

 Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) kërkonte 

një dijetar që t‟i hiqte atij perden që kishte para syve, që e ndalonte 

të shikonte të vërteta të reja, të cilat do të mundësonin që para tij 

të hapeshin portat e diturisë. Shumë shpejt do të mësojmë se 

Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) dinte shenja se 

ku do të gjente vendin ku ndodhej ky dijetar i madh. Prandaj, 

Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) lëvizte në 

drejtin të atyre shenjave. 

 Fjala e të Lartit: “Kur ata të dy arritën te vendi ku 

bashkoheshin dy detet, harruan peshkun e tyre”, pra peshkun që 

kishin marrë me vete. Por, e çuditshme në këtë punë është se 

peshku: “dhe, ai (peshku u rrokullis) mori rrugën e ra në det.”. 

  Në mesin e interpretuesve të Kur‟ànit ka shumë thënie 

rreth llojit të peshkut që ata kishin përgatitur për të drekuar, a 

ishte i pjekur, i kripur apo ishte peshk i freskët, meqenëse u 

ringjall në mënyrë të habitshme, sapo kërceu e ra në ujë dhe u 
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zhyt menjëherë. Për të gjitha këto interpretuesit e Kur‟ànit kanë 

thënë shumë fjalë. 

 Në disa libra tefsiri gjejmë edhe një transmetim rreth 

burimit të ujit jetëdhënës, prandaj kur peshku ra në ujin e atij 

burimi iu kthye jeta. 

 Gjithashtu ka edhe një mundësi tjetër që thotë se peshku 

ishte gjallë, në kuptimin që nuk kishte ngordhur plotësisht. Dihet 

që disa lloje peshqish mbeten gjallë për njëfarë kohë pas nxjerrjes 

prej ujit dhe u rikthehet jeta plotësisht kur bien në kontakt me ujin 

brenda kësaj kohe. 

Në plotësim të tregimit lexojmë se pasi kapërcyen vendin 

ku bashkoheshin dy detet, Mùsàin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të!) dhe shokun e tij i mori uria. Pikërisht në këtë kohë 

Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) u kujtua se 

kishte marrë me vete ushqim, prandaj i tha shoqëruesit të tij: “Pasi 

ata e kaluan atë vend, ai (Mùsài) i tha djaloshit: na e jep atë 

ushqim se nga ky udhëtim jemi lodhur.”. 

 Fjala e ajetit “gadàë” do të thotë ushqimi që merret në fillim të 

ditës ose në gjysmën e saj; por prej shprehjeve të ardhura në librat 

e gjuhës mësojmë se njerëzit në kohët e mëparshme fjalën “gadàë” 

e thoshin për ushqimin që merrnin në fillim të ditës. Kjo për arsye 

se kjo fjalë është nxjerrë prej fjalës “gudveh”, që do të thotë fillimi i 

ditës, në një kohë që fjala “gadàë” dhe “tegad‟dà”, në ditët e sotme 

përdoret për marrjen e ushqimit të drekës. 

 Sido që të jetë, kjo fjali e ajetit zbulon se Mùsài dhe 

shoqëruesi i tij Jeshuë, kishin bërë aq rrugë sa mund të quhej 
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udhëtim, në të njëjtën kohë po prej shprehjeve të ajetit mësojmë se 

ky udhëtim nuk ishte i gjatë. 

Kur Mùsài i foli shoqëruesit të tij që të ndalonin për të 

ngrënë, shoqëruesi tha: “Ai (djaloshi) tha: „Shiko, kur qëndruam 

te shkëmbi, unë e harrova peshkun dhe, përveç djallit askush 

nuk më bëri ta harroj atë e të mos kujtohem. Kështu peshku në 

mënyrë të çuditshme mori rrugën për në det.”. 

 Kjo ndodhi, në përgjithësi ishte një shenjë për Mùsànë 

(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) se aty ishte vendi ku 

gjendej dijetari, të cilin ai kishte dalë të kërkonte, prandaj i tha 

shoqëruesit të tij: “Ai (Mùsài) tha: „Ai është vendi që ne po 

kërkojmë.‟”.  

 Ata u kthyen në të njëjtën rrugë nga erdhën: “…dhe të dy u 

kthyen në rrugën nga kishin ardhur.”. 

 Këtu mund të shtrohen pyetjet: a është e mundur për një 

Profet si Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) të 

harrojë, ashtu siç thotë Kur‟àni: “nesija hùtehumà” - harruan 

peshkun e tyre? Pastaj, përse shoqëruesi i Mùsàsë (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) thotë se më bëri shejtani të harroj 

peshkun? 

 Përgjigjja: s‟ka asnjë pengesë që edhe Mùsài (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) të mos prekej prej harrimit për 

çështje që s‟kanë lidhje me dispozitat dhe Zotit dhe me Revelatën 

që kishte detyrë të kumtonte. Pra, harresa për çështje të jetës së 

zakonshme, veçanërisht në gjendjet me karakter sprove, siç ishte 

gjendja e Mùsàsë në këtë rast. Më vonë do ta shpjegojmë edhe këtë 

çështje. 
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 Për sa i përket faktit që shoqëruesi i tij e lidhi harresën e tij 

me djallin, kjo ka mundësi të jetë për shkak se çështja ka lidhje me 

kërkimin e dijetarit, meqenëse djalli vazhdimisht punon që të 

mashtrojë njerëzit. Prandaj, me harresën që hodhi te shoqëruesi, 

djalli kishte qëllim që ata të vonoheshin në takimin me dijetarin. 

Mbase elementet paraprake të harresës të jenë shfaqur në vetë 

Jeshuë bin Nùnin sepse ai nuk ishte shumë i interesuar për shumë 

nga punët që ata po bënin dhe për atë takim. 
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Ajetet 65 - 70  

 

ََٔجَ ا ة فَ ٍا ُِهَّللة ِعيۡب ُ ٌَِ لِهَّلل  ُّ َن  ٍۡب َۡب ِعِِ َُة وََعيِهَّلل ِ ٌّ َحا  ُّ رََحۡب َۡب ِعَجةدَُِةٓ َ اَت ۡبَن  ِ ٌّ ا   ڡ َخجۡب ا
ا ۥ َ ُ كَةَل  َخ رُطۡب ا ٍۡب ِ ة ُعّي ِهَّلٍل َِ ِم ٍَ ِ ن ُتَ ّي

َ
  َٰٓ دِهَّللجُِ َم لََعَ

َ
وۡب خ َْ  إُِِهَّللَم ىََ كَةَل  ڢ ُمََٔس  
ا  ا َِعَ َغّبۡب ٌَ َذِف َي  ًۡب َُتِؿۡب ثِِّ ڣ َصۡب َ ة ل ٌَ ِّبُ لََعَ   ا ۦ  َوَك ۡبَف دَػۡب ا  كَةَل  ڤ ُخّبۡب
ُ َشَذِ ُ ِِنٓ إِن َطةَٓ   ا  ٱِهَّلل را مۡب

َ
َِص لََم   عۡب

َ
ا َوََّلٓ   َذِِن  فَإِِن كَةَل  ڥ َغةثِرا َج ۡب  فََٗل  تِهَّلل

ا  را ُّ ذِنۡب ِۡب ٌِ ِ َث لََم   ۡب
ُ
  َٰٓ ٍ  َ ِتِهَّلل   ڦ َسۡب َٔيۡبِِن َعَ ََشۡب

 

“Ata të dy gjetën një rob prej robve Tanë, të cilit nga ana Jonë i 

kemi dhuruar mëshirë dhe prej Nesh atij i është mësuar dituri e 

posaçme.”  

“Atij (Hidrit, njeriut të mirë, dijetar) Mùsài i tha: „A pranon të vij 

me ty që të më mësosh prej diturisë së vërtetë që të është mësuar 

(dhuruar) ty?”  

“Ai (Hidri) tha: „Në të vërtetë ti nuk do të kesh durim me mua!”  

“Si do të durosh për atë që nuk je i njoftuar?‟”  

“Ai (Mùsài) tha: „Dashtë All‟llahu do të shikosh se do të jem i 

durueshëm dhe nuk do të kundërshtoj për asgjë.‟”  

“Ai (Hidri) i tha: „Nëse do të më shoqërosh, të mos më pyesësh 

për asgjë derisa të tregoj unë për ato.‟” 
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Komentimi 

 

Shikimi i mësuesit të madh 

 Pasi Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) dhe 

shoku i tij u kthyen në vendin e parë, domethënë afër shkëmbit 

pranë vendit ku bashkohen dy detet, papritmas ata: “Ata të dy 

gjetën një rob prej robërve Tanë, të cilit nga ana Jonë i kemi 

dhuruar mëshirë dhe prej Nesh atij i është mësuar dituri e 

posaçme.”. 

 Përdorimi i fjalës “e gjetën” njofton se ata të dy po e 

kërkonin atë burrë dijetar dhe më në fund e gjetën. 

Edhe përdorimi frazës “një rob prej robve Tanë”, shpjegon 

se krenaria më e bukur për njeriun është që të jetë rob i vërtetë 

ndaj Krijuesit të Lartësuar. Gjithashtu, kjo fjalë njofton se pozita e 

robërisë ndaj Krijuesit është shkak për përfshirjen e njeriut në 

mëshirën hyjnore dhe për hapjen e portave të diturisë në zemrën e 

tij. 

Gjithashtu edhe përdorimi i frazës “nga ana Jonë” 

shpjegon se dituria e këtij dijetari nuk ishte dituri e zakonshme. Jo, 

ai dinte një pjesë prej sekreteve të kësaj bote, dinte sekretet e 

ngjarjeve të cilat nuk i di askush përveç All‟llahut të Lartësuar.  

 Edhe përdorimi fjalës “dituri”, e cila në ajetin tonë ka 

ardhur në trajtën e pashquar, tregon madhërim. Me këtë 

shpjegohet qartë se ai burrë i ditur kishte arritur dobi të mëdha 

prej diturisë së tij. 
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 Për sa i përket qëllimit me frazën “mëshirë nga ana jonë”, 

interpretuesit e Kur‟ànit kanë bërë komente të shumta e të 

ndryshme. Disa kanë thënë se është një shenjë treguese e pozitës 

së lartë të profetësisë; disa të tjerë e kanë konsideruar një shenjë 

për jetën e gjatë, ose qëllimi mund të jetë gatishmëria e madhe, 

shpirtgjerësia dhe zemra e hapur, cilësi të cilat All‟llahu i kishte 

dhuruar atij burri, që ai të kishte fuqi të priste diturinë hyjnore. 

 Për sa i përket faktit që emri i këtij burri ishte Hidër, nëse 

ishte profet apo jo, të gjitha këto do t‟i shikojmë në studimet e 

ardhshme. 

 Ndërkaq Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) 

i kërkoi këtij burri dijetar në formë pyetjeje dhe me shumë 

edukatë: “Atij (Hidrit, njeriut të mirë, dijetar) Mùsài i tha: a 

pranon të vij me ty që të më mësosh prej diturisë së vërtetë që të 

është mësuar (dhuruar) ty?”. 

 Prej falës së ajetit “rushden” - “dituri e vërtetë” mësohet se 

objektivi nuk ishte dituria. Ajo ishte vetëm një mjet për të kërkuar 

rrugët e së mirës dhe udhëzimin në rrugën e drejtë, rrugën e 

përmirësimit. Kjo dituri ishte detyrë të mësohej dhe të krenohej 

me atë. 

 Në shpalosjen e përgjigjes shikojmë se burri dijetar, për 

habinë e madhe të Mùsàit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të!) i tha: “Ai (Hidri) tha: „Në të vërtetë ti nuk do të kesh durim 

me mua!‟”. 

 Menjëherë pas kësaj fjale i shpjegoi edhe shkakun përse ai 

nuk do të tregohej i duruar dhe i tha: “Si do të durosh për atë që 

nuk je i njoftuar?”. 
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 Siç do të shohim më poshtë, ky burrë dijetar kishte dijeni 

për shumë degë të diturive që kanë të bëjnë me sekretet dhe me 

brendësinë e ngjarjeve, në një kohë kur Mùsài (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të!) nuk ishte urdhëruar me njohjen e 

brendësive. Për rrjedhojë nuk dinte shumë prej atyre sekreteve, 

prandaj në të tilla raste, ai fliste shumë për anën e jashtme të 

ngjarjes, e cila ishte krejt ndryshe nga e brendshmja e asaj. Ana e 

jashtme e ngjarjes mund të ishte shumë e keqe ose pa asnjë qëllim, 

në një kohë që e brendshmja e asaj ngjarjeje ishte dobisjellëse, e 

shenjtëruar ose ishte me një qëllim shumë të lartë. 

 Në një gjendje të tillë, personi që sheh anën e jashtme të 

ngjarjes e humb durimin, nuk përmbahet dot dhe kundërshton 

menjëherë, madje fillon edhe të grindet. 

 Por mësuesi që ka dijeni për sekretet, qëndron dhe shikon 

në brendësi të punëve dhe, falë diturisë që ka, e vazhdon punën 

me gjakftohtësi, pa u kushtuar asnjë rëndësi kundërshtimeve të 

Mùsàsë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!), madje 

qëndron në pritje të rastit të përshtatshëm që të zbulojë të vërtetën 

e punës. Por nxënësi vazhdonte të këmbëngulte, ndërkaq ai u 

pendua për këmbënguljen e tij dhe iu bë e qartë sapo për atë u 

zbuluan sekretet. 

 Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) u trondit 

kur dëgjoi ato fjalë dhe pati frikë se nuk do të ishte e mundur të 

përfitonte prej këtij dijetari të madh, prandaj ai premtoi të tregohej 

i duruar për të gjitha ngjarjet dhe tha: “Ai (Mùsài) tha: „Dashtë 

All‟llahu do të shikosh se do të jem i durueshëm dhe nuk do të 

kundërshtoj për asgjë.‟”. 
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 Me këto fjalë, Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të!) nxjerr në dukje edhe një herë edukatën e tij më të lartë, kur 

u mbështet në Krijuesin e tij dhe nuk i tha burrit të ditur: “Do të bëj 

durim”, por i tha: “Dashtë All‟llahu do të shikosh se do të jem i 

durueshëm.”. 

 Në të vërtetë, durimi në raste ngjarjesh që duken të këqija 

nga ana e jashtme, sepse njeriu nuk ka dijeni për sekretet e asaj 

ngjarjeje, nuk është diçka e lehtë të përballohet. Prandaj, burri i 

ditur kërkoi prej Mùsàsë (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 

të!) t‟i premtonte para tij edhe një herë, madje edhe e kërcënoi 

duke i thënë: “Ai (Hidri) i tha: „Nëse do të më shoqërosh, të mos 

më pyesësh për asgjë derisa të të tregoj unë për ato.‟”. Mùsài 

(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) premtoi edhe një herë 

para mësuesit dijetar dhe pastaj u nisën së bashku.  
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Ajetet 71 - 74  

 

َٰٓ إَِذا َركَِجة ِِف فَ َُفيََلة َِحِ  َ ِتِهَّلل فِ  ة ىََل ۡب  لصِهَّلل َٓ يَ ْۡب
َ
رَِ    ة َِلُغۡب َٓ َذ

َخَررۡب
َ
ۖۡ كَةَل   ة َٓ  َخَرَر

ا  را ة إِمۡب ا كَةَل  ڧِجبۡبَخ َط ۡب ًٔ ا َِعَ َغّبۡب ٌَ َذِف َي  كُوۡب إُِِهَّللَم ىََ  َصۡب
َ
ًۡب   َ ل
َ
 ََّل كَةَل  ڨ خ

ا  ا رِي ُعۡسۡب مۡب
َ
َۡب   ٌِ ِِن  ة  َِص ُخ َوََّل دُرۡبِْلۡب ٍَ ِ ِِن ث َٰٓ إَِذا ىَلَِ ة فَ َُفيََلة کدَُ اِخذۡب  َ ِتِهَّلل

 ُّ ة َذَلَذيَ ٍا ا ۥُغَل  را ة ُُّسۡب ٖس ىِهَّللَل ۡب ِجبۡبَخ َط ۡب ٔا ِ َجفۡب ة َزكِ ِهَّللَۢة ثَِغ ۡب صا َخ َجفۡب
َرَذيۡب
َ
  ڪ كَةَل  

 

“Ata u nisën dhe hipën në anije; ai (i dituri) i bëri (anijes) një të 

çarë dhe, Mùsài i tha: „A e çave që të mbyten njerëzit që janë në 

anije, vërtet bëre një punë të llahtarshme.‟”  

“Ai (i dituri) tha: „A nuk të thashë se nuk mund të bësh durim 

me mua.‟”  

“(Mùsài) tha: „Mos më qorto për harresën dhe mos e vështirëso 

punën time.‟”  

“Vazhduan të ecin derisa takuan një djalë të ri dhe ai (i dituri) e 

vrau atë; ai (Mùsài) tha: „Vrave një njeri që nuk ka vrarë askënd? 

Vërtet bëre një punë shumë të keqe.‟”  
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Komentimi 

 

Mësuesi hyjnor dhe punët e urryera! 

 Ajeti njofton se Mùsài dhe burri i ditur hipën në anije: “Ata 

të dy u nisën dhe hipën në anije…”. 

 Duke filluar që këtu dhe në vijim, Kur‟àni përdor përemrin 

vetor të vetës së tretë vetëm në numrin dyshës (në gjuhën arabe 

përdoret edhe numri dyshës). Kjo formë e përemrit tregon se ata 

të dy ishin Mùsài dhe mësuesi hyjnor, njëkohësisht tregon se këtu 

merr fund edhe misioni i shoqëruesit të Mùsàsë (Paqja dhe bekimet 

e All‟llahut qofshin mbi të!) (Jùsheë) dhe kthimi i tij, ose që ai nuk 

ishte qëllim në ngjarjen, megjithëse ai qe i pranishëm në të gjitha 

ndodhitë. Gjithsesi, interpretimi i parë është më i fuqishëm. 

 Kur ata të dy hipën në anije, mësuesi e shpoi anijen: “ai (i 

dituri) i bëri (anijes) një çarje.”. 

 Fjala “khareka”, ashtu siç e shpjegon Ràgibi në fjalorin e 

fjalëve të Kur‟ànit do të thotë: prerja e sendit për ta prishur, pa e 

peshuar punën dhe pa u mendur, ashtu siç dukej edhe veprimi i 

burrit të ditur. 

Duke gjykuar nga fakti se Mùsài (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të!) ishte një Profet i madh i Zotit, nga njëra 

anë detyra e tij ishte ruajtja e jetës dhe e pasurisë së njerëzve, si 

dhe urdhërimi për punë të mirë dhe ndalimi i punës së keqe. Nga 

ana tjetër, ai ishte nën presionin e humanizmit që nuk e linte të 

heshtte përpara punëve që po bënte burri i ditur, të cilat nga 
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pamja e jashtme dukeshin punë të këqija. Prandaj, Mùsài (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) e harroi premtimin që i 

kishte dhënë Hidrit (dijetarit), e shkeli premtimin dhe tha: “…dhe, 

Mùsài i tha: „A e çave që të mbyten njerëzit që janë në anije, 

vërtet bëre një punë të llahtarshme.‟”. 

 S‟ka dyshim se qëllimi i dijetarit (Hidrit) nuk ishte mbytja e 

njerëzve që ishin në anije, megjithëse rezultati i fundit i shpimit të 

anijes nuk mund të ishte tjetër veçse mbytja e të gjithëve sa ishin 

në anije. Prandaj, dhe Kur‟àni vë në gojën e Mùsàsë (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) përdorimi i parafjalës pyetëse: 

“a” a e çave, e cila shërben për të shpjeguar qëllimin sa më qartë. 

 Një shembull të tillë kemi rastin e një personi që ha shumë 

dhe ti i thua atij: a do të vrasësh veten!  

 Natyrisht që ai njeri nuk ka qëllim të vrasë veten duke 

ngrënë shumë, por rezultati i veprimit të tij mund të jetë i këtillë. 

 Fjala e ajetit “imren” thuhet për punë të rëndësishme e të 

çuditshme, ose edhe për një punë shumë të keqe. 

 Në të vërtetë, veprimi i burrit dijetar nga ana e jashtme 

ishte shumë i çuditshëm dhe i keq. A ka ndonjë veprim më me 

rrezik se sa kur një person shpon një anije në të cilën gjenden disa 

udhëtarë? 

 Në disa transmetime lexojmë se ata që ishin në anije e 

konstatuan rrezikun shumë shpejt dhe filluan të riparojnë 

përkohësisht vrimën e hapur, megjithëkëtë, pas kësaj anija u bë 

me defekte dhe jo e sigurt. 
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 Gjatë këtyre çasteve burri i ditur i hodhi Mùsàsë (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) një shikim të veçantë dhe i tha: 

“Ai (i dituri) tha: „A nuk të thashë se nuk mund të bësh durim 

me mua.‟”. 

 Mùsài u pendua për këtë nxitim nga ana e tij, megjithëse qe 

për shkak të rrezikut që mund të sillte veprimi i bërë. Por, edhe në 

këtë gjendje ai u kujtua për premtimin e bërë para këtij mësuesi të 

ditur dhe menjëherë u kthye në drejtim të tij, duke i thënë: 

“(Mùsài) tha: „Mos më qorto për harresën dhe mos e vështirëso 

punën time.‟”. Me këtë fjalë i thoshte: unë gabova dhe e harrova 

premtimin, por ti mos më qorto për këtë pakujdesi. 

 Fjala e ajetit “là turhiknij” është nxjerrë prej fjalës “irhàk”, që 

do të thotë mbulimi i një sendi me shtypje e mposhtje. Në disa 

raste, kjo fjalë ka ardhur në Kur‟àn edhe në kuptimin e obligimit. 

Ndërsa në ajetin tonë objekt studimi është në kuptimin: mos i 

vështirëso punët për mua dhe mos e ndërprit bujarinë tënde të 

madhe për mua, për shkak se unë harrova. 

 Udhëtimi i atyre në anije mori fund dhe, pasi lanë anijen, 

ata të dy vazhduan të ecin më këmbë: “Vazhduan të ecin derisa 

takuan një djalë të ri dhe ai (i dituri) e vrau atë”, dhe kjo vrasje u 

krye pa asnjë motiv. 

 Pikërisht këtu Mùsài (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të!) u revoltua përsëri aq sa nuk mundi të heshtë për vrasjen e 

një fëmije të pafajshëm pa asnjë shkak. Në fytyrën e Mùsàsë (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!) dukeshin qartë shenjat e 

zemërimit, ishte shumë i hidhëruar dhe nuk mund të miratonte 

atë vrasje që ndodhi para syve të tij, prandaj e harroi premtimin e 
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dhënë edhe një herë tjetër dhe kundërshtoi. Vetëkuptohet që 

kundërshtimi i tij kësaj here ishte shumë më i fuqishëm se 

kundërshtimi i mëparshëm, sepse ngjarja ishte shumë barbare dhe 

më e rëndë se e para. Prandaj Musai (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të!) tha: “ai (Mùsài) tha: „A vrave një njeri që nuk ka 

vrarë askënd”, domethënë: ti vrave një njeri të pafajshëm që s‟ka 

bërë asnjë krim që dënohet me ekzekutim kapital: “Vërtet bëre 

një punë shumë të keqe.”. 

 Fjala e ajetit “gulàmen” do të thotë, djalë i ri ose fëmijë, qoftë 

kur ka arritur moshën e pjekurisë seksuale, qoftë kur nuk e ka 

arritur atë moshë. Interpretuesit e Kur‟ànit kanë thënë shumë fjalë 

në lidhje me djalin e vrarë, nëse kishte arritur pjekurinë seksuale 

apo jo. Disa e kanë nxjerrë argumentin prej frazës së ajetit “nefsen 

zekij‟jeten” - “shpirt i pafajshëm, i pastër” dhe kanë thënë se djali nuk 

kishte arritur moshën e pjekurisë seksuale; interpretues të tjerë 

kanë marrë në konsideratë frazën tjetër të ajetit: “bi gajri nefsin” - 

“pa vrarë askënd”. Këtë frazë e kanë si argument për të thënë se 

djali kishte arritur moshën e pjekurisë seksuale, sepse ligjërisht 

ekzekutimi për krimin e vrasjes së një njeriu zbatohet vetëm nëse 

vrasësi ka arritur moshën e pjekurisë seksuale. Gjithsesi nuk 

mund të kemi një fjalë të prerë në lidhje me moshën e djalit të 

vrarë për të cilin bën fjalë ajeti. 

 Fjala tjetër e ajetit “nukren” do të thotë e keqe e urryer. Efekti 

i kësaj fjale është më i fuqishëm se i fjalës “imren”, që erdhi në 

rastin e shpimit të anijes dhe, shkaku për këtë dallim kaq të madh 

është fare i qartë. Veprimi i parë mund të vinte në rrezik disa 

njerëz, por ata e kuptuan rrezikun shumë shpejt, kurse veprimi i 

dytë tregon qartë e prerë se është kryer një krim. 
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Këtu burri i ditur përdori përsëri fjalinë e tij të mëparshme, 

që karakterizohet për një ftohtësi të veçantë, kur ai i thotë Mùsàsë 

(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të!): “Ai (i dituri) tha: „A 

nuk të thashë ty se nuk mund të bësh durim me mua.‟”. 

 Ndryshimi i vetëm me fjalinë e parë është fakti se në këtë 

fjali është shtuar fjala “ty” (në tekstin e ajetit “leke”), në kuptimin 

që për të mirën tënde të thashë. Kjo fjalë e rithekson më shumë 

kuptimin dhe do të thotë: unë e vrava këtë djalë për ty! 
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