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Mirësia e sures “El Enbijâ”  

Tregohet se Profeti më i Nderuar (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke folur për 

mirësinë e sures “El Enbijâ”, ka thënë: “Ai, që lexon suren “El 

Enbijâ”, All'llahu do ia lehtësojë atij llogaridhënien. Atij do t‟ia 

shtrëngojnë dorën dhe do ta përshëndesin të gjithë Profetët, emri i të 

cilëve përmendet në Kur'an” . 

Kurse Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ai që 

lexon suren “El Enbijâ”, nga dashuria për të, është si ai që shoqëron të 

gjithë Profetët në Xhennetin e Lumtur. Ai  është i nderuar në sytë e 

njerëzve në jetën e kësaj bote”. 

Shprehja “nga dashuria për të”, në fakt është çelësi për të 

kuptuar domethënien e tregimeve që na kanë arritur në 

kontekstin e meritës së sureve të Kur'anit. Ajo do të thotë se 

qëllimi nuk është vetëm këndimi dhe shqiptimi i fjalëve, por 

dashuria për përmbajtjen. Është pranuar se dashuria për 

përmbajtjen nuk ka vlerë nëse nuk shoqërohet me punë. Nëse një 

person pretendon se ai e dashuron një sure të caktuar dhe 

ndërkohë veprat e tij bien në kundërshtim me kuptimet e saj, ai në 

të vërtetë mashtron. 

Ne e kemi thënë shumë herë se Kur'ani është libër besimi 

dhe pune. Leximi është pararendësi i mendimit dhe i meditimit, 

që nga ana e vet, është pararendës i besimit dhe i veprimit. 
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Përmbajtja e sures 

 

1- Kjo sure, siç e tregon edhe emërtimi i saj, është surja e 

Profetëve, sepse në të jepen emrat e 16 Profetëve, ku disave prej 

tyre u përmenden shembuj dhe aspekte të jetës së tyre, ndërsa 

disa të tjerë përmenden vetëm si referencë. Ata janë: Musai, 

Haruni, Ibrahimi, Luti, Is‟haku, Jakubi, Nuhu, Dauti, Sulejmani, 

Ejjubi, Ismaili, Idrisi, Dhul-Kifli, Junusi (Dhan Nuni), Zekerija, 

Jahjai (Paqja qoftë mbi ta!). Mbi këtë bazë, themeli i studimeve të 

rëndësishme në lidhje me këtë sure vërtitet rreth programeve të 

Profetëve. 

Përveç këtyre Profetëve, ekzistojnë edhe Profetë të tjerë, të 

cilëve nuk u përmendet emri haptazi në këtë sure, por që flitet 

rreth tyre, si për shembull i Dërguari i All'llahut - Muhammedi 

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

apo Isai, i biri i Merjemes (Paqja qoftë mbi të dy!) 

2- Përveç asaj që u tha më sipër, e veçanta e sureve mekase 

që flasin për botëkuptimet fetare e në mënyrë të veçantë, për 

parimin dhe premtimin, pasqyrohet plotësisht në këtë sure. 

3- Kjo sure në të njëjtën kohë flet për njësimin e Krijuesit, se 

nuk ka krijues dhe as të adhuruar përveç Atij. Po ashtu për 

krijimin e botës mbi bazën e qëllimit dhe të planifikimit, për 

unitetin e ligjeve sunduese në këtë botë, për njësimin e burimit 

dhe të fillimit të jetës dhe të ekzistencës, si dhe për pjesëmarrjen e 

gjithçkaje ekzistuese në problemin e zhdukjes dhe të vdekjes. 
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4- Një anë tjetër e kësaj sureje flet për fitoren e të vërtetës 

mbi të pavërtetën, të njësimit mbi mosbesimin dhe për ushtarët e 

të Drejtit mbi ushtarët e Shejtanit. 

5- Ajo që të tërheq vëmendjen këtu është se kjo sure fillon 

me kërcënimin e njerëzve që neglizhojnë apo injorojnë 

llogaridhënien e ashpër dhe përfundon gjithashtu me kërcënime 

të tjera të kësaj fushe. 

Disa hollësira për jetën dhe veprimtarinë e disa prej 

Profetëve, të cilëve iu përmendet emri në këtë sure, jepen edhe në 

disa sure të tjera, porse konfirmimi në këtë sure i referohet asaj që 

këta kolosë, kur përplaseshin me vështirësitë dhe pengesat, 

gjithnjë ia zgjasnin dorën e kërkesës dhe të ndihmës mirësisë së 

All'llahut dhe mbështetjes së Tij, dhe All'llahu i Madhërishëm 

hapte para tyre rrugët e mbyllura dhe i shpëtonte nga vorbullat 

dhe dallgët e fatkeqësive. 

Ibrahimi, kur u përplas me zjarrin e Nemrudit… 

Junusi, kur ra në barkun e balenës… 

Zekerija, kur pa se Dielli i moshës së tij kishte filluar t‟i 

afrohej perëndimit pa pasur një pasardhës që të mund të 

vazhdonte rrugën e Tij. 

Po ashtu ajo flet për të gjithë Profetët, kur ata binin në 

vështirësi. 
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Ajetet 1 - 5 

          

                      

                          

                     

                            

                         

                  

 

 

Me emrin e All'llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

 

“Po u afrohet njerëzve dita për të dhënë llogari, por ata 

vazhdojnë të jenë të shkujdesur e të shmangur (nga e vërteta). ” 

“Sa herë që atyre u vjen nga Zoti i tyre ndonjë paralajmërim i ri, 

ata e dëgjojnë, duke u tallur me të. ” 
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“Zemrat e tyre janë të hutuara. Ndërsa ata që janë idhujtarë, 

flasin fshehurazi: „A është ky (Muhammedi) diçka tjetër, 

përveçse njeri si ju? Vallë, a do të shkoni ju pas magjisë (së tij), 

kur e shikoni me sytë tuaj? „” 

“(I Dërguari) tha: „Zoti im e di se ç‟flitet qoftë në qiell, qoftë në 

Tokë, Ai dëgjon gjithçka dhe është i Gjithëdijshëm.‟” 

“Ata thonë: Këto janë vetëm ëndrra të turbullta! Ose ai i ka 

trilluar ato. Madje ai është poet. Le të na sjellë një mrekulli, 

ashtu si i kanë sjellë të dërguarit e parë!” 

 

 

Komentimi 

 

Pretekste të ndryshme 

Kjo sure, siç e shpjeguam, fillon me një paralajmërim të 

fortë dhe të ashpër ndaj të gjithë njerëzve, paralajmërim që të 

trondit ndërgjegjen dhe që zgjon të shkujdesurit. Ajo thotë: “Po u 

afrohet njerëzve dita për të dhënë llogari, por ata vazhdojnë të 

jenë të shkujdesur e të shmangur (nga e vërteta)”. 

Puna e atyre njerëzve tregon se shkujdesja dhe neglizhenca 

ka përfshirë tërë qenien e tyre, ndryshe si ka mundësi që njeriu, 

edhe nëse beson në afrimin e llogaridhënies…që është 

llogaridhënie e hollësishme dhe përfundimtare, prapëseprapë nuk 

preokupohet në lidhje me problemet dhe kryen lloj-lloj mëkatesh!! 
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Fjala "ikterebe" ka kuptim më konfirmues sesa fjala 

“afrohet” "karube". Ajo është një tregues se kërkesa e llogarisë 

është shumë e afërt. 

Shprehja “për njerëzit” edhe pse në dukje përmbledh gjithë 

njerëzit dhe tregon se të gjithë ndodhen në shkujdesje, në të 

vërtetë nuk ka asnjë dyshim se janë të përjashtuar nga ky grup ata, 

që kanë në vazhdimësi zemër të ndërgjegjshme dhe vigjilente dhe 

e mendojnë llogaridhënien dhe përgatiten për të.   

E bukura është se ajo thotë se njerëzve po u afrohet dita për 

dhënien e llogarisë dhe jo që njerëzit po i afrohen ditës së dhënies 

së llogarisë, gjë që duket sikur llogaridhënia po shpejton drejt 

takimit të njerëzve. 

Pastaj ndryshimi midis fjalëve “shkujdesje” dhe 

“shmangie” nga njëra anë, mund të jetë se ata janë të shkujdesur 

ndaj afrimit të dhënies llogari, gjë që nga ana e saj shkakton 

shmangien nga ajetet e All'llahut të Madhërishëm. Në fakt, 

shkujdesja nga dhënia e llogarisë është shkak, ndërsa shmangia 

nga e vërteta është pasojë e atij shkaku. Ose ajo që dëshirohet 

është shmangia nga vetë dhënia e llogarisë dhe nga përgatitja për 

t‟u përgjigjur në atë gjykatë madhështore. Me një fjalë, derisa janë 

të shkujdesur dhe neglizhentë, ata nuk e përgatisin vetveten për të 

dhe, si pasojë, e shmangin atë.   

Këtu lind pyetja: Ç‟domethënë afrimi i dhënies llogari dhe i 

Kiametit? 

Disa kanë thënë se ajo që kuptohet prej saj do të thotë se ajo 

që mbetet nga kjo botë është e paktë në krahasim me atë që ka 

ikur prej saj. Prandaj Kiameti do të ndodhë së afërmi - relativisht 
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afër - sidomos sepse kjo është thënë nga i Dërguari më i Nderuar 

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

“Unë dhe Kiameti jemi dërguar si këta të dy”1, duke bërë shenjë me 

gishtin tregues dhe të mesit, të cilët qëndrojnë përkrah njëri-tjetrit.  

Disa të tjerë kanë thënë se kjo shprehje ka ardhur për shkak 

se Kiameti ekziston, gjë që shihet në shembullin e njohur që thotë 

se gjithçka që vjen është e afërt.2 

Midis këtyre dy shpjegimeve nuk ka asnjë papajtueshmëri 

dhe ajeti mund të jetë aludim për të dy rastet. 

Disa prej shpjeguesve, si El Kurtubij, supozojnë se dhënia e 

llogarisë këtu kuptohet si aludim për “Kiametin e vogël”, 

domethënë vdekjen, sepse një pjesë nga dhënia e llogarisë dhe 

shpërblimi për veprat, i vijnë njeriut kur vdes.3 Porse e dukshmja 

e ajetit është se ai i referohet Kiametit të madh.  

Pastaj ajeti që vijon, nxjerr në pah një nga shenjat e 

shmangies së atyre:  

“Sa herë që atyre u vjen nga Zoti i tyre ndonjë 

paralajmërim i ri, ata e dëgjojnë, duke u tallur me të”. Ata nuk 

kanë fatin që të mendojnë, as edhe për një orë, në lidhje me fjalët e 

All'llahut të Lavdishëm, as të meditojnë seriozisht në lidhje me 

ajetet e Tij dhe as të supozojnë që ato ndikojnë në jetën e tyre dhe 

janë pasojë e punës dhe e fatit të tyre. Ata nuk mendojnë për 

dhënien e llogarisë para All‟llahut dhe as në paralajmërimet e 

All'llahut të Madhërishëm. 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, fundi i ajeteve që janë objekt studimi. 
2 “Usul El Kafij”, vëll. 8, f. 81. 
3 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 6, f. 4307. 
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Në fakt, njëri prej shkaqeve të fatkeqësive të injorantëve 

dhe të mendjemëdhenjve është se ata gjithnjë i kanë trajtuar 

porositë dhe mësimet e njerëzve më të mirë, si zbavitje dhe lojra, 

që është edhe shkaku i mosvënies re prej tyre të neglizhencës së 

vet, ndërkohë që, nëse do t‟i kishin trajtuar në mënyrë serioze këto 

këshilla qoftë edhe një herë të vetme, ndoshta fati i jetës së tyre do 

të kishte ndryshuar në atë moment. 

Fjala "dhikrun" “kujtesë” në ajet është tregues për çdo fjalë 

që tërheq vëmendjen dhe zgjon neglizhentët. Shprehja 

“paralajmërim i ri” tregon se librat hyjnorë zbrisnin njëri pas 

tjetrit. Çdo sure prej sureve të Kur'anit dhe çdo ajet prej ajeteve të 

tij përmbajnë domethënie të re, që depërton në zemrat e të 

shkujdesurve me rrugë të ndryshme. Por sa vlerë ka kur të gjitha 

këto merren si tallje e qesëndi. 

Në fakt, ata (të shkujdesurit) frikësohen nga gjithçka e re 

dhe u përmbahen e u gëzohen gjithë besëtytnive të vjetra, që i 

kanë trashëguar nga baballarët dhe gjyshërit, sikur të ishin 

angazhuar përgjithmonë që t‟i kundërviheshin çdo realiteti të ri, 

pavarësisht se baza e përsosjes së njeriut është ngritur mbi faktin 

që ai përballet çdo ditë me probleme të reja. 

Pastaj, me qëllim që të shtojë theksimin, thotë: “Zemrat e 

tyre janë të hutuara...”, sepse ata, me sa duket, e marrin çdo 

problem serioz si argëtim dhe shaka, siç e vë në dukje fjala 

“luajnë”, që paraqitet në formën absolute të kohës së tashme të 

foljes, ndërkohë që në thellësi paraqiten të preokupuar për 

zbavitje dhe gjëra të tjera të pavlera, që i fusin ata në shkujdesje 

ndaj realitetit. Është e natyrshme se këta persona nuk e gjejnë dot 

rrugën e lumturisë dhe as që do kenë mundësinë ta gjejnë atë. 
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Pastaj tregon një aspekt të planeve djallëzore, duke thënë: 

“...Ndërsa ata që janë idhujtarë, flasin fshehurazi: „A është ky 

(Muhammedi) diçka tjetër, përveç njeri si ju?...‟”1 dhe nëse 

s‟është tjetër veçse njeri i zakonshëm, atëherë duhet që veprat e tij 

të jashtëzakonshme dhe ndikimi i fjalëve të tij të jetë magji dhe 

s‟mund të jetë gjë tjetër. “...Vallë, a do të shkoni ju pas magjisë 

(së tij), kur e shikoni me sytë tuaj?  

Thamë se kjo sure ka zbritur në Mekë. Në ato ditë, armiqtë 

e Islamit ishin në kulmin e fuqisë dhe të kundërshtimit. Kush ishte 

ai misionar, që u bënte thirrje atyre saqë këta (nga frika) flisnin 

fshehurazi dhe nuk guxonin të nxirrnin të fshehtat e tyre? Duhet 

të kihet parasysh se Kur'ani thotë se ata kishin frikë edhe të flisnin 

me veten. 

Kjo mund të ndodhte për shkak se ata këshilloheshin në 

lidhje me probleme, që përshkruheshin si planifikim e komplot, 

me qëllim që të dilnin para njerëzve me një qëndrim të përbashkët 

kundër Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Plus që ata nga ana e fuqisë ishin shumë më 

superiorë, por Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dhe myslimanët ishin në anën e  logjikës dhe 

të së drejtës dhe ndikimi i fjalës së tyre ishte më i fuqishëm. Ishte 

pikërisht ky superioritet, ai që i shtynte ata të këshilloheshin 

fshehurazi për të përzgjedhur përgjigjet e fabrikuara përballë 

                                                            
1Në gjuhën arabe, nëse folja është emër i dukshëm, ajo zakonisht vjen në njëjës, 
porse kjo nuk përbën ndonjë rregull të përgjithshëm e të përhershëm. Ajo 
mund të përdoret edhe si folje në formën e shumësit dhe si emër i dukshëm. 
Fjalia: “Vallë, a do të shkoni ju pas magjisë (së tij), kur e shikoni me sytë tuaj? 

- është gjithashtu e këtij lloji. Në këtë fjalor përmenden thënie të tjera të kësaj 
natyre. (Për këtë shih vëllimin e gjashtë – “I'rabul Kur'ani ue Bejenuhu”, f. 282 
me autor Muhidin Ed-Deruish).  
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Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!).  

Sidoqoftë ata (idhujtarët) kanë konfirmuar në thëniet e tyre 

dy probleme:  

Njëri: qenia e Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) njeri dhe tjetri: akuza për magji. Akuza 

të tilla do të përmenden edhe në ajetet e tjera, por Kur‟ani Fisnik u 

kundërvihet, duke u dhënë përgjigjen e merituar. 

Kur'ani u përgjigjet atyre në mënyrë të përgjithshme 

nëpërmjet gjuhës së Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!): “ (I Dërguari) tha: „Zoti im e di se 

ç‟flitet qoftë në qiell, qoftë në Tokë...”. Mos mendoni se sekretet 

dhe komplotet tuaja të fshehta mund t‟i përvidhen Atij, sepse 

“...Ai dëgjon gjithçka dhe është i Gjithëdijshëm”. Ai di gjithçka 

dhe është i mirinformuar për çdo gjë. Ai, jo vetëm që i dëgjon 

fjalët tuaja, por është i mirinformuar edhe për mendimet që ju 

kalojnë nëpër mendjet tuaja, siç është i mirinformuar edhe për atë 

që ndodhet në thellësitë e zemrave tuaja. 

Kur'ani, pasi u referohet dy lloje pretekstesh 

kundërshtuese, flet edhe për katër lloje pretekstesh të tjera. Ai 

thotë: “Ata thonë: „Këto janë vetëm ëndrra të turbullta...!1, duke i 

menduar këto si të vërteta. 

                                                            
1 Fjala “  َأ ْض َأ اٌث  “  (Edgathun) është shumësi i fjalës  “ اٌث  dhe do të   (digthun) “  ِض ْض

thotë: krahë drurësh apo shkarpash të thata. Ndërsa “ألحالم ” (El Ehlam), që 

është shumësi i fjalës “ حُح ْضمٌث” (hulmun), do të thotë “ëndrra”. Përderisa për të 

mbledhur një krah drurë kërkohet mbledhja së bashku e disa gjërave të 
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Nganjëherë i ndryshojnë fjalët e tyre, duke thënë: “...Ose ai 

i ka trilluar ato...” dhe ia atribuojnë trillimin All'llahut. 

Disa herë thonë: “...Madje ai është vjershëtar” dhe se këto 

ajete janë një grumbull i fantazisë së tij prej vjershëtori. 

Në fazën e katërt thonë: Ne e tejkalojmë gjithë këtë: në 

qoftë se ai është dërguar me të vërtetë prej Zotit, atëherë: “...Le të 

na sjellë një mrekulli ashtu si kanë sjellë të dërguarit e parë”. 

Hetimi i këtyre pretendimeve kontradiktore e 

kundërthënëse ndaj Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të tregojë qartë se ato në vetvete 

janë një provë se ata nuk ishin kërkues të së vërtetës, porse qëllimi 

i tyre ishte trillimi i preteksteve dhe nxjerrja e armikut të tyre nga 

logu me çdo çmim dhe vlerë dhe me çfarëdolloj mënyre. 

Ata disa herë e konsideronin atë magjistar, disa herë të tjera 

vjershëtor, disa herë shpifës, disa herë njeri që ngatërron dhe i 

braktis punët, kështu që, duke gjetur shpëtim tek Zoti, ai i 

konsideron ëndrrat e tij të ngatërruara si frymëzim të shenjtë. Disa 

herë të tjera, ata thonë: Pse je njeri? Ndërsa disa herë të tjera e 

përligjin qëndrimin e tyre, duke kërkuar një mrekulli të re, 

pavarësisht gjithë atyre mrekullive. 

Ne nuk kemi ndonjë provë për falsitetin e fjalëve të tyre, 

përveçse këtij mishmashi dhe hallakatjeje, që edhe i vetëm është i 

mjaftueshëm. Por ne, në ajetet që vijnë, do të shohim se Kur'ani do 

                                                                                                                                                 
hapërdara, kjo shprehje u përdor për të emërtuar ëndrrat e trazuara dhe të 

hallakatura.    
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t‟u përgjigjet atyre në mënyrë të vendosur nëpërmjet rrugëve të 

tjera. 

 

 

Hulumtime 

 

A është Kur'ani i krijuar? 

Një sërë shpjeguesish të brendësisë së ajeteve - për 

ekzistencën e fjalës  (muhdeth), në ajetin e dytë të ajeteve që po 

studiojmë - kanë sjellë studime të shumta rreth çështjes nëse fjala e 

Zotit është e krijuar apo jo. Kjo është e njëjta çështje që është 

shtruar në kohën e kalifëve të Beni Abbasëve, duke u bërë objekt 

diskutimesh për shumë vite me radhë. Ato patën tërhequr 

vëmendjen dhe mendimin e një grupi dijetarësh. 

Por sidoqoftë, ne sot e dimë shumë mirë se pjesa më e 

madhe e këtyre problemeve synonin largimin e vëmendjes nga 

problemet kryesore dhe bazore, që lidheshin me çështjet e 

qeverisjes, mënyrën e jetesës së njerëzve dhe të vërtetave 

rrënjësore të Islamit. 

Për ne, sot është bërë e qartë plotësisht se ajo që kërkohet 

nga fjalët e All'llahut është përmbajtja dhe domethënia e tyre. Ato, 

në mënyrë absolute janë të hershme, që do të thotë se gjithnjë kanë 

qenë në mësimet e Zotit. Dija e gjerë e Zotit ka qenë përfshirëse e 

Kur'anit në mënyrë të përhershme. Nëse qëllimi i tyre është për 

këto shprehje, thënie dhe për këtë Shpallje që i zbriti Profetit 
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(Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

s‟ka asnjë dyshim se ai (Kur‟ani) është i krijuar. 

Cili është ai i mençur që thotë se shprehjet e Kur'anit dhe 

fjalët e tij janë të përjetshme? Ose se zbritja e Shpalljes për Profetin 

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

nuk ishte që në fillim punë mesazhi? Mbi këtë bazë, ata vërejnë se 

problemi është i qartë si dielli në të gjitha përmasat e tij. 

Me fjalë të tjera, Kur'ani përmban shprehje dhe 

domethënie. Shprehjet e tij janë kategorikisht të krijuara, por me 

domethënie absolutisht të hershme. Prandaj këtu nuk ka 

absolutisht vend për studime dhe diskutime. 

Për më tepër, a mundet atëherë që të gjitha problemet 

shkencore, shoqërore, politike apo morale në shoqërinë islame, të 

zgjidhen nga ky studim? Përse disa dijetarë të së kaluarës u 

mashtruan me metodat e përsëritura e djallëzore të qeveritarëve 

komplotues e gënjeshtarë? 

Nga këtu themi se disa prej Imamëve të Ehli Bejtit (Paqja 

qoftë mbi ta), pasi kanë qartësuar këto probleme, kanë 

paralajmëruar në lidhje me këto studime dhe kanë bërë thirrje që 

të largohen prej tyre dhe të ndalohen.1  

 

 

 

                                                            
1 Tabarsij, Ihtixhaxh, transmetuar nga tefsiri NuruthThekalejn, vëllimi 3, f. 412. 
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Ajetet 6 - 10 

 

                             

                       

                 

                    

                            

 

“Asnjë vendbanim nga ata që i kemi shkatërruar, nuk ka besuar 

e vallë, a do të besojnë këta?” 

“Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve, u kemi 

shpallur; prandaj, pyetni njerëzit e shkrimeve (të mëparshme), 

nëse ju nuk dini!” 

“Dhe ne nuk i kemi bërë ata (të Dërguarit) trupa që nuk hanë 

ushqim, as nuk kanë qenë të pavdekshëm.” 

“Pastaj, ua kemi përmbushur atyre premtimin e i kemi shpëtuar 

së bashku me njerëzit (besimtarë) që kemi dashur; ndërsa i kemi 

shkatërruar ata që e kanë shkelur kufirin (mohuesit).” 
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“Ne të kemi shpallur Librin, i cili është përkujtesë për ju. Vallë, 

a nuk po kuptoni?” 

 

 

Komentimi 

 

Të gjithë Profetët ishin njerëz 

Thamë se vetëm gjashtë paradokseve dhe citimeve u është 

përsëritur përmendja në ajetet e kaluara. Këto ajete që po 

studiojmë, u japin përgjigje disave në mënyrë të përgjithshme dhe 

bashkarisht dhe disa të tjerave në mënyrë të veçantë dhe specifike. 

Ajeti i parë vë në dukje mrekullitë që propozoheshin prej 

atyre (idhujtarëve), ku kemi parasysh mrekullitë e propozuara 

sipas dëshirave të tyre me qëllim justifikimin. Ai thotë: Të gjitha 

qytetet dhe fshatrat, që kemi zhdukur në të kaluarën, patën 

kërkuar të tilla mrekullira. Por, kur u plotësua kërkesa e tyre, i 

përgënjeshtruan ato. A besojnë ata? “Asnjë vendbanim, nga ata 

që kemi shkatërruar, nuk ka besuar, e vallë a do të besojnë 

këta?” Ai i paralajmëron ata në mënyrë të nënkuptuar se, nëse 

ajetet do të realizoheshin siç propozonin ata dhe prapë nuk do t‟i 

besonin, atëherë zhdukja e tyre do të ishte e pashmangshme. 

Ka mundësi që Kur'ani të theksojë në këtë ajet të gjitha 

paradokset e tyre kontradiktore me njëra-tjetrën. Ai thotë: Ky 

trajtim që u bëhet thirrjeve të Profetëve të vërtetë nuk është i ri. 

Elementë kokëfortë gjithnjë kanë shfrytëzuar të tilla forma dhe si 
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pasojë, fryt i punës dhe i sjelljes së tyre ka qenë vetëm mosbesimi 

dhe pastaj zhdukja dhe vuajtja e dhimbshme. 

Pastaj, ajeti në vazhdim i referohet përgjigjes ndaj 

paradoksit të parë – sidomos - rreth qenies së Profetit (Paqja dhe 

bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) njeri, duke 

thënë: “Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve, u 

kemi shpallur...”. Këtë realitet historik e dinë të gjithë: “...prandaj, 

pyetni njerëzit e shkrimeve (të mëparshme), nëse ju nuk dini!”. 

 

Kush janë njerëzit e shkrimit?  

S‟ka dyshim se shprehja “njerëzit e shkrimit” përfshin nga 

ana gjuhësore të gjithë dijetarët dhe të diturit. Ajeti i sipërm 

sqaron një ligj racional të përgjithshëm në lidhje me problemin (e 

kthimit të injorancës në botë). Burimi dhe guri i provës së ajetit, 

edhe nëse do të ishin njerëzit e shkrimit, kjo nuk e përjashton 

universalitetin e ligjit. Për këtë shkak, dijetarët dhe fakihët 

myslimanë kanë dëshmuar me këtë ajet në lidhje me çështjen  e 

“imitimit të traditës së myslimanëve të zellshëm”. 

Nëse do të shikonim disa tregime që na kanë ardhur nga 

Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta),  do të vëmë re se shprehja “njerëzit e 

shkrimit” është  shpjeguar me Aliun (Paqja qoftë mbi të!),  apo me 

Imamët e tjerë të Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta). Mirëpo, kjo nuk do 

të thotë kufizim, përkundrazi, është shpjegim i vërtetësive të këtij 

ligji të përgjithshëm. Për të shtuar qartësimin e këtij problemi, lexo 

shpjegimin e ajetit 43 të sures “En Nahl” të këtij libri (komentimi). 
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Pastaj ajeti që pason na jep një qartësim më të madh për 

qenien e Profetëve njerëz. Në të thuhet: “Dhe ne nuk i kemi bërë 

ata (të Dërguarit) trupa që nuk hanë ushqim, as nuk kanë qenë 

të pavdekshëm”. Fjalia “hanë ushqim” është theksim i asaj që 

njoftohet në një çështje të mëparshme të Kur'anit, pikërisht në 

lidhje me këtë gjë, që thotë: “Ç‟është ky i Dërguar që ha ushqim 

dhe shëtit nëpër tregje?”1  

Fjalia “nuk kanë qenë të pavdekshëm” është gjithashtu 

plotësim i vetë kësaj domethënieje, sepse ata që i bënin shokë 

All'llahut, thonin se do ishte më mirë të dërgohej ndonjë engjëll në 

vend të njerëzve, pasi engjëjt janë të pavdekshëm dhe as që iu 

afrohet dora e vdekjes! Atyre Kur'ani u përgjigjet se asnjërit prej 

Profetëve të mëparshëm nuk u ishte shkruar të ishin të 

pavdekshëm, kështu që si mund t‟i shkruhej pavdekësia dhe 

“mbetja në këtë botë” të Dërguarit të All'llahut (Muhammedit)?! 

Sidoqoftë, s‟ka dyshim, siç e kemi thënë shumë herë të 

tjera, se udhëheqësi i njerëzimit dhe orientuesi i tyre, duhej të 

ishte nga gjiri i njerëzve, të kishte të njëjtat instinkte, nevoja e 

marrëdhënie, me qëllim që të ndjente dhimbjet dhe vuajtjet e tyre, 

që të mund të zgjidhte rrugët më të mira të mjekimit, i frymëzuar 

nga dijet e tij. Ai duhej të ishte shembull dhe i njëllojtë me të gjithë 

njerëzimin, që shërben si argument për të gjithë. 

Më tej, ajeti paralajmëron dhe kërcënon mohuesit 

këmbëngulës fanatikë, duke thënë: “Ne i patëm premtuar të 

Dërguarit tonë që të shpëtonim ata nga dora e armiqve dhe të 

ndalonim intrigat e këtyre keqbërësve”. “Pastaj, ua kemi 

                                                            
1  Sure “El Furkãn”, ajeti 8. 
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përmbushur atyre premtimin e i kemi shpëtuar së bashku me 

njerëzit (besimtarë) që kemi dashur; ndërsa i kemi shkatërruar 

ata që e kanë shkelur kufirin (mohuesit)”.  

Edhe ajeti i fundit nga ajetet që janë objekt i komentimit, jep 

edhe një herë përgjigje me një fjali të shkurtër e me kuptim të 

thellë për shumicën e paradokseve të idhujtarëve. Në të thuhet: 

“Ne të kemi shpallur Librin, i cili është përkujtesë për ju. Vallë, 

a nuk po kuptoni?” Gjithkush që thellohet në ajetet e këtij Libri, i 

cili është baza e kujtimit, jeta e zemrës, lëvizja e mendimit dhe 

pastërtia e shoqërisë, do të mësojë shumë mirë se ai është një 

mrekulli e qartë dhe e pavdekshme. Dhe, me ekzistencën e kësaj 

mrekullie të provuar, ku duken gjurmët e gojëtarisë nga aspekte të 

ndryshme - nga ana e tërheqjes së jashtëzakonshme, nga ana e 

përmbajtjes, e rregullave dhe e ligjeve, botëkuptimeve dhe dijeve - 

a ende vazhdoni të prisni mrekulli të tjera? Cila mrekulli është në 

gjendje të provojë drejtësinë e thirrjes së të Dërguarit të All'llahut 

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

mirë se kjo? 

Përveç asaj që kaloi, ajetet e këtij Libri deklarojnë se ato nuk 

janë magji, por përkundrazi, janë e vërteta dhe mësime me kuptim 

shumë të pasur e tërheqës. A, përpos gjithë kësaj, përsëri thoni se 

ato janë magji? 

A mund të përshkruhen këto ajete si ëndrra të ngatërruara? 

Si mund të jenë këto ëndrra të ngatërruara, pa asnjë kuptim, 

përballë kësaj gjuhe rrjedhëse dhe të ekuilibruar? Ku është toka e 

ku qielli? 
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A mund t‟i konsiderosh këto ajete gënjeshtra dhe shpifje, 

pavarësisht se gjurmët e sinqeritetit duken qartë në çdo vend të 

tyre? 

Për sa i përket asaj që ai është vjershëtor, dihet se poezia 

vërtitet rreth boshtit të fantazisë, ndërsa ajetet e Librit vërtiten 

rreth realitetit dhe të vërtetës. 

Shkurtimisht, thellimi në këtë Libër dhe studimi i tij provon 

se këto pretendime janë të kundërta e kontradiktore dhe aspak 

harmonike. Ato janë fjalë që hidhen nga ana e paragjykuesve 

injorantë. 

Shpjeguesit janë ndarë në lidhje me domethënien e fjalës 

“përkujtesë për ju” në ajetin e lartpërmendur, duke na dhënë 

shpjegime të ndryshme. 

Disa thonë se qëllimi i saj është se ajetet e Kur'anit janë 

burim ndërgjegjësimi dhe përkujtimi ndër elementët e shoqërisë, 

siç thotë Kur'ani në një vend tjetër: “Prandaj këshillo me Kur'an 

këdo që ka frikë paralajmërimin.”.1 

Të tjerë kanë thënë: qëllimi i kësaj domethënieje është se ky 

Kur'an do jua lartësojë emrat dhe pozitën tuaj në këtë botë. Me një 

fjalë, ai, o besimtarë myslimanë, është bazë e krenarisë dhe e 

nderit tuaj, ose: o ju arabë, që ju ka zbritur Kur'ani në gjuhën tuaj, 

nëse ai do ju merrej, atëherë për ju nuk do të kishte as emër e as 

hije në botë. 

Disa të tjerë thonë: Ajo që synohet këtu është se All'llahu 

kujton në këtë Kur'an çdo gjë për të cilën keni nevojë për 

                                                            
1 Sure “Kãf”, ajeti 45. 
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problemet e kësaj bote, apo në fushën e sjelljeve më të larta 

morale. 

Pavarësisht se këto shpjegime nuk vijnë në kundërshtim 

me njëri-tjetrin dhe mund të përmblidhen në shprehjen 

“përkujtesë për ju”, në fakt shpjegimi i parë duket më i qartë. 

Nëse do thuhej: si ka mundësi që ky Kur'an të jetë bazë e 

ndërgjegjësimit dhe e vigjilencës, ndërkohë që shumë prej 

idhujtarëve e kanë dëgjuar këtë por nuk i kushtojnë vëmendje? 

Ne kemi thënë se ekzistenca e Kur'anit si shpëtimtar dhe 

paralajmërues nuk do të thotë se ai ua imponon njerëzve këtë 

ndërgjegjësim, sepse ky i fundit kushtëzohet me dëshirën dhe 

vendosmërinë e njeriut dhe me zgjedhjen e tij për t‟i hapur ose jo, 

dritaret e zemrës së tij ndaj Kur'anit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

26 

Ajetet 11 – 15 

 

                        

                           

                       

                       

 

“Sa e sa vendbanime, banorët e të cilëve kanë qenë mohues, i 

kemi shkatërruar; e pas tyre kemi ngritur popuj të tjerë!” 

“Kur e ndienin dënimin Tonë, ata iknin me të shpejtë.” 

“Mos ikni! Kthehuni atje, në luksin tuaj dhe në pallatet tuaja, se 

ju do të pyeteni.” 

“Ata do të thonë: „Mjerë ne, me të vërtetë, kemi qenë të 

padrejtë!‟” 

“Këto rënkime të tyre nuk pushuan, derisa Ne i palosëm si 

drithë i korrur.” 
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Komentimi 

 

Si ranë të padrejtët në dorën e ndëshkimit?  

Këto ajete sqarojnë fatin e idhujtarëve dhe të mosbesuesve, 

duke e krahasuar atë me fatin e kombeve të shkuara, dhe kjo pas 

studimit të mëparshëm lidhur me ta. Ajeti i parë thotë: “Sa e sa 

vendbanime, banorët e të cilëve kanë qenë mohues, i kemi 

shkatërruar, e pas tyre kemi ngritur popuj të tjerë!”. 

Është për t‟u theksuar se shprehja “i kemi shkatërruar” do 

të thotë “thyerje e shoqëruar me ashpërsi”, madje disa herë vjen 

me kuptimin e thërrmimit dhe të copëtimit. Duke pasur parasysh 

edhe theksimin  e padrejtësisë dhe të tiranisë së këtyre kombeve, 

ajo të jep të kuptosh se Zoti i Madhërishëm ka përgatitur 

ndëshkimin dhe shpagimin më të fuqishëm për kombet keqbërëse 

dhe tiranike. 

Ajeti vë në dukje në mënyrë të nënkuptuar se nëse ju 

mësoni historinë e paraardhësve dhe nëse do ta studioni atë, do të 

dini se kërcënimet e Profetit të Islamit nuk kanë qenë  shaka apo 

thënie kuturu, por e vërteta e hidhur, për të cilën duhet të 

mendoni. 

Në këtë kuadër, ajeti sqaron gjendjen e atyre, kur zgjerohet 

rrethi i torturës për të përfshirë shtëpitë e tyre të ngritura dhe 

pamundësinë e tyre përballë ndëshkimit hyjnor. Ai thotë: “Kur e 

ndjenin dënimin Tonë, ata iknin me të shpejtë”1 njëlloj si 

                                                            
1 Fjala “ikin me të shpejtë” ( الركض ) vjen me kuptimin e ikjes së vetë njeriut, apo 
me kuptimin e ikjes së anijes apo kafshës. Në disa raste të tjera, ajo vjen në 
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mbeturinat e ushtrisë së mundur, që shohin shpatat e armikut që 

iu janë drejtuar nga pas dhe, si pasojë, shpërndahen në të gjitha 

drejtimet. 

Atyre, si qortim dhe sharje, u thuhet: “Mos ikni! Kthehuni 

atje, në luksin tuaj dhe në pallatet tuaja, se ju do të pyeteni.”.  

Kjo shprehje mund të tregojë se ata, duke qenë të zhytur në 

atë bollëk të madh, i kthenin të zhgënjyer e pa gjë lypësat dhe 

nevojtarët, që plot shpresë trokisnin vazhdimisht në dyert e tyre. 

Ky ajet u thotë atyre: “kthehuni dhe riktheni atë pamje të 

mallkuar”, që në të vërtetë është një lloj talljeje dhe qortim për ta.  

Disa shpjegues supozojnë se fjalia “se ju do të pyeteni” 

është një aludim për mundësinë dhe pasurinë e atyre 

(mosbesuesve) në këtë botë, ku qëndronin në qoshe plot 

pompozitet dhe mendjemadhësi, ndërkohë që shërbyesit vinin tek 

ata në mënyrë të njëpasnjëshme, duke i pyetur nëse kishin ndonjë 

problem apo punë që të mund t‟ua plotësonin. 

Po kush i ka thënë këto fjalë? Ajeti nuk e tregon një gjë të 

tillë. Mundet të jetë thirrje me anën e engjëjve të All'llahut apo të 

Profetëve dhe të Dërguarve të Tij, ose thirrje që del nga thellësia e 

ndërgjegjes dhe arsyes së tyre. 

Në realitet, ajo është thirrje hyjnore, që u drejtohet atyre: 

Mos ikni, por kthehuni. Ajo vjen tek ata  në njërën prej këtyre tre 

rrugëve. 

                                                                                                                                                 
kuptimin e përplasjes së këmbës për tokë, si për shembull: “bjeri me shqelm 
këtij legeni të ftohtë apo të nxehtë”. 
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E bukura është se ajo përqendrohet veçanërisht tek banesa, 

si një ndër të mirat materiale dhe kjo ndoshta për shkak se një 

ndër mjetet e para të stabilitetit të njeriut është pasja e një strehe të 

përshtatshme ose sepse njeriu shpenzon të ardhurat më të mëdha 

të jetës së tij për shtëpinë e vet dhe sepse vartësia dhe vëmendja e 

tij kryesore shkon për banesën. 

Sidoqoftë, ata e kuptojnë në këtë kohë të vërtetën e 

problemit. E shohin atë me të cilën talleshin e bënin shaka para se 

t‟iu bëhej e qartë plotësisht dhe në mënyrë serioze. Kështu që 

vikamat e tyre filluan të lartësoheshin duke thënë: “Ata do të 

thonë: „Mjerë ne, me të vërtetë kemi qenë të padrejtë!‟”.  

Por ky ndërgjegjësim i detyruar i njeriut, që ndodh kur ky 

përballet me pamjet e ndëshkimit, nuk ka asnjë vlerë, nuk ndikon 

në ndryshimin e fatit të tij. Prandaj Kur'ani, në ajetin e fundit të 

ajeteve që po studiojmë, shton: “Këto rënkime të tyre nuk 

pushuan, derisa Ne i palosëm si drithë i korrur”. Me një fjalë, i 

përplas ata për tokë si drithin e korrur, dhe qyteti i tyre, të cilin e 

ka mbuluar jeta, lëvizja dhe ndërtimi, kthehet në një varrezë të 

shkatërruar e të errët. Si pasojë, ata kthehen në trupa pa jetë.1 

 

 

 

                                                            
1 “Trup i pajetë” ( خَأ مد ) vjen nga fjala “fikje”, me kuptimin “fikja e zjarrit”. 

Pastaj u përdor për çdo gjë që humbet lëvizjen, aftësinë dhe aktivitetin e vet.  
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Ajetet 16 – 18 

 

                              

                           

                                

 

 “Ne nuk e kemi krijuar qiellin dhe Tokën e ç‟gjendet në mes 

tyre, për të luajtur (pa qëllim).” 

“Sikur të donim argëtim, Ne do ta bënim me gjërat pranë Nesh 

(si engjëjt, hyrijet etj.), nëse do të bënim diçka të tillë.” 

“Por Ne e godasim të pavërtetën, me të vërtetën, e cila e 

shkatërron atë dhe ajo zhduket. Dhe, mjerë për ju, për atë që i 

vishni (All'llahut!)” 
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Komentimi 

 

Krijimi i Qiellit dhe i Tokës nuk është argëtim 

Ajetet e mëparshme e pasqyruan këtë të vërtetë, pra që 

keqbërësit e pafe nuk besojnë së ekziston ndonjë qëllim apo synim 

për krijimin e tyre, përveçse të hanë, të pinë dhe të zhyten në 

kënaqësi. Ata mendojnë se bota nuk ka ndonjë qëllim. Por Kur‟ani 

Fisnik, në ajetet që do të studiojmë tani, me qëllim hedhjen poshtë 

të mendimeve të këtij lloji dhe afirmimin e ekzistencës së një 

qëllimi të lartë dhe qiellor pas krijimit të botës mbarë, sidomos të 

njerëzimit, thotë: “Ne nuk e kemi krijuar qiellin dhe Tokën e 

ç‟gjendet në mes të tyre, për të luajtur (pa qëllim)”.  

Kjo tokë e gjerë, ky qiell i paanë dhe gjithçka e larmishme 

dhe e mrekullueshme që gjendet nëpër hapësirat e tyre, provojnë 

se ekziston një qëllim i rëndësishëm për krijimin e tyre…Sigurisht, 

qëllimi është të sqarohet fuqia e Krijuesit Madhështor, nxjerrja në 

pah e një ane të madhështisë së Tij, dhe nga ana tjetër që të 

shërbejë si provë për Jetën e Përtejme. Për sa i përket kësaj 

zhurmnaje dhe llafollogjie, përderisa ndodhin vetëm për pak ditë, 

ato nuk kanë asnjë kuptim. 

A mundet njeriu të ndërtojë një pallat në mes të shkretëtirës 

dhe ta pajisë atë me të gjitha mjetet, me qëllim që të pushojë aty 

vetëm një orë të vetme - gjatë gjithë jetës së tij - kur të kalojë 

andej? 

Me pak fjalë: Nëse hedhim vështrimin mbi këtë botë të 

madhe nga pikëpamja e të pafeve, do ta shohim atë si diçka që 
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nuk ka ndonjë vlerë dhe as qëllim. Vetëm besimi në atë që është 

parimore si dhe në Botën e Përtejme, është ai që krijon motivin 

dhe qëllimin.  

Pastaj, ajeti në vijim thotë: Tashmë që u provua se bota ka 

një qëllim, s‟ka dyshim se qëllimi i këtij krijimi nuk ka qenë 

argëtim i All'llahut të Madhërishëm. Një argëtim i tillë është i 

pamundur sepse: “Sikur të donim argëtim, Ne do ta bënim me 

gjërat pranë Nesh (si engjëjt, hyrijet etj.), nëse do të bënim diçka 

të tillë”. 

Fjala “lojë” do të thotë “punë pa qëllim”, ndërsa fjala 

“argëtim” aludon për qëllime të paarsyeshme dhe zbavitjeje. Ky 

ajet sqaron dy të vërteta: 

E para: Ai, duke vënë në dukje fjalën “sikur” (لَأو), që në 

gjuhën arabe tregon përmbajtje, thekson se është e pamundur që 

qëllimi i Zotit të jetë argëtimi. 

E dyta: Nëse supozohet se qëllimi ka qenë argëtimi, atëherë 

duhet të ishte një argëtim që i përshtatej Atij, sikur të ishte nga 

bota abstrakte e të tjera të këtij lloji dhe jo nga bota materiale e 

kufizuar.1 

                                                            
1 Disa shpjegues i konsiderojnë ajetet e mësipërme si aludim për të mohuar 

botëkuptimet e të krishterëve, domethënë ata mendojnë se argëtimi ka 

kuptimin “burrë, grua dhe fëmijë”. Ata thonë se ajeti u përgjigjet atyre duke 

thënë: Nëse ne do donim të zgjidhnim shoqen dhe fëmijën, nuk do t‟i zgjidhnim 

nga raca njerëzore. Por ky shpjegim nga shumë aspekte nuk duket i 

përshtatshëm. Nga këto aspekte përmendim se lidhja  e ajeteve të mësipërme 

me ajetet e mëparshme do të këputet, ndërsa aspekt tjetër është se fjala 

“argëtim”, sidomos nëse vjen pas fjalës “lojë”, do të thotë thjesht “argëtim” dhe 

jo “grua” apo “fëmijë”. Ndërkohë, fjalitë “Ne godasim” dhe “thyejmë trutë” 
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Pastaj, me një ton të prerë, me qëllim që të hedhë poshtë 

hamendësimet e injorantëve xhahilë që mendojnë se nuk ka 

ndonjë qëllim për krijimin e botës, se ajo është vetëm argëtim dhe 

lojë, Kur'ani thotë se kjo botë është një tërësi e vërtetë dhe 

objektive dhe se baza e saj nuk është ngritur mbi të pavërteta: 

“Por Ne e godasim të pavërtetën me të vërtetën, e cila e 

shkatërron atë dhe ajo zhduket...” Së fundmi, All'llahu thotë: 

“...Dhe mjerë për ju për atë që i mveshni  (All'llahut). ”. E 

megjithatë ju flisni për mosqëllimin e krijimit. 

Me një fjalë, Ne i vëmë provat racionale, deduksionet e 

qarta dhe mrekullitë e argumentuara përballë mendimeve dhe 

iluzioneve të kota, me qëllim që të avullojnë dhe zhduken këto 

iluzione në vështrimin e dijetarëve, të poseduesve të mendimit 

dhe të opinionit. 

Provat për njohjen e All'llahut janë të qarta e po kështu 

edhe provat për ekzistencën e Botës Tjetër dhe vërtetësisë së 

Profetëve. E drejta mund të dallohet nga gënjeshtra plotësisht 

vetëm nëse personi nuk do ishte prej kokëfortëve. 

Meriton vëmendje folja “Ne godasim” (نقذف), që vjen nga 

fjala “flak” (قذف). Këtu vjen me kuptimin “hedh”, sidomos nga një 

distancë e largët. Meqë hedhja vjen nga larg, ajo karakterizohet 

nga një shpejtësi dhe fuqi më e madhe. Kjo shprehje tregon 

aftësinë e fitores së të vërtetës mbi gënjeshtrën. Edhe fjala “mbi” 

 .e mbështet këtë kuptim (على)

                                                                                                                                                 
kanë ardhur në formën e foljes së mënyrës dëftore, që është tregues i vazhdimit 

të kësaj praktike. 
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Fraza “jedmiguhu”, sipas thënies së Rragib, do të thotë 

“thyerje e kafkës dhe e truve”,  që konsiderohen si pika më e 

ndjeshme në trupin e njeriut; është një shprehje shumë oratorike e 

triumfit të ushtarëve të së vërtetës, e triumfit të dukshëm dhe 

përfundimtar. 

Shprehja “nëse” (إَذا) nënkupton se ne, edhe në burime ku 

nuk duket e as pritet fitorja e të vërtetës në to, do të zbatojmë këtë 

praktikë. Kurse fjala  “zhdukje”, (زاىق), që do të thotë “diçka që 

zhduket”, është konfirmim i këtij synimi. 

   

 

Hulumtime 

 

Qëllimi i krijimit 

Ndërkohë që materialistët nuk e njohin qëllimin e krijimit, 

sepse mendojnë se natyra mendje, ndjenja dhe qëllimi i humbur, 

është ajo që ka filluar krijimin dhe, nisur prej këtu, mbështesin 

gjepurat dhe padobinë e tërësisë së krijimit, të gjithë filozofët 

teologë dhe pasuesit e feve mendojnë se ekziston një qëllim i lartë 

për krijesat, sepse Krijuesi është i aftë, i urtë dhe i ditur dhe është 

e pamundur që Ai të bëjë një punë të padobishme. 

Këtu lind pyetja: Cili është qëllimi? 

Nganjëherë, si pasojë e vlerësimit të All'llahut të 

Madhërishëm për vetet tona, ne bëjmë pyetjen: A kishte nevojë 
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All'llahu dhe a i mungon Atij gjë? A dëshironte, me krijimin e 

ekzistencës, përfshirë këtu njeriun, të mbyllte një boshllëk dhe të 

përballonte nevojat e Tij? 

A ka Ai nevojë për adhurimin tonë, lutjet dhe bisedat tona 

të fshehta? A kërkonte të njihej pasi Krijuesi i krijesave nuk njihej? 

Por siç e kemi thënë, krahasimi midis All'llahut dhe krijimit 

të Tij është një gabim i madh, pasi ky krahasim nuk është i drejtë 

dhe përbën pengesën më të madhe për njohjen e cilësive të 

All'llahut. Prandaj, themeli i këtij studimi është që të mësojmë se 

All'llahu i Madhërishëm nuk na ngjan neve në asgjë. 

Përgjigje: Njeriu është një qenie e kufizuar në të gjitha 

drejtimet. Prandaj, të gjitha përpjekjet tona synojnë të plotësojnë 

mungesat dhe nevojat tona. Ne mësojmë për t‟u bërë të ditur dhe 

kështu fshijmë të metën që konsiston në injorancën tonë. Po ashtu, 

ne synojmë të punojmë dhe të fitojmë (të mira materiale) për të 

luftuar varfërinë; përgatisim ushtri dhe forca, me qëllim që të 

plotësojmë nevojat tona përballë armikut; madje përpiqemi edhe 

për problemet morale, për edukimin e vetes dhe integrimin moral 

e shpirtëror. Synimi dhe lodhja në të gjitha këto drejtime bëhet me 

qëllim të plotësimit të nevojave dhe mungesave… 

Por, a është e logjikshme që ekzistenca absolute dhe e 

pakufishme në të gjitha fushat (vepra, mundësitë dhe fuqia e Tij e 

pakufishme, që nuk vuan nga asnjë mungesë në ekzistencë) të 

punojë për zhdukjen e mungesave të Tij?  

Nga kjo analizë del qartë se, nga njëra anë, krijimi nuk 

është bërë kot dhe, nga ana tjetër, qëllimi i krijimit nuk i dedikohet 

Krijuesit. Këtu shumë thjesht mund të vijmë në konkluzionin se 
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qëllimi, pa asnjë dyshim dhe në mënyrë vendimtare, është një 

punë që na përket vetëm neve. 

Duke patur parasysh këtë paraqitje, mund të kuptohet se 

qëllimi i krijimit është perfeksioni dhe lartësimi ynë dhe asgjë më 

tepër. 

Me fjalë të tjera, bota e ekzistencës është si të thuash një 

shkollë për perfeksionin tonë në fushën e dijes; kopsht fëmijësh 

për edukimin dhe ndreqjen e veteve tona; tregtore për të fituar të 

ardhura morale; tokë e pasur bujqësore e përshtatshme për të 

prodhuar lloje të ndryshme prodhimesh njerëzore. 

Po, “Kjo botë është një fushë të mbjellash për Botën Tjetër"1 … 

është shtëpia e sinqeritetit për ata që i besojnë të vërtetës; shtëpi 

pasurimi për ata që furnizohen prej saj dhe shtëpi predikimi për 

ata që marrin prej saj mësimin2… 

Ky karavan ka lëvizur nga bota e hiçit dhe marshon gjithnjë 

drejt pafundësisë. 

Kur'ani i Lavdishëm, në ajetet e ndryshme vë në dukje 

shkurtimisht, por me kuptime shumë të thella, nga njëra anë, 

ekzistencën e një qëllimi të caktuar të krijimit dhe, nga ana tjetër, 

ai e personalizon këtë qëllim dhe e sqaron atë. 

Në plan të parë, ai thotë: “Vallë, a mendon njeriu se do të 

mbetet pa përgjegjshmëri?”3  

                                                            
1 Bihãru “El Enuãr”, vëll. 67, f. 225.  
2 “Nehxh El Belaga”, “El Kalimãtu El Kisãr”, fjala 131. 
3 Sure “El Kijãme”, ajeti 36. 
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“Mos vallë keni menduar që Ne ju kemi krijuar kot dhe 

që nuk do të ktheheshit te Ne (për t‟ju gjykuar)?”1 

“Ne nuk e kemi krijuar qiellin e tokën  dhe ç‟gjendet në 

mes të tyre kot. Kështu mendojnë vetëm ata që nuk besojnë.”2 

Nga ana tjetër, ai (Kur'ani) e ka bërë qëllimin e krijimit në 

disa ajete nënshtrim dhe adhurim për All'llahun, duke thënë: 

“Xhindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më 

adhurojnë.”3. Është e ditur se adhurimi është një praktikë 

edukimi për njeriun në shumë dimensione… Adhurimi, në 

kuptimin e vet të përgjithshëm, që është dorëzim ndaj urdhrit të 

All'llahut, e perfeksionon shpirtin e njeriut në përmasa të 

ndryshme, hollësirat e të cilit i kemi sqaruar në shtesat e ajeteve të 

lidhura me adhurimet e ndryshme. 

Ai (Kur'ani) thotë: Nganjëherë qëllimi i krijimit është zgjimi 

dhe ndërgjegjësimi juaj si dhe forcimi i besimit tuaj. “All'llahu 

është Ai, që ka krijuar shtatë qiej dhe po aq toka. Urdhrat e Tij 

zbresin përmes tyre që ju ta dini se All'llahu është i Fuqishëm 

për çdo gjë dhe se Ai përfshin gjithçka në diturinë e Tij.”.4 

Disa herë, ai (Kur'ani) thotë: Qëllimi i krijimit është 

përzgjedhja e punës tuaj të mirë. “Ai i ka krijuar jetën dhe 

vdekjen, për t‟ju provuar se kush prej jush do të veprojë më 

mirë.”.5 

                                                            
1 Sure “El Mu‟minûn”, ajeti 115. 
2 Sure “Sãd”, ajeti 27. 
3 Sure “Edh Dhãrijãt”, ajeti 56. 
4 Sure  “Et Tãlãk”, ajeti 12. 
5 Sure “El Mulk”, ajeti 2.              
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Tre ajetet e lartpërmendura, ku secili prej tyre nënvizon një 

prej tre përmasave të ekzistencës së njeriut -ndërgjegjen dhe 

besimin, moralin, punën- tregojnë qëllimin e perfeksionit të 

krijimit, që i kthehet vetë njeriut. 

Tërheqim vëmendjen se, meqë ajetet e Kur'anit nuk 

përmbajnë fjalën perfeksion, disa imagjinonin se ajo është një 

mendim i importuar. Por përgjigjja për këtë imagjinatë dhe 

paradoks është e qartë, sepse ne nuk kemi të bëjmë me shprehje të 

veçanta. Kuptimi i fjalës “prefeksion” dhe besueshmëria e saj janë 

të qarta në ajetet e lartpërmendura të Kur'anit. Pastaj, a nuk është 

dija besueshmëri e qartë…? Apo, a nuk janë nënshtrimi dhe puna 

e mirë pjesë e besueshmërisë?! 

Në ajetin 17 të sures “Muhammed” lexojmë thënien e të 

Madhërishmit: “Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, Ai ua 

shton udhëzimin dhe u jep devotshmëri e vetpërmbajtje.”. Fjala 

"shton"  në këtë ajet tregon për përsosurinë?! 

Këtu lind pyetja: Derisa qëllimi është perfeksioni, atëherë 

përse All'llahu nuk e krijoi njeriun të plotë që nga fillimi, që të 

mos kishte nevojë për t‟u hyrë gjithë këtyre etapave të 

perfeksionimit? 

Përgjigje: Baza e këtyre paradokseve është neglizhenca ndaj 

kësaj pike dhe pikërisht ndaj faktit se elementi origjinal i 

perfeksionit është perfeksionimi i përzgjedhur. Me fjalë të tjera, 

perfeksionimi do të thotë që njeriu t‟i futet rrugës vetë, me 

vullnetin dhe vendosmërinë e vet. Nëse do ta merrnin për dore 

dhe ta dërgonin me forcë dhe imponim, atëherë kjo nuk do të 

ishte as përzgjedhje dhe as perfeksionim. 
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Për shembull: Nëse njeriu do të shpenzonte një qindarkë 

nga paratë e tij me vullnetin dhe këmbënguljen e vet, ai do bënte 

aq rrugë në drejtim të perfeksionit moral sa edhe masa e parave të 

shpenzuara. Ndërsa, nëse do të imponohej për të shpenzuar 

miliona nga pasuria e tij, ai nuk do të përparonte edhe një hap të 

vetëm në atë rrugë. Prandaj Kur'ani e ka shpallur këtë të vërtetë 

në ajete të ndryshme, që tregojnë se All'llahu i Madhërishëm, nëse 

do dëshironte, do t‟i impononte njerëzit që të besonin, porse ky 

besim nuk do të kishte vlerë për ta. “Sikur të donte Zoti ynë, do 

të besonin të gjithë ata që gjenden në tokë.”.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sure ”Jûnus”, ajeti 99. 
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Ajetet 19 – 25 

 

                             

                            

                              

                        

                          

                              

                             

       

 

“Atij i përket gjithkush që gjendet në qiej dhe në Tokë. Ata që 

janë tek Ai (engjëjt), nuk ngurrojnë për të adhuruar Atë e nuk 

ndiejnë lodhje.” 

“Por e lavdërojnë vazhdimisht (Atë) natën dhe ditën.” 
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“Vallë, a mos i kanë marrë zotat prej dheu, që të ishin në 

gjendje t‟i ngjallnin të vdekurit?” 

“Sikur në qiej dhe në Tokë të kishte zota të tjerë, përveç 

All‟llahut, si qiejt, ashtu edhe Toka do të shkatërroheshin. Qoftë 

i lavdëruar All‟llahu, Zoti i Fronit dhe i lartësuar mbi çka ia 

veshin Atij!” 

“Ai nuk mund të pyetet për atë që punon, kurse ata do të 

pyeten.” 

“Vallë, a adhurojnë ata të tjerë zota, në vend të Atij?! Thuaj: 

„Sillni provën tuaj!‟ Ky është mesazhi për ata që janë me mua 

dhe i atyre që kanë qenë para meje, por shumica e tyre nuk e di 

të Vërtetën dhe shmangen nga ajo”. 

“Ne nuk kemi nisur asnjë të Dërguar para teje, që të mos i kemi 

shpallur se: „S‟ka zot tjetër përveç Meje, andaj më adhuroni 

(vetëm) Mua!‟” 

 

 

Komentimi 

 

E keqja buron nga paragjykimi 

Në ajetet e kaluara thamë se bota e ekzistencës nuk është 

bërë kot dhe pa asnjë qëllim. Nuk ka as shaka e as kotësi, as lojë e 

as argëtim, por ka një qëllim perfeksionist dhe delikat për njeriun. 
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Përderisa ishte e mundur të ekzistonte ky supozim, 

domethënë: çfarë nevoje ka Zoti për besimin dhe adhurimin tonë? 

Ajetet që po studiojmë i përgjigjen së pari këtij supozimi, 

duke thënë: “Atij i përket gjithkush që gjendet në qiej dhe në 

Tokë. Ata që janë tek Ai (engjëjt) nuk ngurrojnë për të adhuruar 

Atë e nuk ndjejnë lodhje.”.1  

“Por e lavdërojnë Atë vazhdimisht natën dhe ditën.” 

Në këto kushte, ç‟nevojë ka për nënshtrimin dhe adhurimin 

tuaj? Të gjithë ata engjëj të afërt janë të preokupuar të madhërojnë 

natë e ditë. I Madhërishmi nuk ka nevojë as edhe për adhurimin e 

tyre. Nëse urdhëroheni të besoni, të kryeni vepra të mira dhe të 

nënshtroheni, e gjitha kjo është në dobinë tuaj. 

Këtu është gjithashtu një pikë që tërheq vëmendjen: Në 

sistemin e skllavërisë dhe të zotërinjve, sa më shumë që skllavi 

afrohej me zotërinë e tij, aq më shumë pakësohej nënshtrimi i tij 

ndaj zotërisë, sepse ai e preferonte atë më shumë dhe si pasojë, 

zotëria ia kishte nevojën më shumë. Ndërsa në sistemin e 

nënshtrimit të krijesës ndaj Krijuesit, problemi paraqitet në të 

kundërt. Sa më shumë që engjëjt dhe fqinjët e Zotit i afrohen Zotit 

të Madhërishëm, aq më shumë rritet adhurimi i tyre.2 

                                                            
1 Fjala “jestehsirune” në origjinë vjen nga fjala “hasrun”, që do të thotë “zbulim 

i maskës” apo “hapje e perdes nga diçka që paraqitet e mbuluar prej saj”. Pastaj 

është përdorur me kuptimin e lodhjes dhe debulesës. Duket sikur në këtë rast 

harxhohen të gjitha fuqitë e njeriut dhe nuk mbetet asgjë e fshehur në trupin e 

tij. 
2 “Tefsiri Mizan”, fundi i ajetit në fjalë. 
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Pasi ajetet e kaluara mohuan kotësinë dhe mungesën e 

qëllimit të botës së ekzistencës dhe u pranua se kjo botë ka një 

qëllim të shenjtë, këto ajete i referohen studimit të problemit të 

njësimit të objektit të adhurimit dhe krijuesit të kësaj bote. “Vallë, 

a mos i kanë marrë zotat prej dheu, që të ishin në gjendje t‟i 

ngjallnin të vdekurit?”.1 

Kjo fjali në fakt, vë në dukje se objekti i adhurimit duhet të 

jetë krijues, sidomos krijues i jetës, sepse ajo zbulon aspektet e 

krijimit dhe vërtetësinë e tij. Kjo, në të vërtetë, i ngjan asaj që 

lexojmë në ajetin 73 të sures “El Haxhxh”: “Idhujt që ju i 

adhuroni në vend të All'llahut, nuk mund të krijojnë as edhe 

një mizë, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë”. Në këtë 

situatë, si mundet që ata të jenë të gatshëm për adhurim? 

Shprehja “zotat prej dheu” nënkupton idhujt dhe objektet e 

adhurimit, që i përgatisnin me gurë dhe drurë. Ata mendonin se 

ato qeverisnin qiejt. 

Ajeti që pason, hedh dritë mbi një provë të qartë: mohimin 

e zotave dhe perëndive të idhujtarëve. Ai thotë: “Sikur në qiej 

dhe në Tokë të kishte zota të tjerë përveç All'llahut, si qiejt, 

ashtu dhe Toka do të shkatërroheshin. Qoftë i lavdëruar 

All'llahu, Zoti i Fronit dhe i lartësuar mbi çka i mveshin Atij!”  

                                                            
1 Fjala “jenshurune” vjen nga “nesher”, që do të thotë se “çmonton një lëmsh të 

ngatërruar”. Ky është një epitet  i krijimit dhe i përhapjes së krijesave në të 

gjitha anët e botës dhe në qiell. Disa shpjegues këmbëngulin se kjo fjali 

konsiderohet si aludim për Botën e Premtuar dhe kthimin e të vdekurve në jetë 

rishtazi. Por, me njohjen e ajeteve që pasojnë, do të bëhet e qartë se fjala këtu 

është për Njësimin e All'llahut, i Cili është Ai i vërteti që meriton të adhurohet, 

dhe nuk nënkuptohet Bota e Përtejme dhe jeta pas vdekjes. 
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Këto pretendime të pavërteta dhe këta zota të krijuar dhe 

perëndi të supozuara, s‟janë tjetër veçse iluzione dhe hapësirë e 

madhështisë se shenjtë të Tij, që nuk mund të njolloset me të tilla 

raporte. 

 

 Prova e pengimit të ndërsjellë 

Prova e paraqitur në ajetin e lartpërmendur, që provon 

njësimin dhe mohon zotat, ndërsa paraqitet e thjeshtë dhe e qartë, 

është një ndër provat filozofike precize të këtij kapitulli. Dijetarët e 

përmendin atë duke iu referuar si “Prova e pengimit të 

ndërsjellë”. Thelbin e kësaj prove mund ta përmbledhim me sa 

vijon:  

Ne, pa asnjë dyshim, shohim një sistem të vetëm drejtues 

në këtë botë, që është një sistem harmonik në të gjitha drejtimet. 

Ai karakterizohet nga ligje të forta që zbatohen si në tokë ashtu 

dhe në qiell. Programet e tij përputhen njëri me tjetrin dhe pjesët e 

tij janë proporcionale dhe simetrike. 

Harmonia e ligjeve dhe e sistemit të krijimit tregon se ato 

burojnë nga i njëjti burim, sepse po të ishin disa krijues dhe të 

gjendeshin disa vullnete e synime, nuk do të ekzistonte aspak kjo 

harmoni. Këtë e shpjegon Kur'ani me frazën "fesad", “shkatërrim”, 

që duket qartë në botë. 

Nëse do të ishim qoftë edhe pak të dhënë pas hulumtimit 

dhe leximit, duke hulumtuar një libër çfarëdo, ne do të ishim në 

gjendje të kuptonim shumë mirë se shkruesi i tij është një person 

apo shumë persona. Libri që shkruhet nga një person i vetëm 
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karakterizohet nga një harmoni e veçantë e shprehjeve të tij, nga 

ndërtimi i fjalive e i shprehjeve të ndryshme, i epiteteve, 

aludimeve, simboleve dhe kërkesave kryesore, e mënyrave të 

hyrjes në studime dhe të daljes prej tyre. Me një fjalë, të gjitha 

pjesët e tij janë të bashkuara e të harmonizuara, sepse janë pjellë e 

një mendimi të vetëm dhe janë shkruar nga një laps i vetëm. 

Ndërsa nëse angazhohen dy apo më shumë persona për të 

krijuar secili prej tyre një pjesë të librit, pavarësisht se të gjithë 

mund të jenë dijetarë të afërt nga shpirti dhe  mendimi, është e 

pamundur të mos duket dualiteti apo edhe shumëllojshmëria e 

shprehjeve apo e formulimeve, rruga e studimeve. Dhe shkaku 

për këtë është i qartë, sepse dy individë, sado të jenë harmonikë 

në mendime dhe shije, ata në përfundim janë dy individë. Nëse të 

gjitha gjërat e tyre do të ishin një, atëherë do bëheshin një individ. 

Mbi këtë bazë duhet të ekzistojë patjetër dallim midis tyre, që të 

mund të jenë dy individë. Ky ndryshim do ketë ndikimin e vet në 

përfundim dhe do t‟i transmetojë këto ndikime në shkrimet e tyre. 

Sa më i madh të jetë ky libër dhe sa më i hollësishëm, sado 

që ai mund të studiojë probleme të ndryshme, mungesa e 

harmonisë duket në të më qartë. Libri i madh i botës së krijimit, ku 

ne humbasim në brendësinë e shprehjeve të tij me tërë qenien tonë 

për shkak të madhështisë dhe gjerësisë së tij, i nënshtrohet 

gjithashtu këtij ligji. 

Është e vërtetë se ne nuk mund të lexojmë të gjithë këtë 

libër edhe sikur t‟i përkushtonim gjithë jetën tonë leximit të tij, por 

aftësia që na është dhënë neve dhe gjithë dijetarëve për leximin e 

tij është aq harmonike, sa të tregojë plotësisht njësimin e krijuesit 

të tij… Ne, sa herë që shfletojmë këtë libër të habitshëm, do të 
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zbulojmë në fjalët e tij, në rreshtat dhe faqet e tij, gjurmë të një 

organizimi të lartë dhe të një harmonizimi të jashtëzakonshëm. 

Nëse do të kishte dëshira dhe fillesa të shumta, që ndërhyjnë në 

administrimin e kësaj bote dhe organizimin e saj, atëherë a do të 

kishte mundësi që të ekzistonte gjithë kjo harmoni? 

Po të mendojmë: Përse shkencëtarët e hapësirës janë në 

gjendje të dërgojnë anijet hapësinore me precizion të plotë dhe të 

ulin makina në hënë, në vendin e përllogaritur me precizion të 

paparë nga ana shkencore, pastaj e lëvizin atë prej atje dhe e sjellin 

përsëri në tokë, në vendin që e kanë parashikuar?  

A nuk tregon ky precizion në përllogaritje se ekziston një 

rregull sundues preciz dhe harmonik mbi çdo gjë ekzistuese që 

përbën bazën e përllogaritjeve të atyre shkencëtarëve, aq sa po të 

mos kishte harmoni - nga ana kohore qoftë edhe për një pjesë të 

njëqindës së sekondës - atëherë të gjitha përllogaritjet e tyre do të 

lëkundeshin e çoroditeshin? 

Shkurtimisht themi: nëse do të kishte dy vullnete apo disa 

vullnete sunduese në botë, atëherë secili prej tyre do të kishte 

drejtësinë e vet, ku njëri do fshinte pasojat e tjetrit, dhe si pasojë 

bota në këtë rast do të shkonte në degjenerim.  

Pyetje: Këtu lind pyetja, e cila mund ta ketë frymëzimin e 

përgjigjes se vet nga sqarimet e shkuara dhe pikërisht se numri i 

shumtë i zotave përbën burimin e degjenerimit, kur njëri prej tyre 

lufton tjetrin. Ndërsa nëse do të mendonim se ata ishin individë të 

mençur dhe të ditur, atëherë do të bashkëpunonin dhe do të 

administronin botën. 
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Përgjigjja për këtë pyetje nuk ka asnjë paqartësi: Qenia e 

tyre të mençur nuk ua heq numrin e shumtë të tyre. Kur themi se 

ata janë të shumtë në numër, kjo do të thotë se nuk janë të 

bashkuar nga të gjitha anët, sepse nëse do të ishin të bashkuar nga 

të gjitha anët, atëherë do të bëheshin një zot i vetëm. Mbi këtë 

bazë kudo ku ekziston numri i shumtë, gjendet edhe kontradikta 

që, me dëshirë apo pa dëshirë, ndikon në administrimin dhe 

punën. Një gjë e tillë do ta tërhiqte botën e ekzistencës në 

ngatërresa dhe probleme. 

Në disa nga këto deduksione është dalë duke u nisur prej 

asaj se, nëse do të kishte dy vullnete qeverisëse të krijesës, atëherë 

nuk do të kishte fare botë, ndërkohë që ky ajet flet për 

degjenerimin e botës dhe prishjen e regjimit dhe jo për 

mosekzistencën e botës. 

Është kënaqësi të lexojmë tregimin e Hisham ibn Hakem që 

e përcjell nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) në përgjigje të 

pyetjes së një heretiku, i cili fliste për ekzistencën e shumë zotave. 

Ai tregon: “Sipas thënies tënde, ata (zotat) janë dy, por ti nuk thua nëse 

ata janë të fuqishëm apo të dobët, apo se njeri prej tyre është i fuqishëm 

dhe tjetri i dobët. Nëse të dy do ishin të fuqishëm, atëherë pse asnjëri prej 

tyre nuk e dëbon tjetrin, që të mund të mëvetësohej në drejtimin e 

punëve? Nëse pretendon se njëri prej tyre është i fuqishëm dhe tjetri i 

dobët, provohet se ai është vetëm një dhe jo siç thua për shkak të 

paaftësisë së dukshme tek i dyti. Nëse thua se ata janë dy, kjo do të thotë 

se ata ose janë në marrëveshje për çdo gjë, ose të ndarë në çdo gjë. Por 

meqë krijimi është i sistemuar dhe orbita lëviz, siç pamë ndryshimin 

midis natës dhe ditës, diellit dhe hënës, dalim në përfundimin se e gjithë 

kjo provon drejtësinë e çështjes dhe të veprimit, tregon lidhjen e 

problemit dhe se bërësi është vetëm një. 
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Më tej, nëse pretendon se ata janë dy, atëherë duhet të pranosh se 

midis atyre duhet të ketë patjetër një hapësirë, përndryshe si do ishin dy? 

Në këtë mënyrë, me gjithë hapësirën midis të dyve, bëhen tre. Por nëse 

pretendon se janë tre, atëherë duhet të pranosh atë që kemi thënë për të 

dy, derisa midis tyre të ketë dy hapësira, duke u bërë pesë e kështu rritet 

numri deri në infinit.”1  

Në fillim të këtij tregimi theksohet prova e pengimit të 

ndërsjellë, kurse në fund të tij provohet diçka tjetër, që quhet 

prova e hapësirës.  

Në një tregim tjetër, Hisham ibn El Hakem e pyeti Imam 

Sadikun (Paqja qoftë mbi të!) se cila është prova se All'llahu është 

Një? Ai u përgjigj: “Lidhja dhe përsosmëria e bërjes, siç ka thënë 

All'llahu i Madhëruar”. “Sikur në qiej dhe në Tokë të kishte zota 

të tjerë përveç All'llahut, si qiejt, ashtu dhe Toka do të 

shkatërroheshin.”2 

Pasi u provua konkluzioni mbi njësimin e Krijuesit dhe 

Drejtuesit të kësaj bote që përmendet në ajet, ky thotë: Ai e ka 

krijuar botën me urtësi, ku nuk ka vend për ngatërresa dhe 

pakësime. Askush nuk e kundërshton Atë në krijimin e vet. “Ai 

nuk mund të pyetet për atë që punon, kurse ata do të pyeten.”. 

Pavarësisht faktit se komentuesit kanë folur shumë rreth 

shpjegimit të këtij ajeti, prapëseprapë ajo që ne referuam më lart, 

duket se është më e afërt me të vërtetën. 

Sqarimi i saj është se ne disponojmë dy lloje pyetjesh: 

                                                            
1 “Et Teuhidu i Es Sadûkut” siç thuhet në shpjegimin i “Nûruth Thekalejn”, 

vëllimi 3, f. 317- 418. 
2 “Tefsiri  Nûruth Thekalejn, vëllimi 3, f. 418.  
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Së pari: Pyetja sqaruese është ajo që lidhet me qenien e 

njeriut i paditur në lidhje me disa probleme, por që dëshiron të 

dijë të vërtetën e tyre. Edhe kur e di dhe beson se puna që është 

kryer ka qenë e drejtë, ai përsëri kërkon të dijë pikën origjinale 

dhe qëllimin e vërtetë të saj. Një pyetje e tillë lejohet edhe për 

veprat e All'llahut. Jo vetëm kaq, por një pyetje e tillë 

konsiderohet si bazë dhe burim analize dhe hetimi në botën e 

krijimit dhe të problemeve shkencore. Shokët e Profetit dhe shumë 

Imamë kanë pasur pyetje të tilla, qoftë në lidhje me botën e 

krijimit apo të legjislacionit. 

Ndërsa lloji i dytë është pyetje kundërshtuese, që do të 

thotë se puna që është bërë ka qenë gabim, dhe njeriu e 

kundërshton njohjen e saj pa ndonjë shkak. Në këtë rast, ne themi: 

Përse e kundërshton njohjen tënde? Qëllimi në këtë rast nuk është 

kërkesa e sqarimit, por kundërshtimi dhe futja në gabim. 

Është pranuar se këto lloje pyetjesh nuk kanë ndonjë 

kuptim për sa u përket veprimeve të All'llahut të Gjithëditur. 

Nëse dikush i kundërvihet, kjo vjen për shkak të injorancës së tij. 

Por fusha e kësaj pyetjeje në lidhje me veprimet e të tjerëve është e 

gjerë. 

Në një tregim të Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!), në 

përgjigje të pyetjes së Xhabir El-Xha‟afijut rreth këtij ajeti, tregohet 

se ai ka thënë: “Sepse Ai bën vetëm gjëra të mençura dhe të drejta”.1 

Konkluzioni që nxjerrim nga gjithë këto fjalë është: Nëse 

dikush shtron pyetje nga lloji i dytë, kjo tregon se ai ende nuk e 

                                                            
1 “Teuhidu Es Saduk”, sipas transmetimit të tefsirit “Nûruth Thekalejn”, vëllimi 

3, f. 319. 
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njeh All'llahun siç duhet. Për pasojë, ai është injorant, pavarësisht 

se mund të duket si i mençur. 

Ajeti që pason, përmbledh dy prova të tjera në fushën e 

mohimit të idhujtarisë, që bashkë me provën e kaluar, bëhen 

gjithsej tre prova. 

Ajeti i parë thotë: “‟Vallë, a adhurojnë ata të tjerë zota në 

vend të Atij!‟ Thuaj: „Sillni provën tuaj‟!...”. 

 Ky ajet tregon se ju, nëse nuk i kushtoni vëmendje provës 

së kaluar, që ngrihet mbi atë se baza e sistemit të botës së 

ekzistencës është provë e njësimit, atëherë nuk ka asnjë provë, së 

paku, që të tregojë politeizmin dhe se ky zot është qiellor. Kështu 

që, si ka mundësi që një njeri me mend, të pranojë një kërkesë që 

nuk ka asnjëfarë prove? 

Së fundi, ai tregon provën e fundit, duke thënë: “Ky është 

mesazhi për ata që janë me mua dhe i atyre që kanë qenë para 

meje...”. 

Kjo është prova që e kanë përmendur dijetarët e ideologjive 

nën titullin “Bashkimi dhe dakortësimi i Profetëve për njësimin”. 

Meqë kishte shumë idhujtarë (sidomos në kushtet e jetës së 

myslimanëve në Mekë, ku ka zbritur edhe kjo sure), që disa herë 

pengonin njësimin nga disa individë, ajeti shton: “...por shumica e 

tyre nuk e di të Vërtetën dhe shmangen nga ajo.”. 

Meqë kundërshtia e shumicës injorante ishte provë dhe 

justifikim i vazhdueshëm i kundërshtarëve të shkujdesur e 

injorantë, Kur'ani, në shumë ajete, qoftë në ato të zbritura në 

Mekë, qoftë në ato të zbritura në Medine, ka kritikuar ashpër 
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mbështetjen tek kjo shumicë dhe nuk u ka kushtuar kurrfarë 

rëndësie, përkundrazi ka përdorur kriterin e provës dhe të 

logjikës. 

Kishte mundësi që disa injorantë të shkujdesur të thonin se 

ne kemi Profetë, si për shembull Isain, dhe bënin thirrje për shumë 

zota. Kur‟ani Fisnik, me qartësi të plotë, thotë në ajetin e fundit të 

ajeteve që po studiojmë: “Ne nuk kemi nisur asnjë të Dërguar 

para teje, që të mos i kemi shpallur se: S‟ka zot tjetër përveç 

Meje, andaj më adhuroni (vetëm) Mua!”.  Me këtë vërteton se as 

Isai e as të tjerë, nuk kanë bërë thirrje për idhujtari dhe se 

pretendimi se Isai apo ndonjë tjetër ka bërë thirrje për idhujtari, 

s‟është tjetër veçse akuzë dhe shpifje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

52 

Ajetet 26 – 29 

 

                        

                          

                        

                               

            

 

“Ata thonë: „I Gjithëmëshirshmi ka për Vete një bir (prej 

melekëve)‟. Qoftë i lavdëruar Ai dhe i lartësuar! Jo, ata (melekët) 

janë robër të nderuar.” 

 “Ata nuk flasin para (Fjalës së) Tij dhe veprojnë me Urdhrin e 

Tij.” 

“Ai e di se ç‟ka para tyre (ç‟kanë vepruar) dhe ç‟ka pas tyre (çfarë 

do të veprojnë), ndërsa ata ndërmjetësojnë vetëm për atë me të 

cilin Ai është i kënaqur, e prej frikës së Tij qëndrojnë me 

nderim dhe frikë (se mos i ndëshkon).” 

“Këdo prej tyre që thotë: „Unë jam zot, përveç Atij‟, Ne e 

dënojmë me Xhehennem. Kështu i „shpërblejmë‟ të padrejtët.” 
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Komentimi 

 

Melekët, krijesa të nderuara dhe të bindura 

Përderisa në ajetin e fundit fjala është për  Profetët dhe 

mohimin e çfarëdolloj idhujtarie si dhe mohimi i qenies së 

Mesihut (Paqja qoftë mbi të!) bir, të gjitha ajetet që janë objekt 

studimi këtu, bëjnë fjalë rreth mohimit të qenies së engjëjve fëmijë. 

Për të sqaruar këtë shërben fakti se shumë nga idhujtarët 

arabë besonin se engjëjt ishin bija të All'llahut të Madhërishëm, 

prandaj kishte raste kur i adhuronin ato. Kur‟ani Fisnik e ka 

kritikuar këtë besim të kotë që nuk ka asnjë bazë, ashtu siç ka 

provuar me prova të ndryshme pavërtetësinë e tij. 

Së pari, Kur'ani thotë: “Ata thonë: „I Gjithëmëshirshmi ka 

për Vete një bir (prej melekëve)‟”. Nëse ajo që nënkuptohej prej 

tyre është një bir i vërtetë, atëherë kjo nënkupton diçka materiale. 

Nëse do të nënkuptohej birësimi - që ishte diçka e zakonshme dhe 

mjaft e përhapur midis arabëve - edhe ai ështe tregues dobësie 

dhe nevoje. Mbi të gjitha, ai që ka nevojë për një djalë, është ai që 

zhduket dhe djali i tij duhet të vazhdojë jetën e tij për një kohë të 

gjatë, e po kështu që të mbeten pasuesit, qenia dhe gjurmët e tij, 

ose ai që ka nevojë të largojë ndjenjën e vetmisë dhe të ketë një 

objekt kënaqësie e gëzimi, apo që të fitojë aftësi dhe fuqi. Porse 

ekzistenca e përjetshme dhe e përhershme jomateriale, që nuk ka 

nevojë nga çdo pikëpamje, nuk e bën të kuptimtë pasjen e një 

djali. Prandaj Kur'ani thotë drejtpërsëdrejti: “...Qoftë i lavdëruar 

Ai dhe i lartësuar...”. 
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Pastaj ajeti sqaron cilësitë e engjëjve në gjashtë pika, që së 

bashku formojnë një provë të qartë për të mohuar qenien e tyre 

fëmijë. Ata janë: 

1- “Jo, ata (melekët) janë robër”. 

2- të nderuar.” Ata nuk janë robër frikacakë, që i janë 

nënshtruar shërbimit nën presionin e Zotit, por janë robër të denjë, 

që e njohin mënyrën e adhurimit dhe rregullat e tij dhe që 

krenohen me to. Prandaj All'llahu i Lavdëruar i do ata dhe u ka 

dhënë me shumicë nga dhuntitë e Tij për shkak të besnikërisë së 

tyre në adhurim.  

3- Ata kanë një shkallë të tillë edukate, nënshtrimi dhe 

bindjeje ndaj All'llahut saqë “Ata nuk flasin para (Fjalës së) Tij...”.  

4- Edhe nga ana e punës, ata janë të bindur: “...dhe 

veprojnë me Urdhrin e Tij”.  

Pastaj, ata vënë në dukje informimin e All'llahut rreth tyre, 

duke thënë: “All'llahu i Madhërishëm i di veprat e tyre të 

tanishme dhe të ardhme e po kështu edhe veprat e tyre të kaluara. 

Po ashtu, Ai di se çfarë ka në këtë botë dhe çfarë ka në Botën 

Tjetër, se çfarë kishte para ekzistencës së tyre dhe pas saj. “Ai e di 

se ç‟ka para tyre (ç‟kanë vepruar) dhe ç‟ka pas tyre (çfarë do të 

veprojnë)...”.1  

Është pranuar se engjëjt janë të informuar se All'llahu është 

i Gjithëditur për ta. Është pikërisht kjo mirënjohje, shkaku që ata 

                                                            
1 Në lidhje me këtë fjali, shpjeguesit kanë dhënë tre variante, të cilat i kemi 

përmendur së bashku në shprehjet e mësipërme, për shkak se nuk kanë ndonjë 

kundërshti midis tyre. 
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nuk flasin  para Tij dhe as nuk i kundërshtojnë urdhrat e Tij. 

Prandaj kjo fjali mund të jetë motivim për ajetin e  kaluar.  

5- S‟ka dyshim se ata, që janë adhurues të nderuar e të 

respektuar të All'llahut,  ndërmjetësojnë për nevojtarët, por duhet 

të kihet parasysh se ata “...ndërsa ata ndërmjetësojnë vetëm për 

atë me të cilin Ai është i kënaqur...”. Është pranuar se kënaqja e 

Zotit dhe leja e Tij për ndërmjetësimin nuk mund të jenë kuturu, 

përkundrazi duhet patjetër të bëhet për besimin e vërtetë, apo për 

vepra që ruajnë lidhjen e njeriut me All'llahun. 

Me fjalë të tjera, ka mundësi që njeriu të ndotet me mëkate, 

por ai, nëse nuk i shkëput tërësisht lidhjet me All'llahun dhe me 

miqtë e Tij, atëherë ndërmjetësimi shpresohet në të mirën e tij. Por 

nëse ai ndërpret tërësisht lidhjet nga pikëpamja mendore dhe 

ideologjike, ose nëse ai është zhytur në mëkate dhe degjenerim 

nga ana praktike, deri në atë shkallë saqë ka humbur aftësinë dhe 

meritën për ndërmjetësim, atëherë askush nuk do të ndërmjetësojë 

për të, asnjë Profet i dërguar apo melek i afërm. 

Kjo është e njëjta kërkesë që e përcollëm në kërkimin e 

filozofisë së ndërmjetësimit në kuadrin e studimeve të 

mëparshme, ku thuhet se ndërmjetësimi është rrugë për edukimin 

e njeriut dhe mjet për kthimin e mëkatarëve në rrugën e drejtë, për 

largimin nga zhgënjimi apo mërzia, që nga ana e vet punojnë për 

zhytjen dhe rrëshqitjen në devijim dhe mosbindje. 

Besimi me këtë lloj ndërmjetësimi bëhet për të mbajtur 

lidhjen e mëkatarëve me All'llahun, të Dërguarit dhe Imamët e tij 
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dhe nuk shkatërron të gjitha urat që Ai ka krijuar, duke ruajtur 

mundësinë e kthimit.1  

Më tej, kjo fjali u përgjigjet atyre që thonë se ne adhurojmë 

engjëjt, që këta të ndërmjetësojnë për ne tek All'llahu. Kur'ani, 

lidhur me këtë, thotë: Ata nuk janë në gjendje të bëjnë asgjë vetë. 

Gjithçka që doni duhet ta kërkoni nga All'llahu direkt, qoftë edhe 

lejën për ndërmjetësimin e ndërmjetësuesve. 

6- Rezultati i kësaj njohjeje dhe i këtij ndërgjegjësimi është: 

“...e prej frikës së Tij qëndrojnë me nderim dhe frikë (se mos i 

ndëshkon)...”. Ata nuk i druhen faktit se mos kanë mëkatuar, por 

kanë frikë nga moskryerja si duhet e adhurimit apo e braktisjes së 

më të mirës. 

Një prej gjërave të mrekullueshme të gjuhës arabe është se 

fjala “druajtje” nga ana e prejardhjes gjuhësore, nuk do të thotë 

frikë tërësore, por është një frikë e shoqëruar me madhështi e 

respekt. 

Fjala “mushfikun” vjen nga fjala “ishfak”,  që do të thotë 

drejtim (ndaj dikujt) i përzier me frikë, sepse ajo në origjinë është 

marrë  nga fjala “shefek” që do të thotë “ndriçim i përzier me 

errësirë”.  

Mbi këtë bazë, frika e melekëve nuk është si frika e njeriut 

nga ndonjë ngjarje tmerruese dhe e frikshme; po kështu, edhe 

druajtja e tyre nuk i ngjan frikës së njeriut nga ekzistenca e një 

rreziku. Përkundrazi, frika dhe përkujdesi i tyre janë të përziera 

                                                            
1 Ndërmjetësimin e studiuam me hollësi në fund të dy ajeteve 48 dhe 254 të 
sures “El Bekare”, të cilave mund t‟u riktheheni. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

57 

me respekt, me përkujdesje, me njohjen, me ndjenja dhe 

përgjegjësi.1 

Është e qartë se melekët me këto cilësi të dukshme dhe të 

mrekullueshme dhe me një vend adhurimi të posaçëm, nuk 

pretendojnë asnjëherë të jenë hyjnorë. Nëse do ta pranonim  një 

gjë të tillë, atëherë: “Këdo prej tyre që thotë: „Unë jam zot, përveç 

Atij‟, Ne e dënojmë me Xhehennem...”. 

Në realitet, pretendimi i të qenit hyjnor është një gur prove 

që tregon padrejtësinë ndaj vetvetes dhe shoqërisë dhe futet në 

ligjin e përgjithshëm: “...Kështu i „shpërblejmë‟ të padrejtët.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Mufredãt” Er Rãgib, fjala “khashjetun” dhe “shefekun”. Tefsiri “Es Safi”, fundi 
i ajeteve në fjalë. 
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Ajetet 30 - 33 

 

                               

                        

                         

                        

                                

 

 “A nuk e dinë mohuesit se qiejt dhe Toka kanë qenë një e tërë? 

Pastaj Ne e ndamë dhe bëmë nga uji çdo gjë të gjallë! Akoma 

nuk besojnë?!” 

“Ne vendosëm nëpër Tokë male të patundura, që ajo të mos 

lëkundet bashkë me njerëzit dhe bëmë lugina dhe rrugë për të 

udhëtuar në to.” 

“Ne e bëmë qiellin mbulesë të mbrojtur, por përsëri ata 

shmangen nga shenjat që gjenden aty.” 

“All‟llahu është Ai, i Cili krijoi natën dhe ditën, Diellin dhe 

Hënën; e të gjitha këto lundrojnë në gjithësi.”  
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Komentimi 

 

Shenja të tjera të All'llahut në botën e ekzistencës 

Duke komentuar studimet e mëparshme rreth ideologjisë 

plot përralla të idhujtarëve dhe provave që u dhanë në lidhje me 

njësimin, këto ajete përmbajnë një sërë provash të All'llahut për 

botën ekzistuese që i drejton Rregulluesi. Si konfirmim për këto 

studime do të themi së pari: “A nuk e dinë mohuesit se qiejt dhe 

Toka kanë qenë një e tërë? Pastaj Ne e ndamë dhe bëmë nga uji 

çdo gjë të gjallë! Akoma nuk besojnë?”. 

Shpjeguesit kanë përmendur shumë thënie për fjalët “një e 

tërë” dhe “ndamë”, që përmenden këtu në lidhje me qiejt dhe 

tokën. Me sa duket, më afër tyre janë tre shpjegime. Ka mundësi 

që të gjitha të jenë të ndërthurura dhe të përfshira në kuptimin e 

ajetit.1  

1- Tërësia e qiellit dhe e tokës aludon për fillimin e krijimit, 

ku dijetarët shohin se e gjithë kjo botë ishte më parë një masë e 

tërë e madhe prej avulli përvëlues, që copëtohet gradualisht për 

shkak të shpërthimeve të brendshme dhe të lëvizjes. Si pasojë 

lindën planetet dhe yjet, duke përfshirë këtu Sistemin Diellor dhe 

sferën tokësore. Ndërkohë, bota ndodhet në zgjerim të 

vazhdueshëm. 

2- Ajo që dëshirohet të provohet me fjalën “tërësi” është se 

përbërja e botës është unike dhe e ndërvarur midis vetes, 

pavarësisht se duket sikur është  masë e vetme, që u nda më vonë, 
                                                            
1 El Fakhru Er Razij në Tefsirin “El Kebir”  dhe disa komentues të tjerë. 
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me kalimin e kohës, duke krijuar shtresëzime të reja: lindën lloje të 

reja bimësh dhe kafshësh dhe krijesa të tjera në qiell dhe në tokë, 

ku secila prej tyre ka një rregull të veçantë dhe shenja e cilësi 

personale, që u takojnë vetëm atyre, dhe ku çdonjëra prej tyre 

përbën provë për madhështinë e All'llahut, veprën dhe aftësitë e 

Tij të pafundme.1 

3- Qëllimi me thënien “tërësia e qiellit” është se ai në fillim 

nuk lëshonte shi, ndërsa me thënien “tërësia e tokës” është se ajo 

nuk mbinte bimë në atë kohë. Por All'llahu i Madhërishëm i ndau 

të dy: qiellin e bëri të lëshonte shiun dhe nga toka nxorri lloje të 

ndryshme bimësh. Transmetime të shumta të ardhura nga Ehli 

Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) dëshmojnë domethënien e fundit, 

ndërkohë që disa prej tyre tregojnë edhe shpjegimin e parë.2   

S‟ka dyshim se shpjegimi i fundit është diçka që mund të 

shikohet me sy: se si shiu bie nga qielli dhe si hapet toka dhe prej 

saj dalin bimët, që përputhet me thënien e të Madhërishmit: “A 

nuk e dinë mohuesit...” si dhe me thënien tjetër të Tij: “Ne bëmë 

nga uji çdo gjë…”. 

Porse shpjegimi i parë dhe i dytë nuk e kundërshtojnë 

domethënien e gjerë të këtij ajeti, sepse pikëpamja vjen disa herë 

me kuptimin e dijes. Është e vërtetë se kjo dije dhe ndërgjegje nuk 

i përfshin të gjithë, por vetëm dijetarët janë në gjendje të përfitojnë 

dijet rreth të shkuarës së tokës dhe të qiellit, si dhe të bashkimit 

dhe pastaj të ndarjes së tyre. Por ne e dimë se Kur'ani nuk është 

një libër që i përket një epoke apo kohe të caktuar, por është 

                                                            
1 Tefsiri “El Mizan”, fundi i ajetit në fjalë. 
2 Shih Tefsirin e “Es Safi” dhe “Nuruth Thekalejn”, fundi i ajetit në fjalë. 
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udhërrëfyes dhe provë për njerëzimin në të gjithë shekujt dhe 

kohët. 

Që këtu del se Kur'ani ka një përmbajtje të thellë, nga e cila 

përfiton çdo komb në çdo kohë. Për këtë besojmë se nuk ka 

pengesë që ajeti t‟i bashkojë të tre shpjegimet. Secili në vendin e 

vet është i plotë dhe i drejtë.  

Për sa i përket asaj se të gjitha krijesat e gjalla kanë ardhur 

prej uji, që u theksua në fund të ajetit, ekzistojnë dy shpjegime të 

njohura. 

Njëri prej tyre: Jeta e të gjitha krijesave të gjalla, qofshin ato 

bimë apo kafshë, lidhet me ujin. Ky ujë, fillesën e vet e kishte tek 

shiu që binte nga qielli. 

Tjetri: Uji këtu tregon për pikën nga e cila lindin zakonisht 

krijesat e gjalla. 

Ajo që tërheq vëmendjen është se dijetarët bashkëkohorë 

mendojnë se lindja e parë e jetës ndodhi në thellësinë e deteve. 

Nisur nga kjo, ata mendojnë se fillimi i jetës vjen prej ujit. Kur 

Kur'ani thotë se njeriu u krijua nga dheu, nuk duhet të harrojmë 

se ajo që kihet parasysh me fjalën “turab” është balta e prodhuar 

nga uji dhe dheu. Po ashtu duhet të kemi parasysh se sipas 

kërkimeve të shkencëtarëve, uji përbën pjesën më të madhe të 

trupit të njeriut dhe të shumë kafshëve, ku arrin deri në 70%. 

Ajo që thonë disa se krijimi i engjëjve dhe i xhindeve nuk 

është bërë prej ujit, pavarësisht se janë krijesa të gjalla, ka një 

përgjigje të qartë, sepse ajo që kërkohet janë gjallesat e gjalla e të 

kapshme nga shqisat tona. 
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Në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!) thuhet se një burrë e pyeti atë: “Cila është shija e ujit?” 

Imami iu përgjigj: “Së pari bëj pyetje të kuptueshme dhe jo pyetje 

kokëforta”. Pastaj shtoi: “Shija e ujit është shija e jetës”. All'llahu i 

Madhërishëm ka thënë: “Dhe bëmë nga uji çdo gjë të gjallë.”.1  

Sidomos kur njeriu shkon te uji i shijshëm dhe i lehtë pas 

një etjeje të gjatë në verë, kur ajri është përvëlues, kur gllënjka e 

parë e ujit futet në fytin e tij, ai ndjen sikur jeta rifillon të rrahë në 

trupin e tij. Në të vërtetë, Imami me këtë shprehje të bukur, 

kërkonte të konkretizonte lidhjen dhe marrëdhëniet midis jetës 

dhe ujit. 

Ajeti që pason, vë në dukje një anë tjetër të ajeteve të 

njësimit dhe të të mirave të mëdha të All'llahut. Ai thotë: “Ne 

vendosëm nëpër tokë male të patundura që ajo të mos lëkundet 

bashkë me njerëzit...”.2 Më sipër ne thamë: Malet janë si 

parzmore që mbrojnë tokën. Ky është ai që ndalon – në njëfarë 

mase – tërmetet e fuqishme tokësore që ndodhin si pasojë e 

presionit të gazrave të brendshme. Përveç kësaj, gjendja kështu e 

maleve pakëson lëvizjet e kores tokësore në një shkallë minimale 

përballë fenomenit të baticës dhe zbaticës që lind nëpërmjet hënës.  

                                                            
1 “Bihãrul Enuãr”, vëllimi 54, f. 154. 
2 Fjala “reuasij” vjen nga njëjësi “rasijetun”, që do të thotë “male të 

palëvizshme”. Përderisa këto male kanë rrënjë të ndërlidhura midis tyre, 

atëherë ajeti mund të jetë aludues i këtyre lidhjeve. Nga ana shkencore është 

vërtetuar se lidhja e rrënjëve të maleve luan rol të madh në ndalimin e 

tërmeteve tokësorë. Fjala “temijdu”, do të thotë “dridhje dhe lëvizje e 

pabalancuar e gjërave të mëdha”. 
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Nga ana tjetër, po të mos ishin malet, atëherë sipërfaqja e 

tokës do ishte e ekspozuar ndaj erërave të fuqishme e të 

përhershme dhe nuk do të zinte vend asnjëherë, siç është rasti i 

shkretëtirave të thata dhe të shkreta nga bimësia. 

Më tej, ajeti vë në dukje një mirësi tjetër që përbën një provë 

të re të madhështisë së All'llahut, e cila thotë: “...dhe bëmë  lugina 

dhe rrugë për të udhëtuar në to”. 

Po të mos ishin këto lugina dhe rrugë, atëherë vargmalet e 

mëdha që gjenden në zona  të ndryshme të tokës do të ndaheshin 

njëri nga tjetri, gjë që do të sillte shkëputjen e tyre përfundimtare. 

Kjo tregon se ky fenomen universal është krijuar mbi bazën e një 

përllogaritjeje precize. 

Por, meqë stabiliteti i tokës nuk mjafton për stabilitetin e 

njeriut, i cili duhet të jetë i sigurtë mbi të, atëherë ajeti që pason, 

shton: “Ne e bëmë qiellin mbulesë të mbrojtur, por përsëri ata 

shmangen nga shenjat që gjenden aty.”.1  

Ajo që kuptohet këtu me qiellin, siç e kemi thënë më parë, 

është ajri që mbështjell Tokën në mënyrë të përhershme. Madhësia 

e tij, siç kanë provuar shkencëtarët, arrin qindra kilometra. 

Kjo shtresë, që në pamje duket e hollë, përbëhet prej ajrit 

dhe gazrave. Ajo është  ndërtuar në mënyrë perfekte dhe të fortë, 

deri në atë masë saqë asnjë trup nuk mund të të dalë jashtë saj për 

në tokë, përndryshe zhduket dhe shkatërrohet. Ajo mbron sferën 

tokësore nga rënia e meteorëve dhe kometave “natë e ditë”, që 

                                                            
1 Qëllimi i të qenit të qiellit i mbrojtur është se rrezet vrasëse dhe gurët e 

shpërndarë nuk depërtojnë në të, sepse është i mbrojtur prej tyre. Nga ana 

tjetër, ato mbrojnë hemisferën tokësore  prej tyre. 
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përbëjnë rrezikun më të madh edhe se predhat dhe raketat 

luftarake. 

Plus që mbështjellja ajrore shërben për të pastruar rrezet e 

diellit, që përmbajnë rreze vrastare, dhe ndalon depërtimin e 

këtyre rrezeve universale vrasëse. 

Po, ky qiell përbën një çati të qëndrueshme e të fortë, të 

cilën All'llahu e mbron nga shkatërrimi dhe rënia.1  

Ajeti i fundit i referohet krijimit të natës dhe ditës, diellit 

dhe hënës. Ai thotë: “All'llahu është Ai, i Cili krijoi natën dhe 

ditën, Diellin dhe Hënën, e të gjitha këto lundrojnë në 

gjithësi!”. 

 

 

Dy hulumtime 

 

1- Shpjegim i thënies së All'llahut: “Të gjitha këto 

lundrojnë në  gjithësi” 

Kopmentuesit kanë pikëpamje të ndryshme në lidhje me 

shpjegimin e këtij ajeti. Ajo që është në përshtatje me studimet e 

                                                            
1 Disa shpjegues mendojnë se ajeti i përmendur harmonizohet me ajetet që kanë 

ardhur në Kur'anin e lavdishëm rreth ruajtjes së qiellit nga ngritja e djajve 

nëpërmjet meteorëve, si për shembull: “mbrojtje nga djajtë kryeneçë” – Surja 

”Es Sãfãt” ajeti 7. Por është e qartë se ky shpjegim nuk i përshtatet fjalës “çati”, 

sepse çatia është mbulesë për ata që janë poshtë saj jo nga çka sipër saj, prandaj 

e kanë precizuar atë. 
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astronomëve, se lëvizja e diellit në ajet, është ose rrotullimi rreth 

vetes, ose lëvizja e tij në kuadrin e sistemit diellor.  

Duhet patjetër të theksohet se fjala “secili” mund të jetë 

aludim për diellin dhe hënën si dhe për yjet dhe gjithçka që 

përfitohet nga fjala “nata”. 

Disa shpjegues e konsiderojnë të mundur që aludimi këtu 

të jetë si për natën edhe ditën, diellin dhe hënën, sepse fjala “nata” 

- që është hija konike e tokës - ka një orbitë të veçantë. Nëse njeriu 

e vështron - jashtë sferës tokësore - nga larg, do vërejë se kjo hije 

konike ndodhet në lëvizje të vazhdueshme rreth tokës. Po ashtu 

do të vërejë dritën e Diellit që shkëlqen mbi Tokë dhe gjatë ditës 

duket si një disk që kalon gjithnjë rrotull kësaj sfere. Mbi këtë 

bazë, si nata dhe dita kanë secila orbitat e veta të veçanta.1  

Gjithashtu ka mundësi që kuptimi me lëvizjen e Diellit 

është lëvizja e tij në ndjenjat tona, sepse si Dielli edhe Hëna, sipas 

pikëpamjes së shikuesve të banorëve të Tokës, ndodhen në 

rrotullimin e tyre të përhershëm. 

 

2- Qielli, mbulesë e mbrojtur 

Më parë kemi thënë se qielli përmendet në Kur'an me 

domethënie të ndryshme. Disa herë përmendet në kuptimin e 

ajrit, domethënë të një shtrese shumë të madhe ajri (Mbulesa e 

gaztë) që mbështjell Tokën, siç thuhet në ajetin e mësipërm. Këtu 

                                                            
1 Është shkëputur nga Tefsiri “El Mizan”, fundi i ajetit në fjalë. 
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nuk ka gjë nëse dëgjojmë një sqarim më të plotë rreth përkryerjes 

së kësaj çatie madhështore nga goja e shkencëtarëve. 

Shkencëtari i Biofizikës Frank Alen ka shkruar: “Ajri, që 

përbëhet prej gazrash, të cilët ruajnë jetën mbi sipërfaqen e Tokës, 

është aq i madh saqë mund të shërbejë si mburojë që mbron tokën 

nga të këqijat e grupit vrastar, të përbërë nga dhjetë milionë 

meteorë qiellorë, që ecin me shpejtësi prej 50 kilometër në sekondë 

që bien çdo ditë në Tokë. 

Mbrojtja ajrore përveç dobive të tjera, ruan edhe 

temperaturën në sipërfaqe të tokës në kufij të arsyeshëm, gjë që 

ndihmon jetën. Ai përbën një rezervë shumë të rëndësishme për 

transportin e ujit dhe të avullit nga oqeanet në tokë. Po të mos 

ishte kështu, atëherë të gjitha kontinentet do të ishin thjesht 

shkretëtira të thata, ku nuk mund të kishte jetë. Mbi këtë bazë 

duhet të themi se oqeanet dhe mbështjellja ajrore janë ato që i 

ruajnë Tokës barazpeshën dhe qëndrueshmërinë e saj në orbitën e 

vet.  

Pesha e disa prej këtyre meteorëve që bien mbi Tokë shkon 

deri në një të njëmijtën e gramit, por për shkak të shpejtësisë 

jashtëzakonisht të madhe, fuqia e tyre goditëse barazohet me 

fuqinë e grimcave atomike, që gjenden në një bombë shkatërruese. 

Nganjëherë, masa e këtyre meteorëve mund të jetë sa një kokërr 

rërë. 

Çdo ditë, para se të arrijnë në sipërfaqen e Tokës, digjen ose 

kthehen në avull afërsisht miliona meteorë të tillë. Porse masa e 

pesha e disa meteorëve janë aq të mëdha saqë bashkë me ta digjet 

edhe mbuloja ajrore dhe godasin sipërfaqen e Tokës. 
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Një ndër meteorët që ka kaluar mbrojtjen e gaztë dhe ka 

arritur në Tokë është meteori i madh, i njohur me emrin Sibiri, që 

e goditi Tokën në vitin 1908. Diametri i tij ishte në atë masë, saqë 

ai zuri në tokë një sipërfaqe afërsisht prej 40 kilometrash, duke 

shkaktuar dëme të mëdha. 

Një tjetër meteor që ka rënë në Arizona të Amerikës, i cili 

kishte një diametër prej një kilometri dhe thellësi 200 metër, 

shkaktoi me rënien e tij në Tokë, një gropë të thellë. Prej tij, si 

pasojë e shpërthimit, lindën meteorë të vegjël, duke u përhapur në 

një sipërfaqe relativisht të gjerë të Tokës. 

Krisi Morison shkruan se nëse ajri që rrethon Tokën do të 

ishte më pak se ç‟është, atëherë trupat qiellorë dhe meteorët 

depërtues, që ai i numëron deri në disa milionë meteorë në ditë, 

që zhduken në hapësirën e jashtme, do të arrinin dhe godisnin 

Tokën në mënyrë të përhershme. 

Këto trupa qiellorë lëvizin me shpejtësi nga 6 deri në 40 

milje në sekondë. Ata shpërthejnë dhe digjen kur përplasen me 

çdo gjë. Nëse shpejtësia e këtyre trupave do të ishte më e vogël 

sesa është në fakt, për shembull me shpejtësinë e plumbit, atëherë 

ato do të binin të gjitha në Tokë. Duket qartë se sa të mëdha do të 

ishin përmasat e shkatërrimit nëse njeriu do të ekspozohej ndaj 

rënies edhe të grimcës më të vogël të këtyre trupave qiellorë. Ata 

do ta bënin atë copë e çikë dhe do ta zhduknin për shkak të 

temperaturës së lartë, sepse ata lëvizin me një shpejtësi të 

barabartë me 90 herë shpejtësinë e plumbit. 

Trashësia e ajrit që rrethon Tokën shkon në atë masë, saqë 

lejon që nëpër të, të kalojnë në tokë një masë e lejueshme e rrezeve 
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kozmike, që bën të mundur rritjen e bimëve dhe vret të gjitha 

mikrobet e dëmshme në atë hapësirë, duke siguruar në të njëjtën 

kohë vitaminat e nevojshme.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Marrë nga libri “Sirru Khalkil Insan” f. 34-35. 
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Ajetet  34 - 35 

 

                            

                               

 

“Para teje, Ne nuk e kemi bërë asnjë të pavdekshëm. Nëse ti 

vdes, a do të mbesin ata të përjetshëm?!” 

“Çdo njeri do ta shijojë vdekjen! Ne ju vëmë në provë me të 

keqe dhe me të mirë dhe te Ne do të ktheheni.” 

 

 

Komentimi 

 

Vdekja u rri në pritë të gjithëve 

Në ajetet e kaluara lexuam se idhujtarët ishin mbërthyer 

fort pas problemit se Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte njeri, me qëllim mbjelljen e 

dyshimit mbi profetësinë e tij. Ata mendonin se Profeti duhej të 

ishte engjëll dhe i pastër nga çdo gjë njerëzore. 
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Ajetet që po studiojmë kanë theksuar disa paradokse të 

idhujtarëve. Ata nganjëherë përhapnin fjalë se revolta e Profetit 

(që sipas tyre ishte vjershëtar) nuk do zgjaste shumë dhe se do 

përfundonte me vdekjen e tij, siç thuhet në ajetin 30 të sures “Et 

Tûr”: “Vërtet thonë ata: „Ai është vjershëtar, të presim derisa ta 

zhdukë vdekja?!‟” 

Disa herë mendonin se ky burrë, përderisa besonte se ishte 

i fundmi i Profetëve, nuk duhet te vdesë kurrë për të ruajtur fenë e 

tij. Mbi këtë bazë, vdekja e tij në të ardhmen do përbënte provën 

për gënjeshtrën e pretendimeve të tij. Atyre Kur'ani iu përgjigjet 

në ajetin e parë me një fjali të shkurtër, duke thënë: “Para teje, Ne 

nuk kemi bërë asnjë të pavdekshëm...”.  

Ky ligj krijimi nuk pranon asnjë ndryshim, me një fjalë, ai 

nuk ia shkruan përjetësinë askujt, pavarësisht se ata gëzohen me 

vdekjen tënde. “...Nëse ti vdes, a do të mbesin ata të 

përjetshëm?!”. 

Ndoshta nuk ka nevojë të sqarohet se mbetja e sheriatit dhe 

e fesë nuk ka nevojë për mbetjen në jetë të Profetit. Legjislacionet e 

Ibrahimit, Musait dhe Isait (Paqja qoftë mbi ta!), edhe pse nuk ishin 

të përjetshëm, prapëseprapë ata (legjislacionet) kanë mbetur pas 

vdekjes së këtyre Profetëve të mëdhenj për shekuj me radhë. (Për 

sa i përket Musait, legjislacioni i tij ka vazhduar edhe pas ngritjes 

së tij në qiell). Mbi këtë bazë, pavdekësia e doktrinës nuk ka 

nevojë për ruajtjen e përhershme nga ana e Profetit. Atë mund ta 

vazhdojnë pasuesit e tij në vendosjen e fesë së tij dhe të ecjes në 

gjurmët e saj. 

Për sa i përket përfytyrimit të tyre, se çdo gjë do të 

përfundonte me vdekjen e Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ata u gabuan në mendimin e 

tyre, sepse kjo thënie është e vërtetë dhe e drejtë kur vjen fjala për 

një person. Islami nuk ishte ndërtuar nga Profeti dhe as nga 

shokët e tij. Ajo ishte fe e gjallë që shpërtheu përpara me lëvizjen e 

saj të brendshme dhe ka kapërcyer kufijtë e kohës dhe të vendit 

dhe vazhdon rrugën e saj. 

Pastaj ajeti kujton ligjin universal të vdekjes, që godet të 

gjithë shpirtrat pa dallim, duke thënë: “Çdo njeri do ta shijojë 

vdekjen...”.1  

Më pas, kjo fjalë u përdor për njeriun, domethënë për tërë 

trupin dhe shpirtin e tij: “Prandaj Ne i udhëzuam bijtë e Izraelit 

se kush vret ndokënd, që s‟ka vrarë njeri ose që nuk ka bërë 

çrregullime në Tokë, është sikur të ketë vrarë të gjithë 

njerëzit.”.2 

Disa herë, kjo fjalë përdoret veçanërisht për shpirtin e 

njeriut, si për shembull: “Dorëzoni shpirtrat tuaj!”.3 

Ajo që synohet me fjalën “shpirt” në ajetet që po studiojmë, 

është kuptimi i dytë. Mbi këtë bazë del se ajo që synohet këtu 

është shpallja e ligjit universal të vdekjes për njerëzit. Kështu që 

nuk mbetet fare vend për paradokse në këtë ajet, si ai që thotë se 

shprehja për shpirtin përfshin gjithashtu edhe All'llahun apo edhe 

engjëjt. Si ka mundësi që ajeti veçohet (për gjallesat) dhe lë jashtë 

All'llahun dhe engjëjt e Tij?!4  

                                                            
1 Surja “El En‟ãm”, ajeti 12. 
2 Surja “El Mãide”, ajeti 32. 
3 Surja “El En‟ãm”, ajeti 93. 
4 Tefsiri “El Mijzan”, vëllimi 14, f. 312. 
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Pas përmendjes së ligjit gjithëpërfshirës të vdekjes, lind kjo 

pyetje: Cili është qëllimi i kësaj jete që ikën? Çfarë dobie kemi prej 

saj? 

Përgjigje: Lidhur me këto fjalë, Kur'ani thotë: “...Ne ju 

vëmë në provë me të keqen dhe me të mirën dhe te Ne do të 

ktheheni.”. Me një fjalë, vendi juaj i përhershëm nuk është kjo 

botë, por një vend tjetër. Ju keni ardhur këtu që t‟i nënshtroheni 

përzgjedhjes dhe sprovës. Pasi të keni përfituar përsosmërinë e 

duhur, do të ktheheni në vendin tuaj të origjinës, që është Bota e 

Përtejme. 

Ajo që nuk kapet nga vështrimi këtu është se, në kuadër të 

sprovës, fjala “e keqe” vjen para fjalës “e mirë”. Kjo duhet të jetë 

sepse sprova e All'llahut, edhe pse disa herë është në formën e të 

mirës materiale e disa herë të tjera në formën e fatkeqësisë, 

prapëseprapë është e pranueshme se sprova me fatkeqësi është 

më e ashpër dhe më e vështirë. 

Për sa i përket fjalës “keq”, ajo në asnjë mënyrë nuk ka 

kuptimin absolut të së keqes, sepse supozohet që kjo e keqe 

shërben si mjet për sprovën dhe përsosmërinë. Mbi këtë bazë, 

qëllimi këtu është një e keqe relative. Në fakt, sipas pikëpamjes 

njehsuese të vërtetë, nuk ekziston e keqe absolute në të gjithë 

botën e ekzistencës. 

Prandaj lexojmë në hadith se prijësi i besimtarëve, Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) një ditë u sëmur dhe një grup shokësh i 

erdhi për ta parë. Ata i thanë: “Si je o prijësi i besimtarëve?” U tha: 

“Keq”. I thanë: “Si mund të thuhet kjo fjalë prej teje?” U tha: 

“All'llahu i Madhërishëm thotë: “Ne ju vëmë në provë me të 
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keqen dhe me të mirën.”. E mira është shëndeti dhe pasuria, ndërsa e 

keqja është sëmundja dhe varfëria”.  

Këtu shtrohet edhe një pyetje e rëndësishme: Përse 

All'llahu i vë në provë adhuruesit e Vet? Ç‟do të thotë “vënie në 

provë” nga ana e All'llahut? Përgjigjen e kësaj pyetjeje ne e 

përmendëm në fund të ajetit 155 të sures “El Bekare”, ku thamë: 

“Sprova e All'llahut të Madhërishëm është për adhuruesit e Tij, që 

do të thotë se ajo është edukimin për ata. (Lexoni hollësitë e plota 

të kësaj çështjeje atje).  
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Ajetet 36 - 40 

 

                        

                    

                 

                    

                     

                       

         

 

“Kur të shohin jobesimtarët, ata tallen me ty (duke thënë): „Ky 

është ai që i përmend (për keq) zotat tuaj?‟ Ndërkohë, ata e 

mohojnë Këshillën e të Gjithëmëshirshmit.” 

“Njeriu është krijuar i ngutur. Unë do t‟jua tregoj shenjat e Mia, 

prandaj mos më kërkoni të ngutem.” 

“Ata thonë: „Kur do të bëhet ky premtim, nëse flisni të 

vërtetën?‟” 
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“Sikur mohuesit ta dinin kohën, kur nuk do të mund ta 

shmangin zjarrin nga fytyrat dhe shpinat e tyre dhe nuk do të 

ndihmohen, (nuk do të flisnin kështu)!” 

“Por atyre (Kiameti) do t‟u vijë papritmas e do t‟i trullosë, kështu 

që nuk do të mund ta shmangin atë e as nuk do t‟u jepet afat.” 

    

 

Komentimi 

 

Krijimi i njeriut të ngutur  

Edhe një herë, në këto ajete ballafaqohemi me studime të 

tjera rreth qëndrimit të idhujtarëve ndaj të Dërguarit të All'llahut 

(Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ku 

qartësohet mënyra e mendimit të tyre të deformuar për çështjet 

parimore. Ajetet së pari thonë: “Kur të shohin jobesimtarët, ata 

tallen me ty...”. Ata nuk kanë ndonjë punë përveçse të tallen dhe 

përbuzin. Ata të akuzojnë ty pa shqetësim dhe thonë: “...Ky është 

ai që përmend (për keq) zotat tuaj.1 Ndërkohë ata e mohojnë 

këshillën e të Gjithëmëshirshmit.”. 

Ajo që të habit është se, nëse ndonjëri përbuz këta idhuj 

prej druri dhe guri (në fakt ai nuk i përbuz ato, porse sqaron të 

vërtetën e tyre) duke thënë: Habiteni nga këto sende që nuk kanë 

                                                            
1 E habitshme këtu është se ata thonin: “A ky është ai që përmend zotat tuaj?” 

Ndërkohë që nuk u pëlqente të përmendnin në shprehjet e tyre fjalën “suun”, 

keq, por thonin: i kujton zotat tuaj për keq! 
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as shpirt, as ndjenja dhe janë të pavlera, por, kur ndonjëri prej tyre 

përgënjeshtron Zotin e Tij të Gjithëmëshirshëm e Mëshirëbërës, që 

ndikimi i mëshirës dhe madhështia e Tij është përhapur në mbarë 

botën dhe qiellin dhe që nuk ekziston asnjë gjë që të mos jetë 

provë e madhështisë dhe mëshirës së Tij, kjo nuk ngjall habi tek 

ata?!! 

Është e vërtetë se njeriu, nëse mësohet me një gjë, 

mbrymoset me të dhe e mbron me fanatizëm, atëherë ajo gjë do të 

bëhet e shenjtë sipas pikëpamjes së tij, edhe nëse do të ishte një 

nga gjërat më të këqija. 

Nëse ai do të ndjente armiqësi dhe nuk do ta shihte dot një 

gjë, atëherë ajo gjë do të bëhej gradualisht e keqe në vështrimin e 

tij, qoftë edhe sikur të ishte gjëja më e bukur dhe më e dashur në 

botë. 

Pastaj ajetet i referohen një problemi tjetër prej problemeve 

të shëmtuara të këtij njeriu fatkeq. Ata thonë “Njeriu është krijuar 

i ngutur...”.  

Pavarësisht mendimeve të ndryshme të komentuesve në 

lidhje me komentimin e fjalës “njeri” dhe “nxitim”, në të vërtetë, 

me fjalën “njeri” kuptohet është një lloj njeriu - natyrisht njeriu 

fatkeq, që ka dalë nga rruga e drejtë e udhëheqësve hyjnorë dhe të 

qeverisjes së tyre. Ndërsa me fjalën “nxitim” kuptohet “nxitimi” 

dhe “përshpejtimi”, siç e tregojnë këtë kuptim ajetet që vijojnë dhe 

siç e lexojmë në një vend tjetër të Kur'anit: “Vërtet që njeriu është 

i ngutur.”.1   

                                                            
1 Surja “El Isrã”, ajeti 11.  
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Shprehja “E krijoi njeriun me ngutje”, në të vërtetë është 

një lloj konfirmimi, domethënë që njeriu është i nxituar deri në atë 

masë, saqë ai duket sikur është krijuar nga nxitimi dhe indet dhe 

ekzistenca e tij vijnë prej tij! Në fakt, shumë njerëz të zakonshëm 

janë të kësaj forme. Ata janë të nxituar në të mirë dhe në të keq, aq 

sa për ta thuhet: “Nëse ju kryeni një prapësi dhe nuk besoni, 

atëherë juve do t‟ju kapë një torturë hyjnore”. Ata thonë: “Përse 

kjo torturë nuk vjen sa më shpejt?!” 

Në fund, ajeti shton: “...Unë do t‟jua tregoj shenjat e Mia, 

prandaj mos më kërkoni të ngutem.”.   

Fjala “shenjat e mia” këtu mund të jetë tregues për ajetet e 

ndëshkimit e shenjat e tij dhe të fatkeqësisë, me të cilat kërcënonte 

kundërshtarët e tij Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Por ata budallenj thonin vazhdimisht: “Ku 

janë këto fatkeqësi dhe vështirësi me të cilat na frikësoni?” Kur‟ani 

Fisnik thotë: “Mos nxitoni! Nuk do shkojë shumë kohë derisa të 

jeni të rrethuar prej tyre”. 

Po ashtu, mund të jetë tregues për mrekullitë që 

mbështesin sinqeritetin e Profetit të Islamit (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Me një fjalë, nëse ju 

bëni pak durim, atëherë do të shfaqen për ju të gjitha mrekullitë. 

Nuk ka kundërvënie midis këtyre dy shpjegimeve, sepse 

idhujtarët ishin të nxituar për të dy ato. All'llahu i ka treguar të dy 

ata edhe sepse shpjegimi i parë duket më afër dhe më i 

përshtatshëm me ajetet pasuese. 
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Më tej, Kur'ani vë në dukje një nga kërkesat e atyre 

nxituesve duke thënë: “Ata thonë: „Kur do të bëhet ky premtim, 

nëse flisni të vërtetën?‟”.Ata e prisnin ndodhjen e Kiametit me 

padurim. Ata janë të shkujdesur nga fakti se ndodhja e Kiametit 

do të thotë trishtim dhe varfëri e vazhdueshme për ta. Por çfarë 

mund të bëhet? Njeriu i ngutur nxiton edhe në problemet e 

trishtimit dhe të zhdukjes së tij. 

  Shprehja “Nëse flisni të vërtetën” është në formën e 

shumësit, megjithëse folësi është i Dërguari i All'llahut, dhe kjo 

vjen për shkak se ata i bashkangjisnin atij edhe pasuesit e tij të 

vërtetë në fjalim, sikur donin të thonin se mosndodhja e Kiametit 

është provë se ju të gjithë gënjeni. 

Ne u përgjigjemi atyre me ajetin që pason, i cili thotë: 

“Sikur mohuesit ta dinin kohën kur nuk do të mund ta 

shmangnin zjarrin nga fytyrat dhe shpinat e tyre dhe nuk do të 

ndihmohen (nuk do të flasin kështu).”. 

Pëdorimi i shprehjeve “fytyrat” dhe “shpinat” në ajetin në 

fjalë aludon se Xhehennemi nuk është zjarr që do t‟i djegë ata 

vetëm nga njëra anë, porse edhe fytyrat dhe shpinat e tyre do të 

jenë në zjarr, sikur të ishin zhytur dhe varrosur në mes të tij! 

Fjalia “dhe nuk do të ndihmohen” tregon se këta idhuj që i 

mendojnë se do të jenë mbrojtësit dhe mbështetës të tyre, nuk 

vlejnë për asgjë. 

Ajo që të tërheq vëmendjen në këtë ajet është se ndëshkimi 

hyjnor nuk e përcakton gjithnjë kohën e vet. Allahu i Madhëruar 
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thotë: “Por atyre (Kiameti) do t‟u vijë papritmas e do t‟i trullosë, 

kështu që nuk do të mund ta shmangin atë...”. Edhe sikur të 

kërkojnë ta ngadalësojnë dhe të kërkojnë vonesën në kundërshtim 

me sa kërkonin ta nxitonin deri tani, ata nuk do të kenë përgjigje: 

“...e as nuk do t‟u jepet afat”. 

 

 

Dy hulumtime 

 

1- Duke parë ajetet e lartpërmendura, lind kjo pyetje: Nëse 

njeriu është i nxituar nga natyra e vet, atëherë si mundet All'llahu 

i Madhërishëm t‟i japë fund këtij nxitimi? Ai thotë “mos më 

kërkoni të ngutem”. A nuk përbën kjo një kontradiktë midis të 

dyjave? 

Në përgjigje thotë: Nëse shohim burimin e zgjedhjes dhe 

lirinë e vullnetit të njeriut, qenien e cilësive të tij, njohurive të tij, 

veçorive të tij morale që e pranojnë ndryshimin, atëherë do të 

qartësohet se nuk ka antagonizëm në këtë çështje, sepse ndryshimi 

realizohet me anën e edukatës dhe pastrimit të shpirtit. 

2- Fjalia “Por atyre (Kiameti) do t‟u vijë papritmas e do t‟i 

trullosë” mund të tregojë se tortura e Kiametit dhe ndëshkimet e 

tij ndryshojnë që të gjitha nga tortura e kësaj bote. Për shembull, 

ne lexojmë rreth zjarrit: “Është zjarri i All'llahut i ndezur fort, i 

cili depërton deri në zemrën e njeriut.”.1 Apo lexojmë rreth 

                                                            
1 Surja “El Humeze”, ajetet 6 dhe 7. 
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mjeteve (lëndëve djegëse) të zjarrit: “… lëndë djegëse e të cilit 

janë njerëzit dhe gurët…”.1  

Të tilla shprehje të lënë të kuptosh se zjarri i Xhehennemit 

vjen papritmas dhe i djeg njerëzit.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Surja” El Bekare”, ajeti 24. 
2 Tefsiri “El Mizan”, vëllimi 14, f. 417. 
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Ajetet 41 – 45 

 

                            

                              

                          

                    

                     

                           

                        

 

“Në të vërtetë, janë përqeshur edhe të Dërguar të tjerë para teje, 

por shpotitësve u erdhi dënimi, me të cilin talleshin.” 

“Thuaj: „Kush do t‟ju ruajë natën dhe ditën (nga dënimi) i të 

Gjithëmëshirshmit?‟ E, megjithatë, ata shmangen nga 

përmendja e Zotit të tyre.” 
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“Apo ata kanë zota të tjerë, të cilët mund t‟i mbrojnë prej Nesh? 

Këta nuk mund të ndihmojnë as veten dhe askush nuk mund t‟i 

marrë në mbrojtje kundër Nesh.” 

“Ne u dhamë atyre dhe baballarëve të tyre kënaqësi e ua 

zgjatëm jetën. A nuk e shohin vallë ata që Ne i qasemi tokës së 

tyre dhe ia cungojmë skajet? E si mund të jenë ata fitues?!” 

“Thuaj: „Unë vetëm ju paralajmëroj, me atë që më është 

shpallur‟. Por, shurdhët nuk e dëgjojnë thirrjen kur 

paralajmërohen.” 

 

 

Komentimi 

 

Në ajetet e shkuara pamë se idhujtarët dhe të pafetë 

talleshin me të Dërguarin e All'llahut (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ky ishte zelli i të gjithë 

injorantëve mendjemëdhenj. Ata i merrnin të vërtetat e 

rëndësishme dhe serioze si shaka dhe tallje. 

Ajeti i parë, si zbavitje për Profetin, thotë: “Në të vërtetë, 

janë përqeshur edhe të Dërguar të tjerë para teje...”. Por në fund, 

atyre u zbriti ndëshkimi me të cilin talleshin: “...por shpotitësve u 

erdhi dënimi, me të cilin talleshin”. Mbi këtë bazë, mos lejo që 

brenga dhe hidhërimi të gjejnë rrugë për te vetja jote, që veprime 

të tilla të injorantëve të mos lënë as ndikimin më të vogël në 

shpirtin tënd të madh dhe të dëmtojnë vullnetin tënd të hekurt.  
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Ajeti pasardhës thotë: Thuaju atyre se asnjë e askush nuk 

do t‟ju mbrojë përballë torturës së All'llahut në Kiamet, por edhe 

në këtë botë: “Thuaju: „Kush do t‟ju ruajë natën dhe ditën nga i 

Gjithëmëshirshmi‟?...”, me një fjalë, nga ndëshkimi i Tij. Nëse 

All'llahu i Madhërishëm nuk do të kishte bërë qiellin, domethënë 

ajrin që mbështjell tokën si çati mbrojtëse, siç e pamë në ajetet e 

kaluara, vetëm kjo do të ishte e mjaftueshme që të binin nga lart 

kometat dhe trupat qiellorë dhe t‟ju godisnin me gurët e tyre natë 

e ditë. 

All'llahu i Gjithëmëshirshëm ju ka nderuar me dashurinë e 

Tij dhe ka bërë ushtarë të shumtë për ruajtjen dhe mbrojtjen tuaj, 

në atë mënyrë që, nëse qoftë edhe për një moment do t‟ju 

neglizhonin, atëherë mbi ju do të binte rrebeshi i fatkeqësisë. 

Vlen të vihet në dukje se fjala “Gjithëmëshiruesi” është 

përdorur në këtë ajet në vend të fjalës “All'llahu”; me një fjalë: 

vështroni nga vetvetja për të parë se sa gabime keni bërë që keni 

zemëruar All'llahun, i Cili është burimi i mëshirës së 

përgjithshme! 

Më tej, Kur'ani shton: “...E megjithatë, ata shmangen nga 

përmendja e Zotit të tyre.”. Ata nuk dëgjojnë mësimet e Profetëve 

dhe këshillat e tyre e po kështu zemrat e tyre nuk i trondisin të 

mirat e Zotit e as përmendja e Tij, dhe nuk përdorin mendjet e tyre 

në këtë drejtim për as edhe një moment. 

Pastaj Kur‟ani Fisnik pyet: Mbi çfarë gjëje mbështeten ata të 

pafe keqbërës dhe kriminelë përballë ndëshkimeve hyjnore? “Apo 

ata kanë zota të tjerë, të cilët mund t‟i mbrojnë prej Nesh? Këta 

nuk mund të ndihmojnë as veten dhe askush nuk mund t‟i 
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marrë në mbrojtje kundër Nesh.”.1 Këta idhuj nuk mund të 

shpëtojnë as veten e vet nga ndëshkimi. Ata nuk gëzojnë  

mbështetjen Tonë dhe as mëshirën Tonë. 

Pastaj, ajeti që vijon, thekson njërin prej shkaqeve më të 

rëndësishme të revoltës dhe mosnënshtrimit të qafirëve: “Ne u 

dhamë atyre dhe baballarëve të tyre kënaqësi e ua zgjatëm 

jetën...”, porse kjo jetë e gjatë dhe të mirat e bollshme, në vend që 

t‟u ngjallin ndjenjën e falënderimit dhe të lavdërimit dhe në vend 

që të ulin kokat e tyre për të adhuruar All'llahun, u bënë shkak 

për kapërdisjen dhe despotizmin e tyre. 

Dihet se këto tregime zakonisht sqarojnë kritere të qarta. 

Ato nuk e kufizojnë kuptimin e ajetit vetëm te individë të caktuar. 

Përkundrazi, me këtë, ajeti do të tregojë se vdekja e të mëdhenjve 

si dhe e kombeve është një mësim dhe eksperiencë për 

jobesimtarët mendjemëdhenj dhe injorantë, që të mësojnë se 

mohimi i All'llahut të Madhërishëm nuk sjell veçse humbje. “E si 

mund të jenë ata fitues?!”. 

Por a nuk e shikojnë ata se kjo botë dhe të mirat e saj janë të 

përkohshme e kalimtare? “...A nuk e shohin vallë ata që Ne i 

qasemi tokës së tyre dhe ia cungojmë skajet?...”. Komentuesit 

                                                            
1 Fjala “jus'habune” në origjinë do të thotë “vendosja e një sendi nën urdhra me 

synimin e ndihmës dhe të mbrojtjes”. Këtu, kjo fjalë vjen me domethënien se 

këta idhuj nuk posedojnë as mbrojtjen e vetvetes dhe se nën urdhrat e tyre nuk 

është vënë një fuqi e tillë nga ana e All'llahut të Lartësuar. Ne e dimë se çdo 

fuqi mbrojtëse në botën e ekzistencës ose duhet të lindë nga vetë sendi…ose i 

jepet atij nga ana e All'llahut të Madhërishëm, pra fuqia është ose e brendshme 

personale ose rastësore. 
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kanë mendime të ndryshme rreth thënies: “...Ne i qasemi tokës së 

tyre dhe ia cungojmë skajet...”. 

1- Disa shpjegues thonë se ajo që nënkuptohet me këtë 

është se All'llahu i pakëson në mënyrë të përshkallëzuar territoret 

e idhujtarëve, duke ua shtuar ato vendeve myslimane. Por, duke 

parë se kjo sure ka zbritur në Mekë, duhet thënë se myslimanët 

nuk kishin filluar ende hapjen, kështu që ky shpjegim duket jo i 

përshtatshëm. 

2- Disa shpjegues të tjerë thonë se qëllimi këtu është 

rrënimi dhe shkatërrimi i territoreve në mënyrë të përshkallëzuar. 

3- Disa e konsiderojnë atë si sinjal për banorët e Tokës. 

4- Disa të tjerë kanë thënë se me skajet e Tokës aludohet më 

shumë për dijetarët. 

Por më e përshtatshme nga të gjitha ato është se qëllimi me 

fjalën “tokë” janë popujt e vendeve të ndryshme të botës, kombet 

dhe individët, që ecin drejt shtëpive të asgjësë në mënyrë të 

përshkallëzuar dhe të përhershme, duke i lënë lamtumirën jetës së 

kësaj bote e duke munguar përgjithnjë në caqet e Tokës. 

Ky ajet është shpjeguar, sipas disa tregimeve nga Ehli Bejti 

(Paqja qoftë mbi ta!) me vdekjen e dijetarëve. Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) thotë: “Cungimi i saj do të thotë ikja (vdekja) e dijetarëve 

të saj.”1 

Pastaj ajeti tregon se e vërteta e detyrës së Profetit (Paqja dhe 

bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është që të 

                                                            
1 Shpjegim i “Nuruth Thekalejn”, vëllimi 3, f. 429. 
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paralajmërojë njerëzit nëpërmjet shpalljes hyjnore. Ajeti i drejtohet 

Profetit dhe i thotë: “Thuaj: „Unë vetëm ju paralajmëroj me atë 

që më është shpallur.‟”. Nëse kjo nuk ndikon në zemrat e tyre të 

ashpra, nuk është për t‟u habitur. Kjo nuk përbën ndonjë provë 

për mangësi të shpalljes hyjnore, por shkaku është se “shurdhët 

nuk e dëgjojnë thirrjen kur paralajmërohen”.  

Veshët dëgjues i imponojnë ata të dëgjojnë fjalët e 

All'llahut, ndërsa veshët që ua kanë bllokuar mëkatet, neglizhenca 

e mendjemadhësia, nuk e dëgjojnë absolutisht të vërtetën. 

 

 

Ajetet 46 - 47 

 

                      

                         

                               

       

 

“Sikur ata t‟i prekte një puhi prej dënimit të Zotit tënd, me 

siguri, do të thoshin: „Mjerë ne që kemi qenë keqbërës!‟” 
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“Dhe në Ditën e Kiametit, Ne do të vendosim peshore të sakta e 

askush nuk do të pësojë asnjë padrejtësi. Ne do të sjellim (për 

gjykim) çdo vepër, qoftë kjo edhe sa pesha e një kokrre sinapi. 

Ne jemi të mjaftueshëm për llogaritje.” 

 

 

 

 

 

Komentimi 

 

Peshoret e drejtësisë në Ditën e Kiametit 

Në ajetet e kaluara pasqyrohej gjendja e mendjemadhësisë 

dhe e shkujdesjes së individëve të pafe. Ndërsa ajeti në fjalë thotë 

se ata mendjemëdhenj nuk e përmendnin All'llahun asnjë ditë sa 

ishin në gjendje të mirë pasurore. Por “Sikur ata t‟i prekte një 

puhi prej dënimit të Zotit tënd, me siguri do të thoshin: „Mjerë 

ne që kemi qenë keqbërës!‟”. 

Fjala “nefhatun”, sipas shpjeguesve dhe gjuhëtarëve, do të 

thotë diçka e vogël ose një fllad i këndshëm. Kjo fjalë përdoret më 
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shumë në një atmosferë mëshire dhe mirësie, por ajo përdoret 

edhe në fjalorin e ndëshkimit gjithashtu.1 

Sipas shpjegimit të indeksit, fjalia “Sikur ata t‟i prekte një 

puhi” përfshin tre shprehje dhe që të treja ato, tregojnë diçka të 

pakët. Po kështu, edhe shprehjet “t‟i prekë” dhe “një puhi”, si nga 

ana gjuhësore, ashtu edhe nga ana e peshës dhe e formulimit, 

tregojnë diçka të pakët.2 

Si konkluzion, ajo që do të tregojë Kur‟ani Fisnik është: 

“Ata, të cilëve u janë shurdhuar zemrat e tyre, dëgjojnë fjalët e 

Profetit dhe logjikën e frymëzimit qiellor për vite me radhë, por 

kjo nuk ndikon aspak në veten e tyre. Por kur fshikulli i 

ndëshkimit t‟ua përzhitë kurrizin, qoftë edhe sikur ajo të jetë e 

lehtë dhe e kufizuar, ata do të klithin: „Mjerë ne që kemi qenë 

keqbërës!‟” A nuk duhet që ata të kujtohen dhe të kuptojnë para 

se të goditen nga fshikulli i ndëshkimit? 

Nëse u vijnë mend në atë kohë, cila është dobia? Ky zgjim i 

imponuar nuk i ndihmon ata, sepse nëse do të lehtësohej 

ndëshkimi, ata do të ndiheshin të sigurtë dhe të qetë dhe do të 

ktheheshin në gjendjen e tyre të mëparshme. 

Ndërsa ajeti i fundit, që po studiojmë, tregon për kërkesën 

e hollësishme të llogarisë së Kiametit dhe ndëshkimin e tij të 

drejtë. Le të mësojnë mosbesuesit dhe keqbërësit se ndëshkimi 

është imponim; edhe nëse nuk i kap në këtë botë, ndëshkimi i 

Botës Tjetër është i paevitueshëm. Atyre do t‟ju kërkohet llogari 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebir”; Tefsiri “Dhilalil Kur'an” dhe “Mufredati” i Ragibit, fundi i 
ajetit në studim e sipër, objekti “nefhatun”, “puhi”.   
2 Po aty. 
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me hollësi për të gjitha veprat e tyre. Ajeti thotë: “Dhe në Ditën e 

Kiametit Ne do të vendosim peshore të sakta.”. 

Fjala “el kistu” disa herë vjen me kuptimin “moscopëtim”, 

disa herë të tjera me kuptimin “drejtësi absolute”. Këtu, ajo ka 

kuptimin e dytë. 

Tërheqet vëmendja këtu se fjala “el kistu” shërben si 

kujtesë dhe cilësor për peshoret. Këto peshore janë precize dhe të 

organizuara deri në atë pikë, saqë duken sikur janë burimi i 

drejtësisë.1 

Prandaj, në Kur'an shtohet menjëherë: “askush nuk do të 

pësojë asnjë padrejtësi”. Kështu, nga punët e mira të bamirësve 

nuk humbet asgjë dhe as shtohet ndonjë gjë në ndëshkimin e 

keqbërësve. 

Por mohimi i padrejtësisë dhe i arbitraritetit nuk do të thotë 

mungesë precizioni në lidhje me gjykimin, përkundrazi: “Ne do të 

sjellim (për gjykim) çdo vepër, qoftë kjo  edhe sa pesha e një 

kokrre sinapi. Ne jemi të mjaftueshëm për llogaritje.”. 

 “El khardel”, sinapi, është një bimë  me fara shumë të 

vogla dhe merret si shembull kur kërkohet të tregohet diçka e 

vogël dhe pa vlerë. 

Një shprehje e njëjtë vjen në një temë tjetër të Kur'anit me 

shprehjen “sa pesha e një grimce”.2  

                                                            
1 Megjithëse fjala “meuazin” është në numër shumës dhe fjala “kistun” në 

njëjës, fjala “kistun” është emër i prejardhur nga folja, e cila nuk bëhet shumës. 

Këtu nuk ka ndonjë paradoks.  
2 Surja “Ez Zelzele”, ajeti 7. 
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Vlen të theksohet se shprehja “sa pesha e një grimce” 

përmendet në Kur'an në gjashtë çështje, kurse në dy të tjera me 

shprehjen “sa pesha e një kokrre sinapi”. Në të vërtetë, ajeti i 

lartpërmendur, me gjashtë shprehjet e veta të ndryshme, është një 

konfirmim i çështjes së llogaridhënies së hollësishme në ditën e 

Kiametit. 

Fjala “peshoret”, është në formën e saj të shumësit, pas saj 

vjen përmendja e cilësorit të “drejtësisë”,  pastaj konfirmimi i 

mohimit të padrejtësisë me fjalët “askush nuk do të pësojë asnjë 

padrejtësi”, pastaj përmendja e fjalës “gjë”, pastaj shembulli i 

kokrrës së sinapit dhe së fundmi shprehja “Ne jemi të 

mjaftueshëm për llogaritje”... të gjitha këto janë prova se llogaria e 

Ditës së Kiametit është shumë e hollësishme dhe e pastër nga çdo 

lloj padrejtësie dhe tiranie. 

Çfarë nënkuptohet me fjalën “peshoret”? 

Disa shpjegues kanë menduar se këto peshore ngjajnë me 

peshoret e kësaj bote, pastaj supozuan se veprat e njeriut aty kanë 

peshë dhe rëndesë që nuk mund të peshohen me ato peshore. 

Por e vërteta është se peshorja këtu është mjet për matje të 

peshës dhe, siç dihet, çdo send ka masën e vet të peshës që i 

përshtatet, siç është: masa e nxehtësisë, e ajrit dhe pesha të tjera, 

që u përshtaten objekteve të cilat duhen peshuar. 

Në transmetimet islame lexojmë se peshoret e llogarisë në 

Kiamet do jenë Profetët dhe Imamët e devotshëm, të cilët nuk 

kanë asnjë pikë të zezë në regjistrat e veprave të tyre.1 Për këtë 

                                                            
1 “Biharul Enuar”  vëllimi 7, f. 252. 
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lexojmë: “Paqa qoftë mbi peshoren e veprave”. Sqarimin dhe hollësira 

më të gjera rreth kësaj çështjeje, i gjejmë në fund të ajetit 8 të sures 

“El A‟rãf”. 

Përmendja e peshoreve në shumës ka mundësi të jetë 

gjithashtu një aludim për këtë domethënie, sepse burrat e drejtë 

janë peshore e veprave të njerëzimit, për më tepër që të gjithë ata 

janë shumë të privilegjuar. Çdonjëri prej tyre ka një privilegj të 

veçantë, saqë konsiderohet në atë pozitë si masë dhe shembull. 

Me fjalë të tjera, të gjithë ata që u ngjajnë atyre deri në njëfarë caku 

dhe që cilësitë dhe veprat e tyre harmonizohen me cilësitë dhe 

veprat e njerëzve të mëdhenj, do të kenë një peshë të barabartë me 

masën e tyre. Dhe sa më shumë që këto cilësi dhe vepra të 

largohen apo ndryshojnë, aq më tepër do të pakësohet pesha e 

tyre. 

Ajetet 48 – 50 

 

                           

                         

                    

 

 “Ne i dhamë Musait dhe Harunit Dalluesin, që është dritë dhe 

këshillë për të devotshmit.” 
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“Që i frikësohen Zotit të tyre - edhe kur nuk i sheh askush dhe, 

që i tremben Orës (së Kiametit).” 

“Ndërsa ky (Kur'an) është Këshillë e bekuar, të cilën Ne e kemi 

shpallur, prandaj, si mund ta mohoni ju atë?!” 

 

 

Komentimi 

 

Një vështrim i shpejtë mbi tregimet e Profetëve 

Këto ajete dhe disa të tjera pas tyre përmendin aspekte nga 

jeta e Profetëve, të shoqëruara me probleme edukative me shumë 

ndikim. Studimet e mëparshme rreth profetësisë së Profetit më të 

nderuar (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) kanë bërë të qartë ballafaqimin e tij me kundërvajtësit në 

mënyrën më të mirë, duke vënë në dukje parimet e përbashkëta që 

i përshkojnë ato. 

Ajeti i parë thotë: “Ne i dhamë Musait dhe Harunit 

Dalluesin (Teuratin), që është dritë dhe këshillë për të 

devotshmit.”. Fjala “dallues” (el furkan) në origjinë do të thotë: 

“gjë që bën dallimin midis të mirës dhe të keqes”, me një fjalë 

“mjet për të dalluar këto dy kategori”. Lidhur me atë se çfarë 

nënkuptohet me fjalën “dallues” në këtë ajet, janë dhënë 

shpjegime të shumta. 

Disa prej tyre thonë se bëhet fjalë për Teuratin. 
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Disa të tjerë e kanë konsideruar atë si hapjen e detit për 

bijtë e Izraelit, që ishte një shenjë e qartë e madhështisë së të 

vërtetës dhe e ligjshmërisë prerogative të Musait. Ndërkohë që 

disa e kanë konsideruar atë aludim për të gjitha mrekullitë dhe 

provat që ishin në dorë të Musait dhe Harunit (Paqja qoftë mbi ata 

të dy!)  

Këto shpjegime nuk kanë absolutisht asnjë papajtueshmëri 

midis tyre, sepse ka mundësi që fjala “el furkan” mund të jetë 

aludim për Teuratin dhe për të gjitha mrekullitë e provat e Musait 

(Paqja qoftë mbi të!).  

Fjala “dallues” në të gjitha ajetet, i është atribuar gjithashtu 

vetë Kur'anit, si për shembull: “I lartësuar qoftë Ai, që i ka 

zbritur Dalluesin robit të Vet, që të jetë paralajmërues për 

botën.”.1  

Ndonjëherë në Kur'an tregohet për fitoren e bukur që arriti 

Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), siç u shpreh në lidhje me betejën e Bedrit si: Dita e Dalluesit” 

(Jeumul Furkan).2 

Kurse fjala “dijaun” (  اٌء  َ ِ ) do të thotë dritë që buron nga 

vetja e sendit. Është pranuar se Kur'ani e Teurati dhe mrekullitë e 

Profetëve kanë qenë të tilla.3  

                                                            
1 Surja “El Furkãn”, ajeti 1.  
2 Surja “El Enfãl”, ajeti 31. 
3 Ne kemi sqaruar ndryshimin midis fjalës “dijaun” dhe “nurun” në mënyrë më 

të hollësishme në fund të ajetit 5 të sures “Junus”.  
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Fjala “dhikrun” nënkupton çdo gjë që e largon njeriun nga 

neglizhenca. Kjo gjithashtu është një nga provat e librave qiellorë 

dhe e mrekullive të qarta hyjnore. 

Përmendja e këtyre tre shprehjeve të njëpasnjëshme 

ndoshta është aludim për atë se njeriu, për të arritur qëllimin e tij, 

ka nevojë para së gjithash për “dallues” (الفرق ن). Me një fjalë, ka 

nevojë të përcaktojë rrugën e vërtetë në kryqëzimin e rrugëve. Ai, 

nëse përcakton rrugën e tij, ka nevojë për dritë dhe kështu ecën 

nëpër atë rrugë dhe vazhdon në të. Atij mund t‟i dalin përpara 

pengesa, ku më e rëndësishmja është shkujdesja, prandaj atij i 

duhet diçka që t‟ia kujtojë dhe ta paralajmërojë në mënyrë të 

përhershme. 

Çka duhet të tërheqë vëmendjen është se fjala “el furkan” 

është emër i  shquar. Ndërsa ndikimi i dy fjalëve “dritë” dhe 

“kujtesë” të pashquara në ajetin që po studiojmë, është 

përllogaritur veçanërisht për besimtarët e devotshëm. Ndoshta ky 

dallim është tregues se mrekullitë dhe mesazhet qiellore ndriçojnë 

rrugën për të gjithë, porse ata që përfitojnë nga drita dhe 

përmendja nuk janë të gjithë njerëzit, por ata që ndjejnë përgjegjësi 

dhe që janë besimtarë të devotshëm. 

Më tej, ajeti pasues i njeh besimtarët e devotshëm: “Që i 

frikësohen Zotit të tyre, edhe kur nuk i sheh askush dhe që i 

tremben Orës (së Kiametit).”.  

Për fjalën “el gajb” këtu ekzistojnë dy shpjegime:  

I pari - Ajo nënkupton Vetveten e shenjtë të All'llahut, 

domethënë se edhe pse All'llahu i Madhërishëm nuk shihet, ata i 
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kanë besuar Atij me provën e mendjes dhe ndjejnë përgjegjësi 

përballë Vetes së Tij të shenjtë. 

I dyti - Të devotshmit nuk e kanë frikë All'llahun vetëm 

kur janë në shoqërimin e të tjerëve, përkundrazi ata e dinë se Ai 

është i pranishëm dhe i shikon ata edhe në momentet kur janë në 

vetminë e tyre. 

Tërheqim vëmendjen se ajeti shpreh frikën ndaj All'llahut 

me drojë dhe në rastin e Kiametit, me mëshirë. Këto dy shprehje, 

pavarësisht se të dyja kanë kuptimin e frikës, shprehja “drojë”, 

sipas thënies së dëshiruesit të fjalëve, përdoret në rastet kur 

ngërthehet frika me respektin, si frika e fëmijës ndaj prindit të tij 

të vendosur. Mbi këtë bazë, frika e të devotshmëve është e 

mpleksur me njohjen. 

Ndërsa fjala “mëshirë” vjen me kuptimin e vëmendjes dhe 

të dashurisë së lidhur me frikën. Kjo shprehje përdoret disa herë 

për fëmijët apo miqtë që njeriu i do, por që në të njëjtën kohë ka 

edhe frikë për ta, se mos për shembull goditen nga ndonjë 

fatkeqësi apo sëmundje. Në fakt, të devotshmit e duan Ditën e 

Kiametit, sepse ajo është Dita e sevapit dhe e mëshirës, por ata në 

të njëjtën kohë janë të mëshiruar nga llogaria e All'llahut në këtë 

Ditë. 

Këto dy shprehje  përdoren gjithashtu me të njëjtin kuptim. 

Ajeti i fundit bën lidhjen midis Kur'anit dhe të gjithë 

librave të mëparshëm. “Ndërsa ky (Kur'ani) është Këshillë e 

bekuar, të cilën Ne e kemi shpallur, prandaj si mund ta mohoni 

ju atë?!”. Përse mohimi? A pse ai është kujtesë për ju, burim i 

ndërgjegjes dhe i vigjilencës suaj, apo pse ai është burimi i bekimit 
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dhe në të është e mira e kësaj bote dhe e Botës Tjetër, burimi i 

fitoreve dhe i lumturisë? A mund të mohohet ky libër, i cili 

përmban provat e drejtësisë së Tij, drita e të cilit shkëlqen 

fuqishëm dhe ata që ecin në rrugën e tij janë të lumtur dhe 

fitimtarë?! 

Për të kuptuar përmasat e ndikimit të Kur'anit në 

ndërgjegjësimin dhe të gjithë uratave dhe bekimeve që përmban, 

mjafton të shohim gjendjen e banorëve te Gadishullit Arabik para 

zbritjes së Kur'anit. Ata në atë kohë jetonin në padije e injorancë, 

të varfër dhe të trishtuar, të ndarë dhe të copëtuar midis tyre. 

Pastaj shohim gjendjen e tyre pas zbritjes së Kur'anit, kur u bënë të 

barabartë dhe shembull i mirë për të tjerët. Po ashtu shohim 

gjendjen e kombeve të tjerë para ardhjes së Kur'anit dhe pas saj. 

 

Ajetet 51 - 58 
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“Në të vërtetë, Ne e udhëzuam Ibrahimin në rrugë të drejtë qysh 

më parë dhe e njihnim atë.” 

“Kur ai i tha të atit dhe popullit të tij: „Ç‟janë këta idhuj, që ju 

po i adhuroni kaq shumë?‟” 

“Ata thanë: „Baballarët tanë i adhuronin këta.„” 

“(Ibrahimi) tha: „Me të vërtetë, ju dhe baballarët tuaj keni qenë 

në humbje të qartë.‟” 

“Ata thanë: „A po na sjell të Vërtetën apo je nga ata që tallen?‟” 

“Ai tha: „Jo, por Zoti juaj është Zoti i qiejve dhe i Tokës. Është 

Ai që i ka krijuar ato, ndërsa unë jam njëri prej atyre që e 

dëshmojnë këtë.‟” 

“(Betohem) për All‟llahun, se do t‟i flak idhujt tuaj, posa të 

largoheni ju!” 

“Dhe i bëri ata copa-copa, përveç idhullit të tyre më të madh, 

kështu që ata t‟i drejtoheshin atij.”          
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Komentimi 

 

Planifikimi i Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) për shkatërrimin 

e idhujve 

Kemi thënë se kjo sure tregon, siç kuptohet edhe nga emri i 

saj, aspekte të shumta të jetës së Profetëve - 16 Profetë. Në ajetet e 

mëparshme është theksuar shkurtimisht mesazhi i Musait dhe i 

Harunit (Paqja qoftë mbi ta!). Këto ajete dhe disa të tjera që pasojnë, 

pasqyrojnë një anë të rëndësishme të jetës së Ibrahimit (Paqja qoftë 

mbi të!) dhe të përballjes së tij me adhurimin e idhujve. Ajeti i parë 

thotë: “Në të vërtetë, Ne e udhëzuam Ibrahimin në rrugë të 

drejtë qysh më parë dhe e njihnim atë.”. 

Fjala “err rrushd” në origjinë do të thotë “ecje drejt synimit 

dhe qëllimit”. Ka mundësi që këtu aludimi të nënkuptojë të 

vërtetën e njësimit dhe se Ibrahimi e dinte atë dhe e synonte që 

nga vitet e vegjëlisë. Po ashtu, mund të jetë aludim për çdo të mirë 

dhe rregullim në kuptimin e gjerë të fjalës. 

Shprehja “qysh më parë” do të thotë “që para Musait dhe 

Harunit (Paqja qoftë mbi ata të dy!)”. 

Fjalia “dhe Ne e njihnim atë” aludon për aftësitë dhe 

gatishmërinë e Ibrahimit për t‟i përvetësuar këto aftësi. Në të 

vërtetë, All'llahu i Madhërishëm nuk i dhuron kujt dhunti kot së 

koti dhe pa arsye e urtësi. Këto aftësi ishin gatishmëri për të pritur 

dhuntitë hyjnore, sepse pozita e profetizimit është një pozitë e 

dhuruar si dhunti. 
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Më tej, ajeti vë në dukje njërën prej dhuntive më të 

rëndësishme të Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!). Ai thotë se udhëzimi 

i Ibrahimit u duk qëkur ai i tha të atit dhe popullit të tij (aludim 

për xhaxhanë e tij Azer, sepse arabët e quajnë xhaxhanë baba): 

“Ç‟janë këta idhuj që ju i adhuroni?” 

“Kur ai i tha të atit dhe  popullit të tij: „Ç‟janë këta idhuj, 

që ju po i adhuroni kaq shumë?!‟”. 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) i përbuzte dhe i poshtëronte 

idhujt, që, sipas pikëpamjes së idhujtarëve, ishin të shenjtë, duke 

thënë së pari: “Ç‟janë këta?1, sepse “idhuj” do të thotë “foormë” 

ose  “trup i pajetë”. Historia e adhurimit të idhujve tregon se këta 

trupa dhe fotografi në fillim ishin kujtesë pë Profetët dhe dijetarët. 

Por pastaj, me kalimin e kohës morën shenjtërim dhe u bënë zota 

të adhuruar. 

Fjalia “që ju i adhuroni kaq shumë”, duke tërhequr 

vëmendjen në kuptimin e fjalës “el akuf”, që do të thotë 

përmbajtje e bashkëshoqëruar me respekt, aludon se ata 

(idhujtarët) i donin idhujt dhe ulnin kokat në praninë e tyre, 

rrotulloheshin rreth tyre, sikur të ishin vazhdimisht të 

pashkëputur prej tyre. 

Kjo thënie e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!), në të vërtetë 

është provë e kotësisë së këtyre idhujve, sepse gjithçka shohim tek 

idhujt janë trupat dhe shtatoret, pjesa tjetër është thjesht fantazi, 

iluzione dhe hamendësime. Cili është ai njeri me mend që do t‟ia 

                                                            
1 Shprehja me anën e fjalës “ma” ( مَأ) tregon zakonisht diçka të paarsyeshme. 

Përemri dëftor për afër, këtu na jep gjithashtu kuptimin e përbuzjes, ndryshe do 

të ishte e përshtatshme të përdorej dëftori për larg. 
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lejonte vetes së tij gjithë këtë madhërim dhe nderim për një grusht 

gurësh apo një turrë drush? Pse njeriu, që është krijesa më e 

ndershme, duhet të nënshtrohet para diçkaje që e ka bërë vetë dhe 

të kërkojë prej saj zgjidhjen e problemeve dhe dilemave të veta? 

Por adhuruesit e idhujve në të vërtetë nuk kishin përgjigje 

përballë kësaj logjike të shëndoshë dhe përfundimtare, përveçse 

t‟ia largonin përgjegjësinë vetes dhe ta hidhnin atë barrë 

baballarëve të tyre, duke thënë: “Ata thanë: „Baballarët tanë i 

adhuronin këta.‟”. 

Meqë pretekstet e tyre ishin se “adhurimi i tyre ishte normë 

praktike e baballarëve”, që nuk hynte në punë gjëkundi, dhe që 

nuk përmbante asnjë provë se paraardhësit nga baballarët dhe 

gjyshërit ishin më të mençur dhe më të ditur se brezat e 

ardhshëm, - përkundrazi e vërteta është krejt ndryshe, pasi dija 

zgjerohet me kalimin e kohës, - bëri që Ibrahimi t‟u përgjigjej 

direkt dhe haptazi, duke thënë: “Me të vërtetë, ju dhe baballarët 

tuaj keni qenë në humbje të qartë.”. 

Kjo shprehje, e shoqëruar me konfirmim dhe e thënë me 

vendosmëri të plotë, ishte shkaku që adhuruesit e idhujve të 

ktheheshin pak nga vetvetja dhe të interesoheshin për hetimin e 

asaj që u tha Ibrahimi. Ata u kthyen tek Ibrahimi, duke thënë: “A 

po na sjell të Vërtetën apo je nga ata që tallen?”. Kjo, sepse ata 

ishin mësuar të adhuronin idhujt dhe mendonin se ky adhurim 

ishte një e vërtetë e padiskutueshme dhe nuk besonin se ndonjëri 

do të dilte kundër tyre në mënyrë serioze. Prandaj edhe e pyetën 

Ibrahimin, duke i shtruar këtë pyetje të habitur. 
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Ibrahimi iu përgjigj atyre haptazi: “Ai tha: „Jo, Zoti i juaj 

është Zoti i qiejve dhe i Tokës. Është Ai që i ka krijuar ato, 

ndërsa unë jam njëri prej atyre që e dëshmojnë këtë.”.  

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) me këto fjalë të prera tregoi se 

ai që e meriton të adhurohet është Krijuesi i tyre, Krijuesi i Tokës 

dhe i gjithçkaje që gjallon në të, ndërsa prerja e gurëve dhe e 

trungjeve të bëra nuk janë asgjë dhe nuk e meritojnë të 

adhurohen. Në mënyrë të veçantë ai u tha: “Ndërsa unë jam njëri 

prej atyre që e dëshmojnë këtë”, u konfirmoi atyre se ai nuk ishte 

dëshmitari i vetëm i kësaj të vërtete. Përkundrazi, të gjithë të 

mençurit, që kanë këputur litarin e traditës së verbër, janë 

dëshmitarë të kësaj të vërtete. 

Ibrahimi, për të provuar seriozitetin e kësaj çështjeje, për të 

cilën ishte i bindur deri në fund dhe për të cilën punonte me gjithë 

ekzistencën e vet, shton: “(Betohem) për All'llahun, se do t‟i flak 

idhujt tuaj, sapo të largoheni ju!”. 

Fjala “ekijdenne” është marrë nga fjala “kejdun” që do të 

thotë “planifikim i fshehtë” dhe “paramendim”, pra intrigë. 

Qëllimi ishte që t‟ua bënte atyre të qartë haptazi se ai në fund do 

të shfrytëzonte çastin e përshtatshëm për shkatërrimin e këtyre 

idhujve. 

Por ka mundësi që madhështia e idhujve dhe tmerri prej 

tyre ndoshta kishte arritur deri aty, saqë të mos i merrnin fjalët e 

Ibrahimit seriozisht dhe as të kundërvepronin ndaj tij. Ndoshta 

besonin se asnjë njeri nuk mund  t‟ia lejonte vetes së tij që të tallej 

dhe përqeshte me këtë kurajo gjërat e shenjta të popullit, që 

mbroheshin nga qeveria e tyre, dhe me çfarë force?! 
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Që këtu del qartë se ajo çfarë kanë thënë disa shpjegues se 

këtë fjali e ka thënë Ibrahimi fshehurazi, duke folur me vete, apo 

ua ka thënë disave në mënyrë personale, nuk ka nevojë për asnjë 

vëmendje, sidomos sepse ajo është në kundërshtim të plotë me atë 

çfarë tregon ajeti. Përveç kësaj, ne do të lexojmë pas disa ajetesh, 

se adhuruesit e idhujve kanë përmendur thëniet e Ibrahimit se 

“Kemi dëgjuar nje djalosh i cili fliste për një komplot kundër 

idhujve”. 

Sidoqoftë, Ibrahimi e zbatoi planin e tij në një ditë, kur 

vendadhurimi i idhujve nuk kishte njerëz dhe nuk ishte i 

pranishëm asnjëri prej idhujtarëve. 

Sqarimi i kësaj: Në përputhje me sa na kanë përcjellë disa 

shpjegues, adhuruesit e idhujve kishin caktuar një ditë të veçantë, 

çdo vit, si festë të idhujve të tyre. Me këtë rast, në ditën e festës 

sillnin ushqime për idhujt e tyre, pastaj dilnin nga qyteti grupe-

grupe. Në fund të ditës ktheheshin në faltore dhe hanin ushqimet 

që kishin sjellë, duke menduar se ato tashmë e kishin marrë 

bekimin. 

Ata i propozuan Ibrahimit që të dilte së bashku me ta, por 

ai kërkoi falje duke u bërë i sëmurë dhe nuk shkoi me ta. 

Sidoqoftë, Ibrahimi, pa pasur frikë nga pasojat e këtij 

veprimi dhe nga zemërimi i madh që do të krijonte tek adhuruesit 

e idhujve, hyri në shesh burrërisht dhe me trimëri të rrallë duke u 

shpallur luftë këtyre zotave të rremë, që kishin mbështetës 

fanatikë dhe injorantë, dhe i shkatërroi ato në atë mënyrë që 

Kur'ani e përshkruan me fjalët: “Dhe i bëri ata copa-copa, përveç 
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idhullit të tyre më të madh”, me qëllim që “ata t‟i drejtoheshin 

(për adhurim) atij”.1 

 

 

Dy hulumtime 

 

1- Idhujtaria paraqitet në shumë forma  

Është e vërtetë se, kur themi adhurim i idhujve, mendjet 

tona shkojnë në më të shumtën tek idhujt prej guri dhe druri. Por, 

meqë idhulli dhe idhujtaria, nga çdo pikëpamje që ta marrësh, në 

çfarëdo forme dhe pamje që të jenë, kanë kuptim të gjerë dhe 

përmbledhin gjithçka që e largon njeriun nga adhurimi i 

All'llahut, ekziston një tregim (hadith) i njohur që thotë: “Gjithçka 

që të preokupon veç All'llahut, është idhulli yt”. 

 

2- Thëniet e adhuruesve të idhujve dhe përgjigjja e 

Ibrahimit 

Ajo që tërheq vëmendjen është se adhuruesit e idhujve iu 

thanë përgjigjën Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!): “Ne i gjetëm 

                                                            
1 Shumë shpjegues kanë thënë se përemri “ilejhi” nënkupton Ibrahimin. Disa të 

tjerë kanë thënë se bëhet fjalë për idhullin e madh. Por kuptimi i parë është më i 

pranueshëm. Ndërsa ajo që lexojmë në ajetin e sipërpërmendur, se ai ishte më i 

madhi i tyre, mund të jetë aludim për madhësinë e tij të jashtme ose i respektit 

që kishte prej adhuruesve të idhujve, apo për të dyja së bashku. 
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baballarët tanë t‟i përmbaheshin kësaj feje”. Ai iu përgjigj atyre 

për të dy anët: “Ju dhe baballarët tuaj keni qenë gjithnjë në një 

errësirë të dukshme”. Me fjalë të tjera, njeriu i mençur, që ka 

mendim të pavarur, nuk e lidh në asnjë mënyrë vetveten me 

iluzione të tilla, nuk i merr mbështetësit e shumtë të  një sekti të 

caktuar si provë drejtësie, e po kështu nuk interesohet për 

vazhdimësinë dhe rrënjëzimin e tij.  

 

 

 

 

 

 

 

Ajetet 59 - 67 
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“Disa thanë: „Kush i bëri kështu zotat tanë? Me të vërtetë, ai 

është keqbërës!‟” 

“Të tjerët u përgjigjën: „Dëgjuam një djalosh që i përgojonte, 

quhej Ibrahim.‟” 

“‟Atëherë silleni atë para syve të botës, që ata të dëshmojnë‟ – 

thanë ata.” 

“Ata e pyetën: „Ti i bëre kështu zotat tanë, o Ibrahim?‟” 

“Ai tha: „Jo! Këtë e ka bërë ky i madhi i tyre. Pyesni ata, nëse 

flasin!‟” 

“Atëherë ata i thirrën mendjes dhe i thanë njëri-tjetrit: „Me të 

vërtetë, ju vetë jeni keqbërësit.‟” 

“Pastaj ulën kokat dhe i thanë: „Sigurisht që ti e di, se këta nuk 

flasin!‟” 
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“Ai u tha: „Mos vallë, ju adhuroni në vend të All‟llahut gjëra që 

nuk mund t‟ju sjellin kurrfarë dobie e as dëmi?!‟” 

“Mjerë ju dhe mjerë ata që ju i adhuroni në vend të All‟llahut! A 

nuk arsyetoni?!” 

    

 

Komentimi 

 

Ibrahimi dhe argumenti i tij i qartë 

Më së fundi, dita e festës mbaroi dhe adhuruesit e idhujve 

u kthyen të lumtur në qytet. Ata erdhën direkt në faltore për të 

treguar besnikërinë e tyre për këta idhuj dhe për të ngrënë gjellët 

që ishin bekuar, siç pretendonin, pranë idhujve. Por sapo hynë në 

faltore, u përplasën me një pamje që ua fluturoi mendjet nga koka. 

Në faltore gjetën një grumbull me duar dhe këmbë të thyera e të 

vëna kapicë njëra mbi tjetrën. Atëherë klithën: “Kush i bëri 

kështu zotat tanë?”.1 Dhe s‟ka dyshim se ai që i bëri kështu: “Me 

të vërtetë, ai është keqbërës.”. Ai ka nëpërkëmbur dhe 

keqtrajtuar zotat tanë, shoqërinë tonë dhe vetveten, sepse me këtë 

veprim ia ka ekspozuar veten vdekjes. 

Por një grup prej tyre e kujtuan atë çfarë kishin dëgjuar prej 

Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!), talljet e tij me zotat e tyre, 

                                                            
1 Disa shpjegues e konsiderojnë fjalën “prej” si lidhëse, por kqyrja e ajetit që 

vjen, tregon se kjo fjalë është në kuadrin e përgjigjes. Kështu del se fjala “prej” 

është pjesëz pyetëse. 
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kërcënimet e tij dhe mënyrën negative të trajtimit që u bënte 

këtyre të ashtuquajturve zota. “Thanë: „Dëgjuam  një djalosh që i 

përgojonte, quhej Ibrahim.‟”.1  

Është e vërtetë se Ibrahimi, sipas disa tregimeve, ishte djalë 

i ri, ndoshta mosha e tij nuk i kishte kaluar gjashtëmbëdhjetë vitet 

e po kështu është e vërtetë se të gjitha cilësitë e burrërisë si 

guximi, shpirtmadhësia, sinqeriteti dhe vendosmëria ishin 

mbledhur në personin e tij, por është pranuar se ajo që 

nënkuptohej nga adhuruesit e idhujve ishte përbuzja dhe injorimi 

i tij. Ata, në vend që të thonin se Ibrahimi e kreu këtë akt, thanë: 

“Dëgjuam  një djalosh që i përgojonte, quhej Ibrahim”. Me një 

fjalë, ai konsiderohet si një individ krejtësisht i panjohur dhe, sipas 

tyre, pa ndonjë personalitet të vetin. 

 Dihet tashmë se zakonisht, kur ndodh ndonjë krim në 

ndonjë vend, për të zbuluar personin që e ka kryer këtë akt, 

kërkohen lidhje armiqësie. Kështu që do të përbënte përjashtim që 

në atë ambjent dhe rreth, të ekzistonte ndonjëri që ushqente 

armiqësi ndaj idhujve përveç Ibrahimit. Prandaj mendimi i 

përgjithshëm u drejtua nga ai, duke thënë: “Dhe thanë: „Atëherë 

silleni atë para syve të botës, që ata të dëshmojnë‟” për krimin e 

tij. 

 Disa shpjegues supozojnë se ajo që dëshirohet këtu është 

kqyrja e pamjes se ndëshkimit të Ibrahimit dhe jo dëshmimi i 

qenies së tij kriminel. Porse ajetet që vijnë, që kanë formën e 

hetimit dhe të marrjes në pyetje, e përgënjeshtrojnë këtë supozim. 

                                                            
1 Siç e kemi theksuar më parë, idhujtarët nuk ishin të gatshëm  të thonin: “Ky 
djalë ka turpëruar zotat tanë, por u mjaftuan të thonin se ai i kishte përfolur 
idhujt”.  
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Plus që shprehja “ndoshta” (leal'le) nuk i përshtatet kuptimit të 

dytë, sepse njerëzit, nëse do të asistonin në sheshin e ndëshkimit, 

do ta shikonin patjetër atë pamje dhe nuk do të kishte nevojë për 

përdorimin e fjalës “ndoshta”. 

Thirrësit bënë thirrje në të gjithë qytetin, që të ndihmonte 

gjithkush që kishte dijeni rreth armiqësisë së Ibrahimit dhe të 

ofendimit të tij për idhujt. Kështu, u mblodhën të gjithë ata që 

ishin në dijeni të problemit e po kështu gjithë njerëzit, për të parë 

se deri ku do të shkonte ndëshkimi i aktit të këtij të akuzuari. 

 Shpërtheu një zhurmë dhe mërmërimë e çuditshme midis 

njerëzve, sepse ky veprim, sipas tyre, ishte një krim i paparë nga 

ana e një djaloshi, shkaktar i grindjeve dhe i problemeve, saqë 

kishte tronditur ndërtesën e besimit të njerëzve. 

Së fundmi u krijua gjykata, udhëheqësit e popullit u 

mblodhën. Disa shpjegues thonë se vetë Nemrudi ishte kryetari i 

kësaj gjykate dhe pyetja e parë që iu drejtua Ibrahimit (Paqja qoftë 

mbi të!) ishte: “Ti i bëre kështu zotat tanë, o Ibrahim?”. 

Ata nuk ishin në gjendje as të thonin: “Ti i shkatërrove zotat tanë, 

duke i kthyer në copa të përhapura andej-këndej?” Vetëm thanë: 

“A ti i bëre kështu zotat tanë?” 

Ibrahimi iu përgjigj atyre duke ua mbyllur gojën me 

argumente dhe i zhyti në një dilemë, nga e cila nuk mundën të 

dilnin. “Ai tha: „Jo! Këtë e ka bërë ky i madhi i tyre. Pyesni ata, 

nëse flasin!‟”. 

Një nga bazat e shkencës së kriminalistikës është që 

kriminelit t‟i duken shenjat e krimit. Këtu tërheq vëmendjen se 
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shenjat e krimit dukeshin në dorën e idhullit të madh (Sipas 

tregimit të njohur, Ibrahimi vuri një sopatë në qafën e idhullit të 

madh.). 

Pse vini tek unë? Përse nuk akuzoni zotin tuaj të madh? A 

nuk supozoni se ai ishte zemëruar me zotat e vegjël, apo se ai i 

konsideronte ata si konkurentë në të ardhmen dhe prandaj edhe i 

ndëshkoi? 

Sipas pikëpamjes së shpjeguesve, meqë dukej që kjo 

shprehje nuk përputhej me realitetin dhe meqë Ibrahimi ishte 

Profet i pamëkatë dhe nuk gënjente kurrë, janë dhënë shpjegime 

të ndryshme në lidhje me këtë, njërin nga më të preferuarit po e 

japim si vijon: 

Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) ia mveshi në mënyrë 

kategorike aktin idhullit të madh, por të gjitha rrethanat 

dëshmonin se ai nuk ishte serioz në atë që thoshte, përkundrazi, 

donte të lëkundte besimet e kota të idhujtarëve dhe t‟i hidhte 

poshtë ato në sy të tyre, që ata (idhujtarët) të kuptonin se këta 

gurë dhe trungje të pajetë ishin aq të poshtëruara dhe të paafta, 

saqë nuk ishin në gjendje të flisnin as edhe një fjali të vetme në 

kërkesë të ndihmës nga adhuruesit e tyre. Atëherë, si ka mundësi 

që ata (idhujtarët) të kërkonin prej tyre të zgjidhte problemet e 

tyre?! 

Tregime të ngjashme me këtë ka shumë në bisedat e 

përditshme. Ne, nëse do donim të ndalonim thëniet e palës 

kundërshtare, do t‟i vinim përballë pretendimet e saj ndaj organit 

të urdhrit, të denoncimit apo hetimit. Kjo nuk përbën gënjeshtër 
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në asnjë mënyrë, përkundrazi, gënjeshtra është të thuash gjëra që 

nuk kanë asgjë të përbashkët me të.  

Në një transmetim të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) në 

librin e “El Kafij” thuhet: “Por ai tha: „Atë e bëri i madhi i tyre, 

vullnet për reformim dhe provë se ata nuk e bëjnë.‟”1 Pastaj tha: 

“Për Zotin, nuk e bënë atë dhe nuk gënjeu”.2  

Një grup shpjeguesish supozojnë se Ibrahimi e bëri këtë 

kërkesë me anën e një fjalie kushtore, duke thënë se idhujt , nëse 

do të flisnin, atëherë do ta kishin bërë këtë. Është pranuar se kjo 

shprehje nuk ishte në kundërshtim me realitetin, sepse idhujt nuk 

flisnin dhe as nuk e kishin bërë një veprim të tillë dhe nuk kishte 

ardhur prej tyre. Në lidhje me përmbajtjen e këtij shpjegimi 

ekzistojnë edhe thënie të tjera. 

Por shpjegimi i parë duket më i saktë, sepse fjalia kushtore 

“nëse do të flisnin” përbën përgjigje për kërkesën, ndërsa “pyetini 

ata” nuk përbën kusht për fjalinë “e bëri atë i madhi i tyre” 

(Vështroni se çfarë precizioni). 

Një gjë tjetër e bukur që tërheq vëmendjen, është shprehja, 

ku ai kërkon të pyeten idhujt me duar dhe këmbë të shkatërruara, 

se kush i katandisi në këtë gjendje dhe jo idhulli i madh, sepse 

përemri “ata” si dhe përemrat “nëse do të flisnin”, që të gjithë janë 

në numrin shumës, gjë që provohet nga shpjegimi i parë.3  

Fjalët e Ibrahimit i tronditën idhujtarët dhe zgjuan 

ndërgjegjet e tyre të përgjumura dhe të shkujdesura; ia hoqën 

                                                            
1 “Usul El Kafij”, vëllimi 2, f. 341, vëllimi 17, Kapitulli i gënjeshtrës. 
2 Po aty, vëllimi 22. 
3 Plus që ndërgjegjja e të madhit të tyre me të tjerët ishte e njëjtë. 
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hirin urës së zjarrit, duke e ndriçuar atë dhe duke i dhënë dritë 

instinktit të tyre njehsues pas fanatizmit dhe injorancës. 

Në moment, ata u zgjuan nga ky gjumë i thellë, i thirrën 

mendjes dhe u bënë të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm, siç thotë 

Kur'ani: “I thirrën mendjes dhe i thanë njëri-tjetrit: „Me të 

vërtetë,  ju vetë jeni keqbërësit.‟”.1 Ju i keni bërë keq vetvetes dhe 

shoqërisë suaj, të cilës i përkisni, e po edhe All'llahut, që ju ka 

dhuruar të mira të shenjta. 

Interesantja e kësaj çështjeje këtu është se, siç kemi lexuar 

në ajetet e kaluara, ata akuzuan Ibrahimin si keqbërës, ndërsa këtu 

thuhet se e pranuan në vetvete se keqbërësi kryesor dhe i vërtetë 

ishin ata vetë. Në fakt ajo që dëshironte Ibrahimi nga shkatërrimi i 

idhujve, ishte shkatërrimi i mendimit të idhujtarëve dhe të shpirtit 

të tyre idhujtar dhe jo thjesht shkatërrimin e idhujve, sepse nuk 

kishte ndonjë dobi nga shkatërrimi i tyre pasi idhujtarët kokëfortë 

mund të bënin idhuj edhe më të mëdhenj  dhe t‟i vendosnin në 

vendin e tyre. Ka shumë shembuj në lidhje me këtë problem në 

historinë e popujve injorantë dhe fanatikë. 

Deri tani Ibrahimi mundi ta kapërcente me sukses 

periudhën shumë të ndjeshme në rrugën e dërgimit të mesazhit 

dhe pikërisht zgjimin e ndërgjegjes me anën e krijimit të një dallge 

psikike të trazuar. 

                                                            
1 Disa shpjegues supozojnë se qëllimi pas shprehjes “u kthyen nga vetja e tyre” 

është të tregojë se ata u mblodhen dhe biseduan rreth atyre fjalëve dhe qortuan 

njëri-tjetrin. Por ajo që kemi thënë neve duket më e saktë.  
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Por, me keqardhje, ndryshku i injorancës, fanatizmit dhe i 

traditës së verbër ishte më i madh nga sa mund të gdhendej dhe 

fshihej plotësisht me thirrjen e heroit të njësimit. 

Fatkeqësisht, ky zgjim shpirtëror i shenjtë nuk vazhdoi 

gjatë. Në ndërgjegjet e tyre të mallkuara dhe të errëta u revoltua 

forca e djallit dhe e injorancës kundër kësaj drite të njësimit, dhe 

çdo gjë u kthye në gjendjen e vet të mëparshme. Sa e bukur është 

shprehja e Kur'anit, i cili thotë: “Pastaj ulën kokat”. Në vend që të 

kërkonin ndjesë në emër të zotave memecë, ata thanë: “Sigurisht 

që ti e di, se këta nuk flasin”, sepse ata janë gjithnjë të heshtur 

dhe nuk i prishin pengesat e zërit. Me këtë pendesë të 

neveritshme, ata donin të fshihnin dobësinë dhe poshtërimin e 

idhujve. 

Këtu përpara Ibrahimit u hap mundësia dhe vendi për 

provën logjike dhe për të ndërmarrë kundër tyre sulmet e tij më të 

ashpra, për t‟i bombarduar mendjet e tyre me një rrebesh 

qortimesh dhe vërejtjesh të logjikshme dhe ndërgjegjësuese. “Ai u 

tha: „Mos vallë, ju adhuroni në vend të All'llahut gjëra që nuk 

mund t‟ju sjellin kurrfarë dobie e as dëmi?!‟”. Për çfarë janë të 

dobishëm këta zota të pretenduar dhe imagjinarë, që s‟kanë 

aftësinë të flasin, s‟kanë ndjenja dhe as nuk kuptojnë, që nuk 

mund të mbrojnë vetveten dhe as adhuruesit e tyre dhe prej të 

cilëve nuk vjen asnjë e mirë? 

Adhurimi i një të adhuruari bëhet kur ai ka vlera për 

adhuruesit e tij. Por kjo nuk vlen kur vjen fjala për idhujt e pajetë. 

Ose adhurojnë me shpresë se do të fitojnë diçka dhe se kjo do t‟ju 

shpërblehet prej të adhuruarve ose nga frika e humbjes, por 

iniciativa për shkatërrimin e idhujve tregoi se ata nuk janë në 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

113 

gjendje të bëjnë as edhe më të voglën lëvizje. Në këtë gjendje, a 

nuk është ky veprim i juaji budallallëk dhe injorancë? 

Mësuesi i njësimit e zgjeroi sferën e bisedës dhe u lëshua 

me fshikullin e sharjeve dhe fyerjeve kundër shpirtit të tyre që 

kishte humbur ndjeshmërinë, duke thënë: “Mjerë1 ju dhe mjerë 

ata që ju i adhuroni në vend të All'llahut! A nuk arsyetoni?!”. 

Por ai nuk këmbënguli në qortimin dhe fyerjet e tij se mos ata do 

kalonin në kokëfortësinë e tyre. 

Në të vërtetë, Ibrahimi e vazhdoi planin e tij me përpikmëri 

të jashtëzakonshme. Puna e parë që bëri, kur i thirri ata për 

njësim, ishte t‟i ftonte duke u thënë: “Ç‟janë këto shtatore, të cilat i 

adhuroni?” Ato as ndjejnë, as flasin. Nëse thoni se i keni porosi 

nga baballarët tuaj, atëherë si ju dhe baballarët tuaj keni qenë në 

një errësirë të plotë. 

Në etapën e dytë, ai kaloi në përdorimin e një plani konkret 

për të vërtetuar se këta idhuj nuk disponojnë atë aftësi sa të mund 

të vrisnin këdo që i vështronte me përbuzje, për më tepër që ai 

shkoi tek ata me një paralajmërim paraprak dhe i shkatërroi 

krejtësisht, për të treguar me këtë se ata ishin thjesht iluzione që i 

kishin endur vetë së bashku, pa dobi dhe as fryte. 

Në etapën e tretë, në atë gjyq historik, ai i futi ata në rrugë 

pa krye. Ai herë hynte tek ata nëpërmjet karakterit të tyre, herë u 

bënte thirrje mendjeve të tyre, herë të tjera u predikonte e 

ndonjëherë i qortonte dhe u tërhiqte vërejtje.  

                                                            
1 Ne e studiuam kuptimin e fjalës “ufin” më me hollësi në fund të ajetit 22, surja 

“El Isrã”. 
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Si përfundim, ky mësues i madh hyri në të gjitha dyert me 

tërë fuqinë e vet, por siç dihet, aftësia është kusht për ndikimin. 

Me keqardhje, ky element ishte i paktë tek ky popull. 

Por s‟ka dyshim se fjalët e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

veprat e tij mbetën sfond dhe dysheme për njësimin ose të paktën 

mbetën si pikëpyetje në mendjen e atyre njerëzve. Ato u bënë 

pararoja e zgjimit dhe e ndërgjegjësimit të mëtejshëm në të 

ardhmen dhe nga historia mësojmë se një grup iu besoi atyre.1 

Këta, pavarësisht se si numër ishin të paktë, prapëseprapë patën 

rëndësi, sepse përgatitën gatishmërinë relative për një grup tjetër. 

 

 

 

 

 

 

Ajetet 68 - 70 

 

                                                            
1 “Kamil‟ i Ibn Ethîrit, vëllimi 1, f. 100. 
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“Ata thirrën: „Digjeni atë dhe ndihmoni zotat tuaj, nëse doni të 

bëni ndonjë vepër!‟” 

“Ne thamë: „O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin!‟” 

“Ata deshën ta lëndonin, por Ne i bëmë të dështonin.” 

 

 

Komentimi 

 

Kur zjarri bëhet Xhennet   

Megjithëse adhuruesve të idhujve u iku ajo çfarë kishin në 

dorë, si pasojë e provave shkencore dhe logjike të Ibrahimit, dhe 

pavarësisht pohimit të tyre në vetvete të kësaj humbjeje, 

prapëseprapë këmbëngulja dhe fanatizmi i tyre i fuqishëm i 

ndaloi ata që të pranonin të vërtetën. Prandaj, nuk është për t‟u 

habitur që të merrnin një vendim të prerë dhe të rrezikshëm në 
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lidhje me Ibrahimin, siç ishte vrasja e Ibrahimit në mënyrën më të 

shëmtuar, duke e djegur dhe kthyer në hi. 

Zakonisht ekziston një lidhje kontradiktore midis forcës 

dhe arsyes. Të gjithë atyre që iu rritet fuqia, u dobësohet arsyeja, 

përveç njerëzve të drejtë. Këtyre të fundit, sa më shumë t‟u rritet 

fuqia bëhen gjithnjë e më të thjeshtë dhe më të arsyeshëm 

Kur fanatikët nuk hetojnë asgjë nga pozitat e arsyes, ata 

vrapojnë tek përdorimi i menjëhershëm i forcës. Ky plan u zbatua 

me Ibrahimin plotësisht, siç e thotë Kur'ani: “Ata thirrën: „Digjeni 

atë dhe ndihmoni zotat tuaj, nëse doni të bëni ndonjë vepër!‟”. 

Sunduesit këmbëngulës zakonisht shfrytëzojnë pikat e 

dobëta psikike të njerëzve llafazanë për t‟i vënë ata në lëvizje, 

duke shfrytëzuar këtu njohjen e karaktereve dhe të aftësive të tyre 

për punë. Kështu bënë ata me këtë rast. Hodhën parulla që nxitnin 

urrejtjen dhe zemërimin e tyre. U thanë se zotat dhe shenjtorët e 

tyre kërcënoheshin nga rreziku. Po zhduken traditat e baballarëve dhe 

të gjyshërve tuaj. Ku e keni xhelozinë dhe zellin tuaj? Pse tregoheni të 

dobët dhe të poshtëruar? Pse nuk i ndihmoni zotat tuaj? Nëse nuk jeni 

në gjendje të bëni ndonjë gjë, atëherë, derisa në dejet tuaja të rrahë jeta 

dhe derisa të keni fuqi dhe mundësi, digjeni Ibrahimin dhe mbështetni 

zotat tuaj. 

Vështroni, të gjithë njerëzit mbrojnë gjërat e tyre të shenjta jo më 

ju, që rreziku kërcënon të gjitha gjërat tuaja të shenjta! 

Shkurt, ata thanë shumë fjalë të tilla dhe i nxitën njerëzit 

kundër Ibrahimit. Ata nuk u mjaftuan me disa krahë drurësh të 

mjaftueshëm për djegien e disa njerëzve, por sollën mijëra krahë 

dhe i hodhën sa u bë një mal me drurë. Pastaj u vunë atyre flakën, 
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duke shkaktuar një zjarr të frikshëm, sikur të ishte një det i trazuar 

dhe një tym që ngjitej deri në kupë të qiellit, me qëllim që, së pari, 

të hakmerreshin ndaj Ibrahimit, dhe së dyti, të ruanin 

madhështinë e idhujve të tyre të rremë, të cilët i shkatërroi plani 

dhe madhështia e tij! 

Historianët kanë shkruar studime te shumta, ku asnjëri prej 

tyre nuk duket larg realitetit. Njëri prej tyre thotë se “njerëzit u 

lodhën për 40 ditë për mbledhjen e drurëve. Mblodhën shumë 

prej tyre nga çdo anë e vend. Puna shkoi deri aty saqë gratë, 

profesioni i të cilave ishte endja në shtëpi, dolën dhe shtuan mbi 

drurët e mbledhur kodra të tëra me drurë. Të sëmurët në prag të 

vdekjes porositën që një shumë nga paratë e tyre të shkonte për 

blerjen e drurëve. Nevojtarët paralajmëruan se edhe ata, me të 

plotësuar nevojat e tyre, do të shtonin një sasi drurësh. Prandaj, 

kur drurëve iu vu flaka nga të gjitha anët, u ndez një zjarr 

madhështor, aq sa edhe zogjtë nuk mund të fluturonin mbi të. 

Është e kuptueshme se një zjarri me këto përmasa nuk 

mund t‟i afroheshe. Atëherë, si kishte mundësi që të hidhej në të 

Ibrahimi!? Kështu që u detyruan të kërkonin ndihmën e një 

katapulte. E vunë Ibrahimin në të dhe e hodhën në atë zjarr të 

madh me një lëvizje të shpejtë.1  

Në transmetimet e transmetuara nga shiitët dhe synitët  

lexojmë se, kur e vunë Ibrahimin në katapultë dhe donin ta 

hidhnin në zjarr, qielli, toka dhe engjëjt bënë një zhurmë të madhe 

dhe i kërkuan All'llahut të Madhërishëm që ta mbronte këtë hero 

të njësimit dhe udhëheqës të njerëzve të lirë. 

                                                            
1 Tefsiret “Mexhmaul Bejjan”, “El Mizan”, “El Kebir”, “El Kurtubij”, në fund të 

ajeteve që po studiojmë si dhe “El Kamil” i Ibn El Ethirit, vëllimi i parë, f. 98. 
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Ata kanë transmetuar gjithashtu se Xhebraili erdhi dhe e 

takoi Ibrahimin. Ai i tha atij: “A ke ndonjë nevojë?” Ibrahimi iu 

përgjigj me një shprehje konçize: “Prej teje asgjë. Unë kam nevojë 

për Atë që nuk ka nevojë për askënd dhe që është i mëshirshëm 

me të gjithë”. 

Këtu Xhebraili i propozoi: “Kërkoi Zotit tënd!” Ibrahimi iu 

përgjigj: “Mos ma lër mua kërkesën, por informoje mbi gjendjen 

time”.1 

Në një transmeim të Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!) 

thuhet se Ibrahimi i thirri për ndihmë Zotit të tij në atë orë duke 

thënë: “O i Vetmi! O i Vetmi! O Absoluti! O Absoluti! Që as nuk lind 

dhe as je i lindur. Dhe që askush nuk është i barabartë me Atë! 

Mbështetem vetëm tek All'llahu!”2  

Po ashtu, kjo lutje na ka ardhur edhe me shprehje të 

ndryshme dhe në shumë burime të tjera. 

Sidoqoftë, Ibrahimi u hodh në zjarr në mes të këngëve dhe 

klithmave plot gëzim të njerëzve. Ata lëshonin klithma gëzimi 

duke menduar se shkatërruesi i idhujve u zhduk përgjithmonë 

dhe u kthye në pluhur e hi. 

Por All'llahu, në dorën e të Cilit ndodhet çdo gjë, saqë edhe 

zjarri nuk ndizet pa urdhrin e Tij, deshi që ky rob besimtar e 

besnik të mbetej i pacënuar nga ai zjarr përvëlues, për të shtuar 

një faqe të re në regjistrin e lavdisë ë Tij, siç e thotë edhe Kur‟ani 

                                                            
1 “Reudatul Kafij”, njëlloj me çfarë ka transmetuar Tefsiri “El  Mizan”, vëllimi 

14, f. 336. 
2 Tefsiri “El Kebir”, fundi i ajetit që është objekt i studimit. 
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Fisnik: “Ne i thamë: O zjarr, bëhu i ftohtë  dhe shpëtim për 

Ibrahimin!”.  

S‟ka dyshim se urdhri i Zotit këtu ishte një urdhër krijues, 

si ata që lidhen me botën e ekzistencës, si: dielli, hëna, toka, qielli, 

uji, zjarri, bimët dhe zogjtë. 

Siç dihet, zjarri u ftoh aq shumë saqë Ibrahimit, siç thonë 

disa shpjegues, i kërcitnin dhëmbët. Po të mos kishte thënë 

All'llahu i Madhërishëm: “i pacënuar”, atëherë Ibrahimi do të 

kishte vdekur nga i ftohti i madh. Po ashtu, në një thënie të 

njohur, lexojmë se zjarri i Nemrudit u transformua në një kopsht 

plot bimësi.1 Aq sa disa shpjegues kanë thënë se ato momente, kur 

Ibrahimi ishte në zjarr, ai kaloi çastet më të qeta, më të mira dhe 

më të bukura të jetës së tij.2  

Sidoqoftë, ekzistojnë dallime të mëdha midis shpjeguesve 

në lidhje me mënyrën se si zjarri nuk e dogji Ibrahimin, por në 

përgjithësi, sipas filozofisë së njësimit, nuk ekziston asnjë pasojë 

pa shkak, vetëm se me urdhër të All'llahut. Ai një ditë i tha thikës, 

që Ibrahimi kishte në dorë, “mos pre!”, një ditë tjetër i tha zjarrit: 

“mos digj!” dhe një ditë tjetër e urdhëroi ujin, që është baza e jetës, 

që të mbyste Faraonin dhe gjithë faraonët! 

All'llahu i Madhërishëm, si konkluzion dhe përmbledhje, 

thotë në ajetin e fundit të ajeteve që po studiojmë: “Ata deshën ta 

lëndonin, por ne i bëmë të dështonin”. 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebir”, fundi i ajetit që është objekt i studimit. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan:, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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Nuk mund të fshihet që situata pas mbetjes së Ibrahimit 

ndryshoi tërësisht. Klithmat e gëzimit pushuan dhe gojët mbetën 

të hapura nga habia. Një grup pëshpërisnin haptazi midis tyre 

rreth këtij fenomeni të habitshëm. Gojët filluan të flisnin të 

apasionuara për madhështinë e Ibrahimit dhe të Zotit të tij. 

Rreziku e pështolli nga të gjitha anët Nemrudin dhe qeverinë e tij. 

Megjithatë, kokëfortësia vazhdoi të mbetej një pengesë për 

pranimin e të vërtetës, pavarësisht se ata që kishin zemra të 

ndërgjegjshme përfituan nga kjo ngjarje dhe besimi i tyre, 

pavarësisht se ishin në numër të vogël, u shtua. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Synimi për mirë dhe për keq 

Nganjëherë njeriu mund të zhytet në botën e shkaqeve, aq 

sa i duket sikur shenjat dhe veçoritë e tyre janë nga vetvetja e 

krijesave, duke u treguar të shkujdesur e duke mbyllur sytë para 

Fillestarit Madhështor, i cili ua ka dhuruar këto shenja dhe cilësi të 

veçanta këtyre krijesave. Me qëllim që të zgjojë adhuruesit, 

All'llahu udhëzon se disa nga krijesat e parëndësishme mund të 

bëhen burim për shenja të madhërishme. Prandaj urdhëron 

merimangën që të endë një pezishkë të hollë e të dobët mbi hyrjen 

e shpellës “Theur” dhe bën që ata, që po ndiqnin Profetin (Paqja 

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

kërkonin pa shpresë në çdo vend për gjetjen e tij. Nëse do ta 
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gjenin, do ta kishin vrarë dhe do kishte ndryshuar edhe historia 

nga kjo gjë e parëndësishme. 

Në të kundërtën e kësaj, Ai ndalon shkaqet që jepen si 

shembuj në botën materiale - zjarri kur digjet, thika kur pret që të 

veprojnë, për të treguar se edhe këto nuk veprojnë vetë dhe 

pushojnë së vepruari nëse Zoti i Lartësuar i tyre ua ndalon një gjë 

të tillë. Ato do të ndalonin edhe nëse do t‟i urdhëronte vetë 

Ibrahimi i sinqertë (Paqja qoftë mbi të!).  

Përqendrimi i vëmendjes tek këto të vërteta, që i kemi 

hasur me shumicë gjatë jetës sonë, fut tek robi besimtar frymën e 

njësimit dhe të mbështetjes tek Zoti, e bën atë të mendojë vetëm 

për All'llahun dhe të mos kërkojë ndihmë veçse prej Tij; vetëm 

prej Tij të kërkojë shuarjen e zjarrit të problemeve dhe të 

vështirësive dhe vetëm Atij t‟i kërkojë mënjanimin e intrigave të 

armiqve. Besimtari nuk shikon tjetër veç Atij dhe nuk i lutet 

asgjëje e askujt përveç Atij. 

 

2- Djaloshi guximtar 

Në disa libra tefsiresh thuhet se Ibrahimi, kur u hodh në 

zjarr, nuk i kishte kaluar të 16 vitet e jetës.1 Disa të tjerë 

përmendin se mosha e tij në atë kohë ishte 26 vjeç.2  

Sido që të jetë, ai ishte në moshën e rinisë. Dhe, megjithëse 

nuk kishte asnjë që ta ndihmonte, ai ia hodhi në fytyrë shigjetën e 

përballjes djallit të madh të kohës së tij, i cili ishte mbrojtës edhe i 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, fundi i ajeteve në studim. 
2 Tefsiri “El Kurtubi”, vëllimi 6, f. 4344. 
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djajve të tjerë. Ai u ngrit i vetëm për të luftuar injorancën dhe 

idhujtarinë, duke u tallur me gjithçka ishte e shenjtë për 

imagjinatën dhe iluzionet e shoqërisë. Ai nuk i la asnjë shteg për 

në zemrën e tij frikës nga zemërimi dhe hakmarrja e njerëzve, 

sepse zemra e tij ishte mbushur me dashurinë për All'llahun dhe 

sepse mbështetja dhe besimi i tij ishin ngritur vetëm mbi të 

Shenjtin. 

Ky është besimi. Kudo ku gjendet ai, aty ndodhet edhe 

madhështia dhe kushdo që gëzon këtë besim, ai është i 

pamposhtur! 

Kapitali më i rëndësishë që myslimanët duhet t‟i kushtojnë 

vëmendje me qëllim që të luftojnë forcat e mëdha djallëzore në 

botën e trazuar të ditëve tona, është pikërisht besimi. Në një 

transmetim të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) thuhet: “Besimtari 

është më i fortë se një qyp hekuri. Qypi i hekurt, po të hidhet në zjarr, 

ndryshon. Kurse besimtari edhe sikur të vritet, të ringjallet dhe të vritet 

prapë, zemra e tij nuk ndryshon”.1  

 

3- Ibrahimi dhe Nemrudi 

Në histori thuhet se, kur e hodhën Ibrahimin në zjarr, 

Nemrudi ishte i bindur se Ibrahimi ishte kthyer në hi. Por, kur 

mprehu shikimin dhe pa se ai ishte gjallë, u tha atyre që kishte 

rreth e rrotull: “Unë e shoh Ibrahimin të gjallë. Ndoshta më bëjnë 

sytë!” Pastaj u ngjit në një vend të ngritur dhe pa se ai ishte në 

gjendje shumë të mirë. Atëherë Nemrudi thirri: “O Ibrahim! Zoti 

                                                            
1 “Sefinatul Bihar”, vëllimi 1, f. 37,  materiali “siguri” (أمن ).  
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yt qenka i Madh. Ai e shprehu aftësinë dhe fuqinë e Tij duke u 

bërë pengesë mes teje dhe zjarrit! Prandaj unë dua t‟i paraqes Atij 

një theror (kurban)”. Kështu solli katër mijë kurbane. Këtu 

ndërhyri Ibrahimi që i tha se asnjë kurban apo vepër e tij nuk 

pranohej, veçse nëse së pari do të besonte. Por Nemrudi iu përgjigj 

me fjalët: “Me një fjalë, pushteti dhe pasuria ime do shkojnë kot. 

Unë s‟mund ta përballoj një gjë të tillë!” 

Sidoqoftë, këto ndodhi u bënë shkak për besimin e një 

grupi që kishin zemra të ndërgjegjshme në lidhje me Zotin që 

besonte Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) dhe pati nga ata të cilëve iu 

rrit besimi. Ndoshta ky ishte shkaku që Nemrudi nuk mori ndonjë 

kundërveprim të fuqishëm ndaj Ibrahimit, por vetëm u mjaftua 

me largimin e tij nga toka e Babilonisë.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “El Kamil” i Ibn El Ethir, vëllimi 1, f. 99. 
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Ajetet 71 – 73 

 

                            

                         

                         

               

 

“Ne e shpëtuam atë dhe Lutin (dhe i çuam) në tokën, të cilën e 

kemi bekuar për njerëzit.” 

“Ne i dhuruam atij Is‟hakun dhe Jakubin si dhunti dhe të gjithë 

i bëmë të drejtë.” 

“Ne i bëmë ata udhëheqës që udhëzonin sipas urdhrit Tonë dhe 

i frymëzuam që të bënin vepra të mira, të kryenin faljet dhe të 

jepnin zekatin, dhe ata vetëm Ne na adhuruan.” 
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Komentimi 

 

Emigrimi i Ibrahimit nga toka e idhujtarëve 

Historia e djegies së Ibrahimit dhe shpëtimi i tij i habitshëm 

në këtë periudhë të rrezikshme tronditi bazat e qeverisë së 

Nemrudit, aq sa Nemrudi humbi tërësisht moralin e vet, sepse 

nuk ishte në gjendje që ta paraqiste Ibrahimin si një djalosh 

hipokrit dhe nxitës problemesh. Ky u bë i njohur midis njerëzve si 

udhëheqës hyjnor dhe hero i guximshëm, i aftë të përballej vetëm, 

me të gjitha mundësitë dhe forcat e veta, me një kolos shtypës. 

Nëse ai do të mbetej në atë qytet dhe vend kështu siç ishte, me atë 

gjuhë folëse dhe me atë arsye e logjikë të fortë, me tërë atë 

madhështi dhe trimëri të pashoqe, padyshim që do të përbënte një 

rrezik për atë qeveri të madhe dhe të egër. Prandaj duhej të dilte 

nga ajo tokë sido që të ishte. 

Nga ana tjetër, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) në fakt e kishte 

përcjellë mesazhin e vet në atë vend dhe i kishte dhënë goditje 

shkatërrimtare ngrehinës së idhujtarisë. Ai përhapi farën e besimit 

dhe të vetëdijes në atë vend. Rritja e këtyre farërave dhe lulëzimi i 

tyre ishte vetëm çështje kohe. Kështu do të shkuleshin rrënjët e 

idhujve dhe të adhurimit të tyre dhe do t‟u tërhiqej qilimi nën 

këmbë. 

Duhej patjetër të emigronte në një vend tjetër për të gjetur 

një terren të përshtatshëm për përhapjen e mesazhit të tij. Prandaj 

Ibrahimi vendosi të shkonte në Sham (Siria e sotme) i shoqëruar 

nga Luti, që ishte djali i vëllait të tij si dhe gruaja e tij, Sara. 

Ndoshta me ta ishte një grup i vogël besimtarësh, siç e thotë 
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Kur‟ani Fisnik: “Ne e shpëtuam atë dhe Lutin (dhe i çuam) në 

tokën, të cilën e kemi bekuar për njerëzit.”.  

Megjithëse emri i këtij vendi nuk përmendet haptazi në 

Kur'an, me vërejtjen që bëhet në ajetin e parë të sures “El Isrã” 

thuhet: “I lavdëruar qoftë Ai që e mbarti robin e Tij 

(Muhammedin) natën nga Xhamia e Shenjtë (në Mekë) në 

Xhaminë e Largët (të Jeruzalemit), rrethinën e së cilës e kemi 

bekuar.”. Nga kuptimi i këtij ajeti sqarohet se ky vend është vetë 

toka e Shamit, e cila nga pamja e jashtme ishte një tokë e pasur, e 

bekuar dhe e gjelbëruar. Nga ana morale, ajo ishte akademi për 

kultivimin e Profetëve. Kanë ardhur studime të ndryshme në 

shpjegime dhe hadithe për faktin nëse Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) 

emigroi me dëshirën e vet, apo e larguan autoritetet e Nemrudit, 

apo të dyja së bashku. Sidoqoftë, ajo që i bashkon të dyja është se 

Nemrudi dhe ata që kishte rreth e rrotull shihnin tek Ibrahimi një 

rrezik të madh për veten e tyre, kështu që e detyruan të largohej 

nga vendi. Nga ana tjetër, Ibrahimi e shikonte se mesazhi dhe 

misioni i tij në atë tokë tashmë kishte mbaruar dhe kërkonte një 

krahinë tjetër për të vazhduar punën dhe zgjerimin e thirrjes për 

njësim, sidomos sepse qëndrimi i tij në Babiloni përbënte rrezik 

për jetën e tij dhe thirrja e tij botërore do mbetej e paplotësuar. 

Në një transmetim të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) 

thuhet se Nemrudi “urdhëroi internimin e Ibrahimit nga vendi i tij 

si dhe t‟ia ndalonin daljen bashkë me bagëtinë dhe mallin e tij”. 

Ibrahimi polemizoi me ta në lidhje me këtë, duke u thënë: “Nëse 

më merrni bagëtinë dhe mallin tim, unë kam të drejtë të kërkoj 

nga ju vitet e moshës që kam kaluar në vendin tuaj”. Iu drejtuan 

gjykatësit të Nemrudit, i cili vendosi që Ibrahimi t‟u dorëzonte 

gjithçka që e kishte pllakosur vendin e tyre prej tij, ndërkohë që 
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shokët e Nemrudit duhej t‟i kthenin Ibrahimit vitet e moshës që 

kishte kaluar në vendin e tyre. Vendimi iu bë i ditur Nemrudit. Ky 

dha urdhër që ta linin të lirë të ikte bashkë me bagëtinë dhe mallin 

e vet. Ai tha: “Ai, nëse do mbetet në vendin tuaj, do ta 

degjenerojë fenë tuaj dhe do dëmtojë zotat tuaj.”.1   

Ajeti që pason vë në dukje se një nga dhuntitë më të 

rëndësishme që iu bënë Ibrahimit, ishte dhurimi i fëmijëve të mirë 

dhe të dobishëm. Ajeti thotë: “Ne i dhuruam atij Is‟hakun dhe 

Jakubin si dhunti2 dhe të gjithë i bëmë të drejtë.”. Kaluan shumë 

vite, ndërkohë që Ibrahimi priste me padurim djalin e mirë dhe të 

dobishëm. Ajeti i njëqindtë i sures “Es Saffãt” shpreh shpresën e 

brendshme të tij: “O Zoti im, dhuromë një fëmijë prej të 

mirëve.”. Së fundmi, All'llahu iu përgjigj dhe i dhuroi Ismailin së 

pari dhe pas tij Is‟hakun. Të dy këta ishin Profetë me personalitet 

të madh. 

Shprehja “nafiletun”, me sa duket është në veçanti cilësor 

për Jakubin, për faktin se Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) pati kërkuar 

vetëm një djalë të mirë, ndërkohë që All'llahu i shtoi dëshirës së tij 

gjithashtu një nip të dobishëm, sepse fjala “nafile” në origjinë do 

të thotë dhuratë ose vepër suplementare. 

                                                            
1 Tefsiri “El Mijzan”, në fund të ajetit që është objekt studimi. 
2 Mospërmendja e Ismailit, megjithëse ai ishte djali i tij i parë, ndoshta ka 

ardhur për shkak se lindja e Is‟hakut ishte nga një nënë shterpë dhe e vjetër, gjë 

që dukej si një diçka shumë e çuditshme, ndërkohë që lindja e Ismailit nga nëna 

e tij e emigruar, nuk përbënte ndonjë çudi. 
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Ajeti i fundit vë në dukje pozitën e Imamit dhe udhëheqjen 

e këtij Profeti të madh, krahas cilësive të Profetëve dhe 

programeve të tyre të rëndësishme, në mënyrë të përbashkët. 

Në këtë ajet numërohen gjashtë pjesë nga këto veçori. Por 

atyre iu është shtuar edhe përshkrimi i tyre si njerëz besimtarë të 

mirë, që është marrë nga ajeti i kaluar, duke u bërë kështu shtatë. 

Ka mundësi që gjashtë cilësitë që përmenden në këtë ajet të jenë 

hollësi dhe shpjegim i devotshmërisë së tyre dhe të asaj që 

përmendet në ajetin e kaluar. 

Së pari, ai (Kur'ani) thotë: “Ne i bëmë ata udhëheqës”, 

domethënë: Ne u dhuruam atyre pozitën e Imamit që është shtojcë 

e pozitës së tyre profetike dhe mesazhore. Siç kemi vënë në dukje 

më parë, imamllëku është etapa e fundit e ecjes përsosmërore të 

njeriut, që do të thotë udhëheqje e plotë dhe e përgjithshme për të 

gjitha aspektet: materiale e morale, të dukshme apo të 

padukshme, trupore apo shpirtërore të njerëzve. 

Ndryshimi i profetësisë dhe mesazhit me imamllëkun është 

se Profetët, në pozitën e profetësisë dhe të mesazhit, i marrin 

urdhrat nga All'llahu dhe ua transmetojnë ato njerëzve, duke i 

koordinuar ato vetëm me paralajmërimin dhe shpalljen. Ndërsa, 

në fazën e imamllëkut, ata zbatojnë këto programe hyjnore, qoftë 

ky zbatim me anën e rrugës se krijimit të një qeverie të drejtë ose 

pa të. Ata, në këtë fazë janë edukatorë të njerëzve dhe mësues të 

tyre, janë zbatues të rregullave dhe të programeve në rrugën e 

gjetjes së një prove të pastër dhe të ndershme njerëzore. 

Në të vërtetë, pozita e Imamit është pozita e zbatimit të të 

gjithë planeve dhe tezave hyjnore, me fjalë të tjera, arritja tek ajo 
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që kërkohet, udhëheqja legjislative dhe formuese. Imami, nga kjo 

pikëpamje, është një lloj si dielli që rrit krijesat e gjalla me rrezet e 

tij.1 

Në etapën që vijon Kur'ani përmend frytet e kësaj pozite, 

duke thënë: “që udhëzonin sipas urdhrit Tonë”. Kjo nuk do të 

thotë udhëzim dhe udhëheqje në rrugë të drejtë ose tregim i 

rrugës së drejtë, sepse këto janë punë profetësie dhe mesazhi, por 

do të thotë edhe kapje për dore dhe dërgim në objektivin e duhur. 

Kjo, natyrisht, është për atë që gëzon gatishmërinë, etikën dhe 

aftësinë. 

Ndërsa lidhur me dhuntinë e tretë, të katërt dhe të pestë, 

Kur'ani shprehet me fjalët: “Dhe i frymëzuam që të bënin vepra 

të mira, të kryenin faljet dhe të jepnin zekatin.”. Ky frymëzim 

mund të jetë legjislativ, domethënë që ne i bëmë të gjitha llojet e 

punëve të mira si dhe kryerjen e faljes dhe dhënien e zekatit pjesë 

të programit të tyre në këtë botë. Po ashtu, mund të jetë frymëzim 

krijues, që do të thotë se Ne u kemi dhuruar atyre mbarësinë, 

aftësinë dhe tërheqjen morale me qëllim zbatimin e këtyre gjërave. 

Natyrisht, asnjëra prej këtyre çështjeve nuk ka formë  

detyruese dhe imponuese. Por as vetëm aftësia, gatishmëria apo 

terreni nuk çojnë në rezultat pa vullnetin dhe vendosmërinë e 

tyre. 

Kujtimi “të kryeni faljen dhe të jepni zekatin”, pas bërjes 

së gjërave të mira, synon të vëjë në dukje rëndësinë e këtyre dy 

gjërave, që së pari i theksuam në formë të përgjithshme në fjalinë: 

                                                            
1 Për më shumë në lidhje me këtë fushë, shih fundin e ajetit 124 të sures “El 

Bekare”. 
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“Ne i frymëzuam ata që të bëjnë vepra të mira”, pastaj  në 

mënyrë të veçantë duke i lejuar ata. Kjo është ajo që studiohet nga 

dijetarët e shkencës së retorikës arabe me titull “Kujtimi i të 

veçantës pas së përgjithshmes”. 

Në pjesën e fundit vë në dukje pozitën e adhurimit, duke 

thënë: “Ishin adhuruesit Tanë.”1 Folja “Ishin”, që në këtë 

metodologji është e formës së shkuar e të fshehur të foljes, 

ndoshta është aludim për atë se ata ishin burra të devotshëm, 

njësues dhe të aftë deri edhe para ardhjes së pozitës së profetësisë 

dhe imamllëkut. Nën hijen e këtij plani, All'llahu i Madhërishëm u 

dhuroi atyre dhunti të reja. 

Duhet të kujtojmë me këtë rast se fjalia “që udhëzonin 

sipas urdhrit Tonë”, në të vërtetë është mjet për njohjen e 

Imamëve dhe udhëzuesve të së drejtës dhe të së vërtetës përballë 

udhëheqësve dhe drejtuesve të rremë, që baza dhe kredibiliteti i 

veprave të tyre ndërtohen në ajër dhe në dëshira djallëzore. Në një 

transmetim të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) thuhet: “Imamët, 

sipas librit të All'llahut, janë dy llojesh”. Zoti i Madhërishëm dhe i 

Lavdëruar thotë: “Ne i bëmë ata Imamë që të udhëheqin me 

urdhrin Tonë e jo me urdhrin e njerëzve. Ata vënë atë që ka 

urdhëruar All'llahu para punëve të tyre, pushtetin e Zotit para 

pushtetit të tyre.” Ai gjithashtu thotë: “Ne bëmë Imamë që 

udhëheqin drejt zjarrit (ferrit), që vënë urdhrat e tyre para 

urdhrave të All'llahut dhe pushtetin e tyre para pushtetit të 

                                                            
1 Paraprirja e fjalës “për ne” ( ُلُن) para fjalës “adhurues” (َع ِبِدين)  tregon për 

kufizim dhe dëshmon për pozitën e njësimit të pastër të atyre pararendësve të 

mëdhenj, domethënë se ata adhuronin vetëm All'llahun. 
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All'llahut dhe iluzionet e tyre i marrin në kundërshtim me atë që 

është në Librin e All'llahut”.1 

Ky është kuti dhe busulla e njohjes së Imamit të së vërtetës 

nga Imami i gënjeshtrës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1Ajeti që pason, që është ajeti 41 i sures “El Kasas”, tregon për Faraonin dhe 

ushtarët e tij. Ky tregim gjendet në tefsirin “El Safij”, marrë nga “El Kafij”. 
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Ajetet 74 – 75 

 

                          

                                

         

  

“Lutit i dhamë urtësi dhe dituri, dhe e shpëtuam prej 

vendbanimit ku bëheshin vepra të liga. Ata ishin vërtet njerëz të 

këqij e të mbrapshtë.” 

“Lutin e pranuam në mëshirën Tonë. Me të vërtetë, ai është prej 

të mirëve.” 

 

   

Komentimi 

 

Shpëtimi i Lutit nga toka e imoralëve  

Përderisa Luti ishte nga të afërmit e Ibrahimit, ai qe nga të 

parët që i besuan atij. Pas tregimit të Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!), 

ajetet kanë vënë në dukje një aspekt të përpjekjeve dhe synimit të 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

133 

tij në rrugën e përçimit të mesazhit si dhe të dhuntive që i fali atij 

All'llahu i Madhërishëm duke thënë: “Lutit i dhamë urtësi dhe 

dituri.”.1 

Fjala “el hikmetu” në disa burime jepet me kuptimin e 

profetësisë dhe mesazhit, ndërsa në disa burime të tjera jepet në 

kuptimin e gjyqësorit dhe disa herë edhe në kuptimin e mendjes. 

Por duket se më e përshtatshme këtu, midis gjithë këtyre 

kuptimeve, është ai i pari me mundësinë e përmbledhjes në të, të 

këtyre dy kuptimeve të tjera. 

Qëllimi me dijen janë të gjitha shkencat që kanë ndikim në 

lumturinë dhe fatin e njeriut. 

Luti ishte ndër Profetët e mëdhenj dhe bashkëkohës i 

Ibrahimit. Ai emigroi bashkë me të nga toka e Babilonisë në 

Palestinë. Pastaj u nda nga Ibrahimi dhe u vendos në qytetin 

Sedum (سدوم), sepse banorët e tij ishin të zhytur në degjenerim dhe 

mosnënshtrim, sidomos në degjenerime seksuale. Ai u përpoq 

shumë që ta drejtonte atë popull dhe kaloi shumë peripeci në këtë 

rrugë, por nuk mundi të ndikonte në zemrat e verbra të tyre. 

Së fundmi, dimë se zemërimi dhe ndëshkimi hyjnor ra mbi 

ata. I pari i qytetit të tyre u bë i fundit dhe të gjithë u zhdukën, 

përveç familjes së Lutit - me përjashtim të gruas së tij. Hollësirat e 

kësaj ngjarjeje ne i pamë në fundin e ajetit 77 dhe të atyre që e 

pasojnë nga surja “Hûd”. 

                                                            
1 Fjala “Lut” ëdhtë vënë në rasën dhanore sepse është kundrinor i drejtë i një 

foljeje vlerësuese. Vlerësimi i tij mund të ishte edhe me fjalët  “Ne sollëm” ( أت ن )  
ose “kujto”  (أذكر ). 
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Prandaj, ajeti vë në dukje këtë dhunti që i ishte dhuruar 

Lutit dhe pikërisht: “E shpëtuam nga vendi ku bëheshin vepra të 

liga. Ata ishin vërtet njerëz të këqinj e të mbrapshtë.”. 

Atribuimi i veprave të këqija fshatit dhe qytetit në vend të 

banorëve të fshatit tregon se ata ishin të zhytur në degjenerim dhe 

mosnënshtrim deri në atë shkallë, saqë veprat e tyre të liga dhe 

imorale kullonin nga muret dhe dyert e qytetit të tyre. 

Përmendja e fjalës “el khabaith” (اخلب ئث) në formën e 

shumësit është tregues se ata, krahas kryerjes së pederastisë së 

shëmtuar, kryenin edhe vepra të tjera të këtij lloji, të cilat i kemi 

vënë në dukje në fund të ajetit 7 të sures “Hûd”. 

 Ardhja e fjalës “el fasikin” pas shprehjes “kaumu suin”, 

ndoshta mund të jetë tregues i asaj që ata ishin të devijuar nga 

pikëpamja e ligjeve hyjnore. Përveç se nuk mendonin as për fe dhe 

besim, ata ishin individë budallenj dhe të deformuar nga 

pikëpamja e standarteve dhe parimeve shoqërore midis njerëzve. 

Më tej, ajeti vë në dukje dhuntinë e fundit hyjnore të 

Profetit Lut, duke thënë: “Lutin e pranuam në mëshirën tonë. Me 

të vërtetë, ai është prej të mirëve.”. Kjo mëshirë hyjnore e veçantë 

nuk i jepet askujt në mënyrë të kotë dhe pa llogari. Ishte aftësia 

dhe mirësia e Lutit që e bëri atë ta meritonte këtë mëshirë. 

 Në fakt, cila punë është më e vështirë dhe cili program 

reformator është më i lodhshëm sesa qëndrimi i njeriut për një 

kohë të gjatë në një qytet, ku ishte gjithë ky degjenerim dhe kjo 

rënie morale, duke vazhduar t‟u predikonte njerëzve të humbur 

dhe të degjeneruar urdhrin e Zotit të tyre dhe t‟i udhëhiqte në 

rrugën e drejtë, duke i bërë ata që të shkonin deri aty sa të 
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kërkonin të sulmonin edhe mikun e tyre. Në të vërtetë, një 

ndershmëri dhe vendosmëri e tillë nuk ekziston përveçse te 

Profetët e All'llahut dhe ndjekësit e tyre. Cili prej nesh do të mund 

të përballonte një torturë të tillë shpirtërore të dhimbshme?  
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Ajetet 76 - 77 

 

                        

                          

                   

 

“(Kujtoje) Nuhun kur ai Na thirri më përpara, dhe Ne iu 

përgjigjëm atij, duke e shpëtuar atë dhe familjen e tij nga 

mjerimi i madh (mbytja).” 

“Dhe e ndihmuam atë kundër popullit që i quante gënjeshtra 

shenjat Tona. Me të vërtetë, ai ishte popull i keq, prandaj e 

fundosëm të gjithin.” 

 

 

Komentimi 

 

Shpëtimi i Nuhut nga populli jobesimtarë 

Pasi përmendëm një anë të historisë së Ibrahimit dhe 

historisë së Lutit (Paqja qoftë mbi ta!) surja i referohet kujtimit të një 

anë të historisë së një Profeti tjetër nga Profetët e mëdhenj dhe 

pikërisht të Nuhut (Paqja qoftë mbi të!), duke thënë: “...Dhe 
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Nuhun, që na thirri më përpara...” domethënë, para Ibrahimit 

dhe Lutit. 

Kjo thirrje qartësisht është aludim për thirrjen dhe 

mallkimin që përmenden në suren “Nûh” të Kur'anit Fisnik, i cili 

thotë: “Dhe Nuhu tha: „O Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë 

femohues, sepse nëse Ti i lë, ata do t‟i shpien në humbje robtë e 

Tu dhe do të lindin vetëm kriminelë dhe jobesimtarë!‟”.1 Ose 

mund të jetë edhe aludim për fjalinë që vjen në ajetin 10 të sures 

“El Kamer”: “Kështu, ai iu lut Zotit të vet: „Unë jam i mundur, 

andaj më ndihmo!‟”. 

Fjala “nádá”  ( "ن َدى" ), që zakonisht ka kuptimin e thirrjes me 

zë të lartë, ka mundësi të jetë shenjë se ata e lënduan këtë Profet të 

madh deri në atë shkallë, saqë ai bërtiti duke kërkuar ndihmën e 

Zotit të tij që ta kuptonte gjendjen e tij dhe ta ndihmonte nga 

lëndimi dhe e keqja e tyre. Nëse do të thellojmë vështrimin në 

gjendjen e Nuhut, që na paraqitet në suret “Nûh” dhe “Hûd”, do 

të shikojmë se ai kishte të drejtë ta ngrinte zërin dhe t‟i bënte 

thirrje Zotit të tij të Madhërishëm.2  

Më tej, ajeti shton: “...Ne iu përgjigjëm atij, duke e 

shpëtuar atë dhe familjen e tij nga mjerimi i madh (mbytja).”. 

Në realitet, fjalia “Ne iu përgjigjëm atij” ( ف ستجبن) është tregues për 

përgjigjen që mori për thirrjen e tij, ndërsa fjalia: “Ne e shpëtuam 

atë dhe familjen e tij nga një mjerim i madh” konsiderohet si 

shpjegim dhe hollësi për të. 

                                                            
1 Sure “Nûh” ajetet 26-27. 
2 Shih atë që kemi përmendur më lart në fund të ajetit 25 nga surja “Hûd”. 
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Ekziston një mospajtim midis komentuesve në lidhje me atë 

që dëshirohet nga fjala “familje” (أىل) këtu, sepse nëse me të kihet 

parasysh familja dhe njerëzit e shtëpisë së tij, atëherë do të 

përfshiheshin edhe disa nga djemtë e Nuhut, njëri prej të cilëve e 

braktisi atë, duke mbetur me të këqinjtë dhe duke humbur kështu 

birësinë e familjes së tij. Po ashtu edhe gruaja e tij nuk i besonte 

atij. Nëse me fjalën familje do të nënkuptoheshin pasuesit dhe 

mbështetësit e tij besimtarë, kjo do ishte në kundërshtim me 

kuptimin e njohur të fjalës familje ( أىل )  

Por mund të thuhet se familja këtu ka një kuptim më të 

gjerë dhe përfshin familjen e besimtarëve të tij, sidomos 

mbështetësit e tij, sepse ne lexojmë për djalin e tij që nuk i shkoi 

pas: “O Nuh, ai nuk është nga familja jote.”.1 Prandaj ata që i 

kanë besuar fesë së Nuhut, numërohen në fakt si pjesëtarë të 

familjes së tij. 

Po ashtu, fjala “brengë” (كرب) nga ana gjuhësore do të thotë 

brengë e madhe. Ajo në origjinë është marrë nga përmbysja dhe 

punimi i tokës, sepse brenga e madhe është në gjendje të 

përmbysë zemrën e njeriut dhe përshkrimi i saj si e madhe zbulon 

se brenga dhe keqardhja e tij ishin të pafundme. 

A s‟ishte brengë e madhe fakti që ai vazhdoi t‟i bënte thirrje 

popullit të vet për të hyrë në fenë e vërtetë dhe të drejtë për 950 

vjet, siç deklaron Kur'ani në lidhje me këtë?! Por gjatë gjithë kësaj 

kohe të gjatë, atij i besuan vetëm tetëdhejtë persona, siç është e 

                                                            
1 Surja “Hûd”, ajeti 46. 
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njohur në mesin e komentuesve.1 Ndërsa vepra e të tjerëve ishte 

vetëm tallje, përbuzje dhe lëndim. 

Ajeti pasues shton: “Dhe e ndihmuam atë2 kundër 

popullit që i quante gënjeshtra shenjat Tona. Me të vërtetë, ai 

ishte popull i keq, prandaj e fundosëm të gjithin.”. Kjo fjali 

konfirmon edhe një herë të vërtetën se ndëshkimet hyjnore 

absolutisht nuk përshkruhen nga pozita hakmarrëse. Përkundrazi, 

ato përfaqësojnë përzgjedhjen e përshkrimit më të mirë, sepse e 

drejta e jetës dhe kënaqja me dhuratat e saj është për njerëzit, që 

ecin në rrugën e përsosjes dhe të afrimit me All'llahun, ose edhe 

për ata njerëz që ecin një ditë në rrugën e degjenerimit, por pastaj 

e kuptojnë dhe kthehen në rrugën e drejtë. Ndërsa ata të 

degjeneruar, që nuk ka absolutisht asnjë shpresë se mund të 

reformohen e ndreqen në të ardhmen, ata nuk kanë as fat e as 

shpërblim, përveç vdekjes dhe zhdukjes.  

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, fundi i ajetit 40 nga surja “Hûd” dhe tefsiri 

“Nûruth Thekalejn”, vëllimi 2, f. 352. 
2 Folja “ndihmon” (نصر) pasohet zakonisht me nyjën “ala” ( لیع ) drejt një 

kundrinori të dytë. Për shembull thuhet: “O Zot, na mbështet neve kundër 

tyre”. Ndërsa këtu është përdorur nyja “nga” (من). Ndoshta kjo për shkak se ajo 

që kërkohej ishte mbështetje e shoqëruar me shpëtimin, sepse fjala “shpëtim”  

 .(من) ”pasohet me nyjën “nga (جن ة)
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Hulumtime 

 

Vlen të përmendet se kjo sure përmendi më lart historinë e 

Ibrahimit dhe të Lutit dhe po kështu do të përmend edhe historinë 

e Ejjubit dhe të Junusit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të gjiyhë këta 

Profetë). Po ashtu më lart përmendi historinë e Nuhut (Paqja qoftë 

mbi të!). Në të gjitha këto raste ajo përmend çështjen e ndihmës 

dhe të shpëtimit të tyre nga vështirësitë, sprovat dhe armiqtë. 

Duket se motoja e kësaj sureje është shpallja e kujdesit të 

pafund të All'llahut për mbrojtjen dhe shpëtimin e Profetëve të Tij 

nga brengat, që kjo të shërbente si qetësim dhe kënaqje e të 

Dërguarit më madhështor (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) dhe garanci për besimtarët. Vërejmë se kjo 

sure është zbritur në Mekë dhe se myslimanët në atë kohë ishin në 

vështirësi dhe brengë, gjë që e bën problemin akoma më të qartë. 
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Ajetet 78 – 80 

 

                              

                         

                       

                          

           

 

“(Kujtoje) edhe Dautin dhe Sulejmanin, kur gjykuan mbi të 

lashtat në të cilat kishin kullotur natën bagëtitë e disa njerëzve. 

Ne ishim dëshmitarë të gjykimit të tyre.” 

“Ne e bëmë Sulejmanin ta kuptonte drejtë çështjen dhe, që të 

dyve u dhamë mençuri e dituri. „Ne i nënshtruam malet dhe 

shpendët që, bashkë me Dautin, të thurnin lavde (për 

All‟llahun). Ishim Ne që i bënim këto.‟” 

“Ne i mësuam atij (Dautit) punimin e parzmoreve prej hekuri 

për ju, për t‟ju mbrojtur në luftë me armikun, andaj, a jeni 

mirënjohës?” 
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Komentimi 

 

Gjykimi i Dautit dhe i Sulejmanit (Paqja qoftë mbi ta!) 

Pas ngjarjeve dhe fakteve të lidhura me Musain, Harunin, 

Ibrahimin, Nuhun dhe Lutin (Paqja qoftë mbi ta!), këto ajete 

tregojnë një aspekt të jetës së Dautit dhe të Sulejmanit (Paqja qoftë 

mbi ta!). Në fillim bëhet aludim i fshehtë për ngjarjen me gjyqin 

dhe vendimin e dhënë nga Dauti dhe Sulejmani, duke thënë: 

“(Kujtoje) edhe Dautin dhe Sulejmanin, kur gjykuan mbi të 

lashtat në të cilat kishin kullotur1natën bagëtitë e disa njerëzve. 

Ne ishim dëshmitarë të gjykimit të tyre.”. 

Pavarësisht se Kur'ani i referohet fshehurazi këtij gjykimi 

dhe mjaftohet me një aludim të përgjithshëm dhe me nxjerrjen e 

një konkluzioni moral dhe edukues për të, siç do të vëmë në dukje 

më poshtë, në fakt na kanë ardhur studime të shumta rreth tij në 

transmetimet islame dhe të thëna prej shpjeguesve. 

Një grup thonë se tregimi ishte si vijon: “Një kope dhensh, 

që u përkisnin disa barinjve, hynë natën në një vresht dhe hëngrën 

gjethet dhe vilat e rrushit, duke e dëmtuar atë. I zoti i vreshtit 

ngriti ankesë pranë Dautit. Ky gjykoi që të gjitha delet t‟i jepeshin 

të zotit të vreshtit si kompensim për humbjet e rënda. Sulejmani, 

                                                            
1 Fjala “nefeshet”  (نفشت) vjen nga fjala “nefsh” (نَ ْفش), një lloj si tipi i fjalës “harb” 

 dhe do të thotë ndarje dhe shpërndarje natën. Meqë delet u shpërndanë ,(حرب)

gjatë natës dhe në arën e mbjellë, me siguri ato lidhen me ngrënien e bimëve të 

saj. Prandaj disa kanë thënë se ajo ishte thjesht një kullotje gjatë natës dhe fjala 

“shpërndarje” këtu do të thotë dele që shpërndahen gjatë natës. 
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që në atë kohë ishte fëmijë, i tha të atit: „O Profet i madh i 

All'llahut, ndryshoje këtë vendim dhe lehtësoje‟. Babai iu përgjigj: 

„Si mund ta bëj këtë?‟ Iu përgjigj: „Duhet që delet t‟ia lësh të zotit 

të vreshtit, që të përfitojë nga të mirat e tyre si qumështi e leshi i 

tyre, ndërsa vreshtin ta lësh në dorën e zotit të deleve që të 

përpiqet ta rregullojë. Nëse vreshti kthehet në gjendjen ku ishte, i 

kthehet të zotit dhe delet i kthehen të zotit të tyre”. All'llahu e 

mbështeti gjykimin e Sulejmanit në ajetin që vjen më pas. 

Ky kuptim përmendet në një transmetim të dy imamëve, 

Imam Bakirit dhe Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi ta!).1  

Mund të përfytyrohet mospërshtatja e këtij shpjegimi me 

fjalën “të lashtat”  (حرث), që do të thotë “mbjellje”. Por duket se “të 

lashtat” ka kuptim më të gjerë dhe përmbledh edhe mbjelljen edhe 

vreshtin, siç del kjo nga tregimi i banorëve të Parajsës në Suren “El 

Kalem”, ajetet 17-32. 

Por këtu dalin disa pikëpyetje të rëndësishme:  

1- Cila ishte baza dhe kriteri i këtyre dy gjykimeve? 

2- Si ka mundësi të ndryshonte vendimi i Dautit nga ai i 

Sulejmanit?  

3- A po gjykonin mbi bazën e shkallës më të lartë juridiko-

fetare?  

4- A ishte çështja objekt konsultimi në dhënien e vendimit, 

apo të dy ata gjykuan veç e veç dhe dhanë vendime të pavarura, 

që ndryshojnë tërësisht njëri nga tjetri? 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, fundi i ajetit në studim e sipër. 
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Për pyetjen e parë mund të përgjigjemi se kriteri ishte 

madhësia e humbjes. Dauti mendoi se humbja që pësuan 

pjergullat barazohej me vlerën e dhenve, prandaj gjykoi se dhentë 

duhej t‟i jepeshin të zotit të vreshtit si kompensim për humbjet, 

sepse gabimi erdhi nga i zoti i dhenve. 

Duhet të kemi parasysh se, në disa transmetime që lexojmë, 

na rezulton se i zoti i dhenve duhet të ndalojë delet të kalojnë 

natën në të mbjellat e të tjerëve dhe i zoti i të mbjellave duhet të 

ruajë të mbjellat e veta gjatë ditës.1 

Ndërsa kriteri i gjykimit të Sulejmanit (Paqja qoftë mbi të!) 

është se ky pa që humbjet e të zotit të vreshtit barazoheshin me 

përfitimet e tij nga delet për një periudhë kohore prej një viti të 

plotë.  

Mbi këtë bazë që të dy gjykuan drejtë, me ndryshimin se 

vendimi i Sulejmanit ishte më i saktë, sepse humbja nuk paguhet 

menjëherë dhe në të njëjtin vend, por bëhet shkallë-shkallë, me 

qëllim që edhe i zoti i dhenve të mos rëndohej. Përveç asaj që u 

tha, këtu ka një balancim midis humbjes dhe detyrimit, sepse 

rrënjët e bimëve nuk ishin dëmtuar, por iku përfitimi i tyre i 

përkohshëm. Prandaj ishte më e drejtë që të zotit të vreshtit të mos 

i jepeshin delet, por vetëm përfitimi prej tyre. 

Në përgjigje të pyetjes së dytë themi: S‟ka dyshim se 

gjykimet e Profetëve mbështeten tek frymëzimi hyjnor. Por kjo 
                                                            
1 Në tefsirin Mexhmaul Bejjan në fund të ajetit që po studiojmë, lexojmë: Profeti 

(Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka treguar se ai 

gjykoi se të zotët e bagëtive duhet të ruajnë bagëtitë e tyre natën dhe të zotët e 

mbjelljeve duhet të ruajnë të mbjellat e tyre ditën. Kjo përmbajtje është 

transmetuar në tefsirin e “Es Safij”, që e transmeton nga libri i “El Kafij”. 
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nuk do të thotë se një frymëzim i veçantë zbret për çdo vendim 

gjyqi. Kështu që Profetët gjykojnë sipas rregullave tërësore që 

kanë marrë nga frymëzimi. 

Mbi këtë bazë, teorikisht nuk ekziston çështja juridiko-

fetare në kuptimin terminologjik. Ajo është çështje e një 

përpjekjeje hipotetike. Por nuk ka pse këtu të ketë dy rrugë për të 

zbuluar një rregullator të përbashkët. Edhe pse janë dy Profetë, ku 

secili shikon njërën prej dy rrugëve, ata në fakt që të dy kanë të 

drejtë. Problemi që po trajtojmë, siç e sqaruam me hollësi më lart 

në studimin tonë, është i këtij lloji. Siç vë në dukje Kur'ani, rruga 

që zgjodhi Sulejmani (Paqja qoftë mbi të!) ishte më e lehtë për t‟u 

zbatuar. Fjalia: “Ne që të dyve u dhamë mençuri e dituri”, që do 

të vijë në ajetin që pason, është dëshmi e drejtësisë së të dy 

gjykatësve. 

Për pyetjen e tretë themi: Nuk mund të përjashtohet që 

problemi ishte objekt këshillimi, i cili ka mundësi të ishte me 

qëllim që të mësonte Sulejmanin në punët e gjykimit. Shprehja 

“gjykimi i tyre” është gjithashtu provë për njësimin e vendimit 

përfundimtar, pavarësisht ekzistencës së dy vendimeve të 

ndryshme në fillim.1 (Ata e menduan problemin me hollësi dhe 

përpikmëri). 

                                                            
1 Përgjigjet për këto pyetje bëhen mbi bazën e asaj që tregimi mbi tufën e 
dhenve mund të ketë dy gjykime dhe që të dy janë gjykime të drejta në vendin 
e vet. Ndryshe nuk do të mësonim nga ajeti fisnik ekzistencën e një problemi në 
procesin e gjykimit dhe vendimit, kur ajeti thotë se “Dauti dhe Sulejmani duke 

gjykuar për të mbjellat”. Nga ana tjetër, All'llahu i Lartësuar mbështet 
gjykimin e Sulejmanit, por Ai i ka dhuruar edhe Dautit gjykimin, siç thuhet në 
thënien e Tij të madhërishme në suren “Sãd”, ajeti 26: “O Daut! Ne të kemi 
bërë mëkëmbës në Tokë, prandaj gjyko ndërmjet njerëzve me drejtësi dhe 
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Në një transmetim të Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!) në 

lidhje me shpjegimin e këtij ajeti, lexojmë: “Ata nuk gjykuan, por 

debatuan njëri me tjetrin.”1 

Nga një transmetim tjetër nga “Usul El Kafij” të 

transmetuar nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) thuhet se kjo 

çështje ndodhi për të caktuar kujdestarë për Dautin dhe 

pasardhësin e tij si dhe që këta kujdestarë të mësonin gjithashtu.2 

Sidoqoftë, ajeti që pason mbështet gjykimin e Sulejmanit në 

këtë tregim, në këtë formë: “Ne e bëmë Sulejmanin ta kuptonte 

drejt çështjen”. Por kjo nuk do të thotë se gjykimi i Dautit ishte 

dyshues dhe gabim, sepse ajeti shton direkt pas kësaj se “që të 

dyve u dhamë mençuri e dituri” 

Pastaj ajeti vë në dukje një nga dhuntitë dhe preferencat që 

All'llahu i Madhërishëm i dhuroi Dautit (Paqja qoftë mbi të!). Ai 

thotë: “Ne i nënshtruam malet dhe shpendët që bashkë me 

Dautin, të thurin lavde (për All'llahun)...”. Kjo nuk ishte ndonjë 

gjë e madhe përballë fuqisë Tonë. “...Ishim Ne që i bëmë këto.”. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
mos shko pas dëshirave dhe tekave”. Kështu që vendimet e të dyve ishin të 
drejta. 
1 “Men la jehdheruhu el Fakih”, njëlloj siç e transmeton komentuesi i “Nuruth 

Thekalejn”, vëllimi 3, f. 442. 
2 Për më shumë shih tefsirin “Es Safij” në fund të ajetit në studim. 
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Hulumtime 

 

Ekziston një studim midis shpjeguesve për atë se si ka 

mundësi që malet dhe zogjtë t‟i nënshtroheshin Dautit? Dhe çfarë 

synonte i Madhërishmi me thënien e Tij: “Ne i nënshtruam malet 

bashkë me Dautin që të thurnin lavde.”.  

1- Disa mendojnë se ky ishte zëri i butë, prekës dhe 

tërheqës i Dautit, i cili reflektohej në male, duke tërhequr 

shpendët. 

2- Të tjerë kanë thënë se ky lavdërim ishte një lavdërim i 

lidhur me kuptimin dhe ndjenjën që ekziston brenda në thërrmijat 

e botës, sepse sipas kësaj teorie, gjithçka që ekziston në botë ka një 

lloj mendjeje dhe ndjenje. Kur ato dëgjuan zërin e Dautit, në 

kohën kur ky kërkonte ndihmë dhe lavdëronte, ato i bënin jehonë 

atij dhe përziheshin me pëshpërimën e lavdërimit. 

3- Në një komentim të tretë thuhet: Qëllimi është lavdërimi 

krijues që ndodhet në krijesat ekzistuese të botës, me gjuhën e tyre 

direkte, sepse çdo gjë ekzistuese posedon një rregull shumë 

preciz. Ky rregull preciz flet për pastërtinë dhe ndershmërinë e 

All'llahut dhe që Ai karakterizohet nga cilësi të përsosura. Mbi 

këtë bazë, rregulli i habitshëm i botës ekzistuese, në çdo cep të saj, 

lavdëron dhe falënderon. Lavdërimi është pastrim nga të metat 

dhe falënderimi është vlerësim i cilësive të përsosmërisë.1 

 

                                                            
1 Për më shumë referoju komentimit të ajetit 44 të sures “El Isra‟”.  
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Nëse thuhet: Lartësimi krijimtar (tekuinij) nuk është i 

posaçëm as për malet as për zogjtë dhe as për Dautin, porse 

melodia e këtij lartësimi shpërthen nga të gjitha anët dhe qeniet 

ekzistuese në vazhdimësi. 

Në përgjigje kanë thënë: Është e vërtetë se ky lavdërim 

është i përgjithshëm, por atë nuk e kuptojnë të gjithë. Shpirti i 

madh i Dautit në këtë rast ishte i harmonizuar me të padukshmen 

dhe të brendshmen e botës ekzistuese. Ai e ndjente shumë mirë se 

malet dhe zogjtë po lavdëronin së bashku me të. 

Ne nuk disponojmë ndonjë provë përfundimtare për 

asnjërin nga këto shpjegime. Ajo që ne kuptojmë nga ana e 

jashtme e ajetit është se malet dhe zogjtë po përsërisnin dhe i 

përgjigjeshin Dautit, duke lavdëruar All'llahun. Në të njëjtën kohë 

nuk ka kundërvënie dhe kontradiktë midis këtyre tre shpjegimeve 

dhe ata mund të bashkohen në një. 

Ajeti i fundit thekson një dhunti tjetër nga ato që All'llahu i 

kishte dhuruar Profetit të madh, duke thënë: “Ne i mësuam atij 

(Dautit) punimin e parzmoreve prej hekuri për ju, për t‟ju 

mbrojtur në luftë me armikun, andaj, a jeni mirënjohës?”. 

“El lebus” (اللبوس), siç thotë dijetari Tabarsij në “Mexhmaul 

Bejjan”, nënkupton të gjitha llojet e armëve mbrojtëse dhe 

sulmuese, si: mburojën, shpatën dhe heshtën.1 Por konteksti në 

ajetet e Kur'anit lë të kuptohet se fjala “pazmore” këtu do të thotë 

mburojë që përdoret për t‟u mbrojtur në luftë. 

                                                            
1 Tefsiri Mexhmaul Bejjan, fundi i ajetit në studim. 
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Por si e zbuti All'llahu hekurin për Dautin, të cilin e mësoi 

si të bënte mburoja? Kjo do të bëhet e qartë në fund të ajeteve 10-

11 të sures “Sebe‟”, në dashtë All'llahu i Madhëruar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

150 

Ajetet  81 – 82 

 

                            

                     

                   

 

“Sulejmanit i dhamë erën e fortë, që të fryjë sipas urdhrit të tij, 

drejt tokës, të cilën Ne e kemi bekuar; Ne jemi të Dijshëm për 

çdo gjë.” 

“Dhe (ia nënshtruam atij) disa nga djajtë që zhyteshin në det për 

të, (duke nxjerrë xhevahire) dhe bënin edhe punë të tjera dhe Ne 

i ruanim ata (që të mos i bënin dëm).” 

 

 

Komentimi 

 

Erërat nën urdhrin e Sulejmanit 

Këto dy ajete venë në dukje një aspekt të dhuntive që 

All'llahu i dhuroi një Profeti tjetër prej Profetëve dhe pikërisht 

Sulejmanit (Paqja qoftë mbi të!). Ajeti i parë thotë: “Sulejmanit i 

dhamë erën e fortë që të fryjë sipas urdhrit të tij, drejt tokës, të 
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cilën Ne e kemi bekuar...”. Kjo punë nuk përbën ndonjë habi, 

sepse ne kemi mësuar se “...Ne jemi të Dijshëm për çdo gjë”. Ne 

jemi vënë në dijeni rreth sekreteve të botës së ekzistencës, ligjet 

dhe rregullat që drejtojnë atë. Ne dimë mënyrën e sundimit mbi të 

dhe po ashtu dimë rezultatin dhe pasojat e kësaj pune. Sidoqoftë, 

çdo gjë nënshtrohet dhe bindet para dijes sonë dhe aftësive tona. 

Fraza “për Sulejmanin” është e lidhur me lidhëse me 

fjalinë e ajetit të mëparshëm: “Ne i nënshtruam malet dhe 

shpendët që, bashkë me Dautin”, që do të thotë se aftësia Jonë 

është madhështore, aq sa është në gjendje që edhe malet t‟ia 

nënshtrojmë ndonjëherë një robi nga robët Tanë, që të thurin 

lavde (për All'llahun). Nganjëherë e vëmë edhe erën nën urdhrat e 

njërit prej adhuruesve tanë, që t‟i çojë ato nga të dojë. 

Fjala “ásifetun” do të thotë erë e fortë ose e tërbuar, 

ndërkohë që nga disa ajete të tjera të Kur'anit mësojmë se edhe 

erërat e qeta ishin nën urdhrat e Sulejmanit, siç e paraqet ajeti 36 i 

sures “Sâd”: “Pastaj, Ne ia nënshtruam atij erën që të frynte me 

urdhrin e tij, andej nga të donte ai.”.  

Deklarata për furtunën këtu mund të jetë atribut i një 

personi të rëndësishëm, ku jo vetëm erërat e qeta ishin nën 

urdhrin e tij, por edhe furtunat e fuqishme vareshin nga dëshirat e 

tij, bile kjo e dyta është më habitëse. 

Këto erëra të forta që kalonin nëpër tokën e bekuar (të 

Shamit), ku e kishte selinë Sulejmani (Paqja qoftë mbi të!), nuk i 

ishin vënë atij në dispozicion vetëm për një drejtim; përkundrazi, 

sipas ajetit 36 të sures “Sâd”, ato lëviznin ngado që donte ai dhe 
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në të gjitha anët. Kështu që shpallja në emër të tokës së bekuar 

është vënë, sepse ajo ishte qendra e sundimit të Sulejmanit. 

Por në ç‟mënyrë ishte era nën urdhrat dhe në dispozicion të 

tij? 

Dhe me çfarë shpejtësie lëviznin? 

Mbi çfarë sendi ishte ulur Sulejmani dhe shokët e tij dhe 

lëviznin? 

Ç‟ishte ai veprim që i ruante ata të mos binin kur lëviznin, 

apo që i mbronte nga presioni i ajrit apo vështirësi të tjera? 

Përfundimi është se ekzistonte një fuqi e fshehur që i jepte 

atij aftësinë dhe mundësinë e lëvizjes me këtë lëvizje të shpejtë në 

atë kohë dhe vend.1 

Neve nuk na janë sqaruar këto rrethana në hollësitë e tyre, 

por ajo që dimë është se ato ishin dhunti hyjnore të 

jashtëzakonshme, që u vunë në dispozicion të këtij Profeti të 

madh. Por sa shumë rrethana ka që i njohim në përgjithësi, por që 

jemi të paditur për hollësitë e tyre?! Njohuritë tona, në krahasim 

me ato çfarë ne nuk dimë, ngjajnë si një pikë uji në oqean ose si një 

grimcë përballë një mali të madh. 

Konkluzioni: Nga pikëpamja e njeriut besimtar dhe njësues 

që adhuron All'llahun, nuk ekziston ndonjë gjë e vështirë dhe e 

                                                            
1 Nga ajeti 12 i sures “Sebe”: “Sulejmanit Ne ia nënshtruam erën, me të cilën 

udhëtimin e një muaji ai e bënte brenda një paraditeje ose një pasditeje”, del 

se ata përshkonin në mëngjes një distancë të gjatë që vazhdonte një muaj dhe 

mbasditeve përshkonin një distancë që u hante një muaj, natyrisht me masën e 

lëvizjes në atë kohë. 
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pamundur përballë aftësisë së All'llahut të Madhërishëm. Ai është 

në gjendje për çdo gjë dhe di çdo gjë. 

Për këtë periudhë të jetës së Sulejmanit, ashtu si dhe për 

periudhat e tjera të jetës së tij të çuditshme, janë shkruar shumë 

histori të pavërteta apo të dyshimta, që nuk mund t‟i pranojë 

arsyeja. Ne këtu jemi ndalur vetëm tek masa që i jep atij Kur'ani. 

Gjithashtu, duhet të mbajmë mend një gjë interesante dhe 

pikërisht se disa shkrimtarë të sotëm mendojnë se Kur'ani nuk ka 

ndonjë gjë të qartë në lidhje me lëvizjen dhe qilimin e Sulejmanit, 

por vetëm janë mjaftuar me njoftimin e nënshtrimit të erërave ndaj 

tij. Kjo ndoshta tregon se Sulejmani pati shfrytëzuar forcën e erës 

në çështjet e lidhura me bujqësinë, si: pjalmimin e bimëve, 

pastrimin e grurit dhe të elbit, apo në lëvizjen e anijeve, për shkak 

se toka e Sulejmanit (Shami) ishte tokë bujqësore, nga njëra anë, 

dhe nga ana tjetër, një pjesë e rëndësishme e saj shtrihej në brigjet 

e Detit Mesdhe, që shfrytëzohej për lundrime detare.1  

Ajeti që pason kujton një prej dhuntive personale të 

Sulejmanit (Paqja qoftë mbi të!): “Dhe (ia nënshtruam atij) disa nga 

djajtë që zhyteshin në det për të...” për nxjerrjen e xhevahireve 

dhe sendeve të tjera të çmuara. “Dhe bënin edhe punë të tjera 

dhe Ne i ruanim ata (që të mos bënin dëm)”, si pasojë e rebelimit 

dhe e arbitraritetit kundër urdhrave të Sulejmanit (Paqja qoftë mbi 

të!).  

Ajo që thuhet në ajetin e lartpërmendur në emër të “djajve” 

ndodhet edhe në ajetin e sures “Sebe‟” me emrin “xhinde”- ajetet 

12-13. Duket qartë se këto dy fjalë nuk kanë ndonjë kundërshtim 

                                                            
1 “Kasasul Kur'an”, f. 185; “A'lamul Kur'an”, f. 386. 
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midis tyre, sepse ne e dimë se shejtanët janë nga kategoria e 

xhindëve. 

Sidoqoftë, ne kemi thënë se xhindet janë një lloj krijesash që 

posedojnë mendje, ndjenja dhe gatishmëri; ato janë të angazhuara 

dhe nuk shihen nga sytë e njerëzve. Prandaj dhe janë quajtur 

xhindë. Ato, siç kuptohet nga ajetet e sures “El Xhinn”, janë si 

njerëzit: besimtarë të devotshëm dhe mosbesimtarë të 

panënshtruar. Ne nuk kemi asnjë provë për t‟i mohuar këto 

krijesa, sepse informuesi i besuar (Kur'ani) ka njoftuar për ta dhe 

ne i besojmë. 

Nga ajeti i sures “Sebe‟”, i sures “Sãd” si dhe nga ajetet që 

po studiojmë, kuptohet shumë mirë se  ky grup xhindësh, që iu 

nënshtruan Sulejmanit, ishin individë të zgjuar, aktivë, artistë dhe 

prodhues mjeshtra në fusha të ndryshme “Dhe  bënin edhe punë 

të tjera”. Këto të gjitha tregojnë atë që shprehet me hollësi në 

ajetin 13 të sures “Sebe‟” se: “Ata punonin për atë çfarë të 

dëshironte, faltore dhe statuja, enë të gjera si puse dhe kazanë të 

mëdhenj të palëvizshëm”.  

Nga një pjesë e ajeteve të lidhura me Sulejmanin mësojmë 

se ekzistonte gjithashtu një grup djajsh të panënshtruar. Sulejmani 

(Paqja qoftë mbi të!) i kishte lidhur ata: “si dhe të tjerë të lidhur në 

pranga”.1 Ndoshta fjalia “Ne i ruanim ata”, ka kuptimin që Ne e 

ruanim këtë grup që i shërbente Sulejmanit nga revolta dhe 

kundërshtimi. Hollësira të mëtejshme rreth këtij kapitulli do të 

shihni në suren “Sebe‟” dhe suren “Sãd”, në dashtë Zoti i Madh. 

                                                            
1 Surja “Sãd”, f. 38.  
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Kujtojmë edhe një herë se ekzistojnë histori të shumta të 

gënjeshtërta apo të dyshuara rreth jetës se Sulejmanit dhe 

ushtarëve të tij dhe nuk duhet të përzihen me atë që përmban 

Kur'ani, që mund të jenë edhe heshta (armë) në duart e atyre që 

gjuajnë në ujëra të turbullta. 
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Ajetet 83 - 84 

 

                          

                                

               

 

“(Kujtoje) Ejjubin, kur iu lut Zotit të vet: „Mua më ka goditur 

fatkeqësia e Ti je më Mëshiruesi i mëshiruesve!‟” 

“Ne iu përgjigjëm atij, ia larguam mjerimin që kishte dhe ia 

kthyem familjen të dyfishuar në numër. (Këtë e bëmë) nga 

mëshira Jonë dhe që të jetë përkujtesë për ata që Na adhurojnë.” 

 

 

Komentimi 

 

Ejjubi dhe shpëtimi i tij nga vështirësitë 

Dy ajetet e mëposhtme flasin për një Profet tjetër nga 

Profetët e mëdhenj të All'llahut dhe historitë e tij frymëzuese, që 
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është Ejjubi. Ky është Profeti i dhjetë, për të cilin na jepet një 

aspekt i jetës së tij në suren “El Enbija”. 

Ejjubi ka një histori të zymtë, por që ndërkohë, është 

madhështore dhe e lartë. Qëndresa dhe durimi i tij janë të 

habitshme, sidomos përballë ngjarjeve të hidhura, aq sa shprehja 

“durimi i Ejjubit” përdoret si shembull që në kohët e vjetra. 

Por këto dy ajete tregojnë në mënyrë të veçantë periudhën e 

shpëtimit dhe të fitores së tij mbi vështirësitë dhe të kthimit të 

dhuntive që kishte humbur, për t‟u bërë mësim për të gjithë 

besimtarët për shekuj me radhë: të zhyten në vështirësi dhe t‟i 

kapërcejnë ato, sidomos për besimtarët e Mekës, të cilët, kur 

zbritën këto ajete, vuanin nga presionet e armiqve të tyre. Ajetet 

thonë: “(Kujtoje) Ejjubin, kur iu lut Zotit të vet: „Mua më ka 

goditur fatkeqësia e Ti je më Mëshiruesi i mëshiruesve.”. 

Fjala “ed darr'rru” ( اللُّضرُّض) përdoret për të gjitha të këqijat dhe 

lëndimet që godasin shpirtin e njeriut apo trupin e tij e po kështu 

kur këtij i mungon një nga organet apo kur i ikin paratë, kur i 

vdesin të afërmit apo i ka rënë personaliteti i tij. Siç do e themi më 

poshtë, Ejjubi u pushtua nga shumë fatkeqësi të tilla. 

Ashtu si të gjithë Profetët, Ejjubi paraqet kulmin e edukatës 

dhe të nënshtrimit ndaj All'llahut gjatë lutjeve për t‟ia hequr këto 

probleme të lodhshme dhe rraskapitëse. Ai nuk përdor shprehje, 

të cilave t‟u vinte era ankim, por thotë: unë kam vuajtur nga këto 

fatkeqësi, por Ti je më Mëshiruesi i mëshiruesve. Ai nuk thotë as: 

më zgjidh problemin tim, sepse e dinte se Ai ishte i Madhi dhe 

Madhështori dhe e njihte shumë mirë ç‟do të thoshte madhështi. 



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

158 

Ajeti që pason thotë: “Ne iu përgjigjëm atij, ia larguam 

mjerimin që kishte dhe ia kthyem familjen të dyfishuar në 

numër. (Këtë e bëmë) nga mëshira Jonë dhe që të jetë përkujtesë 

për ata që Na përkujtojnë.”. Le ta mësojnë myslimanët se sa më 

shumë shtohen problemet, aq më shumë shtohen sprovat, sa më 

shumë t'i shtojnë armiqtë presionet dhe fuqitë e tyre, të gjitha këto 

largohen dhe zgjidhen me ndihmën dhe mbështetjen e mirësisë së 

All'llahut. All'llahu i Madhërishëm, jo vetëm që rikuperon 

humbjet, por u jep të duruarve më tepër nga sa humbin si 

shpërblim për durimin dhe qëndresën e tyre. Ky është mësim dhe 

eksperiencë për gjithë myslimanët, sidomos për myslimanët që 

kanë qenë nën rrethimin e armikut të fuqishëm dhe nën presionin 

e problemeve në kohën e zbritjes së këtyre ajeteve. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Një vështrim në historinë e Ejjubit 

Në një transmetim të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), 

thuhet se një burrë e pyeti atë për fatkeqësitë e Ejjubit dhe se nga 

se i vinin. Shkurtimisht, ai iu përgjigj se këto vuajtje nuk ishin 

pasojë e pakënaqësisë nga skamja, përkundrazi ai ishte 

falënderues për bollëkun, por këtë ia kishte zili djalli, i cili i tha 

Zotit të vet: “O Zot! Ejjubi nuk të ka drejtuar asnjë falënderim për 

këto të mira, përveç për ato që i ke dhënë në këtë botë. Nëse do ta 

privoje nga bota e tij, prapë nuk do të të falënderonte. Më jep mua 
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pushtet mbi botën e tij që të provohet çështja”. All'llahu i dha atij 

pushtet që kjo ngjarje të ishte mbështetje për të gjithë ata që 

ndjekin rrugën e drejtë. 

Kështu, shejtani u largua dhe shkatërroi njërën pas tjetrës 

gjithë pasurinë e Ejjubit dhe të bijve të tij. Por këto ngjarje s‟bënë 

tjetër veçse ia shtuan Ejjubit vendosmërinë në besim dhe 

nënshtrimin ndaj gjykimit dhe fuqisë së All'llahut. Djalli i kërkoi 

All'llahut të Madhërishëm ta pajiste me më shumë pushtet mbi të 

mbjellat dhe dhentë e tij dhe All'llahu ia dha këtë pushtet. Shejtani 

dogji gjithë të mbjellat e tij dhe ngordhi gjithë dhentë e tij, por 

Ejjubi nuk u ligështua, përkundrazi, lavdërimi dhe falënderimi 

për All'llahun iu rritën më shumë. 

Më në fund, djalli i kërkoi All'llahut t‟i jepte pushtet mbi 

trupin e Ejjubit që t‟i shkaktonte këtij sëmundje. Kështu u bë, saqë 

Ejjubi nuk ishte në gjendje të lëvizte nga sëmundja e fortë dhe 

plagët. Por të gjitha këto nuk ndikuan aspak në mendjen dhe 

perceptimin e tij. 

Si përfundim, të mirat iu larguan Ejjubit njëra pas tjetrës, 

por falënderimi i tij shtohej në masën e humbjeve, derisa erdhi një 

grup murgjish për ta parë dhe për ta ndihmuar. Ata i thanë: “Na 

thuaj çfarë mëkati të madh ke bërë që je goditur nga gjithë këto 

fatkeqësi?” Këtu filloi zhurma: jo ti, jo ai. Ejjubi u ngushtua nga 

gjithë kjo dhe u përgjigj: “Për nder të Zotit tim, unë nuk kam 

ngrënë as edhe një kafshatë bukë pa qenë i shoqëruar në tavolinën 

time nga ndonjë bonjak apo varfanjak. Sa herë që më janë 

paraqitur probleme, që kishin të bënin me nënshtrimin ndaj 

All'llahut, unë i kam marrë me seriozitetin më të madh”. 
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Ejjubi i kapërceu të gjitha sprovat me durim, duke 

falënderuar dhe zbukuruar. Ai i lutej Zotit të tij që t‟ia largonte 

fatkeqësitë me shprehje të sinqerta, ku nuk kishte as ankesën më 

të vogël, siç e tregon ajeti i mëparshëm. “Kur iu lut Zotit të vet: 

„Mua më ka goditur fatkeqësia e Ti je më Mëshiruesi i 

mëshiruesve.‟”. Në këtë moment u hapën dyert e mëshirës 

hyjnore, u larguan fatkeqësitë dhe të mirat hyjnore, vërshuan mbi 

të më shumë se më parë.1  

Ç‟është e vërteta, njerëzit e drejtë nuk i ndryshojnë 

mendimet dhe veprimet e tyre me ndryshimin e të mirave të tyre. 

Ata i drejtohen All'llahut kur janë të lirë apo të burgosur, kur janë 

shëndoshë apo sëmurë, të fuqishëm apo të dobët. Me një fjalë, në 

të gjitha rastet. Ata nuk i ndryshojnë dot ngjarjet e jetës. Shpirtrat 

e tyre janë si oqeani i madh dhe nuk ndikojnë në qetësimin e tij 

goditjet e erërave shkatërrimtare. 

Po ashtu, ata nuk i humbin shpresat përballë madhësisë 

dhe numrit të ngjarjeve të hidhura, përkundrazi i përballojnë ato 

dhe qëndrojnë të vendosur derisa t‟u hapen dyert e mëshirës 

hyjnore, sepse ndoshta këto ngjarje dhe kushte të vështira janë 

sprova hyjnore, që All'llahu përgatit sidomos për robtë e tij që të 

bëhen më elastikë dhe më të kalitur.  

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kummij”, njëlloj siç transmetohet në tefsirin e “El Mijzan”. 
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2- Ejjubi dhe begatitë e All'llahut 

Midis komentuesve është i njohur shpjegimi i fjalisë: “Ia 

kthyem familjen të dyfishuar në numër.”. All'llahu i 

Madhërishëm ia ktheu djemtë e tij të vdekur në jetën e tyre të 

mëparshme dhe i fali atij edhe djem të tjerë. 

Në disa transmetime lexojmë se All'llahu i ktheu Ejjubit 

djemtë që vdiqën në këtë ngjarje (duhet të jetë përndjekja e djallit1) 

si dhe ata që i kishin vdekur më parë.2 

   Disa shpjegues supozojnë se All'llahu i dhuroi Ejjubit djem 

e nipër të tjerë për të zëvendësuar djemtë e humbur, duke ia 

mbushur boshllëkun që i kishte rënë.  

 

3- A goditet Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen etij!) nga sëmundja? 

Në disa transmetime jo shumë të konsiderueshme, lexojmë 

se trupi i Ejjubit, si pasojë e një sëmundjeje të rëndë, ishte qelbur 

në atë masë, saqë njerëzit e kishin të pamundur t‟i afroheshin. Por 

transmetimet e ardhura nga Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!) e 

mohojnë qartazi këtë domethënie. Edhe provat logjike e hedhin 

poshtë këtë kuptim, sepse Profeti, nëse do ta kishte në këtë gjendje 

pamjen e tij, atëherë ajo nuk do ta mbështeste rrugën e mesazhit të 

tij. Çdo Profet duhet të jetë në gjendje që t‟ua bëjë të mundur 

                                                            
1 Shënim i përkthyesit. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëllimi 3, f. 448. 
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njerëzve të lidhen e të takohen me të, të dëgjojnë fjalët e të vërtetës 

prej tij. Me një fjalë, Profeti duhet të ketë tërheqje të veçantë. 

Në dashtë Zoti i Madh, rreth historisë së Ejjubit do të 

njiheni me më shumë hollësira në ajetet 41-44 të sures “Sãd”. 
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Ajetet 85 - 86 

 

                                  

               

 

“(Kujto) Ismailin, Idrizin dhe Dhulkiflin! Të gjithë këta kanë 

qenë të durueshëm.” 

“Ne i pranuam ata me mëshirën Tonë. Me të vërtetë, ata ishin 

ndër të drejtët.” 

 

 

Komentimi 

  

Ismaili, Idrizi dhe Dhulkifli 

Pas tregimit edukativ për Ejjubin (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

durimin e qëndresën e tij përballë një sërë fatkeqësish, dy ajetet që 

po studiojmë këtu, bëjnë fjalë për durimin e tre prej Profetëve të 

tjerë të All'llahut. Ajeti i parë thotë: “(Kujto) Ismailin, Idrizin dhe 

Dhulkiflin! Të gjithë këta kanë qenë të durueshëm.”. Secili prej 

tyre ka duruar gjatë gjithë jetës përballë armiqve dhe halleve të 

lodhshme e rraskapitëse të jetës. Asnjëri nuk u gjunjëzua kurrë 
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përballë këtyre vështirësive dhe secili prej tyre ishte shembulli më 

i lartë në durim dhe drejtësi. 

Më tej, ajeti tjetër sqaron dhuntitë hyjnore të tyre, durimin 

dhe vendosmërinë e tyre, duke thënë: “Ne i pranuam ata me 

mëshirën Tonë. Me të vërtetë, ata ishin  ndër të drejtët.”. 

Ajo që tërheq vëmendjen këtu është se ajeti nuk thotë: Ne u 

dhuruam mëshirën Tonë, por thotë: “I pranuam ata në mëshirën 

Tonë”, sikur të gjithë trupat dhe shpirtrat e tyre u zhytën në  

mëshirën hyjnore, ndërkohë që ishin të mbytur me probleme. 

 

Idrizi dhe Dhulkifli (Paqja qoftë mbi ata të dy!)  

Idrizi ishte një Profet i madh i All'llahut dhe, siç u tha më 

lart, ai ishte gjyshi i babait të Nuhut (Paqja qoftë mbi të!). Në 

përputhje me çka mendojnë shumica e shpjeguesve, emri i tij në 

Teurat është Akhnukh dhe në arabisht Idriz. Disa shpjegues 

mendojnë se emri Idriz vjen nga fjala “studim”, sepse ai ishte i pari 

që shkruajti me laps. Ai ishte i mirinformuar rreth astronomisë, 

yjeve, matematikës dhe trupit, plus që ishte edhe Profet. Thuhet se 

ai ishte i pari që u mësoi njerëzve qepjen e rrobave. 

Përsa i përket Dhulkiflit, është e njohur se edhe ai ishte një 

prej Profetëve1, pavarësisht se disa mendojnë se ai ishte prej 

besimtarëve të devotshëm. Ajetet e Kur'anit e llogarisin atë në 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebir”, fundi i ajetit në studim. 
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numrin e Profetëve. Mendimi i përgjithshëm është se ai ishte  nga 

Profetet e Beni Izraelit.1  

Ka supozime të shumta se përse ai është quajtur me këtë 

emër, duke ditur se fjala “kiflun” ( ِكْفلٌء) ka ardhur me kuptimin e 

fatit dhe po ashtu do të thotë: dorëzani, garanci dhe angazhim. 

Disa thonë se meqë All'llahu i Madhërishëm i dha atij me 

shumicë fat nga mëshira dhe sevapi i Vet, kundrejt veprave dhe 

adhurimeve të shumta që kryente, ai u quajt Dhulkifli, që do të 

thotë posedues i fatit të madh.  

Disa të tjerë mendojnë se Dhulkifli është epitet për Iljasin, 

ndërsa izraelitët e quanin Jakub, siç është Krishti epitet i Isait apo 

Dhun Nuni epitet i Junusit2, (Paqja qoftë mbi ta!). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1Tefsiri “Fi Dhilalil Kur'an”, vëllimi 5, f. 556. 
2 Tefsiri “El Kebir”, fundi i ajetit që po studiojmë. Në historinë e plotë lexojmë: 

Kifli ishte njëri prej djemve të Ejjubit dhe emri i tij i parë ishte Besher. Ai jetonte 

në tokën e Shamit. “El Kemil” i Ibën El-Ethirit, vëllimi 1, f. 136.  
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Ajetet 87 - 88 

 

                         

                    

                                 

 

“(Kujtoje) Dhunnunin (Junusin) kur iku i zemëruar e mendoi se 

Ne nuk do ta dënojmë, prandaj thërriti nga errësira: „S‟ka zot 

tjetër, përveç Teje! Qofsh i lavdëruar! Me të vërtetë, unë kam 

gabuar!‟” 

“Ne iu përgjigjëm atij dhe e shpëtuam nga brengosja. Kështu, 

Ne i shpëtojmë besimtarët. ” 

 

 

Komentimi 

 

Shpëtimi i Junusit nga burgu i tmerrshëm 

Këta dy ajete trajtojnë një aspekt të historisë së Profetit të 

madh Junus (Paqja qoftë mbi të!), ku e para thotë: kujtoje Junusin 

që, kur braktisi popullin e vet idhujtar, ishte shumë i zemëruar me 

të. “(Kujtoje) Dhunnunin (Junusin) kur iku i zemëruar...”. 
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Fjala “En-Nunu” do të thotë peshk i madh apo balenë. Mbi 

këtë bazë, Dha En-Nunu do të thotë i zoti i balenës. Përzgjedhja e 

këtij emri për Junusin erdhi për shkak të një ngjarjeje për të cilën, 

në dashtë Zoti i Madh, do të flasim më poshtë. 

Sidoqoftë, ai iku i nevrikosur duke menduar se “...Ne nuk 

do ta dënojmë...”.1 Ai mendonte se ia kishte dërguar të gjithë 

mesazhin popullit të tij kundërshtues dhe nuk gjeti rrugëdalje më 

të mirë në lidhje me këtë. Nëse i braktiste në punën e tyre, nuk do 

të kishte ndonjë problem, pavarësisht se rruga më e mirë do të 

ishte që të qëndronte me ta, të duronte, të përballonte dhe të 

luftonte me vështirësitë, se ndoshta ata do të zgjoheshin nga 

shkujdesja dhe do t‟i drejtoheshin All'llahut të Madhërishëm. 

Nisur nga ajo se ai hoqi dorë nga rruga më e mirë, Ne ia sollëm 

ngushtë atij, aq sa e gëlltiti balena. “...prandaj thërriti nga 

errësira: S‟ka zot tjetër përveç Teje! Qofsh i lavdëruar! Me të 

vërtetë, unë kam gabuar!”. Kam kryer padrejtësi ndaj vetes sime 

dhe ndaj popullit tim. Duhej t‟i pranoja dhe t‟i përballoja 

vështirësitë dhe pengesat më të mëdha dhe t‟u kundërvihesha të 

gjitha llojeve të vuajtjeve dhe lëndimeve që më vinin prej tyre, se 

ndoshta ata do të ktheheshin në rrugë të mbarë. 

Ajeti që pason, thotë: “Ne iu përgjigjëm atij dhe e 

shpëtuam nga brengosja. Kështu, Ne i shpëtojmë besimtarët.”. 

Natyrisht, ky veprim nuk u bë vetëm për Junusin, por ai është 

mirësia universale e All'llahut. Çdo besimtar, që i kërkon falje 

Zotit të vet për pakujdesitë e veta dhe kërkon ndihmë, mbështetje 

                                                            
1 “nekdire” vjen nga “kadr” قدر) ) me kuptimin “vështirësim” (تعسًن) dhe 

“ngushtim” (َتْل  ق), sepse njeriu, kur është në vështirësi, merr nga çdo gjë një 

masë të kufizuar dhe jo në shkallë të gjerë dhe pa llogari. 
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dhe mëshirë, All'llahu i Madhërishëm i përgjigjet atij dhe ia largon 

brengën. 

 

 

Hulumtime 

  

1- Historia e Junusit (Paqja qoftë mbi të!)  

Hollësira rreth historisë së Junusit do të vijnë në suren “Es 

Saffãt”, në dashtë All'llahu i Madhërishëm, ndërsa shkurtimisht 

ajo paraqitet si vijon: 

Junusi kishte vite të tëra i zënë me thirrjen dhe njoftimin 

midis popullit të tij në tokën e Ninau-it të Irakut, por pavarësisht 

nga synimet dhe përpjekjet, orientimet dhe urdhërat e tij nuk 

influencuan dot në zemrat e tyre. Si pasojë, ai u zemërua dhe e 

braktisi atë tokë, duke shkuar në drejtim të detit, ku hypi në një 

anije. Gjatë rrugës, deti u trazua dhe ngriti dallgë të mëdha, saqë 

pasagjerët gati sa nuk u mbytën të gjithë. 

Në këtë e sipër, kapiteni i anijes tha: “Unë mendoj se midis 

jush ndodhet një njeri i arratisur, i cili duhet të hidhet ne det”. Por 

mund të ketë thënë edhe kështu: “Anija është shumë e rënduar 

dhe mua më duhet të hedh një person nga ne, që do t‟i bie shorti”. 

Kështu hodhën shortin disa herë dhe çdo herë dilte emri i Junusit 

(Paqja qoftë mbi të!) sikur në këtë gjë ishte një e fshehtë e 

padukshme. Kështu që iu dorëzuan faktit dhe e hodhën atë në det, 
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ku një balenë e madhe e gëlltiti, por All'llahu e mbajti atë të gjallë 

në barkun e saj. 

Së fundmi, ai u kujtua se kishte neglizhuar dhe braktisur 

gjënë kryesore, prandaj iu drejtua All'llahut, duke pranuar 

mangësitë e veta dhe All'llahu iu përgjigj thirrjes së tij dhe e 

shpëtoi nga ai vend i ngushtë.1 

Ka mundësi që, nga ana shkencore, kjo histori të 

konsiderohet e pamundur. Nuk ka dyshim se kjo është një ngjarje 

e jashtëzakonshme. Por ajo nuk ka të bëjë me mendjen dhe, ashtu 

si ringjallja e të vdekurve, është një gjë e jashtëzakonshme. Me 

fjalë të tjera, kjo ngjarje nuk mund të ndodhë në rrugë të 

zakonshme, por nuk është aspak e vështirë kur kërkon ndihmën e 

fuqisë së pakufishme të All'llahut. 

Hollësira të mëtejshme rreth kësaj ngjarjeje do të lexoni në 

shpjegimin e Sures “Es Saffãt”, në dashtë All'llahu i Madhërishëm. 

 

2- Cila është domethënia e fjalës “errësirat”? 

Ka mundësi që kjo shprehje të jetë aludim për errësirën e 

detit në thellësi të ujit, mund të jetë errësira në barkun e balenës si 

dhe errësira e natës. Kjo pikëpamje mbështetet nga transmetimet e 

Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!).2  

 

                                                            
1 Tefsiret “El Kebir”, “Mexhmaul Bejjan” dhe “Nuruth Thekalejn”, fundi i ajetit 

në studim e sipër. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëllimi 4, f. 450. 
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3- Cilën përparësi braktisi Junusi? 

S‟ka dyshim se shprehja “i zemëruar” këtu tregon 

zemërimin e Junusit me popullin e tij jobesimtar dhe, në këto 

kushte, kjo ishte një gjë plotësisht e natyrshme, sepse ky Profet 

mëshirues përballoi lodhje dhe vështirësi për vite me radhë, me 

qëllim që të vinte në rrugë të drejtë një komb të humbur, që nuk iu 

përgjigj thirrjes së tij dobiprurëse. 

Nga ana tjetër, Junusi e dinte se ndëshkimi i All'llahut do 

t‟u zbriste atyre së afërmi, kështu që braktisja e atij qyteti nuk 

përbënte ndonjë mëkat. Por, për një Profet të madh si Junusi, më e 

mira ishte të mos i braktiste ata deri në momentin e fundit, deri 

kur do t‟u vinte ndëshkimi i All'llahut. Prandaj, All'llahu e dënoi 

për nxitimin e tij dhe e konsideroi sjelljen e tij braktisje të asaj që 

ishte parësore. 

Ky ishte thelbi i asaj që vumë në dukje në historinë e 

Ademit (Paqja qoftë mbi të!), domethënë që mëkati nuk është 

absolut, por relativ, apo me fjalë të tjera, ai përbën gurin e provës 

që dallon të mirat e të devotshmit nga të këqijat e keqbërësve. Për 

më shumë, shih çfarë kemi përmendur në fundin e ajetit 19 dhe të 

ajeteve që e pasojnë atë nga surja “El A‟rãf”.  

 

4- Mësim vendimtar  

Shprehja “Kështu, Ne i shpëtojmë besimtarët”, që ka një 

kuptim të thellë, të lë të kuptosh se fatkeqësia që goditi Junusin 

dhe shpëtimi i tij nuk ishin gjykim i veçantë, por gjykim universal, 

duke ruajtur serinë e shkallëve dhe të pozitave. 
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Shumë prej ngjarjeve të dhimbshme, vështirësive dhe 

fatkeqësive të mëdha janë pasojë e gabimeve dhe mëkateve tona. 

Ato janë një fshikull që synon të përmendë shpirtrat e shkujdesur, 

apo furra zjarri për pastrimin e metaleve të shpirtrave të bijve të 

Ademit. Kur njeriu kupton tre gjëra, siç bëri Junusi në këto kushte, 

ai do të shpëtojë se s‟bën: 

1- T‟i drejtohet të vërtetës së njësimit se nuk ka të adhuruar 

dhe as mbështetje përveç All'llahut. 

2- Pastrimi i All'llahut nga çdo cen, e metë, padrejtësi dhe 

arbitraritet. Largimi i çdo mendimi të keq për Veten e Tij të 

shenjtë. 

3- Njohja e  fajeve dhe mëkateve të veta. 

Provë për këtë është hadithi i transmetuar në “Ed Durr‟rrul 

Menthur” nga i Dërguari më i madh (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) , i cili ka thënë: “Emri i 

All'llahut është Ai që, po e thirre, të përgjigjet, po i kërkove, të jep. 

Thirrja e Junus Bin Mettã. Një burrë i tha: “O i Dërguari i 

All'llahut! „Ajo ishte posaçërisht për Junusin apo për të gjithë 

myslimanët?‟ Iu përgjigj: „Ajo është vetëm për Junusin, por edhe 

për myslimanët nëse e thërrasin.‟ A nuk e ke dëgjuar thënien e 

All'llahut: „Kështu, Ne i shpëtojmë besimtarët‟. Ky është një 

kusht prej All'llahut për ata që i luten”.1 

Nuk ka nevojë të përmendim se qëllimi këtu nuk është 

vetëm të lexojmë shprehje dhe fjalë, por rrjedhja e të vërtetës në 

                                                            
1 Tefsiri “Ed Durr‟rrul Menthur”, sipas transmetimit të tefsirit “El Mijzan”, 

fundi i ajetit në studim. 
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thellësi të shpirtit njerëzor, me një fjalë, që leximi i shprehjeve dhe 

i fjalëve të harmonizojë gjithë qenien e tij me kuptimin e këtyre 

shprehjeve dhe fjalëve gjatë leximit të tyre. 

Po ashtu, në lidhje me këtë çështje duhet të mbahet mend 

se ndëshkimet hyjnore janë dy llojesh: 

Njëri lloj: Ndëshkimi i çrrënjosjes, domethënë ndëshkimi 

përfundimtar, që vjen për të fshirë individët që nuk mund të 

reformohen, sepse atëherë atyre nuk u bën dobi asnjë lloj thirrjeje 

e lutjeje, sepse të njëjtat vepra ata do t‟i përsërisin sapo të 

qetësohet furtuna e fatkeqësisë. 

Lloji tjetër: Ndëshkimi paralajmërues, që ka karakter 

edukativ dhe që largohet direkt sapo realizohet ndikimi i tij dhe 

mëkatari e kupton gabimin dhe kthehet në vete. Prej këtu del 

qartë se një nga qëllimet e sëmundjeve, fatkeqësive dhe ngjarjeve 

të hidhura është ndërgjegjësimi dhe edukimi. 

Ngjarja e Junusit (Paqja qoftë mbi të!) paralajmëron në 

mënyrë indirekte të gjithë udhëheqësit e të vërtetës dhe 

udhërrëfyesit drejt saj, që të mos mendojnë se detyra e tyre 

mbaron ndonjëherë, që të mos ndalojnë asnjë përpjekje dhe synim 

në këtë rrugë, sepse përgjegjësia e tyre është shumë e madhe. 

 

 

 

 

 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

173 

Ajetet 89 - 90 

 

                        

                               

                        

      

 

“(Kujtoje) Zekerijan, kur iu lut Zotit të vet: „O Zoti im, mos më 

lër vetëm (pa fëmijë), e Ti je trashëgimtari më i mirë.‟” 

“Ne iu përgjigjëm atij dhe i dhuruam Jahjain, duke ia bërë 

gruan të aftë (për lindje). Me të vërtetë, ata nxitonin për vepra të 

mira dhe Na luteshin, me shpresë e frikë dhe ishin të përulur 

ndaj Nesh.” 
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Komentimi 

 

Shpëtimi i Zekerijes nga vetmia 

Këto dy ajete tregojnë një aspekt nga historia e dy 

personaliteteve të tjera nga Profetët e mëdhenj të All'llahut: 

Zekerijas dhe Jahjas (Paqja qoftë mbi ta!). I pari thotë: “(Kujtoje) 

Zekerijan, kur iu lut Zotit të vet: „O Zoti im, mos më lër vetëm 

(pa fëmijë), e Ti je trashëgimtari më i mirë.‟”. 

Patën kaluar shumë vite nga jeta e Zekerijas dhe kokën e tij 

e kishin pushtuar thinjat, por atij ende nuk i kishte lindur një 

djalë, për më tepër që e kishte gruan sterile. Ai shpresonte që të 

lindte një djalë, që ai të mund të përfundonte veprën e tij hyjnore 

dhe misionin njoftues e ndoshta do të largonte përfituesit 

interesaxhinj nga faltorja e Beni Izraelit, që synonin grabitjen e 

pasurisë dhe dhuratave të tij, të cilat duheshin shpenzuar në 

rrugën e All'llahut. 

Atëherë, ai iu drejtua All'llahut me gjithë qenien e tij dhe e 

luti për një djalë të dobishëm. Ai iu lut All'llahut me një lutje plot 

edukatë. E filloi lutjen me fjalën “Zot” që e mbështjell njeriun me 

mirësinë e Tij që në momentet e para. 

Pastaj Zekerija e konfirmoi këtë të vërtetë dhe pikërisht se 

“unë, nëse do mbetem i vetëm, do të harrohem, por nuk do të 

harrohem vetëm unë, por edhe programi e rruga ime”. Të gjitha 

këto i konfirmoi me shprehjen: “mos më lër vetëm” (ال تذرىن) që vjen 

nga fjala “lëre” (وذر) me domethënien “braktisje e një sendi për 

shkak të vlerës së tij të vogël dhe të parëndësisë së tij”. Së fundi, 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

175 

shprehja “Ti je trashëgimtari më i mirë” shpreh të vërtetën se ai e 

di se kjo botë nuk është shtëpia e përjetshme. Ne e dimë se 

All'llahu është trashëgimtari më i mirë, por ai kërkon, nisur nga 

pikëpamja e botës së shkaqeve, shkakun që e dërgon atë në këtë 

qëllim. 

All'llahu iu përgjigj kësaj thirrjeje të sinqertë dhe të 

mbushur me dashurinë për të vërtetën dhe që realizoi ëndrrën e 

tij, siç e thotë ajeti: “Ne iu përgjigjëm atij dhe i dhuruam 

Jahjain...” dhe për realizimin e këtij objektivi, Ne e rregulluam 

gruan e tij dhe e bëmë të aftë të lindte: “...Ne ia bëmë gruan të aftë 

(për të lindur)...”  

Më tej, All'llahu vë në dukje tre cilësi nga cilësitë që 

dallonin këtë familje, duke thënë: “...Me të vërtetë, ata nxitonin 

për vepra të mira dhe Na luteshin, me shpresë e frikë1 dhe ishin 

të përulur ndaj Nesh”, ku fjala “nënshtrim” (خشوع) do të thotë 

nënshtrim i shoqëruar me nderimin dhe kulturën e po kështu 

edhe frika e shoqëruar me ndjenjën e përgjegjësisë. 

Përmendja e këtyre tre cilësive mund të jetë aludim për atë 

që ata, kur të arrijnë bollëkun, nuk do të kaplohen nga pakujdesia 

dhe mendjemadhësia, siç ndodh me individë materialistë me 

besim të dobët. Ata, në asnjë moment, nuk harrojnë të varfërit dhe 

nevojtarët dhe nxitojnë të bëjnë sa më shumë të mira dhe i 

                                                            
1 Fjala “regeben” vjen me kuptimin e dëshirës, prirjes dhe marrëdhënies si dhe 

me kuptimin e frikës dhe tmerrit. Ka mundësi të shumta dhe është me vend të 

analizohen. Mund të jetë gjendje, diferencim apo kundrinor, por edhe nyje në 

gjendjen e dëshirës apo të frikës. Pavarësisht se rezultatet e këtyre pesë 

mundësive ndryshojnë midis tyre, pikërisht dallimi në hollësira përbën 

kuptimin e ajetit dhe jo origjina dhe pasoja e saj.  
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drejtohen All'llahut të Madhërishëm si në rast varfërie, edhe në 

rast pasurimi, në raste sëmundjesh dhe kur janë të shëndoshë. Së 

fundmi, ata nuk kaplohen nga mendjemadhësia dhe harbutllëku 

kur t‟u vijë bollëku, por mbeten në vazhdimësi të nënshtruar dhe 

kokëulur.  
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Ajeti 91 

 

                              

      

 

“(Kujtoje) atë që ruajti virgjërinë e saj! Ne frymë brenda saj nga 

shpirti Ynë dhe e bëmë atë dhe birin e saj mrekulli për gjithë 

njerëzit.” 

 

 

Komentimi 

 

Merjemja, kjo zonjë e pastër 

 Në këtë ajet vihet në dukje vendi i Merjemes (Paqja qoftë mbi 

të!), madhështia e saj dhe madhështia e birit të saj, Mesihut (Paqja 

qoftë mbi të!) 

 Përmendja e Merjemes në studimet që flasin për Profetët e 

nderuar ndodh ose për shkak të djalit të saj Isait (Paqja qoftë mbi 

të!), ose sepse lindja e tij nga shumë aspekte i ngjan lindjes së Jahja 

Bin Zekerijas (Paqja qoftë mbi të!). Hollësira rreth kësaj çështjeje 
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kemi përmendur në fundin e ajeteve të sures “Merjem”1, për të 

sqaruar se madhështia nuk është monopol i burrave, por ka edhe 

gra  madhështore, historia e të cilave tregon për madhështinë e 

tyre, që kanë qenë shembulli më i lartë dhe udhëheqje për gratë e 

botës. 

Ajeti thotë: “(Kujtoje) atë që ruajti virgjërinë e saj! Ne 

frymë brenda saj nga shpirti Ynë dhe e bëmë atë dhe birin e saj 

mrekulli për gjithë njerëzit.”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Fjala “el ferxhu” ( ُالَفرْج) në gjuhësi ka kuptimin e ndarjes 

dhe të çarjes dhe është përdorur si nënkuptim i organit gjenital, jo 

se është i drejtpërdrejtë në këtë kuptim. Disa mendojnë se gjithçka 

që përfshihet në Kur'an për probleme të mërrdhënieve intime, ka 

karakter alegorik dhe jo të drejtpërdrejtë, si për shembull: 

“prekja”, “hyrja”, “fekondimi”2, “lindja”3, etj. 

Duhet të mbahet mend ajo që është më e bukura këtu, dhe 

pikërisht që Merjemja e ruajti pastërtinë dhe virtytet e saj nga çdo 

lloj ndotjeje. Por disa shpjegues hamendësojnë se kuptimi i këtij 

ajeti është se ajo kishte prerë çdo lloj lidhjeje me burrat, qoftë ajo 

                                                            
1 Shiko ajetet e para të sures “Merjem”. 
2 Surja “El A‟rãf”. 
3 Surja “El Bekare”, ajeti 189. 
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hallall apo haram1, siç shkruan ajeti 20 i sures “Merjem”: “Kur 

asnjë mashkull nuk më ka prekur e nuk jam as e pacipë?!”.  

Kjo cilësi në fakt jepet për të provuar mrekullinë e lindjes së 

Isait dhe të qenies së tij shembull. 

2- Qëllimi i thënies “nga fryma jonë”, siç e thamë më parë, 

i referohet shpirtit madhështor dhe të lartë. Kjo lloj shtojce quhet 

“shtojca nderuese” , ku diçka i shtohet All'llahut për të treguar 

madhështinë e Tij, siç janë shprehjet “shtëpia e Zotit‟ ( اهلل بَ ْ تُ   ) apo 

“muaji i Zotit” ( اهلل َ ْ رُ   ) 

3- Ajeti i sipërpërmendur thotë: Ne e bëmë Merjemen dhe 

djalin e saj provë për të dy botët dhe nuk thuhet dy prova dhe 

shenja. Kjo, sepse ekzistenca e Merjemes dhe ekzistenca e djalit të 

saj janë bashkuar në këtë ajet të All‟llahut të Madhërishëm me një 

lidhje të pashkëputur me njëri-tjetrin. 

Lindja e djalit pa baba është një mrekulli që, për nga 

përmasat, vjen e barabartë me atë që flet për mbarsjen e një gruaje 

pa nevojën e burrit. Po ashtu mrekullitë e Isait (Paqja qoftë mbi të!) 

gjatë fëmijërisë dhe rritjes së tij, na kujtojnë nënën e tij. 

Këto vepra të jashtëzakonshme dhe në kundërshtim me 

shkaqet natyrore të zakonshme, tregojnë në tërësinë e tyre të 

vërtetën se, pas një vargu shkaqesh, ekziston një mundësi që është 

në gjendje të bëjë ndryshimin e tyre në çdo kohë që dëshiron. 

Sidoqoftë, ngjarja e Mesihut dhe e nënës së tij Merjemes 

(Paqja qoftë mbi ta!) nuk kishte dhe nuk do të ketë të ngjashëm gjatë 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebir” dhe tefsiri “Fi Dhilalil Kur'an”, në fund të ajetit në studim. 
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tërë historisë njerëzore. Ajo nuk kishte ndodhur as para tij dhe 

nuk ka ndodhur as pas tij. Ndoshta mohimi i fjalës provë (آية) në 

thënien e të Madhërishmit : “...dhe e bëmë atë dhe birin e saj 

mrekulli për gjithë njerëzit.”, tregon se madhimi është aludim 

për këtë domethënie. 
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Ajetet 92 - 94 

 

                         

                      

                            

 

“Vërtet, ky është ummeti juaj - ummet i përbashkët, e Unë jam 

Zoti juaj, andaj më adhuroni Mua! ” 

“Njerëzit janë përçarë në çështje të besimit, por të gjithë do të 

kthehen te Ne (Ditën e Gjykimit).” 

“Atij që bën vepra të mira dhe është besimtar, përpjekja nuk do 

t‟i mohohet. Dhe këtë Ne ia shënojmë atij. ” 

 

 

Komentimi 

 

Bashkësi e njëjtë 

Në ajetet e mëparshme përfshiheshin emrat e të gjithë 

Profetëve të All'llahut si dhe i Merjemes, i kësaj gruaje që përbënte 
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shembullin më të lartë, dhe pjesë nga historitë e tyre, ndërsa ajetet 

e tanishme japin konkluzionin e asaj për të cilën u fol më sipër. 

Ata thonë: “Vërtet, ky është ummeti juaj - ummet i 

përbashkët...”. Programi i tyre ishte një i vetëm e po kështu edhe 

qëllimi i tyre. Pavarësisht nga ndryshimi në kohë, mjedisi, 

veçoritë, metodat dhe rrugët, ata ecën nëpër një program të njëjtë 

dhe të gjithë kaluan nga rruga e njësimit, e luftës kundër 

idhujtarisë, dhe i ftuan njerëzit në besimin ndaj All'llahut, të 

vërtetës dhe drejtësisë. 

Njësimi dhe ky unitet i programeve dhe i qëllimeve vjen 

për shkak se të gjithë ata vinin nga një burim i vetëm, nga vullneti 

i All'llahut që është Një. Prandaj ajeti thotë direkt: “... e Unë jam 

Zoti juaj, andaj më adhuroni Mua!”. 

Njësimi në besim i Profetëve bëhet në fakt mbi bazën e 

unitetit të burimit hyjnor. Këto thënie na kujtojnë atë që ka thënë 

edhe Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) në porosinë e tij për birin e vet 

Imam Hasan El Muxhtebanë (Paqja qoftë mbi të!): “Mëso o bir, se 

nëse për Zotin tënd do të kishte shokë, atëherë ata do të të kishin 

sjellë të dërguarit e tyre. Kështu do të mësonim veprat dhe cilësitë 

e tyre”.1   

Fjala “ummet” (أمَّة), siç dëshirojnë të thonë gjuhëtarët, do të 

thotë çdo grup i lidhur me orientim të përbashkët, siç është besimi 

i përbashkët, koha apo një vend i caktuar, pavarësisht nëse kjo 

bëhet me dëshirë apo pa dëshirë. 

                                                            
1 “Nehxhul Belaga”, Er Risaleh 31. 
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Disa shpjegues, fjalën “ummet i përbashkët” këtu e kanë 

shpjeguar me fjalën “fe e njëjtë”, por siç kemi thënë, ky shpjegim 

nuk i përshtatet origjinalit gjuhësor të fjalës “ummet” (أمة).  

Disa të tjerë kanë thënë se me fjalën “ummet” këtu 

kuptohet gjithë njerëzimi dhe në të gjitha kohët, domethënë: Ju, o 

njerëz, jeni një popull i vetëm dhe Zoti i juaj është një dhe qëllimi 

juaj përfundimtar është një. 

Ky shpjegim, pavarësisht se është më harmonik sesa 

shpjegimi i mësipërm, nuk duket se përshtatet me vërejtjen për 

lidhjen e këtyre ajeteve me ajetet e kaluara. Por më i përshtatshëm 

nga të gjitha ato, është që kjo fjali të jetë aludim për Profetët që u 

përmendën në ajetet e kaluara.  

Ajeti që vjen, nxjerr në pah devijimin e një grupi të madh 

njerëzish nga njësimi. Ai thotë: “Njerëzit janë të përçarë në 

çështje të besimit...”. Puna me ta arriti deri atje, saqë t‟i 

kundërviheshin njëri-tjetrit, të mallkonin njëri-tjetrin, duke 

justifikuar vetveten. Jo vetëm kaq, por zhveshën edhe armët midis 

tyre dhe derdhën shumë gjak. Këto ngjarje ishin pasojë e devijimit 

nga rrënjët e njësimit dhe feja e drejtë e All'llahut. 

Shprehja: “u përçanë” (َتقطُعوا), vjen nga fjala “pret” (قطع), me 

kuptimin e shpërndarjes së copërave të bashkuara në një objekt të 

vetëm. Po të kemi parasysh se ajo vjen nga forma (تفعل), që 

përdoret me kuptimin e pranimit, del se domethënia e fjalisë 

është: ata u dorëzuan para faktorëve të përçarjes dhe dyfytyrësisë 

dhe u kënaqën që largoheshin njëri prej tjetrit, duke mohuar 

bashkimin e tyre natyror dhe njësues. Si pasojë, ata pësuan gjithë 

ato dështime dhe vështirësi. 
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Në fund, ajeti shton: “...por të gjithë do të kthehen te Ne”. 

Por gjithë ky konflikt është sipërfaqësor dhe mund të zhduket dhe 

të gjithë do të ecin në rrugën e njësimit në Ditën e Kiametit. Kjo gjë 

konfirmohet në shumë ajete kur'anore, dhe pikërisht se në Ditën e 

Kiametit do të zhduken edhe kontradiktat dhe do bëhet kthimi tek 

bashkimi. Kështu, në ajetin 48 të sures “El Mã‟ide” lexojmë se: “Të 

gjithë do të ktheheni tek All'llahu e Ai do t‟ju lajmërojë për 

çështjet, rreth të cilave kishit kundërshtim.”. 

Kjo përmbajtje vërehet në shumë ajete të Kur'anit 

Fisnik1dhe mbi këtë bazë, krijimi i njerëzimit filloi nga njësimi dhe 

do të kthehet te njësimi. 

Ajeti i fundit tregon rezultatin e harmonizimit të njësimit të 

popullit në rrugën e adhurimit të All'llahut, apo të devijimit nga 

ky njësim dhe marrja e rrugës se përçarjes. Ai thotë: “Atij që bën 

vepra të mira dhe është besimtar, përpjekja nuk do t‟i 

mohohet...”. Dhe me qëllim të forcimit të konfirmimit, thotë: 

“...Dhe këtë Ne ia shënojmë atij.”. 

Ajo që meriton vëmendje është se besimi dhe vepra e 

dobishme në këtë ajet, si në shumë ajete të tjera të Kur'anit, janë 

dy qoshet bazë të shpëtimit të njerëzimit. Por fjala “nga” (من), që 

tregon largim, shtohet sepse bërja e çdo vepre të mirë nuk është 

kusht. Besimtarët, kur bëjnë disa vepra të dobishme, e bëjnë për 

shpëtim dhe lumturi. 

Sidoqoftë, ky ajet, si shumë ajete të tjera të Kur'anit, e 

konsideron besimin si kusht për pranimin e veprave të dobishme. 

                                                            
1 Surja “Ãli Imrãn”, 55; “El En‟ãm”, 164; “En Nahl”, 92 dhe “El Haxhxh”, 6. 
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Përmendja e fjalisë: “përpjekja nuk do t‟i mohohet” bëhet 

nga pozita e shpalljes së shpërblimit të atyre personave (që bëjnë 

vepra të mira1). Kjo është një shprehje e lidhur me butësinë, 

dashurinë dhe bujarinë e plotë, sepse All'llahu i Madhërishëm 

paraqitet këtu në pozitën e falënderuesit dhe mirënjohjes ndaj 

robëve të Tij. Ai i falënderon ata për përpjekjet e tyre. 

Kjo shprehje ngjan me shprehjen që përmendet ne ajetin 19 

të sures “El Isra‟”, ku thuhet: “Sa për atë që dëshiron Botën 

Tjetër dhe përpiqet për të me gjithë shpirt e duke qenë 

besimtar, përpjekja e tij do të shpërblehet.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Shënim i përkthyesit. 
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Ajetet 95 - 97 

 

                         

                   

                         

                  

 

“Është e pamundur, që banorët e një vendi, të cilët i kemi 

zhdukur Ne, të kthehen sërish në këtë botë. ” 

“Dhe, kur të dalin Jexhuxhët dhe Mexhuxhët e të shpejtojnë 

prej çdo lartësie.” 

“Dhe të afrohet premtimi i vërtetë (Kiameti), atëherë sytë e atyre 

që nuk kanë besuar, do të zgurdullohen, (e thonë): „Mjerë për 

ne! Ne kemi qenë të pavëmendshëm ndaj kësaj dhe e kemi 

ngarkuar veten me gjynahe.‟” 
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Komentimi 

 

Mosbesuesit në vigjilje të Kiametit 

Në fund të ajeteve të mëparshme u bë fjalë rreth 

besimtarëve që bëjnë vepra të dobishme. Ajeti i parë nga këto ajete 

tregon për individët që qëndrojnë në anën e kundërt të tyre (të 

devotshmëve1) dhe pikërisht atyre që vazhduan në errësirë dhe 

degjenerim deri në frymën e fundit. Ai thotë: “Është e pamundur 

që banorët e një vendi, të cilët i kemi zhdukur Ne, të kthehen 

sërish në këtë botë.”.2 

Ata, në të vërtetë, janë njerëz që ju largohen mbulesat nga 

sytë dhe pamja e tyre, pasi kanë parë ndëshkimin e All‟llahut apo 

pasi janë zhdukur dhe janë transferuar në botën e Berzakh-ut 

(koha ndarëse midis vdekjes dhe ringjalljes).3 Kur këta do të 

shpresojnë të kthehen në këtë botë për të rregulluar gabimet e tyre 

dhe për të bërë vepra të dobishme, siç e thotë Kur'ani me 

sinqeritet, kthimi i tyre do ishte plotësisht i padrejtë dhe nuk ka 

asnjë rrugë për shpëtimin e tyre nga ajo që kanë bërë. 

Kjo ngjan me atë që ka zbritur në ajetet 99 dhe 100 të sures 

“El Mu‟minûn”, që thotë: ”Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre 

                                                            
1 Shënim i përkthyesit. 
2 Mbi bazën e këtij shpjegimi, fjala “haram” (حرام) është folje e një kryefjale të 

munguar dhe fjalia “Ata nuk kthehen” është provë për këtë. Kurse vlerësimi 

është: “Është e pamundur që banorët e një vendi, të cilët i kemi zhdukur Ne, 

të kthehen sërish në këtë botë.”. 
3 Shënim i përkthyesit. 
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(jobesimtarëve), ai thotë: „O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të 

mira në botën që kam lënë! Kurrsesi!‟”.  

Në shpjegimin e këtij ajeti janë dhënë sqarime të tjera, të 

cilave do t‟u referohemi edhe te referencat.1  

Sidoqoftë, ata mendjelehtë mbeten përgjithnjë në 

mendjemadhësi dhe pakujdesi dhe ky zhgënjim vazhdon deri në 

fund të botës, siç e thotë Kur'ani: “Dhe, kur të dalin Jexhuxhët 

dhe Mexhuxhët e të shpëtojnë prej çdo lartësie.”. 

Ne jemi ndalur me hollësi para dhe pas ajetit 94 të sures “El 

Kehf” rreth “Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve”; nga ç‟kategori ishin, 

ku jetonin dhe së fundmi çfarë bënin dhe çfarë do të bëhen. Po 

ashtu kemi folur për digën që ndërtoi Dybrirëshi ( ُِذوالَقْرِنٌن) në një 

luginë malore që të pengonte influencën e tyre. 

Me përhapjen e këtyre dy kategorive, a synohet shkatërrimi 

i digës dhe i influencës së tyre në këtë mënyrë në zona të tjera të 

                                                            
1 Disa e interpretojnë fjalën “haram” këtu, me kuptimin e detyrës, duke thënë se 

kjo fjalë mund të përdoret ndonjëherë me këtë kuptim. Si pasojë, “jo-ja”  "la" (ال) 

është e tepërt dhe kështu domethënia e ajetit bëhet: “Kthimi i atyre në fund 

është detyrë”. 

Disa të tjerë kanë thënë se kuptimi është i mospendimit dhe i kthimit tek 

All'llahu (tefsiri “Mexhmaul Bejjan” dhe tefsiri “El Kebir”, fundi i ajetit që po 

studiojmë). 

Disa të tjerë kanë thënë se ajeti është i formës së mohimit të mohimit. Është me 

vend që ata të mos kthehen në Kiamet, domethënë, se do të kthehen. (Shpjegimi 

i “Menhexh Es Sadikin”, fundi i ajetit në studim. Por ajo që kemi thënë në tekst 

është më e goditur nga të gjithë. Për sqarime të mëtejshme mund të shfletoni 

librin “Iarab El Kur'an El Kerim ue Bejanuhu” i autorit Muhijeddin Ed Deruish, 

vëllimi 6, f. 361. 
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botës, apo nënkuptohet influenca e tyre në mbarë globin tokësor 

nga çdo drejtim? Ajeti nuk jep një sqarim të qartë për këtë, vetëm i 

referohet përhapjes së tyre dhe shpërndarjes në globin tokësor si 

shenjë e mbarimit të botës dhe si fillim i ringjalljes dhe Kiametit. 

Ajeti thotë direkt: “Dhe të afrohet premtimi i vërtetë (Kiameti), 

atëherë sytë e atyre që nuk kanë besuar, do të zgurdullohen...”. 

Sepse tmerri do të sundojë qenien e tyre deri në atë masë, saqë 

edhe sytë e tyre do të ndalonin së lëvizuri dhe do të 

zgurdulloheshin kur do të vështronin ato ngjarje. 

Në këtë kohë atyre do ju hiqet nga sytë perdja e 

pakujdesisë dhe e mendjemadhësisë dhe zëri i tyre do lartësohet: 

“...Mjerë për ne! Ne kemi qenë të pavëmendshëm ndaj kësaj 

dhe e kemi ngarkuar veten me gjynahe.”. Dhe duke qenë se nuk 

do të mundin të mbulojnë mëkatet e tyre me këtë lloj pendimi dhe 

për të justifikuar veten, ata do të thonë haptazi: “Kemi ngarkuar 

veten me gjynahe” (Kemi qenë të padrejtë1). 

Si ka mundësi që ata zakonisht të jenë të pavëmendshëm 

megjithë ekzistencën e gjithë atyre Profetëve, librave qiellorë dhe 

gjithë këtyre ngjarjeve emocionuese, mësime dhe eksperienca? Ajo 

që vjen prej tyre është nëpërkëmbje dhe padrejtësi ndaj vetes së 

tyre por edhe ndaj të tjerëve. 

 

 

 

 

                                                            
1 Shënim i përkthyesit. 
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Kuptimi i disa fjalëve  

Fjala “hadebun” ( َحَدبٌء), sipas masës “edebun” ( أََدبٌء), ka 

kuptimin e një ngritjeje në ultësirat tokësore, por përdoret edhe 

për gungën në kurrizin e njeriut. 

Fjala “jensilune” (ينسلون) rrjedh nga fjala “nusulun” ( ُنُسولٌء), 
sipas masës “fudulun” ( ُفُلولٌء), që do të thotë “dalje me nxitim”. Ajo 

që thuhet për Jexhuxhët e Mexhuxhët është se ata ecin shpejt 

nëpër vende të larta, duke vënë në dukje ndikimin e tyre të 

jashtëzakonshëm në globin tokësor. 

Fjala “shakhisetun” (خصة  ) do të thotë në origjinë dalje nga 

shtëpia apo nga qyteti në një shtëpi apo qytet tjetër. Por meqë syri, 

kur habitet dhe çuditet, duket sikur do të dalë nga gropëzat e tij, 

kjo fjalë u përdor për të treguar se kjo ishte gjendja e mëkatarëve 

të panënshtruar në Kiamet, ku kthehen në të pashpresë dhe sytë e 

tyre duan të dalin nga vendi. 
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Ajetet 98 - 103 

 

                     

                       

                       

                          

                              

                        

     

 

“Me të vërtetë, ju (idhujtarë) dhe idhujt që i adhuroni në vend të 

All‟llahut, do të jeni lëndë djegëse për Xhehennemin. Ju do të 

vini në të.” 

“Sikur këta të ishin zota (të vërtetë), nuk do të vinin atje dhe të 

gjithë do të mbeteni përherë aty.” 

“Ata do të gulçojnë dhe nuk do të dëgjojnë (asgjë).” 
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“Ndërsa ata të cilëve u ka prirë mirësia Jonë qysh më parë, do të 

jenë larg nga Xhehennemi.” 

“Ata nuk do të dëgjojnë fërshëllimën e tij dhe do të qëndrojnë 

përherë në atë që u ka dëshiruar shpirti i tyre.” 

“Ata nuk do t‟i brengosë tmerri më i madh dhe engjëjt do t‟i 

presin (duke u thënë): „Kjo është dita juaj e premtuar.‟” 

 

 

Komentimi 

 

 Lëndë djegëse e Ferrit 

Në vazhdim të studimit të kaluar, ku folëm për fatin e 

jobesimtarëve të padrejtë, këto ajete u dërgojnë një mesazh atyre 

dhe personifikojnë të ardhmen e tyre dhe të zotave të tyre, duke 

thënë: “Me të vërtetë, ju (idhujtarë) dhe idhujt që adhuroni në 

vend të All'llahut, do të jeni lëndë djegëse për Xhehennemin.”. 

Fjala “el hasebu” (احلصب) në origjinë ka kuptimin  e hedhjes 

 .dhe thuhet për hedhjen e copave të drurit në furrë (اإللق ا dhe الرمى)

Disa thonë se për fjalën “el hatabu”, “dru”, në arabisht ka 

fjalë të ndryshme. Disa fise i quajnë "hasebu" (حصب) , disa të tjera 

"khadebu"  (خلب) . Meqë Kur'ani synonte afrimin e harmoninë 

midis fiseve, kategorive dhe zemrave, ai përdor disa herë fjalë të 
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ndryshme. Një fjalë e tillë është edhe fjala "hasebu" (حصب) që 

përdoret nga jemenasit në vend të fjalës “حطب”, “dru”.1 

Sidoqoftë, ajeti që po studiojmë u thotë jobesimtarëve: “Ju 

dhe zotat tuaj do të bëheni dru zjarri për Xhehennemin dhe do 

hidheni njëri pas tjetrit në zjarrin e Xhehennemit si copa drurësh 

pa asnjë vlerë”. Pastaj shton: “Ju do të vini në të”. 

Kjo fjali ose është konfirmim për këtë kërkesë, ose shenjë 

për një thënie të re pikante dhe pikërisht: ata së pari do hedhin në 

zjarr zotat e tyre pastaj do kthehen tek ato, sikur zotat e tyre po i 

takojnë dhe mirëpresin me zjarrin që shpërthen nga qenia e tyre.2  

Dikush mund të pyesë: Cili është qëllimi i hedhjes së 

idhujve në Xhehennem? 

Përgjigjja është: Kjo në vetvete është një lloj ndëshkimi e 

torture për adhuruesit e idhujve, ku ata shohin vetveten të digjen 

në zjarrin që kanë ndezur me zotat e tyre. Plus që kjo është një 

tallje me mendimet e tyre, sipas të cilave, ata vraponin pas të tilla 

qenieve të kota, pa vlerë dhe pa rëndësi. 

Natyrisht, kjo në rastin kur “ajo që adhurojnë”, kupton 

zotat e tyre të vdekur, që s‟kanë as shpirt, siç ishin idhujt prej guri 

dhe prej druri. Kjo përfitohet edhe nga fjala “ajo çfarë” ( َم) e cila 

përdoret në më të shumtën për atë që s‟ka mend. 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Xhinan”, fundi i ajetit në studim.  
2 Duhet të kihet kujdes se “lami” (الالم )  në rastin “e tyre” ( ذل ) do të thotë “te” 

dhe përemri “i saj” ( َى ) në formën e saj të parë ka parasysh Xhehennemin, 

ndërsa në shpjegimin e dytë “lam” (الالم ) do të thotë “te” dhe mbiemri 

zëvendëson idhujt. 
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Por nëse i marrim në kuptimin e tyre të përgjithshëm, që të 

mund të përfshijnë edhe djajtë që janë bërë objekt adhurimi, 

problemi i mbërritjes së këtyre zotave në Xhehennem është 

krejtësisht i qartë, sepse ata janë bashkëpjesëmarrës në krim dhe 

mëkat.  

Pastaj ajeti, si konkluzion dhe pasojë, thotë: “Sikur këta të 

ishin zota (të vërtetë), nuk do të vinin atje...”. Por mësoni se ata jo 

vetëm futen në Xhehennem, por “...të gjithë do të mbeten përherë 

aty.”. Ajo që tërheq vëmendjen këtu është se adhuruesit e idhujve 

do të vuajnë bashkë me zotat e tyre përgjithnjë, me ata zota që i 

adhuronin vazhdimisht, që i konsideronin mburojë mbrojtjeje nga 

fatkeqësitë dhe nga të cilat kërkonin zgjidhjen e problemeve dhe 

të vështirësive të tyre. 

Për më shumë sqarime për gjendjen e dhimbshme dhe të 

përbuzur të atyre “adhuruesve të humbur” përballë “zotave të 

tyre të përbuzur e të pavlerë”, ajeti që po studiojmë thotë: “ata do 

të gulçojnë” . 

Fjala “ez zefijru” (الزفًن) në origjinë do të thotë klithmë e 

shoqëruar me nxjerrjen e frymës. Disa thonë se zëri i gomarit dhe 

klithmat e tij të thyera quhen në fillim “gulçima” (زفًن) dhe në fund 

“pëllitje” (ق  ِ َ). Sidoqoftë ajo është përdorur këtu si referim për 

klithmën dhe zhurmën që lind nga mërzia dhe brenga e madhe.1  

                                                            
1 Për më shumë sqarime, shih shpjegimin e ajetit 106 të sures “Hûd”, deri tek ky 

shpjegim. 
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Po ashtu, ka mundësi që kjo “gulçimë” apo rënkim i 

dhimbshëm nuk kufizohet vetëm tek adhuruesit, por edhe tek të 

adhuruarit e tyre prej llojit të djajve, bashkë më të cilët klithin. 

Pastaj fjalia konfirmon një pengesë tjetër të dhimbshme për 

ata dhe pikërisht: “dhe ata në të nuk do dëgjojnë (asgjë).”. Kjo 

fjali mund të jetë referim se ata nuk do të dëgjojnë fjalët që i 

gëzojnë dhe i argëtojnë, por vetëm rënkimin e dhimbshëm dhe të 

mbytur të banorëve të Xhehennemit dhe klithmat e engjëjve 

ndëshkues. 

Disa thonë se ajo që dëshirohet të thuhet këtu është se ata 

vihen nëpër arkivole prej zjarri, kështu që nuk dëgjojnë fare zërin 

e asnjërit, sikur të ishin të vetmit në ndëshkim dhe torturë, që në 

vetvete konsiderohet si ndëshkimi më i ashpër, sepse njeriu, nëse 

sheh se ndodhet bashkë me disa të burgosur të tjerë, atëherë 

fatkeqësia që i ka rënë do t‟i duket më e lehtë, sipas shprehjes: 

“Fatkeqësia, nëse bëhet e përgjithshme, bëhet më e këndshme”.  

Pastaj ajeti tjetër bën të qartë gjendjen e besimtarëve të 

vërtetë, burra e gra, për të nxjerrë në pah gjendjen e të dy grupeve 

nëpërmjet krahasimeve midis tyre. Së pari, ai thotë: “Ndërsa ata të 

cilëve u ka prirë mirësia Jonë qysh më parë, do të jenë larg nga 

Xhehennemi”, që do të thotë se Ne do t‟i mbetemi besnikë të 

gjitha premtimeve që kemi bërë për besimtarët në këtë botë, një 

ndër të cilët është largimi i tyre nga zjarri i Xhehennemit. 

Megjithëse në dukje fjalia përfshin të gjithë besimtarët e 

vërtetë, përsëri disa hamendësojnë se kjo është referim ndaj të 

gjithë atyre që në vend të All'llahut kanë adhuruar të tjerë, si 

Mesihu dhe Meremja (Paqja qoftë mbi ta!), të cilët janë adhuruar pa 

vullnetin e tyre. Në ajetet e kaluara thuhej: “Ju dhe zotat tuaj do 
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jeni në Xhehennem.”. Ndoshta kjo shprehje mund të përmbledhë 

shembuj si të Mesihut (Paqja qoftë mbi të!). Kur'ani e ka përmendur 

këtë fjali si një përjashtim se kjo shtresë nuk do të kthehet në 

Xhehennem asnjëherë. 

Disa shpjegues përmendin se ky ajet ka zbritur si përgjigje 

ndaj disave që i kishin drejtuar të Dërguarit më të madh (Paqja dhe 

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

pyetje. Sidoqoftë s‟ka ndonjë kundërshtim që ajeti të jetë përgjigje 

për këtë pyetje si dhe të jetë porosi e përgjithshme për besimtarët e 

vërtetë. 

Dy ajetet e tjera përmendin katër të mira të mëdha, që i 

jepen me shumicë kësaj kategorie të lumtur. 

E para: Ata “nuk do të dëgjojnë fërshëllimën e tij”. Fjala 

fërshëllimë (احلس س ) këtu, sipas kryegjuhëtarëve, do të thotë zë i 

kapshëm prej shqisave. Por vjen edhe me kuptimin e lëvizjes apo 

të zërit që vjen nga lëvizja. Dhe zjarri i Xhehennemit, duke qenë 

zhurmë e zjarrit të përflakur, lëshon gjithnjë një zë të veçantë. Ky 

është një zë tmerrues nga dy drejtime: nga njëra anë është zëri i 

zjarrit dhe nga ana tjetër është zëri i lëvizjes së zjarrit dhe 

gllabërimit të tij. Përderisa besimtarët e devotshëm qëndrojnë larg 

nga Xhehennemi, dëgjimi i tyre nuk do të goditet në asnjë mënyrë 

nga këto zëra tmerrues. 

E dyta: Ata “dhe do të qëndrojnë përherë në atë që u ka 

dëshiruar shpirti i tyre”. Gjendja e tyre nuk është si në këtë botë 

të kufizuar, ku njeriu shpreson shumë nga të mirat, pa i arritur 

ato. Ata do të marrin të gjitha të mirat që i dëshirojnë, qofshin 
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materiale apo morale, dhe jo vetëm për një ditë apo dy ditë, por në 

përjetësi. 

E treta: Ata “nuk do t‟i brengosë tmerri më i madh”. Disa 

konsiderojnë se “tmerr më i madh” është tregues i tmerreve në 

Ditën e Kiametit që janë më të mëdha se çdo lloj tmerri dhe frike. 

Disa e kanë llogaritur këtë si aludim për rënien e bririt (borisë), 

ndryshimin e gjendjeve dhe këmbimin e tyre në kohën e mbarimit 

të kësaj bote, si dhe me lëkundjen (tërmetin) e çuditshëm që do të 

godasë bazat e kësaj bote, siç thuhet në ajetin 87 të sures “En- 

Nahl”. Por, meqë tmerri i Ditës së Kiametit dhe frika e saj do të 

jenë më të rëndësishme dhe më të mëdha nga të gjitha ato gjëra, 

atëherë shpjegimi i parë duket se është më i drejtë. 

E katërta: Një shprehje e All'llahut të Madhërishëm për ta 

është ajo që përmend ajeti që po studiojmë: “Ata nuk do t‟i 

brengosë tmerri më i madh dhe engjëjt do t‟i presin (duke u 

thënë): „Kjo është dita juaj e premtuar.‟”. 

Në “Nehxhul Belaga” Aliu - prijësi i besimtarëve – ka 

thënë: “Filloni me veprat tuaja që të jeni me fqinjët e All'llahut në 

shtëpinë e Tij, shokë me ta dhe Profetët e Tij. Ata vizitohen nga engjëjt e 

Tij dhe i ka nderuar veshët e tyre që kurrë nuk do të dëgjojnë gulçimën e 

zjarrit të përjetshëm”.1  

 

 

 

                                                            
1 „Nehxhul Belaga”, predikimi i të premtes 183. 
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Ajeti 104 

 

                       

                   

 

“Atë Ditë, Ne do të palosim qiellin, ashtu siç paloset letra e 

librit. Ashtu siç e filluam krijimin e parë, do ta përsërisim atë. 

Ky është premtimi Ynë. Ne do ta bëjmë këtë me të vërtetë.” 

 

 

Komentimi 

 

Dita kur paloset qielli 

Në ajetin e fundit nga ajetet e shkuara lexuam se besimtarët 

besojnë nga frika më e madhe dhe shqetësimi për të. Ky ajet 

konkretizon tmerrin e asaj Dite të madhe. Në të vërtetë, ai sqaron 

dhe trupëzon motivin e madhështisë dhe madhësisë së këtij 

tmerri, duke thënë: “Atë Ditë, Ne do të palosim qiellin, ashtu siç 

paloset fleta e librit...”.1  

                                                            
1 “Es Sixhlu” ( ُالسَّْجل) do të thotë “kovë e madhe”. Ndërsa “Sixhil‟lun” ( السِّسِجلُّض) do të 

thotë “gurë”, mbi të cilin shkruhej. Më tej, gjithçka mbi të cilin shkruhej, u quajt 

regjistër (  ِسِجلٌء) – nga “Mufredet Er Ragib ue El Kamus”. (Leksiku i Dëshiruesit 
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Njerëzit në kohët më të vjetra përdornin letra pergameni 

për të shkruar letra dhe libra. Ata e palosnin pergamenin para se 

të shkruanin. Pastaj libri hapej ngadalë dhe shkruhej në të ajo që 

dëshironte shkruesi i tij. Pastaj, pasi mbaronte të shkruarit, 

mblidhej dhe lihej mënjanë. Kështu ishin letrat dhe librat e tyre të 

shkruara në pergamen. Ky pergamen quhej regjistër dhe 

shërbente për të shkruar. 

Në këtë ajet ka një ngjashmëri të bukur të palosjes së 

regjistrit të botës ekzistuese kur të mbarojë bota. Në kohën e 

tanishme, ky regjistër është i hapur dhe mund të lexosh të gjitha 

vizatimet dhe shkrimet e tij dhe të gjitha në një vend të caktuar. 

Ndërsa, kur të vijë urdhri i All'llahut për ndodhjen e Kiametit, ky 

regjistër i madh do të mbyllet me gjithë vizatimet dhe shkrimet e 

tij. 

Natyrisht, palosja e botës nuk do të thotë zhdukje, siç e 

përfytyrojnë disa, por do të thotë shkatërrim i saj dhe pastaj 

grumbullimi i saj. Me fjalë të tjera, forma dhe përmbajtja e botës 

do të tronditen dhe pjesët do të bien mbi njëra-tjetrën, por 

materiali i saj nuk do të zhduket. Kjo e vërtetë del nga shprehjet e 

ndryshme në ajetet e përsëritura, sidomos nga ajetet e kthimit të 

njeriut prej kockash të kalbura nga varret. 

Pastaj shton: “...Ashtu siç e filluam krijimin e parë, do ta 

përsërisim atë...”. Kjo shprehje ngjan me shprehjen që vjen në 

                                                                                                                                                 
dhe Fjalori). Duhet të tërheqim vëmendjen se ka pasur hamendësime dhe 

supozime të shumta në shpjegimin e fjalisë “ashtu siç paloset fleta e librit”. 

Por më afër të vërtetës është se fjala “palosje” ( ْ  ََو)  është emër i prejardhur nga 

folja për regjistrin. Ndërsa “li” ( për) tek fjala “për librin” (لِلكتب) bëhet ose si 

shtesë, ose për të treguar motivin.  
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ajetin 29 të sures “El A‟rãf”: “Siç ju ka krijuar së pari, ashtu do 

t‟ju ringjallë” ose me shprehjen: “Ai e zë fill krijimin dhe Ai e 

përsërit atë e për Atë kjo është më e lehtë.”.1,2 

Për sa i përket hamendësimit të disa shpjeguesve, se ajo që 

nënkuptohet me këtë kthim është kthimi në zhdukje dhe në asgjë 

ose ngjitja dhe lidhja si në fillim të krijimit, duket shumë e largët. 

Së fundmi, ajeti thotë: “...Ky është premtimi ynë.3 Ne do ta 

bëjmë këtë me të vërtetë.”.4  

Nga disa transmetime del se ajo që nënkuptohet me 

kthimin e njerëzve në gjendjen fillestare, është se ata kthehen 

këmbëzbathur dhe lakuriq, njëlloj siç ishin në fillim të krijimit. Por 

nuk ka dyshim se ky nuk do të thotë zvogëlim apo kufizim i 

kuptimit të ajetit vetëm tek kjo. Përkundrazi, ai është një nga 

format e kthimit të krijimit në formën e tij të parë.5 

 

 

 

                                                            
1 Surja “Er Rûm”, ajeti 27. 
2 Siç kemi folur më parë, për aftësitë e pafundme të All'llahut nuk ekziston gjë e 
vështirë apo e lehtë. Përkundrazi, çdo gjë përballë aftësisë së Tij është e 
barabartë. Kështu që shprehja e përdorur në ajetin e mësipërm i përket 
kufizimit të kuptimit njerëzor.  
3 Fjala “premtim” (َوْعًدا) është kundrinor foljor që lartëson vlerën e Tij : ( وعدن). 
4 Kjo fjali përmban disa konfirmime, si te fjala “premtim” (الوْعد), shprehja “mbi 

ne” ( َن  pastaj përdorimin e foljes së kohës së  ,(إنَّ ) ”pastaj konfirmimin “neve ,(َعَل  ْ

shkuar “ishim” ( َُّكن) si dhe fjala “bërës” (فَ ِعِلٌن). 
5 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, fundi i ajetit që po studiojmë.  
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Ajetet 105 – 106 

 

                         

                      

 

“Ne shënuam në Zebur, pas Teuratit, që tokën do ta trashëgojnë 

robtë e Mi të mirë.” 

“Me të vërtetë, në këtë (Kur'an) ka mësime të mjaftueshme për 

ata që (e) adhurojnë (All‟llahun).” 

 

 

Komentimi 

 

Tokën do ta qeverisin të mirët 

Pasi ajetet e kaluara vunë në dukje një anë të shpërblimit të 

besimtarëve të mirë, surja në këto dy ajete tërheq vëmendjen për 

shpërblimet më të dukshme të kësaj bote për ta. Ai thotë: “Ne 

shënuam në Zebur, pas Teuratit, që tokën do ta trashëgojnë 

robtë e Mi të mirë.”. 
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Fjala “el erdu” (األرض) përdoret për të gjithë rruzullin tokësor 

dhe përfshin të gjitha anët e botës, por jo që të jetë rrethanë e 

veçantë për këtë. Disa kanë mendimin se ajo që dëshirohet këtu 

është trashëgimia e gjithë tokës në Kiamet, por duket se fjala Tokë, 

kur përmendet në formë absolute, do të thotë vetëm tokë e kësaj 

bote.  

Fjala “el irthu” (اإلرث), siç e kemi vënë në dukje në të 

kaluarën, do të thotë kalim i diçkaje tek një person pa ndonjë 

lidhje apo dhënie e marrje me të. Kjo fjalë është përdorur disa herë 

në kuptimin e sundimit dhe fitores së njerëzve të mirë mbi njerëzit 

e këqinj si dhe të sundimit mbi dhuntitë dhe mundësitë e tyre, siç 

e lexojmë në ajetin 137 të sures “El A‟rãf”, kur bëhet fjalë për Beni 

Izraelin: “Popullit të përndjekur Ne i dhamë në zotërim viset 

lindore dhe perëndimore të tokës që kishim bekuar.”. 

Megjithëse fjala “Zebur” (الزبون) do të thotë në origjinë çdo 

libër e shkrim, në dy raste nga tre, kjo fjalë në Kur'an është 

përdorur për Zeburin e Dautit “Davidit” (Paqja qoftë mbi të!). Nuk 

përjashtohet që rasti i tretë, në ajetin që po studiojmë, të ketë të 

njëtin kuptim. 

Zeburi i Dautit (Paqja qoftë mbi të!), ose me fjalë të tjera, 

librat e Kohës së Vjetër ( داود مَزامًنُ   – (Psalmet e Davidit) janë 

grumbullim i lutjeve, i bisedave të fshehta, i këshillave dhe i 

predikimeve të Profetit Daut (Paqja qoftë mbi të!). 
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Disa shpjegues thonë se ka mundësi që fjala “Zebur” këtu 

të kuptojë të gjithë librat e Profetëve të kaluar.1  

Por, duke pasur parasysh provën që kemi përmendur, më 

shumë mundësi ka që Zeburi këtu të jetë vetëm libri i psalmeve të 

Dautit (Paqja qoftë mbi të!), sidomos sepse psalmet që ekzistojnë 

janë shprehje që përputhen tërësisht me këtë ajet. Më poshtë do ta 

vëmë në dukje këtë, nëse këtë e dëshiron i Madhi Zot. 

Fjala “edh dhikr” (الذكر) në origjinë do të thotë kujtesë apo 

diçka që shkakton kujtimin dhe të kujtuarit. Kjo fjalë është 

përdorur në Kur'an me këtë kuptim. Disa herë është përdorur për 

librin qiellor të Musait (Paqja qoftë mbi të!), siç e tregon ajeti 48 i 

sures “El Enbijã”. All‟llahu në Kur‟an thotë: “Ne i dhamë Musait 

dhe Harunit Dalluesin, që është dritë dhe këshillë për të 

devotshmit.”. 

Disa herë është përdorur për Kur'anin, si në ajetin 27 të 

sures “Et Tekuîr”: “Ai është veçse këshillë për botën.”. Prandaj 

disa kanë thënë se ajo që dëshirohet duke përmendur fjalën kujtim 

në ajetin që po studiojmë është Kur'ani, Zeburi dhe gjithë librat e 

Profetëve të kaluar. Me një fjalë, Ne kemi shkruar në të gjithë librat e 

Profetëve të kaluar si edhe në Kur'an, se të devotshmit do të trashëgojnë 

të gjithë tokën.  

Por, duke patur parasysh shprehjet që janë përdorur në 

ajet, bëhet e qartë se ajo që nënkuptohej nga përdorimi i fjalës 

Zebur ishte libri i Dautit (Paqja qoftë mbi të!) dhe me fjalën “dhikr”, 

Teurati, duke patur parasysh se Zeburi ishte pas Teuratit. 

                                                            
1 Kjo mundësi është transmetuar në tefsirin “Mexhmaul Bejjan”, në tefsirin “El 
Kebir”si dhe në disa shpjegues të tjerë. 
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Shprehja “më pas”1 është e vërtetë. Prandaj domethënia e ajetit 

është: Ne shkruam në Zebur pas Teuratit. Ne do t‟ua lëmë tokën 

trashëgim robërve të devotshëm.  

Pyetje: Përse përmenden këta dy libra midis të gjithë 

librave qiellorë? 

Përgjigje: Ndoshta kjo shprehje lidhet me atë që Dauti 

(Paqja qoftë mbi të!) ishte njëri nga Profetët më të mëdhenj dhe 

mundi të krijonte një qeveri të së vërtetës dhe të drejtësisë. Beni 

Izraeli ishin një gur i qartë prove për popujt e shtypur, të cilët u 

ngritën në kryengritje kundër mendjemëdhenjve, duke 

shkatërruar shtetet e tyre e duke marrë në dorë qeveritë e tyre dhe 

kështu trashëguan tokën. 

Pyetje tjetër që lind këtu: Kush janë adhuruesit e mirë të 

All'llahut? 

Përgjigje: Po të shohim shumimin e adhuruesve të 

All'llahut, do të dalë qartë problemi i besimit dhe i njësimit të tyre. 

Ndërkohë, duke parë fjalën të mirë, që ka kuptim të gjerë, do të na 

vijnë ndërmend të gjitha dhuntitë dhe mundësitë nga pikëpamja e 

frikës ndaj Zotit, të dijes dhe ndërgjegjes, si dhe të mundësisë dhe 

fuqisë nga pikëpamja e  drejtimit, organizimit dhe kuptimit 

shoqëror. 

Kur robtë besimtarë t‟ia kenë siguruar vetes këto aftësi dhe 

kualifikime, atëherë All'llahu i Madhërishëm do t‟i ndihmojë dhe 

mbështesë ata për të hedhur në pluhur hundën e 

mendjemëdhenjve dhe për t‟ua prerë atyre duart e ndotura. 
                                                            
1 Në terminologjinë shkencore fjalën “pas” (بعد) ne e kemi përmendur me 

kuptimin e pozitës së vendit dhe jo të kohës. 
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Kështu, ata nuk do të sundojnë mbi tokën e tyre, e cila do t‟u 

përkasë të shfrytëzuarve, që do e trashëgojnë atë. Mbi këtë bazë, 

qenia e tyre thjesht të shfrytëzuar nuk do të thotë fitore mbi 

armiqtë dhe qeverisje e tokës, por besimi është i nevojshëm nga 

njëra anë, dhe nga ana tjetër përfitimi i aftësive. Përderisa të 

shfrytëzuarit (të pamundurit) e tokës nuk i kanë përvetësuar këto 

dy gjëra, ata nuk do të arrijnë në trashëgiminë e Tokës dhe të 

qeverisjes së saj. Prandaj ajeti që pason, nënvizon me një 

konfirmim të fuqishëm se “Me të vërtetë, në këtë (Kur'an) ka 

mësime të mjaftueshme  për ata që  (e) adhurojnë (All'llahun).”. 

Disa shpjegues e kanë konsideruar fjalën “këtë” (ىذا) si 

aludim për të gjitha premtimet dhe kërcënimet që kanë ardhur në 

këtë sure, apo në të gjithë Kur'anin. Edhe studimi ynë hyn 

gjithashtu në këtë  kuptim të përgjithshëm. Por me sa kuptohet 

nga ajeti, fjala “këtë” (ىذا) është aludim për premtimin që u është 

dhënë robërve të mirë në ajetin e mëparshëm në lidhje me 

qeverisjen në tokë. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Transmetime rreth kryengritjes së Mehdiut (Paqja qoftë 

mbi të)  

Ky ajet është shpjeguar në disa transmetime për shokët 

 e  Mehdiut (Paqja qoftë mbi të!). Në tefsirin e “Mexhmaul (أصح ب)
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Bejjan”, në fund të ajetit, gjendet një transmetim i ardhur nga 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) që thotë: “Ata janë shokë të Mehdiut 

në fund të fundit”.  

Në tefsirin e “El Kummij”, në fundin e këtij ajeti lexojmë: 

“Tokën do ta trashëgojnë robërit e Mi të mirë”, thuhet: “El Kaimu 

(Imam Mehdiu) dhe shokët e tij”.  

Nuk është sekret se kuptimi i këtyre transmetimeve nuk 

është kufizimi, por shpallja e një kriteri të lartë dhe të qartë. Ne e 

kemi thënë shumë herë se këto shpjegime nuk kufizojnë në asnjë 

mënyrë kuptimin e përgjithshëm të ajetit. Mbi këtë bazë, në çdo 

kohë dhe në çdo vend, kur robtë e mirë të All'llahut ngrihen 

kundër padrejtësisë dhe korrupsionit, ata do të fitojnë në fund të 

fundit dhe do të jenë trashëgimtarë të tokës dhe sundues të saj. 

Përveç transmetimeve që sollëm më lart, në shpjegimin e 

këtij ajeti, kanë ardhur edhe shumë transmetime të tjera nga i 

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

mbi familjen e tij!) dhe imamët e familjes së tij (Profetit 

Muhammed) ( الب ت أىل ), si nga synitët ashtu dhe shiitët në lidhje me 

Mehdiun (Paqja qoftë mbi të!) dhe që të gjitha tregojnë se qeverisja e 

tokës do të bjerë në duart e të mirëve dhe se një burrë nga familja 

e Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) do të ngrihet dhe do ta mbushë tokën me mirësi dhe drejtësi, 

ashtu siç u mbush ajo me padrejtësi dhe despotizëm. 

Nga thëniet e njohura të Profetit, që është transmetuar nga 

shumica e burimeve islame, është thënia: “Edhe sikur një ditë të 

mbetet nga bota, atë All'llahu do ta zgjas derisa të sjell një burrë (të 
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mirë1) nga njerëzit e familjes sime, që të mbushë botën me mirësi e 

drejtësi, ashtu siç u mbush ajo me padrejtësi dhe arbitraritet”. 

Ky hadith me këtë kuptim ka ardhur me ndryshime të lehta 

në shumë libra shiite e synite.2  

Në fund të ajetit 33 të sures “Et Teube”, ne vumë në dukje se 

“një grup prej dijetarëve të mëdhenj të Islamit nga synitët dhe 

shiitët, në kohë të vjetra dhe tani, kanë deklaruar në librat e tyre se 

hadithet, që flasin për ardhjen e Mehdiut (Paqja qoftë mbi të!), kanë 

arritur cakun e "teuatur"3 dhe askush nuk mund t‟i mohojë në 

asnjë mënyrë, aq sa edhe libra janë shkruar veçanërisht për këtë 

rast, me hollësitë e të cilave mund të njiheni në fund të ajetit 33 të 

sures “Et Teube”. 

 

2- Lajmi i gëzueshëm i qeverisë së të mirëve në psalmet e 

Daudit  (Paqja qoftë mbi të!) 

Tërheqim vëmendjen se në librat e psalmeve të Daudit, që 

tani janë pjesë e Dhiatës së Vjetër, vihet re shprehja që ka ardhur 

në ajetin e lartpërmendur - e njëjta ose e përafërta me të - për një 

numër çështjesh. Kjo lë të kuptohet se me gjithë devijimet që kanë 

ndodhur në këto libra, kjo pjesë ka mbetur e ruajtur dhe larg 

lojrave të duarve me ta. 

                                                            
1 Shënim i përkthyesit. 
2 Për më shumë lexo “Muntekhab El Ether” dhe “Enuar El Ebsar”. 
3 Teuaturi ka kuptimin e një hadithi të transmetuar nga aq shumë njerëz dhe 
shumë zinxhirë transmetimi saqë është e pamundur që ata të kenë pajtuar në 
gënjeshtër. 



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

208 

a- Në “El Mezmur” 37, fjalia 9, lexojmë: “Sepse ata që bëjnë 

keq, do të priten, ndërsa ata që presin Zotin e tyre, trashëgojnë tokën. Pas 

pak nuk do të ketë të këqinj…” 

b-  Në një vend tjetër në të njëjtin “El Mezmur”, fjalia 11, 

lexojmë: “Të bindurit do të trashëgojnë tokën dhe do të shijojnë më 

shumë sukses”. 

c- Po ashtu, në të njëjtin “El Mezmur” 37, fjalia 27, ky 

problem paraqitet me një shprehje tjetër: “Sepse të bekuarit nga 

All'llahu do të trashëgojnë tokën. Ndërsa të mallkuarit, atyre do t‟u 

zhduken gjurmët”. 

ç- Në këtë “El Mezmur”, fjalia 29, thuhet: “Të mirët do të 

trashëgojnë tokën dhe aty do të jetojnë përgjithmonë”. 

d- Në fjalinë 18 të të njëjtit “El Mezmur” thuhet: “All'llahu i 

di ditët e të mirëve dhe trashëgimia e tyre do të vazhdojë në pafundësi”.1  

Këtu shohim shumë mirë se emri “të mirë”, që ka ardhur 

në Kur'an, ka ardhur me të njëjtin kuptim edhe në “El Mezamir” 

të Daudit (Paqja qoftë mbi të!), në shtesë të përmendjes së 

shprehjeve të tjera, si: të sinqertët, të bekuarit, të besueshmit dhe 

të thjeshtët ose diçka e afërt me këto kuptime në fjali të tjera. 

Këto shprehje janë provë për të gjitha qeveritë e të mirëve 

dhe përputhen tërësisht me transmetimet e ardhjes së Imam 

Mehdiut (Paqja qoftë mbi të!). 

  

                                                            
1 Këto fjali i sollëm nga përkthimi persisht i librave të Dhiatës së Vjetër, f. 856 
dhe 857 (botuar në vitin 1878 nën kujdesin e Kishës, të njohur si: Përmbledhje e 
Librave të Shenjtë britanikë për të jashtmit). 
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3- Pushteti i të mirëve, ligj universal 

Megjithatë, është e vështirë për ata që kanë parë dhe jetuar 

nën hijen e qeverive të djajve të padrejtë, të dhunshëm dhe 

mendjemëdhenj, që ta pranojnë me lehtësi këtë të vërtetë, sepse 

këto qeveri janë në kundërshtim me ligjet e krijimit dhe të botës 

natyrore. Ajo që u përshtatet atyre është qeverisja e të mirëve 

besimtarë. Analizat filozofike kanë arritur në përfundimin se kjo 

është një e vërtetë objektive. Mbi këtë bazë, fjalia “që tokën (e 

Xhennetit) do ta trashëgojnë robtë e Mi të mirë”, para se të jetë 

premtim i All'llahut, ajo konsiderohet ligj krijimtar (tekuinij). 

Këtë e bën të qartë ajo që bota ekzistuese, sipas dijeve tona, 

me një tërësi rregullash dhe ligjesh, qeveris të gjitha anët e kësaj 

bote, që në vetvete është tregues i unitetit të këtij sistemi dhe të 

lidhjes së pjesëve të tij. 

 Ekzistenca e rregullave dhe e ligjeve në botën ekzistente 

dhe atë të krijimit, konsiderohet  nga problemet më të 

rëndësishme të kësaj bote. Për shembull, duhet të dimë se, nëse do 

t‟i bashkonim qindra trurë elektronikë të fuqishëm njërin me 

tjetrin për të përgatitur udhëtimet hapësinore për kozmonautët, 

me përllogaritje të sakta, që të bëjnë të mundur zbritjen e anijes 

hapësinore në vendin e parashikuar në sipërfaqen e Hënës, 

megjithëse si Hëna dhe Toka lëvizin që të dyja me shpejtësi, kjo 

ngjarje e madhe ndodh falë sistemit preciz diellor dhe satelitëve të 

tij, sepse nëse ata do devijonin nga rrugëtimi i tyre preciz dhe i 

rregullt, qoftë edhe në masën e një përqindëshit të sekondës, 

atëherë fati i kozmonautëve do ishte i panjohur. 
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Le të kalojmë nga bota e madhe te bota e vogël dhe akoma 

më e vogël deri tek e vogla fare. Këtu, sidomos tek qeniet e gjalla, 

rregulli merr karakter shumë më jetik. Këtu nuk ka vend 

absolutisht për anarshi. Mjafton prishja e rregullit në një qelizë të 

vetme në trurin e njeriut, për të ndryshuar sistemin e jetës së tij 

drejt një destabiliteti keqardhës. 

Në lajmet e gazetave është treguar se një i ri universitar, si 

pasojë e një tronditjeje trunore të fortë gjatë një aksidenti rrugor, 

harroi pothuajse gjithçka nga e kaluara, pavarësisht se nga anët e 

tjera ishte shëndoshë e mirë. Ai nuk njihte as të vëllanë, as të 

motrën e po ashtu e ndjente veten keq kur e përqafonte dhe e 

puthte e ëma. Ai pyeste: “Përse? Çfarë bën me mua kjo grua e 

huaj?” E dërgonin në vendlindjen e tij, tek dhoma ku kishte jetuar. 

Ai vështronte punët e tij të dorës dhe tablotë e pikturuara, por 

përsëri thoshte: “Unë e shoh këtë dhomë dhe i shoh këto piktura 

për herë të parë”. Ndoshta mendonte se kishte ardhur nga një 

planet tjetër. Çdo gjë për të ishte e re. Siç duket, ka mundësi që i 

ndaluan së funksionuari disa nga qelizat e trurit të tij, ndër qindra 

miliardë të tyre, dhe pikërisht ato që lidhnin të kaluarën e tij me të 

tashmen. Por çfarë pasoje të frikshme i la atij ky defekt i 

pjesshëm?! 

A mundet bashkësia njerëzore të zgjedhë mungesën e 

rregullit, anarshinë, shtypjen, arbitraritetin dhe vuajtjen dhe ta 

izolojë veten nga rryma e botës së krijimit madhështor, që lëviz e 

tëra sipas një programi të rregullt?!  

A nuk na bën ne njerëzve pamja e gjendjes së përgjithshme 

të botës, të mendojmë se njerëzimi gjithashtu duhet t‟i nënshtrohet 

rregullit të botës ekzistuese, duan apo nuk duan, të pranojnë ligjet 

mailto:tjet�r.@do
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e rregullta dhe të drejta, të kthehen tek udhëtimi i tyre origjinal 

dhe të jenë në harmoni me këtë sistem? 

Nëse hedhim një vështrim në ndërtimin e aparateve të 

komplikuara dhe të shumta të trupit të njeriut, duke filluar nga 

zemra, truri, syri, veshi, gjuha apo rrënjët e flokëve, do të shohim 

se të gjitha këto u nënshtrohen  ligjeve, sistemeve dhe 

përllogaritjeve të imëta. Por, nëse puna është kështu me trupin, 

atëherë si ka mundësi që njerëzimi të stabilizohet pa ndjekjen e 

rregullave, vendimeve dhe të një regjimi të vërtetë dhe të drejtë? 

Ne duam që njerëzimi të mbetet dhe drejt kësaj synojmë. 

Problemi është se niveli i ndërgjegjes së shoqërisë sonë nuk ka 

arritur atë cak saqë të kuptojë se vazhdimi ynë në rrugën e 

tanishme do të përfundojë në zhdukjen tonë. Por ne dalëngadalë 

do t‟i thërrasim mendjes dhe si pasojë e maturimit mendor, do ta 

kuptojmë një gjë të tillë. 

Ne duam përfitimet dhe interesat tona, por deri tani nuk e 

kuptojmë se vazhdimi i gjendjes aktuale do të shkatërrojë interesat 

tona dhe do t‟i bëjë ato copë e thërrime. Ne, për shembull, i kemi 

vënë vetes si detyrë numrat dhe statistikat e gjalla që flasin për 

garën e armatimeve. Gjysma e fuqisë mendore dhe trupore të 

shoqërisë njerëzore dhe gjysma e pasurive dhe kapitale të mëdha 

parash shkojnë për këtë aspekt. Dhe jo vetëm harxhohen, por 

synojnë zhdukjen dhe shkatërrimin e pjesës së mbetur! 

Bashkë me rritjen e nivelit të ndërgjegjes sonë, do të shohim 

qartë se ne duhet të kthehemi tek rregulli i përgjithshëm i botës së 

ekzistencës, ta bashkojmë zërin tonë me të dhe të njësohemi me të. 
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Ne, në fakt, jemi pjesë e kësaj të tëre. Kështu duhet të jemi 

edhe nga ana praktike, për të bërë të mundur që të arrijmë 

qëllimet tona në të gjitha fushat. 

Përfundimi është: Rregulli i krijimit do të jetë prova e qartë 

e pranimit të një sistemi shoqëror të vërtetë në të ardhmen në 

botën njerëzore. Kjo është ajo që përfitohet nga ajeti që po 

studiojmë, si dhe nga transmetimet që lidhen me ardhjen e një 

reformatori të madh botëror, që është Mehdiu i pritshëm.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1Ajo që meriton t‟i kushtohet vëmendje është se ky studim është shkruar natën 

e 15-të të Sha‟abanit të vitit 1402, që përkon me lindjen e Imam Mehdiut, Imami 

i kohës (Paqja qoftë mbi të!). Lavdi All'llahut për këtë koincidencë! 
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Ajetet 107 – 112 

 

                     

                          

                    

                          

                      

                   

 

“Dhe Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhammed), veçse si 

mëshirë për botët. ” 

“Thuaj: „Mua më është shpallur që Zoti juaj është një Zot i 

vetëm; pra, a jeni myslimanë?‟” 

“E, nëse ata i shmangen (thirrjes sate), ti thuaju: „Unë ju kam 

lajmëruar të gjithëve pa dallim dhe nuk di a është afër apo larg 

ajo, që ju është premtuar.‟” 

“Ai i di vërtet fjalët e thëna haptazi apo fshehtazi.” 
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“Ndërsa unë nuk e di: a është ajo sprovë për ju apo kënaqësi e 

përkohshme?” 

“O Zoti im, gjyko me drejtësi! Zoti ynë është i 

Gjithëmëshirshmi, ndihmën e të Cilit kërkojmë kundër atyre që 

thoni.” 

 

 

Komentimi 

 

Profeti si mëshirë për botën 

  Nëse ajetet e mëparshme u sollën adhuruesve të devotshëm 

lajmin e gëzuar se do të trashëgojnë botën dhe qeverisjen e saj dhe 

se një qeveri e tillë përbën bazën e mëshirës për gjithë njerëzimin, 

ajeti i parë këtu vë në dukje mëshirën e përgjithshme të 

ekzistencës së Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). All‟llahu thotë: “Dhe Ne nuk të kemi 

dërguar ty (o Muhammed) veçse si mëshirë për botën.”. I gjithë 

njerëzimi në botë, qofshin jobesimtarë apo besimtarë, të gjithë 

përmblidhen në mëshirën tënde, sepse ti je ngarkuar me 

përhapjen e fesë që do t‟ju shpëtojë të gjithëve. Nëse ekziston 

ndonjë grup që ka përfituar prej saj dhe të tjerë që nuk kanë 

përfituar, kjo varet vetëm prej tyre dhe nuk e cënon universalitetin 

e mëshirës. 

Kjo ngjan plotësisht me një grup njerëzish, që themelojnë 

një spital të pajisur për mjekimin e të gjitha sëmundjeve, me mjekë 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

215 

ekspertë dhe barnat më të mira, që i hap dyert për të gjithë njerëzit 

pa dallim. A nuk është ky spital mëshirë për të gjithë anëtarët e 

shoqërisë? Nëse disa të sëmurë kokëfortë refuzojnë t‟i 

nënshtrohen kësaj bujarie të përgjithshme, kjo nuk do të 

influencojë në qenien e këtij spitali universal. Me fjalë të tjera, 

qenia e ekzistencës së Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) si mëshirë për botën, përmban cilësinë 

e domosdoshmërisë dhe efektivitetin e bërësit, ndërkohë që 

efektiviteti i rezultatit ka lidhje me aftësinë e absorbuesit. 

 Shprehja “el alemijne” (الع دلٌن) ka një rreth të gjerë kuptimor, 

që përmbledh të gjithë njerëzit përgjatë kohëve dhe shekujve, 

prandaj e konsiderojnë këtë ajet si aludim për atë që Profeti (Paqja 

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

myslimanëve është i fundit të Profetëve, sepse ekzistenca e tij 

është mëshirë dhe shembull për të gjithë njerëzit deri në fund të 

botës, saqë kjo mëshirë përfshin gjithashtu edhe engjëjt. 

 Një hadith fisnik i transmetuar nga Profeti (Paqja dhe 

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

këtë universalitet. Nga ky transmetim mësojmë se kur zbriti ky 

ajet, Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e pyeti Xhebrailin (Paqja qoftë mbi të!): “A të ka 

goditur ty gjë nga kjo mëshirë?” Xhebraili (Paqja qoftë mbi të!) iu 

përgjigj: “Po! Unë kisha frikë përfundimin, por besova tek ty sapo 

All'llahu më lavdëroi me fjalët e Tij. “Privilegji ndodhet te 

Poseduesi i fronit”.1  

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, fundi i ajetit që po studiojmë. 
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 Sidoqoftë, në botën e sotme, ku po përhapet korrupsioni, 

padrejtësia, diktatura në të gjitha anët, ku flaka e luftrave të 

vazhdueshme është ndezur gjithandej dhe goditjet e egra të dy 

superfuqive po u marrin jetën të shtypurve dhe të shrytëzuarve, 

…në botën e zhytur në injorancë, degjenerim moral, tradhti, 

padrejtësi dhe arbitraritet, pikërisht në këtë lloj bote do të duket 

gjithnjë e më shumë kuptimi i qenies së Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) si mëshirë për botën. 

Dhe cila mëshirë është më e lartë sesa ajo që bëri ai duke sjellë një 

fe, që nëse do të veprohet sipas saj, do t‟u jepte fund të gjitha 

hidhërimeve, fatkeqësive dhe ditëve të zeza? 

 Po, ai dhe urdhrat e tij, feja dhe morali i tij, të gjitha këto 

janë mëshirë, mëshirë për të gjithë dhe rezultati i vazhdimit të 

kësaj mëshire do të jetë qeverisja e të mirëve besimtarë në të gjitha 

qoshet e rruzullit tokësor. 

 Përderisa forma më e rëndësishme e mëshirës dhe 

mbështetja më e fortë e saj, është problemi i njësimit dhe i zbatimit 

të tij, ajeti që pason thotë: “Thuaj: „Mua më është shpallur që Zoti 

juaj është një Zot i vetëm, pra, a jeni myslimanë?‟”. Ky ajet në të 

vërtetë vë në dukje tre pika të rëndësishme: 

E para: Njësimi është shtylla mbështetëse e Islamit për 

mëshirën dhe, në fakt, sa më shumë që e mendojmë, aq më shumë 

duket më e fuqishme lidhja: njësim në mendim, njësim në vepra, 

njësim në të folur, njësim të radhëve, të ligjeve dhe në çdo gjë 

tjetër. 

Së dyti: Në përputhje me fjalën „innema” ( َّإَّن) që tregon 

përkufizim, të gjitha thirrjet e Profetëve përfundojnë në rrënjën e 
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njësimit. Edhe leximet e kujdesshme tregojnë se njësimi, siç kemi 

thënë më parë, nuk përbën vetëm rrënjën e rrënjëve, por ai është si 

peri i fortë që lidh rruzaret e tespive ose më mirë është si ajri për 

trupin.  

Së treti: Problemi bazë i të gjitha shoqërive është ndotja në 

forma të ndryshme me politeizëm, sepse fjalia “pra, a jeni 

myslimanë?” lë të kuptohet se problemi bazë është dalja nga 

politeizmi dhe shfaqjet e tij, heqja dorë nga idhujt dhe shkatërrimi 

i tyre, jo vetëm nga idhujt prej guri apo druri, por prej të gjithë 

idhujve në çfarëdo forme që të jenë, sidomos nga despotët dhe 

shtypësit njerëzorë. 

Ajeti që pason thotë se, nëse ata nuk u binden dhe nuk u 

kushtojnë vëmendje këtyre grishjeve dhe thirrjeve tona: “E, nëse 

ata i shmangen (thirrjes  tënde), ti thuaju: „Unë ju kam lajmëruar 

të gjithëve pa dallim...‟”.  

 Fjalia “adhente” (أذنت), domethënë njoftim i shoqëruar me 

kërcënim. Ndonjëherë ajo ka ardhur edhe me kuptimin e shpalljes 

së luftës. Por, meqë kjo sure ka zbritur në Mekë, nuk e ka 

kuptimin e xhihadit, sepse vendimi për xhihadin nuk kishte 

zbritur ende. Kështu që këtu duket shumë larg që kuptimi i kësaj 

fjalie të jetë shpallja e luftës. Me sa duket Profeti (Paqja dhe bekimet 

e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), me anën e kësaj 

shprehjeje, dëshironte të shprehte neverinë dhe distancimin e vet 

prej tyre, duke treguar se ai ishte tërësisht i zhgënjyer prej tyre. 

 Shprehja “Të gjithëve pa dallim” ( سواا عَلى ), mund të jetë ose 

aludim se unë ju kam njoftuar dhe paralajmëruar juve të gjithëve 

nga ndëshkimi hyjnor në mënyrë të barabartë e pa dallim, me 
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shpresë se do të mendonin se mekasit dhe kurejshët ndryshonin 

nga të tjerët dhe se ata tek All'llahu kishin preferencë dhe nderim, 

ose është aludim për atë se Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i kishte njoftuar ata të gjithë, pa 

përjashtim. 

 Pastaj ajeti e qartëson këtë kërcënim në mënyrë më të plotë, 

duke thënë se unë nuk e di nëse ndëshkimi i juaj është i afërt apo i 

largët: “...dhe nuk  di a është afër  apo larg ajo që ju është 

premtuar...”, por mos mendoni se ky premtim është i largët. 

Ndoshta ai është shumë shumë afër. 

 Ka mundësi që ajo që dëshirohet këtu është se tortura dhe 

ndëshkimi është tortura e Kiametit, ose e kësaj bote apo e të 

dyjave së bashku. Në pamjen e parë, ai i takon dijes së All'llahut 

dhe askush nuk e di Ditën e ndodhjes së Kiametit me përpikmëri, 

bile as Profetët e All'llahut. Në pamjen e dytë dhe të tretë mund të 

jetë aludim për fragmente dhe kohën e tij. Por unë nuk i di 

fragmentet e tij, sepse dija e Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në lidhje me këto ngjarje nuk ka 

gjithnjë karakter efektiv, por nganjëherë karakter dëshiror; me 

fjalë të tjera, derisa nuk flitet për të, do të thotë se ai nuk e di.1  

Pastaj ju nuk duhet të ushqeni iluzione se, meqë ndëshkimi 

i juaj është vonuar, All'llahu nuk është në dijeni për veprat dhe 

sjelljet tuaja dhe fjalët tuaja. Ai di çdo gjë. “...Ai i di vërtet fjalët e 

thëna haptazi apo fshehurazi.”. Haptazi dhe fshehurazi kanë 

kuptimin vetëm për juve, pasi dijet tuaja zakonisht janë të 

kufizuara. Ndërsa për Atë, dijet e të Cilit janë të pakufizuara, për 

                                                            
1 Siç tregohet në librin “El Kafij”, në kapitullin që lidhet gjithashtu me këtë 

çështje. 
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Të si e padukshmja dhe e dukshmja, si e fshehta dhe e hapta, janë 

njëlloj. 

Po kështu, nëse vëreni se ndëshkimi Hyjnor nuk ju rrethon 

menjëherë, mos mendoni se All'llahu i Madhëruar nuk i di veprat 

tuaja. Nuk e di, por ndoshta kjo është sprovë për juve. “Ndërsa 

unë nuk e di: a është ajo sprovë për ju apo kënaqësi e 

përkohshme?”. Pastaj ju qorton në mënyrën më të keqe dhe ju 

ndëshkon në mënyrën më të ashpër! 

Në fakt, ajeti ka dhënë dy sqarime në lidhje me vonesën e 

ndëshkimit të All'llahut: 

I pari: Problemi i provimit dhe i eksperimentimit. All'llahu 

i Madhërishëm nuk nxiton në ndëshkim derisa krijesat të 

provohen në masën e nevojshme dhe të përfundojë preteksti i 

tyre. 

I dyti: Ekzistojnë individë që janë vënë në provë dhe që e 

kanë merituar ndëshkimin, porse All'llahu i Madhëruar ua 

zgjeron atyre të mirat për ta forcuar ndëshkimin e tyre. Kur ata të 

zhyten plotësisht në bollëk dhe në kënaqësi, Ai do t‟i godasë ata 

me fshikullin e ndëshkimit, në atë mënyrë që ai të jetë më i fortë 

dhe më i dhimbshëm, që ta ndjejnë fare mirë dhimbjen dhe 

ndëshkimin që kanë kaluar të privuarit dhe të shtypurit. 

Ajeti i fundit këtu, që është edhe ajeti i fundit i Sures “El 

Enbijâ”, ashtu si ajeti i parë, flet për neglizhencën e njerëzve 

injorantë. Tregimi për Profetin (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), me një shprehje që ngjan me 

mallkimin dhe që reflekton vuajtjet e tij nga gjithë kjo kapërdisje 

dhe neglizhim, thotë: se Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) pasi vuri re të gjitha këto 

shfaqje, u shpreh: “Tha: o Zoti im, gjyko me drejtësi!...”.1  

Në fjalinë e dytë mesazhi u drejtohet kundërvajtësve, duke 

thënë: “...Zoti ynë është i Gjithëmëshirshëm, ndihmën e të Cilit 

kërkojmë kundër atyre që thoni.”. 

Ai në të vërtetë tërheq vëmendjen e atyre me fjalët e Zotit 

tonë rreth kësaj të vërtete dhe pikërisht se ne të gjithë jemi të 

edukuar dhe të krijuar dhe ai është Zoti ynë, Krijuesi i të gjithë 

neve. 

Shprehja “i Gjithëmëshirshëm”, që tregon për mëshirën 

universale, kthen në dëgjimin e tyre (veshët e tyre2) faktin se 

mëshira hyjnore ka përfshirë të gjithë qenien tonë dhe, në këto 

kushte, përse nuk mendoni për një çast për Krijuesin e të gjithë 

këtyre të mirave dhe kësaj mëshire? 

Ndërsa shprehja “ndihmën e të Cilit kërkojmë kundër 

atyre që thoni” i paralajmëron ata: Mos mendoni se ne jemi të 

vetëm para bashkimit dhe numrit tuaj të shumtë. Mos mendoni se 

akuzat tuaja dhe mashtrimet tuaja qofshin për All'llahun apo për 

neve, do të mbeten pa përgjigje dhe ndëshkim, në asnjë mënyrë. I 

Madhërishmi është mbështetja jonë dhe baza e të gjithë neve. Ai 

është në gjendje të mbrojë robtë e Vet besimtarë përballë të gjitha 

llojeve të gënjeshtrave, shpifjeve dhe akuzave. 

O Zot! Mos na lër të vetëm përballë armiqve Lindjes dhe 

Perëndimit, që janë të gjithë të vendosur për të na asgjësuar. Jo vetëm 

                                                            
1 S‟ka dyshim se qeverisja e All'llahut të Madhërishëm është gjithnjë e drejtë. 

Prandaj përmendja e fjalës “me drejtësi” ( ب حلقِّس ) këtu ka karakter sqarues. 
2 Shënim i përkthyesit. 
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kaq, por kërkojmë prej Teje të na japësh fitoren, ashtu siç e bëre të fitonte 

Profetin Tënd, shokët e tij, që ishin pakicë, por që nuk i le vetëm përballë 

armiqve të tyre. 

O Zot! Ti ke provuar me këtë Sure të bekuar mëshirën Tënde të veçantë 

për Profetët në vështirësi dhe kriza, në lëkundjet e jetës dhe vështirësitë e 

saj. 

O Zot! Ne në këtë kohë dhe shekull përballemi me të tilla vështirësi dhe 

kriza, prandaj lutemi për mëshirën Tënde, me të cilën i veçove Profetët e 

Tu si dhe robtë e Tu të mirë. Na mëshiro dhe na lehtëso! 

Amin, o Zot i botrave! 
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SURJA “EL HAXHXH” 

E zbritur në Medine, 78 ajete  
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Përmbajtja  

 

Kjo sure u quajt “El Haxhxh” sepse një pjesë e ajeteve të saj 

flet për Haxhin. Ekzistojnë mendime të ndryshme midis 

komentuesve dhe shkruarësve të historisë së Kur'anit nëse kjo 

sure është e zbritur në Mekë apo në Medine. Disa mendojnë se ajo 

është e zbritur në Mekë, me përjashtim të disa ajeteve të saj. 

Ndërkohë, të tjerë mendojnë se ajo është e zbritur në Medine me 

përjashtim të disa ajeteve të saj. Një pjesë tjetër mendojnë se ajo 

është një përzierje me ajete të zbritura ne Mekë dhe Medine. Por, 

nëse do të merrnim parasysh  përfundimet tona nga suret e 

zbritura në Mekë dhe Medine, ose me me fjalë të tjera, atmosferën 

që ekzistonte në këto dy qytete dhe nevojat e myslimanëve dhe 

mënyrën e shpalljes së mësimeve të Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për to në të dyja këto 

zona, do të shihnim se ajetet e kësaj surjeje ngjajnë me suret e 

zbritura në Medine. Mësimet e posaçme për Haxhin si dhe ato për 

Xhihadin i shkojnë përshtat gjendjes së myslimanëve në Medine, 

pavarësisht se konfirmimi i ajeteve në këtë sure për sa i përket 

parimit dhe Botës së Përtejme nuk e përjashton përshtatshmërinë 

e tyre me suret e zbritura në Mekë.  

Autori i librit “Tarijkhul Kur'an”, mbështetur në 

librin“Fehrest i Ibn El Nedim-it dhe Nadhmu Ed Dureri” thotë se 

surja "El Haxhxh" ka zbritur në Medine, me përjashtim të disa 

ajeteve të saj, që kanë zbritur midis Mekës dhe Medines. Ai shton 

se kjo është surja e 106 -të që i ka zbritur Profetit (Paqja dhe bekimet 

e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe vjen pas sures 

“En Nûr” dhe para sures “El Munãfikîn”.  
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Sidoqoftë, ka më shumë gjasa që sureja të ketë zbritur në 

Medine. 

Ndërkohë, problemet që trajton ajo mund t‟i ndajmë në 

disa pjesë si vijon: 

1- Disa ajete të saj trajtojnë çështjen e Ringjalljes dhe provat 

e saj logjike, paralajmërimin e të shkujdesurve me Ditën e 

Kiametit dhe të ngjashme me të, që e fillojnë këtë sure, për të 

përfshirë numrin më të madh të tyre.  

2- Një pjesë e dukshme e ajeteve përmban luftën kundër 

idhujtarisë dhe idhujtarëve si dhe tërheqjen e vëmendjes së 

njerëzve për madhështinë e Krijuesit nëpërmjet çudive të krijimit 

në botën e ekzistencës. 

3- Një pjesë tjetër e këtyre ajeteve u bën thirrje njerëzve që 

të marrin parasysh fatet e kombeve të zhdukura dhe se çfarë 

ndëshkimi nga ana e All‟llahut i goditi ata. Ndër këta popuj 

përmendet populli i Nuhut, i Adit, i Themudit, i Ibrahimit, i Lutit, 

i Shuajbit dhe i Musait (Paqja e All‟llahut qoftë mbi ta).  

4- Një pjesë e tyre trajton çështjen e Haxhit dhe historisë së 

tij që nga koha e Ibrahimit (Paqja e All'llahut qoftë mbi të!) si dhe 

çështjet e kurbanit (flijimit), të tavafit (rrotullimit në Qabe) e të 

tjera të kësaj natyre.  

5- Një pjesë tjetër përfshin rezistencën ndaj keqbërësve dhe 

shtypësve si dhe përballimin e armiqve që luftojnë Islamin.  

6- Pjesa tjetër përmban këshilla në lidhje me aspekte të 

ndryshme të jetës. 

7- Nxit për falje dhe për dhënien e Zekatit, për bërjen e veprave të 

mira dhe mohimin e gjërave të urryera, mbështetjen tek All‟llahu i 

Madhërishëm dhe kërkimin e ndihmës prej Tij.  
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Mirësitë e këndimit të sures “El Haxhxh” 

Në një hadith të Profetit më të nderuar (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet: “Ai që këndon 

suren “El Haxhxh” ka shpërblim të njëjtë me kryerjen e një haxhi apo të 

një umreje (haxh i vogël) dhe të barabartë me një numër prej atyre që 

kanë bërë haxhin apo umren në të shkuarën dhe që do ta bëjnë në të 

ardhmen”.1 

Ky shpërblim dhe kjo preferencë nuk vijnë thjesht për 

këndimin dhe leximin e saj, por për një këndim që të ndriçojë 

mendjen dhe për një meditim të pasuar nga puna dhe zbatimi në 

jetë.  

Kush e merr këtë sure dhe përmbajtjen e saj si dritë të 

arsyes dhe program te jetës së tij, ai do ta gjejë vetveten të lidhur 

me të gjithë besimtarët e shkuar dhe të ardhshëm, moralisht dhe 

shpirtërisht, lidhje që e bën atë ta ndjejë veten se është shok në 

punët e tyre dhe se ata janë shokë në punët e tij, pa ua pakësuar 

aspak shpërblimin e tyre. Ai do të jetë lidhës midis gjithë 

besimtarëve gjatë historisë.  

Kështu, nuk është për t‟u habitur nga masa e sevapit dhe e 

shpërblimit për të cilin flet ky transmetim.  

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri "Mexhmaul Bejjan", vëllimi 7, f. 68, fillimi i sures “El Haxhxh”.  
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Ajetet 1 – 2 

 

                            

                        

                    

      

 

“O njerëz, frikësojuni Zotit tuaj, sepse dridhja e Orës (së 

Kiametit), është vërtet një ngjarje e madhe!” 

“Ditën, që do të shihni atë, çdo grua me fëmijë në gji do ta 

harrojë fëmijën e saj dhe çdo grua shtatzanë do ta hedhë barrën 

e vet. Njerëzit do t‟i shohësh si të dehur, ndonëse ata nuk do të 

jenë të dehur, por dënimi i All‟llahut është i ashpër.” 
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Komentimi 

 

Dridhja e Ringjalljes Madhështore 

Kjo sure fillon me dy ajete që vënë në dukje Ditën e 

Ringjalljes dhe ngjarjet që i paraprijnë asaj. Ato janë dy ajete që e 

largojnë njeriun, pa dëshirën e tij, nga kjo jetë materiale kalimtare, 

që të mendojë për të ardhmen e frikshme që e pret; një e ardhme 

që do të jetë e bukur dhe e lumtur nëse mendon për të që sot, por 

me të vërtetë e frikshme nëse nuk je përgatitur mirë për të. Ajeti 

fisnik thotë: “O njerëz, frikësojuni Zotit tuaj, sepse dridhja e 

Orës (së Kiametit) është vërtetë një ngjarje e madhe”, është një 

mesazh për të gjithë njerëzit, pa përjashtim. Fjala e të 

Madhërishmit “O njerëz” është një provë e qartë për mosdallim 

midis tyre nga ana racore, gjuhësore, kohore, gjeografike, sektare 

apo fisnore. Zoti iu drejtohet të gjithëve: besimtarëve dhe të 

pafeve, të mëdhenjve dhe të vegjëlve, pleqve dhe të rinjve, 

burrave dhe grave në vazhdimësi të shekujve.  

Shprehja “frikësojuni Zotit tuaj” është fundi i të gjitha 

programeve të lumturisë. Ajo, nga njëra anë, tregon njësimin e 

Zotit tuaj dhe nga ana tjetër frikën prej Tij. Në këtë mënyrë janë 

bashkuar programet ideologjiko-fetare dhe praktike.  

Fjalia “sepse dridhja e Orës (së Kiametit) është vërtetë një 

ngjarje e madhe”, që ka ardhur në një numër ajetesh të Kur'anit 

dhe këtu e përsërit tregimin në mënyrë të konçize, konstaton se 

ringjallja shkakton një revolucion dhe një ndryshim të theksuar në 

botën e ekzistencës, ku malet shkulen prej vendeve të tyre, deti 

dallgëzohet, qielli bashkohet me tokën, pastaj fillon bota e re dhe 
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jeta e re, ndërkohë që një tmerr i fuqishëm sundon mbi njerëzit 

dhe ua humbet atyre arsyen.  

Pastaj ajeti pasardhës, në disa fjali, sqaron reflektimin e 

këtij tmerri të madh, duke thënë: “Ditën, që do të shihni atë, çdo 

grua me fëmijë në gji do ta harrojë fëmijën e saj...”, nga 

madhësia e vetmisë dhe e tmerrit dhe çdo grua shtatzanë do ta 

hedhë barrën e vet. 

Reflektimi i tretë i këtij tmerri të fuqishëm: “...Njerëzit do 

t‟i shohësh si të dehur, ndonëse ata nuk do të jenë të dehur...”. 

Shkaku i kësaj është ashpërsia e ndëshkimit atë Ditë: “...por 

dënimi i All‟llahut është i ashpër”. Ky dënim i tmerron njerëzit 

dhe i bën ata të humbasin arsyen.  

 

                       

Hulumtime 

 

1- Këto shfaqje të përmendura më lart flasin për ecurinë e 

dridhjeve të kësaj bote dhe të ngjarjeve tmerruese, ku nënat 

harrojnë fëmijët e tyre, gratë me barrë dështojnë dhe të tjerët 

duken si të dehur dhe të çmendur. Por kjo nuk ka karakter të 

përgjithshëm, ndërsa dridhjet e Ringjalljes godasin të gjithë 

njerëzit pa përjashtim.   

2- Këto ajete mund të jenë aludim për fundin e botës, që 

konsiderohet si pararendje e Ringjalljes. Në këtë rast, shprehjet 

“çdo grua shtatzanë…çdo grua me fëmijë do ta harrojë fëmijën e 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

229 

saj” marrin kuptimin e tyre të vërtetë. Por ka mundësi gjithashtu 

që, mbi bazën e provës që jep thënia e të Madhërishmit: “por 

dënimi i All‟llahut është i ashpër”, ata të aludojnë për dridhjen e 

Ditës së Ringjalljes, ndërsa shprehjet e mësipërme të jenë si 

shembuj. Me një fjalë, pamja do jetë tmerruese deri në atë shkallë 

saqë, nëse do ketë ndonjë grua me barrë, ajo do ta dështojë barrën 

e vet dhe nënat do t‟i neglizhojnë fëmijët e tyre plotësisht nëse do 

ta shohin këtë ngjarje.  

3- Dimë se në gjuhën arabe, fjala “El murdiu” (ادلر ع) përdoret 

për gruan që ka fëmijë për gjiri,1 por një grup komentuesish dhe 

disa gjuhëtarë thonë se kjo fjalë mund të vijë në gjininë femërore 

“murdiatun” (مر عة) për të treguar momentin e dhënies së gjirit; 

ndërsa për gruan që mund t‟i japë gji fëmijës së saj përdoret fjala 

“El murdiu” (ادلر ع). Fjala “El murdiatu” (ادلر عة ( përdoret posaçërisht 

për gruan që ndodhet në kohën e dhënies gji fëmijës së saj.2  

Kjo shprehje në ajet ka një rëndësi të veçantë, sepse forca e 

dridhjes së ringjalljes dhe tmerri i saj në masë të madhe e shtyjnë 

gruan gjidhënëse që të tërheqë thithkën e saj nga goja e fëmijës për 

gjiri dhe ta braktisë pa qenë e vëtëdijshme për të.  

 4- Shprehja “Njerëzit do t‟i shohësh si të dehur” tregon se 

fjalët i drejtohen Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), të cilit i thotë se do t‟i shohësh njerëzit 

                                                            
1 Kjo fjalë vjen në gjininë femërore pavarësisht se mund të jetë e gjinisë 
mashkullore apo femërore. Meqë fjalët “me barrë” dhe “grua që ka fëmijë për 
gjiri” përdoren vetëm për gratë, s‟ka nevojë që këto dy fjalë të kenë “Ta-un” e 
femërores në fund, si dhe të tjera fjalë të këtij lloji.  
2 Shih "Kamusul Lugati", tefsiri "El Keshshaf", tefsiri "Kebijr" dhe tefsiri "El 
Mijzan." 
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kështu, ndërsa ti nuk je si ata. Por ka mundësi që fjala t‟u drejtohet 

edhe besimtarëve të vendosur, që ecnin në rrugën e Profetit, se ata 

janë të sigurtë nga kjo frikë e tmerrshme.  

 5- Shumë komentues dhe transmetues të hadithit kanë 

përcjellë se në fund të këtyre ajeteve një hadith nga Profeti (Paqja 

dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) se dy 

ajete e para të sures kanë zbritur natën në betejën e Beni El 

Mustalik,1 një lagje e Huzaas. Ndërkohë që njerëzit po ecnin, ata i 

thirri Profeti (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Ata nxituan hapin derisa u mblodhën rreth tij. 

Profeti ua lexoi ajetet atyre. Ai nuk kishte parë njerëz të qanin aq 

shumë sa atë natë. Kur erdhi mëngjesi, ata nuk ua hoqën samarët 

kafshëve dhe as i ngritën tendat. Ose qanin të mërzitur, ose 

qëndronin të menduar. I Dërguari i All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u tha. “A e dini se cila 

ditë do të jetë ajo?” Ata iu përgjigjën: “Atë e di më mirë All‟llahu dhe i 

Dërguari i Tij”. Profeti u tha: “Atë ditë, në çdo 1000 njerëz, 999 prej 

tyre do të hyjnë në Zjarr dhe vetëm njëri në Parajsë”. Kjo e rëndoi 

gjendjen e myslimanëve, të cilët filluan të qanin më fort. Ata e 

pyetën: “Cili do të jetë ai që do të shpëtojë, o i Dërguari i All‟llahut?” 

Ai u tha: “Fajtorët përbëjnë shumicën dhe nuk janë si ju”. Dhe 

vazhdoi: “Unë lutem që ju të jeni çereku i banorëve të Parajsës”. Ata 

thirrën: “All‟llahu Ekber”. Pastaj, ai u tha: “Unë lutem që të jeni një e 

treta e banorëve të Parajsës”. Ata përsëri thirrën: “All‟llahu Ekber”. 

Pastaj u tha: “Unë lutem që të jeni dy të tretat e banorëve të Parajsës. 

                                                            
1 Ky sulm ka ndodhur në muajin Shaban të vitit të gjashtë Hixhri. “Kamil” i Ibn 
Ethir, vëllimi 2, f. 192. 
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Banorët e Parajsës janë 120 kategori, nga të cilat, tetëdhjetë janë nga 

populli im”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëllimi 7, f. 70; tefsiri “Eth Thekalejn”, vëllimi 3, f. 
69 dhe tefsire të tjerë.  
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Ajetet 3 - 4 

 

                                

                               

 

“Ka disa njerëz që diskutojnë për All‟llahun, pa kurrfarë dijenie 

dhe ndjekin rrugën e çdo djalli të ndërkryer”, 

“e është caktuar për të (djallin), se kush e bën mik, ai (djalli) do 

ta shmangë (mikun) e do ta sjellë atë në dënimin e zjarrit.” 

 

 

Komentimi 

 

Pasuesit e Djallit 

 

Pasi ajetet e kaluara dhanë një pamje tmerruese për njerëzit 

kur të ndodhë dridhja e Kiametit, ajetet që vijnë sqarojnë gjendjen 

e atyre që kanë harruar All‟llahun dhe si janë treguar të 

shkujdesur ndaj kësaj ngjarjeje të madhe, duke thënë: “Ka disa 

njerëz që diskutojnë për All‟llahun, pa kurrfarë dijenie.”.  
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I shohim ata njerëz një herë duke diskutuar për bazën e 

Njësimit dhe për të Vërtetën që është një, një herë diskutojnë për 

mundësinë e All‟llahut për të ngjallur të vdekurit, për Ringjalljen 

dhe Kiametin. Por ata nuk kanë asnjë provë për atë që thonë. 

Disa komentues kanë thënë se ky ajet ka zbritur për Nadër 

Bin El-Harith-in, i cili ishte një ndër idhujtarët që këmbëngulte në 

thënien se “engjëjt janë bija të All‟llahut” dhe se “Kur'ani ishte një 

grumbull përrallash të kaluara që i atribuoheshin All‟llahut”, 

ashtu siç mohonte edhe jetën pas vdekjes.  

Disa komentues të tjerë mendojnë se ky ajet është aludim 

për të gjithë idhujtarët që vinin në diskutim njësimin dhe aftësitë e 

All‟llahut.  

Por shkaku i zbritjes së tij nuk mund të ngushtojë kuptimin 

e këtij ajeti. Këto dy thënie derdhen në një vend. Ato përfshijnë të 

gjithë ata që merrnin pjesë në diskutime rreth All‟llahut të 

Madhërishëm qoftë për shkak të traditës së verbër, qoftë për 

shkak të nervozizmit, për shkak të ndjekjes së paragjykimeve dhe 

besëtytnive, apo për shkak të dëshirave të tyre personale.  

Pastaj ky ajet shton: “dhe ndjekin rrugën e çdo djalli të 

ndërkryer”. Ata persona që nuk ndjekin logjikën dhe shkencën, 

por ndjekin çdo djall kokëfortë dhe turbullues, që nuk i binden një 

djalli të vetëm, por të gjithë djajve, ata janë djaj të racës njerëzore 

dhe të xhindeve, ku secili ka programin, lakun dhe litarin e vet.  

Fjala “meridun” vjen nga fjala “merede”, që në origjinë vjen 

nga fjala “tokë e ngritur dhe pa bimësi”. Fjala “emredu” ( ُأمرد) 
përdoret për pemën e tharë. Prandaj ajo është përdorur si emër 

për çdo adoleshent, të cilit ende nuk i kanë dalë qimet në fytyrë. 
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Këtu, me fjalën “el meridu” (ادلريد) kuptohet një person nga i cili s‟ka 

ndonjë të mirë apo lumturi. Dhe është e natyrshme që një person i 

tillë të jetë kokëfortë, keqbërës dhe i panënshtruar. Me këtë del 

qartë fati i njeriut që ndjek djallin, i cili është i privuar nga çdo e 

mirë.  

Që këtej vjen ajeti që pason: “e është caktuar për të 

(djallin), se kush e bën mik, ai (djalli) do ta shmangë (mikun) e 

do ta sjellë atë në dënimin e zjarrit.”.1 

 

Hulumtime  

 

1- Diskutimi për të vërtetën dhe gënjeshtrën 

Pavarësisht se fjala “diskutim” (رل دلة) në përdorimin e 

përditshëm të njerëzve do të thotë “studim jologjik”, origjina e saj 

gjuhësore nuk është e tillë, por do të thotë “çdo lloj diskutimi”. 

Prandaj shohim se Kur'ani e porosit Profetin (Paqja dhe bekimet e 

All'llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) duke i thënë: “dhe 

diskuto me ata në rrugën më të mirë”;2 me një fjalë: “diskuto me 

kundërshtarët e tu në rrugën më të mirë”.  

 

 

                                                            
1 Fjala “Es saiiru” السعًن) ) vjen nga fjala “sa‟ara”, (سعر)  që do të thotë “flakë zjarri” 

( الن ر ذلب ). Këtu ka kuptimin e zjarrit përvëlues të Xhehennemit, që është më 

përvëlues nga çdo zjarr tjetër. 
2 Surja “En Nahl”, ajeti 125. 
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2- Diskutimi i gënjeshtërt, rruga e djallit  

Disa komentues të mëdhenj mendojnë se shprehja 

“diskutojnë për All‟llahun, pa kurrfarë dijenie” është aludim 

për thëniet e idhujtarëve, që nuk kishin asnjë mbështetje dhe as 

provë, ndërsa shprehja “dhe ndjekin rrugën e çdo djalli të 

ndërkryer” është aludim për veprat e gabuara të idhujtarëve.  

Disa të tjerë mendojnë se shprehja e parë tregon për bindjet 

e tyre të gabuara dhe të devijuara.  

Meqë ajeti i kaluar dhe ai pasardhës kanë trajtuar bazat 

ideologjike, nuk përjashtohet që këto dy fjali të tregojnë një të 

vërtetë të vetme, ose me fjalë të tjera, përmbajnë dy caqet e një 

problemi të vetëm, mohimin dhe pohimin e tij. Shprehja e parë: 

“diskutojnë për All‟llahun, pa kurrfarë dijenie” do të thotë se 

diskutojnë për All‟llahun dhe aftësitë e Tij si imitim i dikujt, i 

nervozizmit, apo se ashtu dëshirojnë vetë. Shprehja e dytë tregon 

se ai që nuk ndjek shkencën dhe dijen, është e natyrshme që do të 

ndjekë djallin dhe do i nënshtrohet atij.   

 

 3- Pse cilindo djall? 

Tërheqim vëmendjen se Kur'ani nuk ka thënë se ky personi 

ndjek djallin, por përmend se ai ndjek cilindo djall që është i 

ndërkryer, duke vënë në dukje ekzistencën e shumë programeve 

dhe intrigave të djajve: secili prej tyre ka zgjedhur intrigën e vet të 

veçantë. Këto intriga dhe këto kurthe janë të shumëllojta dhe të 

shumënumërta deri në atë shkallë saqë është i vështirë 

diagnostikimi i tyre, përveçse nga besimtarët që mbështeten tek 
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Zoti dhe që janë të mbështjellë nga mëshira dhe mbrojtja e Tij 

“përveç robërve të Tij të sinqertë”.1 

Duhet patjetër të kihet parasysh se fjala “djall” përmban në 

vetvete mosnënshtrimin, kokëfortësinë, largimin nga çdo gjë e 

mirë dhe e bekuar, por përmendja e fjalës “i ndërkryer” (يد رِض  (مَأ

(humbës i çdo të mire dhe lumturie) menjëherë pas fjalës “djall”, 

është konfirmim i sqarimit të fatit të atyre që e ndjekin atë.  

 

4- Shpjegimi i shprehjes “e është caktuar për të”2 

Është e qartë se kjo shprehje do të thotë “detyrim” (اإللزام), 
qoftë në botën e krijuar, qoftë në legjislacion. Por ndërkohë, ne 

nuk duhet të mendojmë se ajo do të thotë “imponim” (اجلرب). Djajtë 

janë të imponuar të fusin pasuesit e tyre në humbje, që pastaj t‟i 

dërgojnë ata në ferr. Jo vetëm kaq, por ky është rezultat 

konfirmues i programeve që ata kanë zgjedhur me dëshirën e tyre. 

Iblisi, komandanti i djajve dhe i madhi i tyre, shkeli urdhrin dhe 

premtimin e All‟llahut me dëshirën e vet të plotë. Bile ai pati 

guximin të shkojë deri aty saqë t‟i kundërvihej vetë All‟llahut. Ai 

është i humbur, por edhe humbës, e po kështu të gjithë djajtë, 

qofshin nga xhindet apo nga njerëzit. Njëlloj siç thuhet për një 

alkolist: atij i është shkruar në ballë fatkeqësia dhe trishtimi. Por, a 

është ky imponim?! 

                                                            
1 Surja "Hixhr", ajeti 40. 
2 Disa thonë se përemri "për të" është për shejtanin. Disa të tjerë thonë se është 
për pasuesit e shejtanit ashtu siç konkludohet nga fraza "ue minen nasi" - e prej 
njerëzve -. Mirëpo në aparencë duket se përemri është për shejtanin. Kjo për 
faktin se përemri pronor te thënia "men teuelahu", po ashtu është për shejtanin. 
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Ajetet 5 - 7 

 

                                

                                    

                          

                          

                        

                            

                                

                                 

    

“O njerëz, nëse ju dyshoni në Ringjalljen, mendoni si Ne ju 

kemi krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej 

droçkave të gjakut, pastaj prej një cope mishi me trajtë të plotë 

ose jo të plotë, për t‟jua bërë të qartë! Dhe Ne e mbajmë në mitër 

atë që duam deri në kohën e caktuar. Pastaj ju nxjerrim si fëmijë 

e pas kësaj do të arrini moshën e pjekurisë. Disa nga ju vdesin e 
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disa ngelin deri në pleqëri të thellë, që të mos dinë asgjë nga ajo 

që kanë ditur më parë. Dhe ti e sheh tokën të tharë, por, kur Ne 

lëshojmë ujë mbi të, ajo trazohet dhe gufon dhe prej saj mbijnë 

gjithfarë lloj bimësh të mrekullueshme në çift.” 

“Kjo ndodh (që ta dini) se All‟llahu është e Vërteta, se Ai i 

ringjall të vdekurit, se Ai është i Fuqishëm për çdo gjë.” 

“E Ora (e Kiametit) do të vijë, gjë për të cilën s‟ka dyshim dhe se 

All‟llahu do t‟i ringjallë ata që janë në varre.” 

   

 

Komentimi 

 

Argumenti i Ringjalljes në botën e embrioneve (fetuseve) 

dhe të bimëve 

Meqë në ajetet e kaluara studimi iu kushtua dyshuesve në 

parimin e krijimit e të Ringjalljes, ajetet që kemi në studim tani 

paraqesin dy prova logjike dhe të forta për të përforcuar 

Ringjalljen trupore; njëra prej tyre ka të bëjë me ndryshimet që 

ndodhin në fazat e krijimit të embrionit dhe tjetra me ndryshimet 

që ndodhin në tokë kur dalin bimët.  

Kur'ani shpjegon format e Ringjalljes që njeriu i vë re në 

këtë botë. Njerëzit e shohin atë me sytë e tyre, por ata nuk i kanë 

vënë rëndësi asaj për të mësuar se jeta pas vdekjes nuk është një 

fantazi, por një ngjarje e vërtetë dhe e dukshme. Mesazhi kur'anor 

përfshin me dritën e tij të gjithë njerëzit: “O njerëz, nëse ju 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

239 

dyshoni në Ringjalljen, mendoni si Ne ju kemi krijuar prej 

dheu, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave të gjakut, 

pastaj prej një cope mishi me trajtë të plotë ose jo të plotë!”.1 

Dhe e gjitha kjo për t‟jua sqaruar juve të vërtetën e fuqisë dhe 

aftësisë Tonë për të bërë çdo lloj vepre “për t‟jua bërë të qartë”.  

Embrionet qëndrojnë në mitër për një kohë të njohur, që Ne 

e përcaktojmë atë që të kalojë nëpër etapat e përkryerjes së tij. Ne 

mund t‟i dështojmë ata që duam prej tyre; i bëjmë të dalin prej 

mitrave në mes të rrugës, edhe para se të përkryhen: “Dhe Ne e 

mbajmë në mitër atë që duam deri në kohën e caktuar.”. Pastaj 

embrionet fillojnë fazën e re të zhvillimit, për t‟ju nxjerrë juve 

fëmijë nga mitrat e nënave tuaja: “Pastaj ju nxjerrim si fëmijë.”. 

Dhe me këtë përfundon faza e jetës tuaj të caktuar në barqet e 

nënave tuaja. Kështu, ju vini këmbët tuaja në një ambjent më të 

gjerë, të mbushur me dritë dhe qartësi dhe me mundësi shumë të 

mëdha. Por përsosmëria juaj do të vazhdojë duke përshkuar me 

shpejtësi distancat dhe për të arritur qëllimin, që është maturimi, 

përsosja trupore dhe mendore: “e pas kësaj do të arrini moshën e 

pjekurisë”.  

Këtu injoranca kthehet në dije, dobësia në fuqi dhe vartësia 

në pavarësi. Por jeta juaj kalon dhe vazhdon. Disa nga ju i japin 

lamtumirën jetës, e disa të tjerë e vazhdojnë atë deri në fazën e 

fundit të saj; me një fjalë, deri në etapën e pleqërisë pas përsosjes 

së tyre: “Disa nga ju vdesin e disa ngelin deri në pleqëri të 

thellë.”.  

                                                            
1 “El Mudgatu” (  ُْلَ ة

ُ
 që do të thotë “një sasi mishi që ,(ملغ ) ”vjen nga “madgun (ادل

njeriu mund ta mbllaçisë si një kafshatë”. Ky është një krahasim i 
mrekullueshëm për fazën që pason, atë të “droçkave të gjakut”. 
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Po, njeriu shkon deri në një etapë, ku nuk mban mend 

asgjë, kur atë e sundon harresa dhe bie në një gjendje sikur të ishte 

fëmijë: “që të mos dinë asgjë nga ajo që kanë ditur më parë”. Kjo 

dobësi dhe apati janë provë që njeriu ka arritur në etapën e re 

kalimtare, ashtu siç dobësohet ngjitja e frytit pas peme kur arrin 

fazën e pjekjes, gjë që tregon se ai ka arritur në fazën e shkëputjes.  

Këto ndryshime të habitshme që ndodhin njëri pas tjetrit e 

që flasin për fuqinë e pakufizuar të All‟llahut të Madhërishëm, 

tregojnë qartë se ngjallja e të vdekurve bëhet nga All‟llahu. Janë 

bërë studime që trajtojnë etapat e ndryshme të jetës, të cilat do t‟i 

përmendim në vërejtjet e ardhshme.  

Pastaj ajeti trajton shpalljen e provës së dytë, atë të jetës së 

bimëve, duke thënë: Shikoje tokën në sezonin e dimrit! Do të 

vëresh se ajo është e thatë dhe e vdekur. Nëse bie shi dhe vjen 

pranvera, pulson jeta dhe lëvizja në të, dalin lloj-lloj bimësh dhe 

rriten: “Dhe ti e sheh tokën të tharë, por kur Ne lëshojmë ujë 

mbi të, ajo trazohet dhe gufon dhe prej saj mbijnë gjithfarë lloj 

bimësh të mrekullueshme në çift.”.1  

                                                            
1 “El hemidatu” (اذل مدة) në origjinë do të thotë “zjarr i shuar”. Kjo fjalë është 

përdorur për të emërtuar tokën së cilës i thahet bimësia dhe që mbetet pa 

lëvizje.  

“Mufredat” Er Ragib El Isfahani dhe disa të tjerë kanë thënë se fjala 

“haamidatun” (ى مدة) përdoret si vijë ndarëse midis jetës dhe vdekjes (tefsiri 

“Dhilaal El Kur‟an”). 

Fjala “ihtezzet”  (اىتزت) vjen nga  “El hezzu” ( اذلزُّض) dhe do të thotë “lëviz me forcë”. 

Fjala “rebat” vjen nga “Er rabvu” dhe do të thotë “shtim” dhe “rritje”. Ndërsa 

fjala “raba” ( رب) vjen po ashtu nga “Er Rabvu” (الربو) dhe fjala “behixhun” (هب ج) do të 

thotë “bukuri magjepëse” dhe “gëzim”. 
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Dy ajetet që pasojnë shpjegojnë konkluzionin ku arritëm 

dhe këtë nëpërmjet pesë demonstrimeve: 

          1- Ajo që demonstrojnë ajetet e posaçme në lidhje me atë që 

u paraprin fazave të jetës së njeriut dhe të botës së bimëve, bëhet 

që ju të mësoni se All‟llahu i Madhërishëm ka të drejtë: “Kjo 

ndodh (që ta dini) se All‟llahu është e Vërteta.”. Meqë Ai është e 

Vërteta, edhe sistemi që ka krijuar është gjithashtu i vërtetë. 

Prandaj nuk ka mundësi që ky krijim të jetë i paqëllimtë, siç e 

përmend Kur'ani Fisnik këtë kuptim në një vend tjetër: “Ne nuk e 

kemi krijuar kot qiellin, Tokën dhe çfarë ndodhet midis tyre. 

Kjo është hamendja e jobesimtarëve.”.1 Meqë kjo jetë nuk është e 

kotë, por e ka një qëllim dhe meqë ne nuk e arrijmë atë qëllim 

gjatë jetës sonë, atëherë konkludojmë nga kjo se ekzistenca e 

Ringjalljes është e paevitueshme.  

2- Ky rregull që sundon në botën e gjallë (të jetës) na thotë 

neve: “Ai i ringjall të vdekurit.”. Ai që e vesh tokën me veshjen e 

jetës dhe e ndryshon një pikë të vogël në një njeri të plotë, që i 

dhuron jetën tokës së vdekur, Ai është në gjendje që t‟u dhurojë 

jetën edhe të vdekurve. A ka mundësi lëkundjeje dhe hezitimi në 

pranimin e Ringjalljes, me ekzistencën e të gjithë këtyre 

përbërësve të gjallë dhe të përhershëm të Krijuesit të 

Madhërishëm dhe të Lartësuar në këtë botë?2  

                                                            
1 Surja “Sad”, ajeti 27. 
2 Disa komentues mendojnë se shprehja: “Ai i ngjall të vdekurit” është aludim 

për jetën e njerëzve në Kiamet, megjithëse kjo domethënie përfshihet gjithashtu 

në shprehjen: “Se All‟llahu ringjall ata që janë nëpër varre”, me ndryshimin se 

shprehja e parë aludon për origjinën e jetës dhe e dyta për mënyrën e ringjalljes 

së të vdekurve.  
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3- Qëllimi tjetër është që të mësojmë se: “Ai është i 

Fuqishëm për çdo gjë.”. Asgjë nuk është e pamundur përballë 

fuqisë së Tij. A mundet ndonjëri ta kthejë tokën e vdekur në një 

pikë fare? Pastaj ta zhvillojë këtë pikë fare të vogël në fazat e jetës? 

Që ta veshë atë çdo ditë me veshje të re nga jeta? Që ta bëjë tokën 

e tharë dhe të pashpirt të gjelbërt e të lulëzuar, të mbushur me 

gëzimin e jetës? A nuk është Ai që i bën të gjitha këto vepra, i 

fuqishëm dhe i aftë që të ngjallë njeriun pas vdekjes?! 

4- E gjitha kjo për të mësuar se ora e fundit të botës dhe e 

fillimit të një bote të re do të ndodhë pa asnjë dyshim: “se Ora (e 

Kiametit) do të vijë”. 

5- Pastaj, e gjithë kjo është parathënie e përfundimit të 

fundit: “se All‟llahu do t‟i ringjallë ata që janë në varre”. 

Këto pesë rezultate janë disa pararendëse e disa 

pasrendëse, disa janë aludime për mundësinë dhe disa aludime 

për ndodhjen. Ato janë të renditura njëra mbi tjetrën dhe secila 

plotëson tjetrën e të gjitha së bashku përfundojnë në një pikë të 

vetme: që Ringjallja jo vetëm që është e mundur, porse ajo do të 

ndodhë patjetër.  

Ata që dyshojnë në mundësinë e jetës pas vdekjes, i 

shikojnë pamjet e saj të ngjashme me jetën e njerëzve dhe të 

bimëve me sytë e tyre. Ajo përsëritet çdo ditë dhe çdo vit.  

                                                                                                                                                 
Por shpjegimi, tek i cili ne jemi mbështetur më shumë, është shprehja “Ai që 

ngjall të vdekurit”, pasi tregon për dhurimin e jetës nga All‟llahu në mënyrë të 
vazhdueshme në këtë botë, që shërben si provë për mundësinë e realizimit të 
saj në Ditën e Ringjalljes. 
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Nëse dyshojnë në fuqinë dhe aftësinë e All‟llahut, fuqia e 

All‟llahut i bën ata të shohin shembuj të qartë me sytë e tyre. A 

nuk e ka krijuar njeriun prej dheut? A nuk shikojmë çdo vit se si i 

ringjall toka të vdekurit? A me të vërtetë është diçka e habitshme 

që toka i ringjall rishtazi të vdekurit, duke i ngritur ata prej dheut? 

Nëse dyshojnë në ndodhinë e këtyre gjërave, ata duhet të 

dinë se rregulli sundues mbi krijesat në botë tregon për 

ekzistencën e një qëllimi për të. Përndryshe, ai do të ishte i kotë 

dhe i parëndësishëm. Jeta e shkurtër, e mbushur me dhimbje dhe 

dëshpërime, nuk e meriton të jetë qëllimi i fundit i botës së 

krijesës. 

Prandaj duhet të ekzistojë një botë tjetër, e gjerë, e 

përjetshme, që e meriton të konsiderohet si qëllim për krijesat. 

  

 

Hulumtime  

 

1- Shtatë fazat e jetës së njeriut 

Ajetet e kaluara sqaruan etapat e lëvizjes së njeriut në një 

ecje që ka shtatë faza, për të bërë të qartë Ringjalljen dhe për të 

provuar mundësinë e saj.  

Etapa e parë: Kur njeriu ishte dhe‟. Me këtë kihet parasysh 

ai dhe‟ nga i cili u krijua Ademi (Paqja qoftë mbi të!). Po ashtu 

mund të jetë aludim se i gjithë njerëzimi vjen nga dheu, sepse të 
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gjitha mallrat ushqimore që formojnë pikën e farës dhe ushqimin 

e saj - nga larg - janë nga dheu. S‟ka dyshim se uji përbën një pjesë 

të dukshme të trupit të njeriut. Ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga 

oksigjeni dhe karboni dhe jo prej dheu. Megjithatë, elementi bazë 

prej të cilave formohen organet e trupit, e ka burimin prej dheu. 

Pra, shprehja “e krijoi njeriun prej dheu” është plotësisht e 

drejtë.  

Etapa e dytë: Kur pika e farës kthehet në dhe‟. Kjo gjë 

ekzistuese e thjeshtë dhe e neglizhuar, pa ndjenja dhe lëvizje, 

kthehet në një pikë fare, e përbërë nga gjallesa të panjohura dhe 

emocionuese, që tek burrat quhen “spermë”, ndërsa tek gratë 

“ovul” ose “vezë”, që janë aq shumë të vogla saqë tek pika e farës 

së mashkullit arrijnë disa miliona.  

Është emocionues fakti që njeriu, pas lindjes, vazhdon 

lëvizjen graduale dhe të qetë dhe në përgjithësi merr formën e 

përsosjes së plotë, ndërkohë që lëvizja e tij në mitër ështe 

“natyrore”, e shoqëruar me kërcime të shpejta e të ndryshueshme. 

Ndryshimet e njëpasnjëshme të embrionit në mitër janë aq të 

habitshme, saqë mund t‟i krahasosh me një insekt të vogël e të 

thjeshtë, që pas pak muajsh transformohet në një aeroplan reaktiv! 

Embrionologjia është zhvilluar dhe zgjeruar aktualisht në 

atë masë saqë embrionologët mund të studiojnë embrionin në të 

gjitha etapat e tij. Ata kanë zbuluar të fshehtat e këtij fenomeni të 

habitshëm që ndodh në botën e ekzistencës. Rezultatet e 

shkëlqyera që kanë arritur, ata i kanë ekspozuar në studimet e 

tyre rreth embrionit.  
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Në etapën e tretë, embrioni bëhet droçka gjaku dhe qelizat 

e tij ngjajnë me kokrrizat e manit, në formën e pikave të gjakut të 

mpiksur dhe të bashkuara njëra me tjetrën. Nga ana shkencore, 

ato quhen “maurula”. Pas kalimit të një kohe të shkurtër, fillojnë e 

shfaqen rrudhat e vogla të ndarjes, si fillimi i ndarjes së pjesëve të 

embrionit. Në këtë periudhë, embrioni quhet me emrin “lastula”.  

Në etapën e katërt, embrioni merr formën e një cope mishi 

të mbllaçitur, ku organet ende nuk qartësohen. Por befas ndodhin 

ndryshime në cipën e embrionit, duke marrë formën që i 

përshtatet punës që i kërkohet të bëjë. Organet e trupit fillojnë 

gradualisht të duken. Ato embrione që nuk e kryejnë dot këtë 

punë, dështojnë. Shprehja “me trajtë të plotë ose jo të plotë” 

mund të tregojë për këtë etapë, domethënë, se embrioni ka arritur 

“krijimin e plotë” ose “krijimin jo të plotë”.  

Është për t‟u habitur se Kur'ani i Lavdishëm, pasi mbarojnë 

këto katër etapa, përmend shprehjen “për t‟jua bërë të qartë”, për 

të konfirmuar se këto ndryshime të shpejta dhe të habitshme, që e 

ndryshojnë një pikë uji të vogël në një njeri të plotë, janë provë e 

qartë se All‟llahu është i aftë për çdo gjë.  

Pastaj Kur'ani Fisnik vë në dukje etapën e pestë dhe të 

gjashtë të embrionit, që pason lindjen, me një fjalë “fëmijërinë”, 

“pjekjen” dhe “pleqërinë”1. 

                                                            
1 Ajo që të tërheq vëmendjen është se shprehja e Kur'anit “pastaj ju nxjerrim si 

fëmijë” për lindjen e njeriut, nuk vjen në numrin shumës, si psh. “fëmijët”, siç e 

kërkon rregulli gramatikor. Fjala “fëmijë‟ (فل ) mund të jetë emër i prejardhur 

nga folja (masdar), që mbetet e njëjtë si për numrin njëjës, ashtu edhe për atë 
shumës. Ose mund të jetë qëllim për të sqaruar llojin dhe jo cilësitë e veçanta të 
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Vlen të kujtojmë se lindja e njeriut nga etapa e dheut deri sa 

bëhet qenie e plotë, e gjallë, konsiderohet një kërcim i madh dhe 

etapat e ndryshme të embrionit mund të konsiderohen kërcime të 

njëpasnjëshme. Lindja e njeriut nga barku i nënës së tij është një 

kërcim shumë i rëndësishëm, e po kështu etapa e pjekurisë dhe e 

pleqërisë.  

Shprehja e Kur'anit që Ditën e Kiametit e quan si Ditën e 

Ringjalljes, mund të jetë aludim për kuptimin e vetë kërcimit që 

ndodh gjithashtu në Ditën e Ringjalljes. Por ajo që duhet të na 

tërheqë më shumë vëmendjen, është se Kur'ani flet për etapat e 

formimit të embrionit që para se të lindte shkenca e 

Embrionologjisë dhe thëniet e tij për këtë problem në atë kohë janë 

provë e gjallë se ky Libër madhështor s‟është tjetër veçse 

frymëzim nga një Fuqi e aftë që ka krijuar natyrën dhe atë që 

ndodhet pas saj.  

 

2- Ringjallja trupore  

 S‟ka asnjë dyshim se sa herë që Kur'ani Fisnik flet për 

Ringjalljen, ka parasysh ringjalljen e njeriut nga ana trupore dhe 

shpirtërore në Botën e Përtejme. Ata që e kufizojnë rilindjen vetëm 

si rilindje të shpirtit dhe pretendojnë se vetëm shpirti mbetet, nuk 

i kanë kuptuar absolutisht ajetet e Kur'anit.  

Këto ajete të bekuara, siç ishte ajeti i kaluar, shpallin 

ringjalljen trupore. Përndryshe, cila do të ishte ngjashmëria e 

ringjalljes shpirtërore dhe e etapave të zhvillimit të embrionit, të 

                                                                                                                                                 
fëmijëve. Ndryshimet midis njerëzve në këtë etapë janë të padukshme dhe 
fillojnë të shfaqen në etapat pasuese. 
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ringjalljes dhe vdekjes së tokës me rritjen e bimëve? Këtë e 

konfirmon fundi i ajetit që po studiojmë, i cili thotë: “All‟llahu 

ringjall të vdekurit”, ku siç dihet, varri është vendi ku vendoset 

trupi i njeriut e jo shpirti i tij.  

Në fakt, ajo që i habit mosbesuesit është pikërisht ringjallja 

trupore. Ata thonë: Si ka mundësi që njeriu të rikthehet në jetë 

sërish, pasi është kthyer në dhe‟? Për sa i përket mbetjes së 

shpirtit, kjo nuk përbën ndonjë habi, sepse ai ka qenë objekt 

pranimi e pëlqimi nga popujt injorantë.  

 

3- Ç‟do të thotë fraza “deri në pleqëri të thellë”?  

 Fjala “el erdhel” vjen prej fjalës “redhele” domethënë “i 

degjeneruar” dhe “i padëshiruar”. Me fjalën “erdhel el umr” 

 ( العمر أرذل ) nënkuptohet ajo etapë nga jeta e njeriut, që konsiderohet 

më e degjeneruar dhe më e padëshiruar për shkak se njeriu në 

këtë etapë humbet fuqinë dhe kujtesën.  

 Në moshën e madhe njeriun e mposht dobësia. Ai gëzohet 

për gjërat më të vogla dhe kënaqet për gjërat më të 

parëndësishme. E humbet zemërgjerësinë dhe durimin dhe 

ndoshta bën edhe ndonjë lëvizje fëminore. Ndryshimi midis tij 

dhe fëmijës është se njerëzit nuk i presin të tilla veprime prej tij, 

sepse nuk është më fëmijë; plus që fëmija të rritet e piqet fizikisht 

e shpirtërisht dhe lëvizjet e tij fëminore zhduken. Për këtë ata 

lihen të lirë në veprimet e tyre, gjë që nuk ndodh për një person të 

shkuar në moshë. Me një fjalë, fëmija nuk ka asgjë që të mund ta 

humbasë, ndërkohë që i vjetri humbet me atë ku ndodhet, humbet 



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

248 

kapitalin e tërë jetës së tij. Prandaj gjendja e pleqve të moshuar, 

kur krahasohet me atë të fëmijëve, ndjell mëshirë dhe keqardhje.  

 Në disa transmetime thuhet se “pleqëria e thellë” ndodh 

kur njeriu arrin njëqind vjeç ose më shumë.1 Kjo shprehje mund të 

jetë e përshtatshme për disa lloj njerëzish. Por ka nga ata që arrijnë 

në këtë gjendje në një moshë më të vogël se njëqind vjeç, ashtu siç 

ka edhe njerëz që i kanë kaluar të njëqind vjetët dhe megjithatë 

janë plotësisht të ndërgjegjshëm dhe me kujtesë të mirë. Janë të 

rralla rastet kur mund të shohësh ndonjë shkencëtar të arrijë në 

këtë gjendje për shkak se ata i kanë preokupuar dijet dhe 

studimet.  

 Për ne, më e preferuara dhe më e mira është t‟i bëjmë lutje 

All‟llahut të Madhërishëm, që të na ruajë nga kjo gjendje. Më e 

mira për ne është t‟i japim fund fodullëkut dhe zhgënjimit tonë 

vetëm duke e kujtuar këtë pasojë. Ne duhet të kujtojmë se kush 

ishim, kush u bëmë dhe kush do të jemi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri "Nuruth Thekalejn", vëllimi 3, f. 372. 
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Ajetet 8 - 10 

 

                             

                                

                            

           

 

“Disa njerëz diskutojnë për All‟llahun pa kurrfarë diturie, pa 

udhërrëfyes dhe pa Libër ndriçues. 

“Ata e kthejnë mënjanë kokën (nga mendjemadhësia), që të 

largojnë të tjerët nga rruga e All‟llahut. Këta njerëz do të 

poshtërohen në këtë botë, kurse në Ditën e Kiametit Ne do t‟i 

bëjmë, që të shijojnë dënimin e zjarrit të ndezur fort, 

“(duke iu thënë): „Ky (dënim) është për shkak të veprave tuaja, 

se All‟llahu nuk është i padrejtë ndaj robëve të Tij.‟” 
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Komentimi 

 

Përsëri diskutim i kotë  

Këto ajete flasin, gjithashtu, për ata që diskutojnë rreth 

fillimit të krijimit dhe Ringjalljes pa asnjë bazë. Në fillim, në 

Kur'an thuhet: “Disa njerëz diskutojnë për All‟llahun pa 

kurrfarë diturie, pa udhërrëfyes dhe pa Libër ndriçues”.  

Shprehja “Disa njerëz diskutojnë për All‟llahun pa 

kurrëfarë diturie” është e njëjtë me atë që u përmend në ajetin e 

kaluar. Përsëritja e saj tregon se shprehja e parë ishte aludim për 

një grup njerëzish, ndërsa e dyta për një grup tjetër. Disa 

komentues mendojnë se diferenca midis këtyre dy grupe njerëzish 

është se ajeti i lartpërmendur, tregon gjendjen e pasuesve të 

humbur e të shkujdesur, ndërkohë që ky ajet është tregues për 

krerët e këtij grupi të humburish.1 

Shprehja “që të largojnë të tjerët nga rruga e All‟llahut” 

tregon qëllimin e këtij grupi, që është futja në humbje e të tjerëve. 

Ky është një tregues i qartë për ndryshimin midis tyre, ashtu siç e 

sqaron këtë domethënie shprehja “dhe ndjekin rrugën e çdo 

djalli të ndërkryer”, në ajetet e kaluara që flisnin për pasuesit e 

djajve.  

Por cili është dallimi midis fjalëve “dituri” ( العلم  ), 

“udhërrëfyes” (اذلدى) dhe “Libër ndriçues” ( ادلنًن الكت ب  )? 

                                                            
1 Tefsiri "El Mizan"; tefsiri "El Kebijr", vëllimi 23, f. 5, fundi i ajeteve në studim. 
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Komentuesit kanë mendimet e veta në lidhje me këtë, ku 

më afër arsyes është se fjala “dituri” tregon deduksionin mendor; 

fjala “udhërrëfyes” tregon për drejtim të krerëve fetarë, ndërsa 

fjala “Libër ndriçues” tregon për librat qiellorë. Pra, ajo ka 

kuptimin e tre bazave argumentuese: të “Librit”, të “Synetit” 

(tërësia e thënieve, haditheve, veprimeve dhe e vendimeve të 

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

mbi familjen e tij!) dhe të “provës mendore”. Ndërsa “Ixhmaun” 

kthehet tek syneti, sipas mësimeve të dijetarëve. Këto katër 

argumente janë mbledhur gjithashtu në këtë shprehje.  

Disa komentues supozojnë se fjala  “udhërrëfyes” tregon 

për orientimet morale që përfiton njeriu gjatë formimit dhe 

ndërtimit të vetvetes, për edukimin dhe përgatitjen e besimit te 

vetja. Natyrisht, mundet që kjo domethënie t‟i bashkohet asaj që u 

paraqit më lart. 

Diskutimi mund të jetë edhe shkencor dhe frytdhënës nëse 

mbështetet në njërën prej argumenteve: mendjen, Librin apo 

synetin.  

Pastaj Kur'ani i Lavdishëm, me anën e një fjalie të shkurtër 

dhe me kuptim të thellë, i referohet njërit prej shkaqeve të 

humbjes së atyre krerëve, duke thënë: “Ata e kthejnë mënjanë 

kokën (nga mendjemadhësia) që të largojnë të tjerët nga rruga e 

All‟llahut.”. Ata duan të largojnë njerëzit nga rruga e All‟llahut 

me mendjemadhësinë dhe me mosvëmendjen e tyre ndaj fjalëve të 

All‟llahut e provave logjike e të qarta.  

Fjala “thãni” vjen nga fjala “thenij” që do të thotë “kthen”, 

ndërsa fjala “atf” (عطف) do të thotë “anë”. Fjala ka kuptimin: 
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“kthim më një anë” ose kundërshtim i diçkaje dhe moskushtim 

vëmendjeje ndaj saj.  

Shprehja “për të larguar të tjerët” mund të jetë qëllim i 

çoroditjes dhe i humbjes së të tjerëve; i nënvleftësojnë ajetet e 

All‟llahut dhe udhërrëfimin hyjnor për të çoroditur njerëzit, por 

mund të jetë edhe rezultat i asaj. Një gjë e tillë do të thotë se 

rezultati i kundërshtimit dhe i mosvëmendjes, është largimi i 

njerëzve nga rruga e së vërtetës. Kur'ani e ndjek atë me një 

shpallje, ku thuhet se ndëshkimi i tyre do të jetë i ashpër në këtë 

botë dhe në Botën Tjetër: “Këta njerëz do të poshtërohen në këtë 

botë, kurse në Ditën e Kiametit Ne do t‟i bëjmë që të shijojnë 

dënimin e zjarrit të ndezur fort.”.  

Ai u thotë atyre: “Ky (dënim) është për shkak të veprave 

tuaja, se All‟llahu nuk është i padrejtë ndaj robëve të Tij.”. 

All‟llahu nuk ndëshkon askënd pa mëkatuar dhe as ia shton 

ndëshkimin askujt pa shkak. Ai, i Madhërueshëm qoftë, është 

drejtësia absolute.1 

Ky ajet është nga ato ajete që mohon teorinë e imponimit 

dhe konfirmon parimin e drejtësisë në veprimet e All‟llahut të 

Lartësuar. (Për hollësi të mëtejshme, shih shpjegimin e ajetit 182 të 

sures “Ali Imran”). 

 

 
                                                            
1 Fjala “dhal‟lam” është hiperbolë dhe do të thotë “errësirë e thellë”. Është e 
natyrshme se All‟llahu nuk i bie në qafë askujt, as shumë e as pak. Përdorimi i 
kësaj shprehjeje këtu mund të jetë aludim se ndëshkimi pa shkak nga ana e 
All‟llahut të Lartësuar nuk mund të ndodhë. Ndëshkimi është barometër i një 
padrejtësie të madhe. 
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Ajetet 11 - 14 

 

                             

                           

                        

                             

                             

                         

      

 

“Në vend të All‟llahut, ata u luten edhe atyre që nuk mund të 

sjellin as ndonjë dëm e as ndonjë dobi. Kjo është vërtet humbja 

e largët.” 

“Ata i luten asaj, dëmi i së cilës është më i afërt se dobia: një 

zotëri i keq dhe një shok i keq!” 
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“Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, All‟llahu do t‟i 

fusë në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Pa dyshim, 

All‟llahu bën çfarë të dëshirojë.” 

 

 

Komentimi 

 

Ai që qëndron në buzë të greminës së mosbesimit 

Ajeti i mëparshëm fliste për dy grupe të pasuesve të të 

humburve dhe për krerët e të humburve, ndërsa këto ajete bëjnë 

fjalë për një grup të tretë që karakterizohen nga besimi i dobët. 

Kur'ani i Lavdishëm thotë për këtë grup: “Disa njerëz të tjerë e 

adhurojnë All‟llahun me kusht”; me një fjalë, disa njerëz e 

adhurojnë All‟llahun vetëm me fjalë dhe besimi i tyre është shumë 

i dobët dhe ende nuk u ka hyrë në zemra.  

Shprehja “ale harfin” ndoshta është aludim për atë se besimi 

i tyre është vetëm me fjalë dhe se zemrat e tyre nuk kanë parë 

ndonjë shenjë nga drita e tij, veçse shumë pak. Por mund të jetë 

edhe aludim për atë se ky grup praktikon një besim dhe Islam të 

sipërfaqshëm dhe jo të thellë. Njëra nga domethëniet e fjalës 

“harf” është buza e malit dhe e gjërave të tjera dhe ai që qëndron 

në buzë nuk mund të gjejë stabilitet. Ai paraqitet i shqetësuar në 

këtë vendqëndrim, sepse mjafton një dridhje e vogël që të bjerë 

poshtë. Kështu janë edhe ata që karakterizohen nga dobësia e 

besimit, që e humbasin besimin e tyre para shkakut më të vogël.  
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Pastaj Kur'ani Fisnik trajton moskonsolidimin e besimit tek 

ata njerëz: “Nëse u ecën mbarë, janë të kënaqur, por nëse i godet 

fatkeqësia, ata kthehen në mohim.”.1 Ata qetësohen nëse iu 

buzëqesh bota dhe i mbulon me të mirat e saj, duke e konsideruar 

këtë provë për drejtësinë e Islamit. Por ata ndryshojnë dhe shkojnë 

drejt mosbesimit nëse do të sprovoheshin me probleme, shqetësim 

dhe varfëri. Feja dhe besimi tek ata është thjesht një mjet për të 

arritur atë që dëshirojnë në këtë botë. Nëse realizohet gjithçka që 

duan, atëherë feja është e vërtetë, përndryshe jo.  

Ibën Abbasi dhe komentues të vjetër përmendin shkakun e 

zbritjes së këtij ajeti: “Ai u zbriti disa beduinëve që shkonin tek Profeti 

në Medine, emigrantë nga shkretëtirat e tyre. Nëse ndonjëri prej tyre 

kishte shëndet të plotë, pela e tij pillte mëz të mirë, gruaja e tij lindte 

djalë dhe i shtohej pasuria e bagëtia, ai kënaqej prej saj (fesë) dhe gjente 

qetësi tek ajo. Por nëse atë e godiste ndonjë dhimbje, gruaja i lindte vajzë, 

i dështonte pela, i ikte pasuria apo i vonohej lëmosha, atij i vinte djalli 

dhe i thoshte: „Këto të këqija të kanë ardhur vetëm për shkak të këtij 

besimi‟, kështu që ai hiqte dorë nga feja e tij.”2  

Të tërheq vëmendjen fakti se Kur'ani Fisnik shprehet me 

fjalën “mirësi” për lumturinë e kësaj bote ndaj atyre njerëzve, 

ndërkohë që “ikjen” (e kësaj lumturie), e ka quajtur “sprovë” (mjet 

sprove). Ai nuk e ka cilësuar këtë me fjalën “keq”, duke e vënë 

theksin se këto ngjarje të papritura nuk janë as ngatërresë e as e 

keqe, por vetëm mjet sprove.  

                                                            
1 Fjala “inkelebe” (انقلب) në fjalinë “ata kthehen në mohim” do të thotë “tërheqje”. 

Por mund të tregojë për heqjen dorë tërësisht nga besimi, deri në atë masë saqë 
të mos kthehet më tek ai. Ai mbetet i huaj për besimin përgjithnjë. 
2Tefsiri “El Kebijr”, vëllimi 23, f. 13; tefsiri  “Kurtubij”, vëllimi 6, f. 4409. 
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Kur'ani i Lavdishëm shton në fund: “e kështu humbasin 

këtë botë dhe Tjetrën. Pikërisht kjo është humbja e qartë”, duke 

theksuar se dëmi më i madh dhe humbja më e madhe është kur 

njeriu humbet fenë dhe botën e tij. Ata njerëz që betohen për të 

vërtetën duke siguruar lumturinë e botës, e shohin fenë nisur nga 

interesat e tyre vetjake. Këto lloj njerëzish gjenden me shumicë në 

çdo shoqëri dhe besimi i tyre është një përzierje me mosbesimin 

dhe faljen e idhujve, porse idhujt e tyre janë gratë dhe fëmijët e 

tyre, janë pasuria dhe bagëtia e tyre. Një besim i tillë është më i 

dobët se shtëpia e merimangës! 

Ka komentues që mendojnë se ky tregon për dyfytyrëshat, 

por nëse marrim në konsideratë se dyfytyrëshi është ai që nuk ka 

as një kokërr të vogël besimi, atëherë kjo bie në kundërshtim me 

atë që tregon ky ajet. Shprehjet “adhurojnë All‟llahun”, “janë të 

kënaqur” dhe “kthehet në mohim” tregojnë se ata ishin me besim 

të dobët që përpara. Ndërsa, nëse me fjalën “dyfytyrësh” kihet 

parasysh ai që disponon pak besim, kjo nuk e kundërshton atë që 

kemi thënë dhe mund të pranohet.  

Ajeti pasardhës vë në dukje besimin e këtij grupi njerëzish 

të përzier me politeizëm, sidomos pas devijimit nga rruga e 

njësimit dhe e besimit ndaj All‟llahut. Ajeti thotë: “Në vend të 

All‟llahut, ata u luten atyre që nuk mund të sjellin as ndonjë 

dëm e as ndonjë dobi.”. Me një fjalë, nëse ky njeri synonte të 

realizonte qëllimet e veta materiale dhe largimin nga humbjet, dhe 

e shikon drejtësinë e fesë tek lumturia e kësaj bote që i është dhënë 

dhe humbjen e tij nga ikja e saj, atëherë përse ai drejtohet nga 

idhujt nga të cilët nuk mund të shpresojë asgjë të mirë, por as të 

ketë frikë nga ndonjë dëm i tyre, sepse ata janë sende pa dobi dhe 

pa ndonjë pasojë në fatin e njerëzimit? Por po: “Kjo është vërtet 
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humbja e largët.”. Ata largohen nga rruga e drejtë gjithnjë e më 

shumë dhe fare pak shpresa mund të ketë që të kthehen tek e 

Vërteta.  

Kur'ani Fisnik e zgjeron këtë domethënie duke thënë: “Ata 

i falen asaj, dëmi i së cilës është më i afërt sesa dobia”, sepse ky 

objekt adhurimi i sajuar e hedh në humnerë mendimin e tyre në 

këtë botë, i shtyn ata drejt besëtytnive dhe injorancës dhe i thërret 

së fundmi në zjarrin e Xhehennemit. Jo vetëm kaq, por siç thotë 

ajeti 98 i sures “El Enbijã”: “Me të vërtetë, ju (idhujtarë) dhe 

idhujt që adhuroni në vend të All‟llahut, do të jeni lëndë 

djegëse për Xhehennemin”. Në fund, ajeti shton: “Një zotëri i 

keq dhe një shok i keq!”.  S‟ka mbështetës dhe ndihmues më të 

keq se ai dhe as shok e mik më të keq se ai!  

Pyetje: Ajeti i kaluar mohon çdo dobi dhe përfitim që 

mund të vijë nga këta idhuj dhe po ashtu çdo dëm. Ai thotë se 

dëmi i tyre është më afër sesa dobia e tyre! Si mund të shkojnë me 

njëri-tjetrin këta dy gjykime? 

Përgjigje: Në përgjigje të pyetjes mund të themi: Kjo është 

diçka e zakonshme në bisedë. Në fazën e parë nuk ka ndonjë dobi 

apo ndikim për t‟u përmendur tek një send, por pastaj kur 

problemi shtjellohet më tej në një etapë tjetër, e konsiderojnë atë 

burim të dëmit. Kjo është sikur të themi: Mos i beso filanit sepse ai 

nuk të sjell ty asnjë dobi, qoftë në fenë tënde apo në jetën tënde. 

Pas kësaj themi se ai: (domethënë ky mik) është shkaku i varfërisë 

dhe i turpërimit tënd. Këtu shohim se idhujt jo vetëm që nuk u 

shkaktojnë dëme armiqve të politeistëve, sepse ata janë të paaftë 

t‟u shkaktojnë dëme edhe armiqve të tyre siç ata presin, por ata 

përmbajnë dëme të pashmangshme për pasuesit e tyre.  
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Po ashtu, forma sipërore në fjalën “më afër” ( ُأٌءقْ َرب), siç e 

kemi thënë më parë, do të thotë moscilësim i anëve të krahasimit 

me një cilësor të caktuar. Ana më e dobët mund të ketë humbur 

çdo cilësim, njëlloj sikur themi: “Një orë durim para mëkatit është 

më mirë sesa zjarri i Xhehennemit”. (Domethënia këtu nuk është 

se zjarri i Xhehennemit është më i mirë, por se durimi është më i 

mirë se ai.) 

Këtë pikëpamje e kanë zgjedhur një numër prej 

komentuesve të mëdhenj, siç është Sheh Et Tusij në “Et Tibjan” 

dhe Et Tabarsij në “Mexhmaul Bejjan”.  

Disa komentues, si El Fakhru Razij, në komentimin e ajetit, 

kanë thënë se ka mundësi që secili prej këtyre dy ajeteve të jetë 

aludim për një grup idhujsh. Ajeti i parë u takon idhujve prej guri 

dhe prej druri. Ndërsa ajeti i dytë u takon shtypësve dhe njerëzve 

mendjemëdhenj të ngjashëm me idhujt. Prej grupit të parë nuk ke 

as dobi e as dëm, me siguri ky grup nuk posedon asnjë cilësi. 

Kurse grupi i dytë janë prijësat e "humbur", të cilët dëmtojnë e 

nuk sjellin dobi. Edhe nëse kanë pak dobi, e keqja dhe dëmi i tyre 

është shumë më i madh. Shprehja “Një zotëri i keq dhe një shok i 

keq!” e konfirmon këtë. Prandaj themi se nuk ka kontradiktë 

midis dy ajeteve.1  

Në fund të ajetit të bekuar shqiptojmë krahasimin midis të 

mirës dhe të keqes, siç është këmbëngulja e Kur'anit Fisnik për të 

sqaruar konkluzionet më mirë. Ajeti thotë: “Vërtet, ata që besojnë 

dhe bëjnë vepra të mira, All‟llahu do t‟i fusë në kopshte, nëpër 

                                                            
1 Disa komentues të nderuar, si komentuesi i “El Mizan”, e kanë shpjeguar 

shprehjen “thërret” (يدعو) me kuptimin “thotë” ( يقول ), por kjo nuk përputhet me 

kuptimin e ajetit. 
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të cilët rrjedhin lumenj.”. Pra, përfundimi i tyre është i ditur, e po 

kështu mënyra e mendimit dhe e sjelljeve të tyre është e qartë. 

Zoti i tyre është All‟llahu i Lartë dhe shokët e bashkëqëndruesit e 

tyre në Botën e Përtejme janë Profetët, njerëzit e mirë dhe engjëjt. 

All‟llahu i Madhëruar u garanton besimtarëve që bëjnë të mira, 

kopshte nëpër të cilët rrjedhin lumenj, me qëllim që të kënaqen me 

lumturi dhe gëzim, si shpërblim për drejtësinë e tyre ndaj të 

Vërtetës dhe i përgjigjes së tyre ndaj kësaj të vërtete në jetën e 

kësaj bote. “All‟llahu bën çfarë të dëshirojë.”.  

Shpërblimi i tyre është i lehtë te All‟llahu i Madhëruar. Po 

ashtu edhe ndëshkimi i atyre që i bënë padrejtësi vetave të tyre 

duke adhururar idhujt në vend të All‟llahut të Madhëruar. 

Në këtë krahasim shohim një grup njerëzish besojnë vetëm 

me fjalë. Ata janë në një anë të fesë dhe devijojnë me intrigën më 

të parë. Ata nuk zotërojnë ndonjë vepër të mirë. Ndërsa 

besimtarët e vërtetë karakterizohen nga një besim i qëndrueshëm 

dhe i fortë, që nuk e lëkundin dot furtunat. Kjo nga njëra anë. Nga 

ana tjetër, nëse zotëria i humbësve nuk sillte ndonjë dobi dhe as 

dëm, zotëria i njerëzve të mirë është i aftë të bëjë çdo gjë. Nëse 

keqbërësit humbin çdo gjë, ata që ecin në rrugë të drejtë fitojnë të 

mirat e kësaj bote dhe lumturinë e Botës Tjetër.  
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Ajetet 15 - 17 

 

                             

                         

                            

                     

                              

       

 

“Kush mendon se All‟llahu nuk do ta ndihmojë (Muhammedin) 

në këtë botë dhe në Botën Tjetër, le të lidhë një litar në tavan e 

të varet! Pastaj le të shohë nëse do t‟ia largojë ky veprim 

hidhërimin!” 

“Dhe kështu, Ne e kemi zbritur Kur‟anin në vargje të qarta dhe, 

sigurisht, All‟llahu udhëzon në rrugë të drejtë kë të dojë.” 

“Vërtet, si ata që kanë besuar, ashtu dhe hebrenjtë, sabi‟inët, të 

krishterët, mexhusitë e idhujtarët, All‟llahu do t‟i gjykojë drejt 
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të gjithë Ditën e Kiametit. Nuk ka dyshim, se All‟llahu është 

dëshmitar për çdo gjë.” 

 

 

Shkaku i zbritjes 

 

Disa komentues kanë treguar në lidhje me shkakun e 

zbritjes së ajetit të parë të këtyre ajeteve. Ajo zbriti për disa 

individë të fiseve Esed dhe Gudfan, që thonin: “Kemi frikë se 

All‟llahu nuk e mbështet Muhammedin dhe kështu shkëputet ajo 

që ekziston midis nesh dhe aleatëve tanë prej çifutëve, e si pasojë 

nuk do të na ndihmojnë”. Ky ajet i paralajmëron ata dhe i qorton 

rëndë.  

Të tjerë kanë thënë se këto ajete iu zbritën disa popujve 

myslimanë për shkak të zemërimit të tyre të madh dhe xhindosjes 

që ndjenin përballë jobesimtarëve politeistë, që e quanin të vonuar 

fitoren që All‟llahu i pati premtuar të Dërguarit të Tij. Atëherë 

zbriti ajeti për t‟i qortuar ata për mosdurimin e tyre.1  

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Xhinan”, tefsiri “El Kebijr”, vëllimi 23, f. 15. Fundi i ajetit në 
studim. 
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Komentimi 

 

Ringjallja, fundi i të gjitha kontradiktave 

Ndërkohë që ajetet e kaluara flisnin për ata që kishin besim 

të dobët, ajetet që janë objekt studimi na përshkruajnë një pamje 

tjetër për ata, duke thënë: “Kush mendon se All‟llahu nuk do ta 

ndihmojë atë (Muhammedin) në këtë botë dhe në Botën Tjetër, 

le të lidhë një litar në tavan dhe le të varet! Pastaj le të shohë 

nëse do t‟ia largojë ky veprim hidhërimin.”. Me fjalë të tjera, 

kush mendon se All‟llahu nuk e mbështet Profetin e Vet në këtë 

botë dhe në Botën Tjetrën, i zhytur në zemërimin e vet, ai le të bëjë 

ç‟të dojë. Ky person le të lidhë një litar në tavanin e shtëpisë së tij 

dhe le të varë veten derisa t‟i këputet fryma  dhe të arrijë pragun e 

vdekjes. Por a do të mbarojë zemërimi i tij? Këtë shpjegim e kanë 

zgjedhur një numër i madh komentuesish ose e kanë përmendur 

atë si një mundësi që ia vlen t‟i kushtohet vëmendje.1  

Përemri në thënien e të Madhërishmit “...All‟llahu nuk do 

ta ndihmojë...” sipas këtij komentimi, i takon Profetit (Paqja dhe 

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

“qielli” do të thotë “tavani i shtëpisë” (sepse çdo gjë që është sipër 

nesh quhet qiell). Ndërsa shprehja “le t‟i këputet” (ل قطع) do të thotë 

këputja e frymës dhe arritja deri në prag të vdekjes.  

                                                            
1 Mund t‟u referohesh tefsireve: “Mexhmaul Bejjan”, “Et Tibjan”, “El Mizan”, 
“El Kebir”, “Ruhul Xhinan”, “Es Safij” dhe “El Kurtubij”. Fundi i ajetit në 
studim. 
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Disa nuk mohojnë mundësi të tjera në shpjegimin e këtij 

ajeti, që nuk ka nevojë t‟i përmendim, me përjashtim të dy 

shpjegimeve që e meritojnë vëmendjen dhe pikërisht ata janë: 

1- Me fjalën “qiell” kihet parasysh qielli i vërtetë. Bazuar 
mbi këtë pikëpamje, personat që mendojnë se All‟llahu nuk e 
mbështet Profetin e Tij, le të shkojnë në qiell dhe të varin veten me 
litar. Pastaj le ta presin këtë litar dhe të bien në tokë. Me këtë, a do 
të mbarojë zemërimi i tyre?   

2- Të gjitha këto shpjegime përqendrohen tek aspekti 
psikik që u takon personave me temperament të ashpër dhe me 
besim të ngushtë, të cilët goditen nga paniku dhe bëjnë veprime të 
çmendura sa herë që punët e tyre futen në dukje në rrugë pa krye; 
ndonjëherë ata godasin dyert dhe muret dhe disa herë të tjera 
dëshirojnë që t‟i gllabërojë toka dhe vendosin të kryejnë vetëvrasje 
për të shuar zjarrin e zemërimit të tyre, ndërkohë që këto veprime 
të çmendura nuk ua zgjidhin problemet. Nëse do të prisnin pak 
dhe t‟i përmbaheshin durimit e zemërgjerësisë dhe të ngriheshin e 
të mbështeteshin tek All‟llahu dhe në veten e tyre për përballimin 
e problemeve, atëherë zgjidhja e këtyre problemeve do të ishte e 
sigurtë.  

Ajeti tjetër vë në dukje përfundimin e ajeteve të 

mëparshme: “Dhe kështu, Ne e kemi zbritur Kur'anin në vargje 

të qarta.”. 

Ajetet e kaluara qartësuan provat e Ringjalljes, si etapa 

nëpër të cilat kalon embrioni njerëzor dhe rritja e bimëve, ngjallja 

e Tokës pas vdekjes si dhe prova të tjera për padobinë e idhujve 

dhe dëmin e tyre. Po ashtu, ato ekspozuan veprat e atyre që e 

bëjnë fenë mjet për arritjen e përfitimeve të vogla. Por këto prova 

të qarta dhe të pamohueshme nuk mjaftojnë për të pranuar të 

vërtetën. Jo vetëm kaq, por duhet patjetër përgatitja personale për 
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të. Prandaj Kur'ani i Lavdishëm thotë në fund të ajetit: “All‟llahu 

udhëzon në rrugë të drejtë kë të dojë”. 

Ne e kemi thënë disa herë se vullneti i All‟llahut nuk 

bazohet te pallogaria. Ai është Administrator i Urtë që udhëzon 

në rrugë të drejtë me provat e Tij të qarta atë që do, sidomos ata 

përpjekës në rrugën e Tij, të cilët e duan udhëzimin e Tij me të 

gjitha ndjenjat e tyre.1  

Ajeti i fundit vë në dukje gjashtë lloje njerëzish: njëri prej 

tyre mysliman besimtar, ndërsa pesë të tjerët jomyslimanë: 

“Vërtet, si ata që kanë besuar, ashtu dhe hebrenjtë, sabi‟inët, të 

krishterët, mexhusitë (adhuruesit e zjarrit) e idhujtarët, All‟llahu 

do t‟i gjykojë drejt të gjithë Ditën e Kiametit.”. A nuk është Dita 

e Ndarjes, së të vërtetës nga e pavërteta, prej emrave të Ditës së 

Kiametit? Në atë Ditë All‟llahu i Madhërueshëm ndan të vërtetën 

nga e pavërteta. Dita kur zbulohen të fshehtat dhe kur 

përfundojnë grindjet e kontradiktat. “Nuk ka dyshim, se 

All‟llahu është dëshmitar për çdo gjë.”. 

 

 

 

 

                                                            
1 Kryefjala është hequr në thënien e të Madhërishmit “All‟llahu udhëzon në 

rrugën e drejtë kë të dojë” dhe vlerësimi i Tij “Puna është se All‟llahu 

udhëzon në rrugë të drejtë kë të dojë”. Po ashtu, ka mundësi që nyja “Enne” 

)  -”me “fet‟ha” - zanoren “e  ( أن)  - ”me “kesre ( إن )  ”me kuptimin “ in  , ( الفتحة

zanoren “i”- atëherë nuk ka heqje në atë që duket. 
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Hulumtime 

  

1- Lidhja e ajeteve  

           Ky ajet lidhet me ajetet e mëparshëm, ku ajeti para tij 

trajtonte udhëheqjen e drejtë hyjnore për ata që e pranojnë atë 

udhëheqje. Por, zemrat e njerëzve nuk janë të njëllojta për shkak të 

ekzistencës së ekstremizmit, kokëfortësisë dhe të imitimit të 

verbër, që nuk u lejojnë zemrave të udhëhiqen në rrugë të drejtë, 

duke u bërë shkak për krijimin e grupimeve partiake dhe 

grindjeve e kontradiktave deri Ditën e Kiametit, kur do të 

zbulohen sekretet dhe do të dalë në dritë e vërteta për të gjithë.  

Ajetet e mëparshme bënin fjalë për tre lloje njerëzish: I pari 

i tyre diskuton në lidhje me All‟llahun dhe Ditën e Ringjalljes pa 

asnjë provë. I dyti i ngatërron dhe i fut  njerëzit në humbje. Lloji i 

tretë janë ata që kanë besim të dobët, që anojnë çdo herë nga një 

anë. Prandaj ky ajet theksonte modelet për secilin nga këta lloje 

dhe me të cilët përballen besimtarët.  

Më tej, ajetet e mëparshme përmbanin një pyetje dhe 

pikërisht: Cili është qëllimi i Ringjalljes? Ajeti që po studiojmë, 

qartëson njërin nga qëllimet e Ringjalljes, që është mbarimi i 

grindjeve dhe kontradiktave dhe kthimi tek uniteti.  
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2- Kush janë mexhusët?  

            Fjala “mexhus” ka ardhur vetëm një herë në këto ajete 

krahas feve të tjera hyjnore përballë politeistëve, që është provë se 

ata kishin fenë e tyre, profetë dhe libër.  

Fjala “mexhus” në ditët tona përdoret për pasuesit 

“Zoroastrës”, apo se pasuesit e Zoroastrës përbënin një pjesë të 

rëndësishme të tyre. Jeta e Zoroastrës nuk është plotësisht e qartë. 

Thuhet se ai u shfaq në shekullin e 11-të para erës së re, por është 

thënë edhe në shekujt e 16-të apo 17-të para erës së re.1 

Ky ndryshim prej 5 shekujsh është çështje e habitshme dhe 

tregon për paqartësinë që e mbështjell historinë e Zoroastrës. 

Dihet se ai kishte një libër të quajtur “Efsete” ( أفست), që u dëmtua në 

kohën e fushatës së Aleksandrit të Maqedonisë kundër Persisë. 

Pastaj libri u rishkrua me kërkesën e njërit prej mbretërve 

sasanidë.2  

Ne nuk disponojmë të dhëna të mjaftueshme rreth besimit 

të Zoroastrës, përveçse me atë që është bërë i njohur me teorinë e 

tij rreth të mirës dhe të keqes, dritës dhe errësirës. E mira dhe 

drita tek ai ishin “Ehura Muda” ( مودا أىورا ), ndërsa e keqja dhe 

errësira “Ehriman” (أىرمين). Ai respektonte mendimin rreth katër 

elementëve e sidomos të zjarrit aq sa pasuesit e tij u quajtën 

adhurues të zjarrit dhe kudo ku gjindeshin, kishin një faltore të 

madhe apo të vogël për zjarrin.  

                                                            
1 “E'lamul Kur‟an ” , f. 55. 
2 Tefsiri “El Mizan”, vëllimi 4, f. 392. 
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Disa mendojnë se fjala “mexhus” është e prejardhur nga 

fjala “mag” (مغ), që përdorej si emër për krerët shpirtërorë të kësaj 

feje. Po kështu, fjala “mubed” që përdoret aktualisht për 

udhëheqësit shpirtërorë të kësaj feje, është e prejardhur nga fjala 

“magud”. 

Tregohet se ata ishin pasues të një Profeti të së Vërtetës (por 

ata devijuan pas njësimit prej tyre të All‟llahut dhe përqafuan një 

besim të përzier me politeizmin).  

Në një transmetim thuhet se politeistët e Mekës i kërkuan 

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

mbi familjen e tij!) që të merrte xhizjen nga pasuesit e Zoroastrës, 

në këmbim të lejimit të praktikimit prej tyre të besimit të tyre. 

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

tij!) ua bëri të qartë atyre se ai nuk e merrte xhizjen veçse prej 

njerëzve të Librit. Ata e pyetën: “Si ka mundësi kjo, kur ti ke marrë 

xhizjen nga mexhusët e krahinës “Hexher”?” Ai (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) iu përgjigj: “Mexhusët 

kanë pasur një Profet, të cilin e vranë dhe një Libër, të cilin e dogjën”.1  

Në një transmetim tjetër të përcjellë nga El Esbeg ibn 

Nebeta thuhet se një ditë Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha në mimber: 

“Më pyesni, para se të më humbni!” Drejt tij shkoi El Esh'thu, një 

dyfytyrësh i njohur, dhe i tha: “O prijës i besimtarëve! Si iu merret 

xhizja mexhusëve, kur atyre nuk ju ka zbritur ndonjë libër dhe as iu 

është dërguar ndonjë Profet?” Ai (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: 

                                                            
1 "Uesailu Shija”, vëllimi 11, (kapitull xhihadul aduui), kreu 49, f. 96. 
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“Përkundrazi o Eshath (i shpupuritur), All‟llahu u ka zbritur atyre Libër 

dhe u ka dërguar një Profet.”1  

Në një transmetim të transmetuar nga Imam Ali Bin El 

Husein (Paqja qoftë mbi të!), thuhet se ai ka thënë: “I Dërguari i 

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

e tij!) i konsideroi ata si njerëz të Librit, domethënë El-Mexhusij”2  

Fjala “El Mexhus” është shumësi i fjalës “El Mexhusij”.  

 

3- Kush janë sabi‟inët? 

             Nga ajeti i kaluar, sidomos nga përmendja e sabi‟inëve 

midis çifutëve dhe të krishterëve, del se sabi‟inët ishin zotëritë e 

një feje qiellore. Thuhet se ata ishin pasues të Jahja Bin Zekerijasë 

(Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!), të cilin të krishterët e quajnë Jahja 

El Ma‟madani. Thuhet se sabi‟inët i përzien dogmat fetare çifute 

dhe kristiane midis tyre. Si pasojë, besimi i tyre ishte një e mesme 

midis tyre.  

Sabi‟inët interesohen shumë për ujin, prandaj shohim se 

shumica e tyre jetojnë në brigjet e lumenjve të mëdhenj. Është 

thënë se ata shenjtërojnë disa yje, gjë për të cilën janë akuzuar si 

adhurues të yjeve, pavarësisht se ajeti i kaluar nuk i ka përfshirë 

ata në radhët e politeistëve. (Për më shumë qartësime, mund t‟i 

drejtoheni shpjegimit të ajetit 62 të sures “El Bekare”). 

 

                                                            
1 "Uesailu Shija”, vëllimi 11, (kapitull xhihadul aduui), kreu 49, f. 96. 
2  I  njëjti burim. 
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4- Grupi i devijuesve nga njësimi 

         Ajetet e kaluara vunë në dukje ekzistencën e pesë grupeve të 

devijuara dhe renditja e tyre këtu ka mundësi të jetë bërë në bazë 

të shkallës së devijimit të tyre nga origjina e njësimit. Çifutët janë 

më pak të devijuar nga të tjerët në lidhje me njësimin. Sabi‟inët 

janë në mes të çifutëve dhe kristianëve. Pas tyre vijnë të krishterët, 

që i përmbahen trinisë, domethënë: ata i konsiderojnë zota Isain 

dhe nënën e tij, Merjemen (Paqja e All‟llahut qoftë mbi ata të dy!). 

Prandaj devijimi i tyre u rrit. Ndërsa mexhusët vijnë në vendin e 

katërt, për shkak se e ndajnë botën në dy pjesë; në të mirë dhe në 

të keqe, si dhe për thënien e tyre për ekzistencën e dy parimeve të 

krijimit. Ndërsa politeistët dhe adhuruesit e idhujve vijnë në 

etapën e fundit, për shkak të devijimit të tyre nga njësimi më 

shumë se gjithë të tjerët.  
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Ajeti 18 

 

                           

                          

                           

           

 

“A nuk e sheh ti se, në të vërtetë, All‟llahut i përulen në sexhde 

ata që gjenden në qiej dhe në Tokë, edhe Dielli, edhe Hëna, 

edhe yjet, edhe malet, edhe drurët, edhe kafshët dhe shumë nga 

njerëzit (myslimanët)? Por ka shumë njerëz (mohues), që 

meritojnë dënimin. E atë që e poshtëron All‟llahu, askush nuk 

mund ta bëjë të nderuar. All‟llahu, me të vërtetë, bën çfarë të 

dëshirojë.” 
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Komentimi 

 

E gjithë ekzistenca i përulet në sexhde All‟llahut 

Në ajetet e kaluara, diskutimi u përqendrua rreth fillimit të 

krijimit dhe Ringjalljes. Ndërsa ajeti që po studiojmë tani 

parashtron çështjen e Njëtimit dhe plotëson çështjen e fillimit të 

krijimit dhe të Ringjalljes. Ajeti i drejtohet Profetit (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) duke i thënë: 

“A nuk e sheh ti se, në të vërtetë, All‟llahut i përulen në sexhde 

ata që gjenden në qiej dhe në Tokë, edhe Dielli, edhe Hëna, 

edhe yjet, edhe malet, edhe drurët, edhe kafshët?”. Por kjo 

gjendje nuk kufizohet vetëm tek krijesat, por shumë prej njerëzve i 

bashkohen botës së ekzistencës me përuljen në sexhde të 

Madhërishmit, me përjashtim të disa mosbesuesve (qafirëve), të 

cilët lëvizin nga pozita kokëfortësie dhe mosbesimi: “Por ka 

shumë njerëz (mohues) që meritojnë dënimin.”. Pastaj shton: 

Këta nuk kanë ndonjë vlerë për All‟llahun e Madhërueshëm dhe 

kush është i këtij lloji, ai është i ç‟nderuar dhe i poshtëruar: “E atë 

që e poshtëron All‟llahu, askush nuk mund ta bëjë të nderuar.”.  

Atë që e poshtëron All‟llahu, nuk e nderon askush. Ai s‟ka 

as lumturi e as shpërblim. Në të vërtetë: “All‟llahu, me të vërtetë, 

bën çfarë të dëshirojë.”.  
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Dy hulumtime 

 

1- Mbi mënyrën e përuljes së përgjithshme në sexhde 

Në Kur'anin e Lavdishëm përmendet shprehja “përulje e 

përgjithshme në sexhde” për të gjitha krijesat në botë. Po kështu 

përmendet edhe “et tesbijh”,  “elhamdu” dhe “es salat”. Kur'ani 

Fisnik konfirmon se këto katër ibadete nuk kufizohen vetëm për 

njerëzit, por atyre në to u bashkohen edhe krijesat që duken të 

pandjeshme. Pavarësisht se në fund të ajetit 44 të sures “El Isrã” 

ne studiuam gjerë e gjatë lavdërimin dhe madhërimin që i bëjnë 

All‟llahut krijesat, trajtuam dhe përuljen e përgjithshme në sexhde 

të krijesave, ndërsa në shpjegimin e ajetit 15 të sures “Er Ra‟d”, 

tregohet për këtë lavdërim de madhërim universal e të 

domosdoshëm.  

Krijesat, me vërejtjen që përmban ajeti që po studiojmë, 

dallohen për dy lloje përuljeje në sexhde: “sexhde e caktuar që në 

krijim (es suxhud et tekuinij)” dhe “sexhde legjislative (es suxhud et 

teshriij)”. 

Sexhdja e caktuar që në krijim është nënshtrim dhe 

dorëzim ndaj vullnetit të All‟llahut, ligjeve të krijimit dhe sistemit 

të sundimit mbi botën pa asnjë kusht. Ky përmbledh të gjitha 

krijesat, duke përfshirë grimcat më të vogla, madje edhe qelizat e 

truve të faraonëve dhe të mohuesve kokëfortë, qelizat e trupave të 

tyre. Të gjithë këta i përulen në sexhden e caktuar që në krijim nga 

All‟llahu i Madhëruar.  
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Siç thonë një numër studiuesish, të gjitha grimcat e botës 

disponojnë njëfarë të kuptuari dhe ndjesie, prandaj edhe e 

madhërojnë All‟llahun, e lavdërojnë Atë, i përulen në sexhde Atij 

dhe i falen me gjuhën e tyre (Këtë ne e kemi përmendur në 

shpjegimin e ajetit 44 të sures “El Isra”).  

Ndërsa “sexhdja legjislative” është kulmi i përuljes në 

sexhde nga ana e të mençurve kuptues dhe njohës të All‟llahut të 

Madhërishëm.  

Këtu shtrohet pyetja: Nëse sexhdja është e përgjithshme 

dhe përfshin të gjitha krijesat dhe gjithë njerëzimin, atëherë pse 

ajeti i përmendur më lart e ka veçuar atë vetëm për disa njerëz? 

Nëse do të thelloheshim në kuptimin e sexhdes në këtë ajet 

do të shihnim se ai i përmbledh të dyja kuptimet, atë të caktuar që 

në krijim dhe atë legjislative. Kështu lehtësohet edhe përgjigjja  

për këtë pyetje, sepse sexhdja e diellit, e hënës, e yjeve, e maleve, e 

pemëve dhe e çdo gjallese, është sexhde e caktuar që në krijim. 

Ndërsa sexhdja e njerëzve është legjislative, ku disa e kryejnë atë e 

disa të tjerë jo. E vërtetë është thënia për ta: “Por ka shumë njerëz 

(mohues), që meritojnë dënimin.”. Përdorimi i një fjale të vetme 

me kuptim të përgjithshëm e gjithëpërfshirës, duke ruajtur kriteret 

e saj, nuk e dëmton aspak këtë të vërtetë, madje as ata që nuk e 

lejojnë përdorimin e një fjale për disa kuptime.  
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2- A është sexhdja e engjëjve legjislative (teshriij) ? 

S‟ka asnjë dyshim se shprehja: “All‟llahut i përulen në 

sexhde ata që gjenden në qiej dhe në Tokë” përfshin edhe 

engjëjt, sexhdja e të cilëve është legjislative, sepse ata janë me 

mend dhe kanë ndjenja, dije dhe vullnet; me një fjalë, sexhdja e 

tyre është adhurim dhe nënshtrim në përputhje me vullnetin dhe 

ndërgjegjen e tyre, sipas provave që ka sjellë Kur'ani Fisnik për ta: 

“kurrë nuk i kundërshtojnë urdhrat e All‟llahut, por i zbatojnë 

menjëherë ato”.1  

 

Përgjigje rreth paqartësive  

 1- Përse ka ardhur shprehja “shumë prej njerëzve” pas 

shprehjes “ata që gjenden në Tokë”, e cila përfshin të gjithë 

njerëzimin?  

Mund të thuhet se kjo shprehje shërben për të sqaruar 

shprehjen “ata që gjenden në Tokë”, që do të thotë se banorët e 

Tokës janë dy llojesh: Të parët, besimtarë e të nënshtruar ndaj 

All‟llahut; të dytët, të pafe, kryengritës dhe inatçinj.  

Disa komentues kanë thënë se shprehja “ata që gjenden në 

Tokë” në formën e përgjithshme aludon për sexhden e caktuar që 

në krijim, në të cilën marrin pjesë të gjithë njerëzit, duke përfshirë 

këtu edhe të pafetë, sepse në këtë sexhde angazhohen pjesë të 

trupave të tyre. Ndërsa shprehja “shumë njerëz” aludon për 

sexhden legjislative, ku njerëzit ndryshojnë. Po ashtu, ka mundësi 

që shprehja “ata që gjenden në Tokë” të jetë aludim për engjëjt që 

                                                            
1 Surja “Et Tahrîm”, ajeti 6. 
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jetojnë në Tokë, si dhe shprehja “ata që gjenden në qiell”, që 

aludon për engjëjt që jetojnë në qiell, ndërkohë që shprehja që vjen 

pas saj flet për njerëzit që jetojnë në Tokë. 

           2- Përse ky ajet flet për banorët e qiellit e të tokës e jo për 

vetë qiellin dhe tokën? 

Në përgjigje themi: Qiejt futen tek fjala “yjet”, ashtu sikurse 

me “malet”, që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të rruzullit 

tokësor, kuptohet vetë Toka.  

 3- Së fundi, përse i Madhëruari thotë: “A nuk e sheh ti”, 

domethënë, a nuk e shikon me sytë e tu, pavarësisht se sexhdja e 

përgjithshme nga ana e krijesave të All‟llahut të Madhërishëm nuk 

mund të shikohet? 

  Duke pasur parasysh se fjala “shikim” (رؤية) në gjuhën 

arabe do të thotë disa herë edhe dije, del qartë përgjigjja. Përveç 

kësaj, disa herë me fjalën “shikim” ne shprehim sqarime të forta. 

Kështu, themi: A nuk e ke parë filanin ziliqar dhe kurnac? Ose, a 

nuk e ke parë filanin dijetar të drejtë? (pavarësisht se këto cilësime 

nuk janë të prekshme). Në këtë mënyrë dhe me këto cilësime 

synohet të konfirmohet dija dhe njohja.  
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Ajetet 19 - 24 

 

                     

                           

                             

                            

                    

                                

                             

 

“Besimtarët dhe jobesimtarët grinden për Zotin e tyre, por për 

ata që nuk besojnë janë përgatitur rroba prej zjarri, e mbi kokat 

e tyre do të hidhet ujë i valuar.” 

“Me të cilin do t‟u shkrihen ç‟kanë në barqe dhe lëkura.” 

“Për ata ka kamxhikë prej hekuri.” 
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“Sa herë, që do të përpiqen të dalin nga ankthi i zjarrit, do të 

rikthehen në të (e do t‟u thuhet): “Shijoni dënimin me djegie të 

tmerrshme!” 

“S‟ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, 

All‟llahu i fut në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Ata do 

të stolisen me byzylykë të artë dhe inxhi e rrobat e tyre do të 

jenë prej mëndafshi.” 

“Ata qenë udhëzuar drejt fjalës së mirë dhe në rrugën e Atij që 

është i Denjë për t‟u lavdëruar.” 

 

 

Shkaku i zbritjes 

 

Një numër komentuesish nga synitët dhe shi‟itët kanë 

përmendur shkakun e zbritjes së ajetit të parë nga ajetet e 

lartpërmendura, që shkurtimisht mund ta përmbledhim si vijon: 

Ajeti në fjalë zbriti në fushën e luftës, ditën e betejës së Bedrit, ku 

tre myslimanë (Aliu, Hamzai dhe Ubejda Bin El Harithi Bin Abdul 

Muttalib) vranë sipas radhës së përmendjes së emrave të tyre: 

Ualid Bin Utejba, Utejba Bin Rabia dhe Shiba Bin Rabia. Ky ajet 

zbriti për të bërë të qartë fatin e atyre që morën pjesë në këtë 

dyluftim.  
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Po ashtu, tregohet se Ebu Dherri u betua se ky ajet zbriti 

vetëm për ata burra.1 Por ne përsërisim thënien tonë edhe një 

herë, se shkaku i zbritjes vetëm për veçimin e disa personave apo 

të ndonjë grupi, nuk e ndalon që përmbajtja e ajetit të jetë e 

përgjithshme dhe t‟i përfshijë të gjithë. 

  

 

Komentimi 

 

Dy armiq kundërshtarë 

Ajeti i mëparshëm tregonte për besimtarët si dhe për llojet e 

ndryshme të jobesimtarëve, duke i kufizuar në gjashtë të tilla. 

Kurse këtu, ai thotë: “Besimtarët dhe jobesimtarët grinden për 

Zotin e tyre”2, që do të thotë se armiqësia është midis dy grupeve 

dhe pikërisht: pesë llojet e jobesimtarëve, nga njëra anë, dhe nga 

ana tjetër, besimtarët e vërtetë. Nëse do të analizonim problemin, 

do të gjenim bazat e kontradiktave midis feve në lidhje me 

All‟llahun e Madhërishëm dhe cilësive të Tij, që zgjatet deri tek 

profetësia dhe Ringjallja. Prandaj nuk është e domosdoshme të 

                                                            
1 Këtë e përmendin Tabarsij në tefsirin “Mexhmaul Bejjan”, Fahru Rrazij në 
tefsirin “El Kebir”, Alusij në tefsirin “Ruhul Meanij”, Sujuti në “Esbabu Nuzul” 
si dhe Kurtubij në tefsirin e tij. 
2 Fjala “khasmani” është në numrin dytësor, ndërsa folja e saj “ikhtesemu” 

 ka ardhur në shumës. Shkaku ka mundësi të qëndrojë tek fakti se këta ( اختصموا)

të dy nuk janë dy persona, por dy grupe, për më tepër që këto dy grupe nuk 
qëndrojnë në një radhë, por në radhë  të ndryshme. Secili prej këtyre grupeve 
ngrihet për të dyluftuar me tjetrin. 
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flasim për atë që njerëzit janë në kontradiktë në lidhje me fenë e 

All‟llahut. Baza e kontradiktës dhe rrënjët e saj lidhen vetëm me 

Njësimin e të Madhërishmit. Të gjitha fetë kanë devijuar. Fetë e 

gënjeshtërta janë përzier me një lloj politeizmi dhe kjo duket në të 

gjitha besimet e pasuesve të këtyre feve.  

Më tej, ajeti tregon për katër lloje të ndëshkimit të 

jobesimtarëve mohues të All‟llahut të Madhërishëm me 

ndërgjegje. Ndëshkimi i parë është ai i veshjes së tyre: “Por për ata 

që nuk besojnë janë përgatitur rroba prej zjarri.”. Kjo shprehje 

mund të jetë aludim për rrobat që janë përgatitur për ta nga copa 

prej zjarri, ose aludim për rrethimin e tyre nga zjarri i 

Xhehennemit nga të gjitha anët.  

Pastaj “e mbi kokat e tyre do të hidhet ujë i valuar”1, që 

do të thotë se mbi kokat e tyre do t‟u derdhet një lëng përvëlues, 

që është uji i valuar i zjarrit. Ky ujë values e djegës depërton në 

trupat e tyre që t‟i shkrijë nga brenda dhe nga jashtë: “me të cilin 

do t‟u shkrihen ç‟kanë në barqe dhe lëkura”.2 

Lloji i tretë i ndëshkimit është: “Për ata ka kamxhikë prej 

hekuri.”.3  Me një fjalë, për ta janë përgatitur kamxhikë prej 

hekuri djegës.  

                                                            
1 Fjala “el hamimu” do të thotë “ujë i valuar”. 
2 Fjala “jus'haru” (يص ر) vjen nga fjala “es sihr” (ص ر), e formës “kahr” (ق ر)  dhe do 

të thotë “shkrirje e dhjamit”. Ndërsa “es sihr” (الص ر), sipas formës “fikër” (فكر), do 

të thotë “dhëndër”. 
3 Fjala “el mekaimu” është shumësi i “makmau” (مقمع) sipas formës “member” (منرب) 
dhe do të thotë “kamxhik” ose “shkop prej hekuri”, me të cilin goditen fajtorët 
si ndëshkim. 
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Lloji i katërt: Sa herë që do të përpiqen të dalin nga ankthi i 

zjarrit, ata do të rikthehen në të (e do t‟u thuhet): “Shijoni 

dënimin me djegie të tmerrshme!”. Me fjalë të tjera, sa herë do të 

duan të dalin nga Xhehennemi për të shpëtuar nga dhimbjet dhe 

brenga e tij, ata rikthehen rishtazi aty dhe u thuhet “shijoni 

torturën e djegies”.  

Ajeti që pason, e qartëson pozitën e besimtarëve të mirë, 

duke përdorur mënyrën e krahasimit, me qëllim që nëpërmjet saj 

të zbulojë pozitën e këtyre dy grupeve. Këto ajete ekspozojnë këtu 

pesë lloje shpërblimesh për besimtarët: “S‟ka dyshim se ata që 

besojnë dhe bëjnë vepra të mira, All‟llahu i fut në kopshte, 

nëpër të cilat rrjedhin lumenj.”. 

Në kundërshtim me llojin e parë që përfundonin në zjarrin 

e Xhehennemit, shohim se ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra 

të mira, gëzojnë të mirat e kopshteve të Xhennetit në brigjet e 

lumenjve. Ky është shpërblimi i parë. Ndërsa për rrobat dhe 

zbukurimet e tyre, ajeti thotë: “Ata do të stolisen me byzylykë të 

artë dhe inxhi e rrobat e tyre do të jenë prej mëndafshi.”.1 Këto 

dy shpërblime, All‟llahu ua dhuron edhe robërve të Tij në 

Xhennet. Ai u dhuron atyre rrobat më të mira, nga të cilat u 

privuan në këtë botë dhe i zbukuron me byzylykë të artë, nga të 

cilët u privuan në jetën e parë, sepse ato mund t‟i godisnin ata me 

mendjemadhësi dhe shkujdesje, gjë që mund të shërbente si shkak 

për privimin dhe varfërimin e të tjerëve. Ndërsa në Xhennet 

përfundon ky privim dhe besimtarëve u lejohen rrobat prej 

mëndafshi dhe zbukurimet e të tjera të këtij lloji. Natyrisht, për 

                                                            
1 Fjala “esauiru” - “byzylykë” është shumësi i “esuretun” sipas formës 

“meshuretun”, që vetë kjo është shumës i fjalës “siarun” (سوار) sipas formës 

“kitabun” dhe do të thotë “këmesë”. 
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jetën e Botës Tjetër do të ketë koncepte më të larta sesa i mendonin 

në këtë botë të ulët, sepse parimet e jetës dhe kuptimet e saj do të 

jenë të ndryshme në këtë botë nga ajo në Botën e Përtejme. 

(Mendojeni mirë këtë).  

Së fundmi, dhurata e katërt dhe e pestë që ua jep All‟llahu 

besimtarëve të mirë, ka karakter shpirtëror. “Ata qenë udhëzuar 

drejt fjalës së mirë.”. Një bisedë që rrit frymën dhe shprehje që 

nxisin vitalitetin e njeriut, fjalë plot pastërti  dhe sinqeritet që e 

çojnë shpirtin drejt shkallës së perfeksionimit dhe i mbushin 

zemrat me gëzim dhe hare “në rrugën e Atij që është i Denjë për 

t‟u lavdëruar”.1 Kështu, ata udhëhiqen në rrugën e drejtë të 

All‟llahut të Lavdërueshëm, që e meriton të lavdërohet, në rrugën 

e njohjes së All‟llahut dhe të afrimit moral dhe shpirtëror me Të, 

në rrugën e dashurisë dhe të mirënjohjes.  

Është e vërtetë se All‟llahu i udhëheq besimtarët në këtë 

rrugë që mbaron tek shkalla më e lartë e kënaqësisë shpirtërore. 

Në një tregim të përmendur nga Ali Bin Ibrahim 

(komentues i njohur) në shpjegimin e tij, lexojmë se qëllimi i 

përdorimit të “fjalës së mirë” ( القول من الط ب ) është njësimi dhe 

besnikëria, ndërsa përdorimi i “rruga e  lavdëruar” ( احلم د الصراط ) 

është mbretërimi dhe konfirmimi i kujdestarisë së udhëheqësve 

                                                            
1 Fjala “el hamîdu” - i Lavdëruari, do të thotë “el mahmudu” - i Lavdëruari 
dhe përdoret për ata që e meritojnë lavdërimin. Këtu me këtë kihet parasysh 
All‟llahu i Lartësuar. Mbi këtë bazë, “es siratul hamijd” do të thotë “rruga drejt 
një vendi të afërt me All‟llahun e Madhërishëm”. Siç kanë thënë disa, “el 

hamid” (i Lavdëruari) është cilësor i rrugës. Kështu që kuptimi i kësaj është: 
Ata udhëhiqen nga rruga që e meriton gjithë vlerësimin dhe lavdërimin (El 
Alusij në “Ruhul Bejan”), pavarësisht se kuptimi i parë duket më i drejtë. 
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shpirtërorë (Natyrisht, ky është një nga kuptimet më të qarta të 

ajetit). 

Siç rezulton nga shprehjet e ndryshme të ardhura në ajetet 

e mëparshme si dhe të shkakut të zbritjes së tyre, një ndëshkim i 

vështirë e pret një grup të veçantë prej jobesimtarëve, të cilët i 

kundërvihen me kokëfortësi All‟llahut dhe përpiqen të fusin në 

humbje të tjerët. Ata janë persona nga udhëheqësit e 

jobesimtarëve, siç ishin ata që erdhën në betejën e Bedrit për t‟u 

matur me Aliun (Paqja qoftë mbi të!), Hamza Bin Abdul Muttalib 

dhe Ubejda Bin El Harith (All‟llahu qoftë i kënaqur me ta!). 
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Ajeti 25  

 

                      

                           

              

 

Vërtet, ata që nuk besojnë dhe pengojnë njerëzit nga rruga e 

All‟llahut dhe nga Xhamia e Shenjtë, të cilën Ne e kemi bërë të 

njëjtë për të gjithë njerëzit, si për vendasin ashtu edhe për atë 

që vjen nga tjetër vend dhe, ata që synojnë ta përdhosin 

(Xhaminë), me të keqe, Ne do t‟i bëjmë të shijojnë dënim të 

dhembshëm. 

 

 

Komentimi 

 

Ata që pengojnë nga Xhamia e Shenjtë e All‟llahut 

Ajetet e kaluara flisnin për të gjithë jobesimtarët, ndërsa ky 

ajet thekson se midis tyre ekziston një grup i veçantë që bëri 
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shumë shkelje dhe kreu mëkate të mëdha që lidheshin me 

Xhaminë e Shenjtë dhe me ceremonitë madhështore të Haxhit.  

Ky ajet fillon: “Vërtet, ata që nuk besojnë dhe i pengojnë 

njerëzit nga rruga e All‟llahut” si dhe i pengojnë dhe i ndalojnë 

besimtarët nga qendra e madhërishme e njësimit: “dhe nga 

Xhamia e Shenjtë, të cilën Ne e kemi bërë të njëjtë për të gjithë 

njerëzit, si për vendasin ashtu dhe për atë që vjen nga një tjetër 

vend”, domethënë për ata që banojnë aty dhe për ata që e synojnë 

nga vende të largëta. 

“Dhe, ata që synojnë ta përdhosin (Xhaminë) me të keqe, 

Ne do t‟i bëjmë të shijojnë dënim të dhimbshëm.”  

Me një fjalë, kushdo që dëshiron të devijojë nga e vërteta në 

këtë tokë të shenjtë dhe që bën padrejtësi e tirani, Ne do ta bëjmë 

atë të shijojë ndëshkim të dhimbshëm. 

Kjo lloj shtrese jobesimtarësh kryen tre krime të rënda, 

përveç se mohonin të Vërtetën. Këto tre krime ishin: 

1- Pengimi i njerëzve nga rruga e All‟llahut, e besimit tek 
Ai dhe e nënshtrimit ndaj Tij. 

2- Pengimi i tyre nga haxhillëku në Shtëpinë e Shenjtë të 
Zotit dhe hamendësimi se ata kishin privilegjin në dallim nga të 
tjerët. 

3- Ushtrimi i padrejtësisë prej tyre dhe kryerja e mëkatit në 
këtë tokë të shenjtë. All‟llahu i ndëshkon ata me dënim të 
dhimbshëm. 
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Hulumtime 

 

1- Fjala “kefere” (كفر) - mohoi fenë, ka ardhur në formën e 

foljes së kohës së shkuar. Fjala “es saddu” (الصد) - pengim - nga 

rruga e All‟llahut, ka ardhur në formën e foljes së kohës së tashme, 

duke aluduar për qenien e tyre të pafe që më parë dhe se 

mashtrimi i njerëzve prej tyre ka qenë një punë e tyre e 

përhershme. Thënë ndryshe: Shprehja e parë tregon për besimin e 

tyre të gabuar, që është diçka e qëndrueshme dhe e përhershme, 

ndërkohë që shprehja e dytë tregon punën e tyre të vazhdueshme, 

që është pengimi nga rruga e All‟llahut.  

2- Me fjalën “pengim” kihet parasysh pengimi nga rruga e 

All‟llahut, e çdo veprimi që pengon besimin e njerëzve dhe që i 

largon ata nga bërja e çdo pune të dobishme. Ky kuptim i gjerë 

përfshin programet propogandistike dhe praktike që synonin 

mashtrimin dhe largimin nga rruga e drejtë dhe nga veprat e 

dobishme.  

3- Të gjithë njerëzit janë të barabartë në këtë vend faltoreje. 

  Në lidhje me shprehjen “si për vendasin ashtu dhe për 

atë që vjen nga një tjetër vend”, janë dhënë kuptime të ndryshme 

nga komentuesit. Disa prej tyre kanë shkuar deri aty sa të thonë se 

ajo që nënkuptohet këtu, është se të gjithë njerëzit janë të 

barabartë në këtë vend ku njësohet All‟llahu dhe se nuk ka të 

drejtë askush të pengojë kryerjen e haxhit nga njerëzit dhe të 

adhurimit të tyre pranë Shtëpisë së Shenjtë të All‟llahut.  
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Të tjerë i kanë dhënë kësaj shprehjeje një kuptim më të 

gjerë, dhe pikërisht që njerëzit jo vetëm që janë të barabartë në 

kryerjen e riteve, por gjithashtu edhe në përfitimin nga toka dhe 

nga shtëpitë që e rrethojnë Qabenë për efekt pushimi dhe kryerjen 

e nevojave të tjera të tyre. Prandaj disa juristë (fukaha) e kanë bërë 

haram blerjen, shitjen dhe dhënien me qera të shtëpive në Mekën 

e Nderuar, duke e marrë ajetin e kaluar si një provë për atë që 

mendojnë.   

Ndërkohë, transmetimet islame kanë përmendur se nuk 

duhet të mos lejohet qëndrimi i pelegrinëve të haxhit në Shtëpinë 

e Shenjtë të All‟llahut, në shtëpitë e Mekës, ndërsa disa e kanë 

ndaluar atë e disa të tjerë e konsideronin si të padëshiruar.   

Në një letër që Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i dërgonte 

valiut të Mekës, Kath'am bin El Abbasit, në shpjegim të këtij ajeti, 

thuhet: “Urdhëro banorët e Mekës që të mos marrin para‟ nga bujtësit. 

All‟llahu i Madhërishëm thotë: “si për vendasin ashtu dhe për atë 

që vjen nga një tjetër vend”, si ata që jetojnë e banojnë në të, ashtu 

dhe ata që vijnë nga vende të tjera për të kryer haxhin dhe nuk janë 

banorë të saj”1. 

Në një transmetim tjetër të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi 

të!), në shpjegim të këtij ajeti, thuhet: “Meka nuk kishte asnjë derë. I 

pari që vuri në derën e tij dy kanate ishte Muavije Bin Sufjan. Asnjëri 

nuk duhet t‟i privojë haxhinjt asgjë nga shtëpitë dhe bujtinat e saj”2.  

Transmetimet kanë përmendur se pelegrinët e Shtëpisë së 

Zotit kanë të drejtë të përdorin shtëpitë që rrethojnë Qabenë. Ky 

                                                            
1 “Nehxhul Belega”, letra 67. 
2 “Et Tehdhibu”, vëllimi 5, f. 420. 
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gjykim lidhet në mënyrë të ngushtë me hulumtimin tonë të 

ardhshëm se: Cili është qëllimi me fjalën “Xhamia e Shenjtë” në 

këtë ajet? A është qëllimi vetëm për Qabenë, apo përfshin të gjithë 

Mekën?  

Nëse pranojmë pikëpamjen e parë, atëherë ajeti i kaluar 

nuk përfshin shtëpitë e Mekës. Nëse do t‟i përfshinte, atëherë 

çështja e ndalimit të shitjes, blerjes dhe dhënies me qera të 

shtëpive të Mekës për pelegrinët e Haxhit mbetet për t‟u studiuar. 

Por ky problem nuk është i sigurtë në burimet e fik‟hut, në 

studimet dhe shpjegimet. Të mendosh për ndalimin e tyre është 

diçka e vështirë. A ka gjë më të lavdëruar për banorët e Mekës 

sesa t‟u jepnin të gjitha lehtësitë e mundshme pelegrinëve të 

Haxhit në Shtëpinë e Shenjtë të Zotit dhe të mos merrnin për vete 

privilegje në dëm të pelegrinëve të Haxhit, qofshin këto edhe për 

shtëpitë e tyre? Me sa duket, transmetimet që kanë ardhur në 

“Nehxhul Belaga” ose në burime të tjera, nuk aludojnë për këtë 

çështje.  

Thënia në lidhje me privimin nuk gëzon mbështetje të gjerë 

midis fakihëve shi‟itë dhe synitë (Për informim referojuni vëllimit 

të 20-të të “Xheuãhiru El Kelam”, f. 48 dhe të tjerat që pasojnë në 

lidhje me rregullat e Minasë).  

Asnjëri nuk ka të drejtë që ta paraqesë veten si mbrojtës të 

shenjtërisë së All‟llahut, apo me cilësime të tjera të këtij lloji, duke 

ua sjellë ngushtë pelegrinëve të Haxhit në Shtëpinë e Zotit, apo 

për ta marrë Haxhin dhe shtëpinë si bazë për t‟u bërë i njohur apo 

për të realizuar dëshirat e tij.  
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4- Disa kanë thënë se ajeti përmbledh Qabenë dhe të gjitha 

pjesët e Xhamisë së Shenjtë. Të tjerë kanë thënë se ai vë në dukje të 

gjitha anët e Mekës, duke sjellë si provë ajetin e parë të sures “El 

Isra‟”, që i dedikohet Miraxhit (Ngjitja në qiell natën) të Profetit 

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

Përmbajtja e këtij ajeti është se fillimi i Miraxhit nisi nga Xhamia e 

Shenjtë. Ndërkohë që historianët kanë thënë se Miraxhi filloi nga 

shtëpia e Hatixhesë, ose te zona e Ebu Talibit, ose nga shtëpia e 

Ummu Hani. Si do që të jetë, ajo që nënkuptohet me “Xhaminë e 

Shenjtë” është e tërë Meka.1  

Por fillimi i Miraxhit të Profetit (Paqja dhe bekimi i All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk është e sigurtë se ka nisur 

jashtë Xhamisë së Shenjtë dhe ka mundësi të jetë nga kjo xhami, 

por ne nuk kemi prova për ta kundërshtuar atë që duket në këtë 

ajet. Prandaj ky ajet ka parasysh vetë Xhaminë e Shenjtë.  

Nëse nga leximi i transmetimeve të kaluara arrijmë në 

konkluzionin se këto ajete dëshmojnë për barazi të njerëzve në 

shtëpitë e Mekës dhe se ky gjykim është i pëlqyer, atëherë nuk ka 

ndonjë pengesë që të zgjerohet tematika e të përfshijë atë që i 

përshtatet asaj. (Mendojeni mirë.) 

5- Fjala “el ilhad” nga ana gjuhësore do të thotë “devijim 

nga kufiri i blancës”. Për këtë ajo përdoret edhe për gropën në anë 

të varrit, ku fjala “lehdun” (varr) bie jashtë cakut të mesit.  

Për këtë, shprehja “ilhad bi dhulmin” ka për qëllim ata që 

kanë dalë nga caku i balancimit duke bërë padrejtësi; ata që 

kryejnë shkelje në atë tokë të shenjtë. Disa e kanë kufizuar 

                                                            
1 “Kenzul Urfan”, vëllimi 1, f. 335. 
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kuptimin e padrejtësisë këtu me mosbesim. Të tjerë kanë thënë se 

ajo do të thotë lejim i gjërave të ndaluara. Të tjerë kanë thënë se 

padrejtësia këtu ka kuptim të gjerë dhe përfshin çdo mëkat dhe 

vepër të ndaluar. Këtu futet edhe sharja ndaj një personi më të ulët 

se ai që shan. Ata kanë thënë se kryerja e çdo gabimi e mëkati në 

këtë tokë të shenjtë, ka ndëshkim të rëndë.  

Në një transmetim të Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), në 

përgjigje të njërit prej shokëve të tij rreth këtij ajeti, thuhet: “Çdo 

padrejtësi që njeriu ia bën vetes në Mekë, si: vjedhja, padrejtësia ndaj 

tjetrit, apo ndonjë padrejtësi tjetër, unë mendoj se ai është heretik. 

Gjithashtu, ai e ndalonte që të banonte në Haram (Xhaminë e Shenjtë)”1  

Janë përmendur edhe transmetime të tjera që përmbajnë 

këtë kuptim dhe që harmonizohen me pamjen e jashtme të ajetit. 

Mbi këtë bazë, disa fakihë, në lidhje me atë që kryen gjynah në 

Xhaminë e Mekës, mendojnë se përveç dënimit që ka caktuar 

Sheriati, nevojitet ndëshkim tjetër, duke marrë si dëshmi për këtë 

shprehjen “Ne do t‟i bëjmë të shijojnë dënim të dhimbshëm.”.2 

Nga kjo del qartë se kufizimi që i bëjnë këtij ajeti me 

ndalimin e monopolizimit apo moshyrjen në zonën e Shenjtë pa 

ihram, nuk kishte qëllim tjetër veçse sqarimi i të vërtetës së këtij 

ajeti. Përndryshe, ne nuk kemi ndonjë provë për ta kufizuar 

kuptimin e këtij ajeti që përmban kuptime të gjera.  

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëllimi 3, f. 482, fundi i ajetit në studim. 
2 “Kenzul Urfan”, vëllimi 1, f. 335. 
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Ajetet 26 – 28 

 

                              

                      

                   

                            

                                

 

“Kujtoje kur Ne vendosëm për Ibrahimin vendin e Faltores 

(duke e urdhëruar): 'Mos më shoqëro asgjë (në adhurim) dhe 

pastroje Shtëpinë Time (nga idhujtaria), për ata që vijnë rrotull 

saj (në shenjë adhurimi) dhe për ata që rrinë në këmbë, përkulen 

dhe bien në sexhde duke u falur.‟” 

“Thirri njerëzit për haxhillëk: ata do të vijnë në këmbë dhe me 

deve prej të gjitha viseve të largëta.” 

“Që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të përmendin Emrin e 

All‟llahut në ditët e caktuara mbi kafshët (për kurban), të cilat 

ua ka dhuruar Ai. Hani nga ato (mishin) dhe ushqeni nevojtarin 

e varfër!” 
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 Komentimi 

 

Thirrja e përgjithshme për Haxh 

 Ajeti i kaluar trajtonte çështjen e Xhamisë së Shenjtë dhe të 

pelegrinëve të Haxhit në shtëpinë e All‟llahut, ndërsa këto ajete do 

të paraqesin ndërtimin e Qabesë nga Ibrahimi i sinqertë (Paqja 

qoftë mbi të!), domosdoshmërinë e Haxhit dhe filozofinë e tij si dhe 

disa ligje të këtij ibadeti madhështor. Me fjalë të tjera: Ajeti i 

kaluar ishte parathënie për studimet e ndryshme që i trajtojnë 

ajetet që vijnë, duke filluar me historinë e rindërtimit të Qabesë 

“Kujtoje, kur Ne vendosëm për Ibrahimin vendin e Faltores”, që 

do të thotë: “kujto se si ia përgatitëm Ibrahimit vendin e Qabesë, 

që të bënte ndërtimin e saj”.  

 Fjala “beuue'e” (بّوأ) vjen nga fjala “beuaaun” (بواا) që do të 

thotë “tokë e rrafshët”; pastaj përfundimisht me këtë emër u quajt 

“përgatitja e vendit”.  

 Ky ajet, sipas komentuesve, do të tregojë se All‟llahu e 

udhëdrejtoi Ibrahimin (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) drejt vendit 

të Qabesë pasi qe shkatërruar nga tufani që goditi Nuhun (Paqja e 

All‟llahut qoftë mbi të!) dhe pasi ishin zhdukur gjurmët e saj. 

Ndoshta fryu një erë e fuqishme që e fshiu dheun dhe i zbuloi  

bazat e Shtëpisë, ose All‟llahu dërgoi një re që e nxiu vendin e 

Shtëpisë, ose me ndonjë mënyrë tjetër All‟llahu i zbuloi Ibrahimit 

(Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) bazat e Qabesë, kështu që ai dhe biri 
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i tij Ismaili (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) filluan rindërtimin e 

Shtëpisë së Shenjtë të Zotit.1  

 Ajeti fisnik shton se kur mbaroi ndërtimi i Shtëpisë, 

Ibrahimit iu urdhërua: “Mos më shoqëro asgjë (në adhurim) dhe 

pastroje Shtëpinë Time (nga idhujtaria), për ata që vijnë rrotull 

saj (në shenjë adhurimi) dhe për ata që rrinë në këmbë, përkulen 

dhe bien në sexhde, duke u falur.”. 

 Detyra e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) ishte 

pastrimi i Shtëpisë dhe i rrethinave të saj nga çdo gjë e pistë, e 

dukshme apo e padukshme, nga çdo idhull apo shfaqje e 

idhujtarisë, me qëllim që adhuruesit e të Gjithëmëshirshmit t‟i 

drejtonin zemrat dhe shikimin e tyre vetëm nga Ai, i 

Madhërishmi, në këtë vend të pastër dhe të kryenin ritet fetare më 

të rëndësishme në këtë copë toke të bekuar: që janë tavafi 

(rrotullimi rreth Qabes) dhe falja në një ambjent të sigurtë, të cilin 

nuk e tollovit asnjë lloj politeizmi.  

 Ajeti vë në dukje tre shtyllat bazë të faljes: El Kijam 

(qëndrimi drejt në këmbë), er rukuu (përkulja) dhe sexhdja (rënia 

me ballë në tokë) në bazë të një rregulli, sepse shtyllat e tjera 

mbeten në hije në krahasim me këto. Disa komentues thonë se “el 

kaimine” (qëndruesit në këmbë) këtu do të thotë “ata që qëndrojnë 

në Mekë”, por duke parë se çështja e rrotullimit (Tavafit), 

gjunjëzimit dhe e sexhdes vijnë para fjalës “el kaimin” (qëndruesit 

në këmbë), na sqarohet se qëndrimi drejt në këmbë (el kijam) këtu 

do të thotë “bërje gati për falje”. Këtë kuptim kanë zgjedhur një 

                                                            
1 Mund t‟i ktheheni leximit të mënyrës se si u ndërtua Qabeja në shpjegimin e 
ajetit 127 të sures “El Bekare”, ashtu siç e trajtuam atë edhe në shpjegimin e 
ajetit 96 të sures “Ali Imran”. 
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numër i madh komentuesish shi‟itë e synitë, apo e kanë 

transmetuar duke e konsideruar si shpjegim të tij. 

 Fjala “rekkea” (ركَّع) është shumësi i fjalës “er rakiu” (الراكع) dhe 

fjala “es suxhud” (السجود) është shumësi i fjalës “saxhidun”  (س جد). Pas 

tyre nuk ka asnjë “uaun” (dhe) bashkimi, por janë përmendur si 

cilësorë për të afruar këto dy shprehje.  

 Pas përgatitjes së Shtëpisë për adhurim, All‟llahu i 

Madhërishëm e urdhëroi Ibrahimin (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!): 

“Thirri njerëzit për Haxhillëk: ata do të vijnë në këmbë dhe me 

deve prej të gjitha viseve të largëta.”. 

 Fjala “edh‟dhin” vjen nga fjala “el edhan” domethënë “el 

I‟lan” njoftim, thirrje. Fjala “rixhãl” është shumës i fjalës “ raxhil” 

ose “ecës (   َم) . Fjala “ed damiru” do të thotë kafshë e dobët. Fjala 

“el fexhxh” në origjinë do të thotë distancë midis dy malesh, 

pastaj u përdor për rrugët e gjera; fjala “amîk” do të thotë “i 

largët”. 

 Në një transmetim të Ali bin Ibrahimit të ardhur në 

shpjegimin e tij, thuhet se kur Ibrahimi (Paqja e All‟llahut qoftë mbi 

të!) mori këtë urdhër të All‟llahut, ai tha: “Thirrja ime nuk shkon 

tek veshët e njerëzve”. I Madhërishmi iu përgjigj: Ti duhet të 

thërrasësh kurse detyra Ime është t‟i njoftoj. Atëherë, Ibrahimi u 

ngjit në vendin e faljes, vuri duart në vesh dhe tha: “O njerëz, juve 

ju është obliguar haxhi në Shtëpinë e Vjetër! Përgjigjjuni Zotit 

tuaj!” All‟llahu i Madhërishëm, nga ana e Tij, e dërgoi thirrjen e tij 

në veshët e të gjithë njerëzve, përfshirë edhe ata që ndodheshin në 

palcën e baballarëve të tyre dhe në mitrat e nënave të tyre dhe 

përsëritën: “O All‟llah! Ja unë qëndroj para Teje i nënshtruar”. Të 



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

294 

gjithë ata  që marrin pjesë në ritin e Haxhit, që nga ajo kohë e deri 

në Ditën e Kiametit, janë nga ata që  iu përgjigjën thirrjes së 

Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!).1 

 Ajeti përmend së pari pelegrinët këmbësorë (që ecin në 

këmbë) të Haxhit, pastaj ata që vijnë hipur (kalorës), sepse të parët 

kanë një pozitë më të preferuar tek All‟llahu për shkak të 

vështirësive që kalojnë gjatë udhëtimit, që janë më të mëdha se 

vështirësitë e të tjerëve. Për këtë shkak, i Dërguari i All‟llahut 

(Paqja dhe bekimi i All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

thënë: “Haxhiut kalorës, për çdo hap që bën deveja e tij, i takojnë 

shtatëdhjetë të mira. Haxhiut në këmbë, për çdo hap që bën,  i takojnë 

shtatëqind të mira”.2 

 Ose, kjo pozitë ka ardhur për të përcaktuar rëndësinë e 

Haxhit në Shtëpinë e Shenjtë të All‟llahut, që duhet të realizohet 

me çdo mënyrë dhe me të gjitha mundësitë dhe jo të presë mjet 

udhëtimi për ta kryer atë.  

 Ndërsa shprehja “dãmir” do të thotë “kafshë e dobët”, në 

shenjë theksimi se kjo rrugë e dobëson kafshën, sepse ajo kalon 

shkretëtira të thata e djegëse, pa bimësi e pa ujë, por e gatshme të 

përballojë vështirësitë në këtë rrugë.  

Ose mund të kihet parasysh se pelegrinit të Haxhit i duhet një kalë 

i fuqishëm, i shpejtë dhe i durueshëm, elegant dhe i dobët, i 

mësuar të ecë nëpër të tilla rrugë. Në këtë rrugë nuk ka dobi nga 

                                                            
1 Shkurtimisht,  nga shpjegimi i Ali Bin Ibrahim,  siç e ka transmetuar “Nuruth 
Thekalejn”, vëllimi 3,  faqe 488,  El Alusij në “Ruhul Meanij”,  El Fakhru Razij 
në “El Kebijr”, fundi i ajetit ne studim me pak ndryshim. 
2 Tefsiri “Ruhul Meanij”; “Mexhmaul Bejjan”  dhe tefsiri “El Kebijr”. 
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një kafshë delikate. (E po kështu, edhe njerëzit e mësuar me bollëk 

nuk mund ta bëjnë këtë rrugë.) 

 Ndërsa shprehja “prej të gjitha vendeve të largëta” është 

aludim për drejtimin e haxhilerëve për në Qabe, jo vetëm nga 

vende të afërta, por ky rit përfshin edhe haxhilerë nga vende të 

largëta. Fjala “kul‟lu” ( ُكلُّض) nuk do të thotë këtu “tejkalim mase” 

apo “përgjithësim”, por “sasi e madhe”.  

 Komentuesi i njohur Ebu Fetuh Err Rrazi, në tefsirin e tij 

për këtë ajet, përmend jetën emocionuese të një burri me emrin 

“Abul Kasim Bishr Bin Muhammed”. Ai thotë: Gjatë tavafit pashë 

një plak të dobët, tek i cili dukeshin gjurmët e udhëtimit dhe 

lodhja ishte vizatuar në tiparet e ballit të tij. Iu afrova dhe e pyeta 

se nga ishte. M‟u përgjigj se ishte nga një rrugë (luginë) e largët, 

që zgjati pesë vjet për ta bërë. “U bëra plak i dobët nga lodhja e 

madhe e udhëtimit dhe vuajtjet e tij”. I thashë: “Për Zotin, kjo 

është vuajtje, por është nënshtrim i sinqertë dhe dashuri e thellë 

për All‟llahun e Lartësuar”1.  

 Vërtet, tërheqja e Shtëpisë së Shenjtë të All‟llahut është e 

atillë, saqë i bën zemrat të mbushen me besim dhe synojnë drejt 

saj nga të gjitha anët, qofshin këto të afërta apo të largëta. Ajo 

tërheq të riun dhe të vjetrin, të voglin dhe të madhin, nga të gjithë 

popujt dhe vendet, të afërt apo të largët. Të gjithë i përgjigjen 

All‟llahut dhe vijnë tek ajo shfaqje madhështore dhe e pastër e 

ekzistencës së All‟llahut, për ta parë me sytë e tyre atë Tokë të 

                                                            
1 Tefsiri “Ruhul Xhinan”,  ajeti në studim. 
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Shenjtë, për të ndjerë mëshirën e Tij, e cila nuk ka kufi, nga 

thellësitë e qenies së tyre.1 

 Ajeti që pason trajton filozofinë e Haxhit me një shprehje 

konçize, por me kuptime të shumta. Në të thuhet: “që të 

dëshmojnë dobitë e tyre”, që do të thotë se njerëzit duhet të 

kryejnë Haxhin në këtë Tokë të Shenjtë, për të parë me sytë e tyre 

dobitë që ka në të.  

 Komentuesit kanë përmendur se fjala “dobitë” që ka ardhur 

në ajet, ka shumë kuptime, por siç del nga ajeti, ajo nuk ka ndonjë 

kufizim në kuptimet e saj. Ajo përfshin të gjitha dobitë, bekimet, 

përfitimet materiale dhe çdo të ardhur personale dhe shoqërore, të 

gjitha çështjet politike, ekonomike dhe morale. A ka më mirë për 

myslimanët sesa të drejtohen nga të gjitha anët e botës për në 

Mekë, për të parë këto dobi?! Është vërtet një shprehje shumë e 

bukur! A ka më bukur sesa All‟llahu t‟i bëjë ata dëshmitarë të 

dobive, të përfitimeve të tyre e të shohin me sy atë që e kanë 

dëgjuar me veshë?! 

 I tillë është edhe transmetimi që përmendet në librin e “El 

Kafij” i përcjellë nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) në përgjigje 

të një sqarimi të kërkuar nga Rabia bin Khajthem në lidhje me 

                                                            
1 Dijetari i nderuar El Al‟lamatu Esh Sha'rauij (All‟llahu e mëshiroftë! ) thotë se 
kjo nuk është ndonjë gjë e habitshme për ata që vijnë në Mekë nga Andaluzia 
apo Maroku, nga krahinat e thella të Kinës apo Australisë, ku udhëtimi i tyre 
kërkon një kohë të gjatë, që shkon deri në disa muaj, në vartësi të mjeteve të 
transportit që përdoreshin në atë kohë,  dhe pavarësisht nga fakti se rrugët 
ishin të pasigurta, plus që disa prej të apasionuarve pas Shtëpisë së Zotit 
bëheshin pre e e vjedhjeve, duke u detyruar të punonin për të mbledhur 
shpenzimet e pjesës së mbetur të rrugës për në Shtëpinë e Shenjtë të Zotit. 
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fjalën “dobitë”, i cili i pyeti: “Dobitë të kësaj bote apo të Botës së 

Përtejme?” Imami iu përgjigj: “Të të dyjave”.1 

Ne do ta trajtojmë gjerësisht shpjegimin e përfitimeve në 

vërejtjet tona mbi këtë ajet, në dashtë Zoti. 

Pastaj ajeti shton: “dhe të përmendin Emrin e All‟llahut në 

ditët e caktuara mbi kafshët (për kurban), të cilat ua ka dhuruar 

Ai”, që do të thotë se myslimanët duhet të kryejnë Haxhin në 

Shtëpinë (e Shenjtë) dhe të bëjnë kurban bagëtinë që ua ka 

dhuruar All‟llahu, si dhe të kujtojnë emrin e All‟llahut gjatë therjes 

së tyre në ditët e caktuara dhe të njohura. Meqë vëmendja 

kryesore gjatë riteve të Haxhit përqendrohet në rastet kur lidhet 

njeriu me Zotin e tij për të pasqyruar thelbin e këtij adhurimi 

(ibadeti) madhështor, ajeti i përmendur e kufizon paraqitjen e 

kurbanit vetëm me përmendjen e emrit të All‟llahut për kurbanët, 

që është një nga kushtet e pranimit të tij nga i Shumëlarti 

Fuqiplotë. Kjo përmendje është tregues i drejtimit të Haxhit 

tërësisht nga All‟llahu, kur i paraqet flijimin, dhe qëllimi i tij 

kryesor është të fituarit e pëlqimit të All‟llahut dhe e pranimit prej 

Tij të kurbanit. Po ashtu, përfitimi nga mishi i kurbanit mbetet në 

kuadrin e këtij drejtimi.  

Në realitet, paraqitja e kurbanëve konsiderohet si shenjë e 

shpalljes së Haxhit dhe e gatishmërisë së njeriut për të sakrifikuar 

edhe veten e tij në rrugën e All‟llahut, në rrugën që u përmend në 

historinë e Ibrahimit (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!) dhe të 

përpjekjes së tij për të flijuar djalin e tij, Ismailin (Paqja e All‟llahut 

qoftë mbi të!). Pelegrinët e Haxhit, me këtë vepër, shpallin 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëllimi 3, faqe 488, transmetuar nga libri “El 
Kafi”. 
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gatishmërinë e tyre për preferencë dhe sakrificë në rrugën e 

All‟llahut, qoftë edhe me jetën e tyre.  

Sidoqoftë, Kur'ani me këto fjalë e mohon mënyrën e 

idhujtarëve, të cilët përmendnin emrat e idhujve që adhuronin për 

kurbanët e tyre, për t‟i kaluar këto rite njësuese në rite idhujtarie 

dhe mosbesimi ndaj All‟llahut. Në fund të ajetit thuhet: “Hani nga 

ato (mishin) dhe ushqeni nevojtarin e varfër.”. 

 Po ashtu, qëllimi i përmendjes së emrit të All‟llahut në “në 

ditët e caktuara”, që janë shprehjet: “All‟llahu Ekber” dhe “El 

hamdu Lil‟lahi Rab‟bil Alemin” (“Zoti është më i Madhi” dhe 

“Falenderimi i takon All‟llahut, Zotit të botëve”), bëhet meqë ato 

janë nga të mirat që na janë dhënë prej të mirave të pallogaritura, 

sidomos kafshët që na ka dhuruar dhe nga të cilat përfitojmë në 

jetën tonë nga të gjitha pjesët e trupave të tyre.1 

 

 

Hulumtime  

 

1- Cilat janë ditët e caktuara? 
 Në ajetet e kaluara, All‟llahu i Lartësuar dhe i 

Madhërishëm na urdhëronte që ta kujtojmë Atë “në ditët e 

                                                            
1 Në shpjegimin e parë (përmendja e emrit të All‟llahut gjatë therjes së 

therorëve është “ala” (على) për efekt superioriteti. Ndërsa në shpjegimin e dytë 

(përmendja absolute e emrit te All‟llahut të Madhërish. në këto ditë) fjala “ala” 

 do të thotë “me qëllim që”. Ndryshimi midis këtyre dy shpjegimeve është i (على)

madh dhe për të do të flasim tek shënimet  
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caktuara”. Kjo ka ardhur gjithashtu në suren “El Bekare”,  në 

ajetin 203, në një formë tjetër: “Dhe madhëroni All‟llahun në (tre) 

ditët e caktuara  (të teshrikut).”. Por cilat janë ditët e caktuara dhe 

a përputhen këto ditë në kuptimin e tyre apo jo? 

Komentuesit nuk kanë qenë në një mendje në lidhje me 

këto ditë, ashtu siç kanë pasur edhe kontradikta edhe në lidhje me 

historitë që janë treguar me këtë rast. Disa komentues që 

mbështeten në disa transmetime islame, mendojnë se “me ditët e 

caktuara” kuptohen dhjetë ditët e para të muajit “Dhul Hixhxheh”  

(muaji i 9-të i kalendarit hënor; shënim i përkthyesit). Ndërsa 

“ditët e kufizuara” (ادلعدودات األي م) janë “tre ditët e Teshrikut” 

domethënë: dita e njëmbëdhjetë, e dymbëdhjetë dhe e 

trembëdhjetë e muajit Dhul Hixhxheh, ditë në të cilat shkëlqejnë 

zemrat. 

Grupi i dytë i komentuesve janë mbështetur në 

transmetime të tjera dhe thonë se dy shprehjet tregojnë “ditët e 

Teshrikut”, që përfshijnë këto tre ditë, të cilave ndonjëherë u 

shtohet edhe dita e dhjetë ose dita e Festës së Kurban Bajramit.  

Shprehja “Por, edhe ata që nguten dhe rrinë vetëm dy ditë 

(në Mekë), nuk bëjnë gjynah”,1 e ardhur në suren “El Bekare”, 

provon se “ditët e Teshrikut” nuk janë më shumë se tre ditë, 

sepse nxitimi në to shkakton pakësim të ditëve të saj, duke u bërë 

vetëm dy ditë.  

Duke pasur parasysh se bërja kurban ka ardhur në ajetet që 

po studiojmë, pas kujtimit të ditëve të caktuara, dhe siç e dimë që 

paraqitja e kurbaneve bëhet në ditën e dhjetë të muajit Dhul 

                                                            
1 Surja "El Bekare",  ajeti 203 
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Hixhxhe, kjo konfirmon se ditët e caktuara  janë dhjetë ditët e para 

të muajit Dhul Hixhxhe që mbarojnë në ditën e festës së Kurban 

Bajramit. Mbi këtë bazë forcohet prova që paraqet shpjegimi i parë 

e që flet për ndryshimin e kuptimit të ditëve të caktuara dhe të 

ditëve të kufizuara.  

Duke marrë njësimin e kuptimeve që përmbajnë këto dy 

ajete, duket se më e mundshme në këtë çështje është thënia se dy 

ajetet tregojnë një objekt të vetëm dhe se qëllimi i tyre për t‟i 

kushtuar vëmendje përmendjes së All‟llahut në ditë të caktuara 

fillon nga data dhjetë e muajit Dhul Hixhxheh dhe mbaron me datë 

trembëdhjetë të tij. Është e natyrshme që një nga rastet kur duhet 

të përmendet emri i All‟llahut është koha kur bëhen kurbanët.1 

 

2- Përmendja e All‟llahut në tokën e Mina-së ( منى ) 

Në shumë transmetime thuhet se përmendja e All‟llahut në 

këto ditë është tekbiri i veçantë (thirrja “All‟llahu Ekber”). 

Përmendja bëhet pas mbarimit të faljes së namazit të ylesë 

(drekës), në ditën e Festës së Kurban Bajramit dhe përmendja e 

këtij tekbiri vazhdon në 15 namaze, domethënë mbaron pas faljes 

së namazit të sabahut të ditës së trembëdhjetë dhe bëhet si vijon: 

All’llahu Ekber! All’llahu Ekber! La ilahe il’lall Llah 

uall'llahu Ekber, All’llahu Ekber, ue lil'lahil hamd. All’llahu 

                                                            
1 Kështu bie ndryshimi midis këtyre dy grupeve të shpjeguesve përsa i përket 
shpjegimit të shprehjes “dhe përmend emrin e All‟llahut”,  ku e para e veçon 
përmendjen e emrit të All‟llahut me paraqitjen e kurbanëve, ndërsa tjetra e bën 
kuptimin e saj të përgjithshëm. Kështu që shpjegimi i parë bëhet gurë prove për 
shpjegimin e dytë dhe shpjegimi i dytë merr kuptim të gjërë e të përgjithshëm. 
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Ekber ala ma Hadana, All’llahu Ekber ala ma razakana min 

behimatil en'ami.”1 

 )All‟llahu është më i madhi, All‟llahu është më i madhi! S‟ka Zot 

përveç All‟llahut! All‟llahu është më i madhi, All‟llahu është më i madhi! 

Lavdia i takon All‟llahut, All‟llahu është më i madhi për rrugën e drejtë 

ku na çon! All‟llahu është më i madhi për kafshët që na ka dhënë për 

ushqim!( 

Disa transmetime thonë se tekbiri 15 herë është vetëm për 

ata që ndodhen në tokën e “Mina-së” në ditët e Haxhit. Ndërsa ata 

që ndodhen në zona të tjera, duhet ta përmendin tekbirin pas 

dhjetë faljesh. (Fillon pas faljes së namazit të drekës në ditën e 

Bajramit dhe mbaron me faljen e namzit të sabahut të ditës së 12-

të.)2 Transmetimet e veçanta të tekbirit janë një provë tjetër se 

përmendja në ajetet e mëparshme është e përgjithshme dhe jo e 

kufizuar me paraqitjen e kurbanëve, pavarësisht se ky kuptim i 

përgjithshëm e përfshin gjithashtu këtë kriter.  

 

3- Filozofia e thellë e Haxhit dhe vazhdimi i tij 

Ritet e Haxhit, ashtu si dhe adhurimet e tjera, kanë bekime 

jashtëzakonisht të shumta në psikologjinë e individit dhe të 

shoqërisë islame. Ato, nëse zhvillohen në përputhje me një rregull 

të saktë, mund të shkaktojnë në shoqëritë islame ndryshime të reja 

çdo vit.  

                                                            
1 Transmetimi i kaluar ka ardhur nga Imam Musa bin Xhafer (Paqja qoftë mbi të!) 
dhe përmendet në “Biharul Enuar”, vëllimi 99, faqe 306. 
2 “Biharul Enuar”, vëllimi 99, faqe 307. 
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Këto rite karakterizohen nga katër dimensione të 

rëndësishme: 

 

Së pari: Dimensioni moral i Haxhit  

Ana më e rëndësishme e filozofisë së Haxhit është 

ndryshimi moral për më mirë që ndodh tek njerëzit. Rituali i 

ihramit e largon njeriun në mënyrë të plotë nga çështjet materiale, 

nga privilegjet e dukshme, nga veshjet e shtrenjta, dhe ia ndalon 

kënaqësitë e tjera materiale. Një nga detyrat e haxhiut 

konsiderohet largimi i tij nga bota e materiales dhe futja në botën 

e dritës dhe të kthjelltësisë, të ngritjes e lartësimit shpirtëror. 

Njeriu, në mënyrë të papritur, çlirohet nga zgjedha e privilegjeve 

fiktive, nga pozitat, gradat dhe shenjat e tjera dalluese.  

Pas ritualit të ihramit, fillojnë me radhë ritet e tjera të 

Haxhit, gjatë të cilave forcohen dhe konsolidohen lidhjet 

shpirtërore të njeriut me Krijuesin e tij, minutë pas minute, duke 

bërë që ai të shkëputet nga e kaluara e tij e zezë, e mbushur me 

gabime dhe mëkate, dhe të lidhet me një të ardhme të qartë, plot 

dritë e kthjelltësi. Ritet e Haxhit zgjojnë tek njeriu, në çdo hap që 

bën, një vëmendje të madhe për Ibrahimin (Paqja e All‟llahut qoftë 

mbi të!), shkatërruesin e idhujve, për Ismailin (Paqja e All‟llahut 

qoftë mbi të!), i caktuar për flijim ndaj All‟llahut dhe për nënën e tij 

Haxhere (Paqja e All‟llahut qoftë mbi të!). Haxhilerëve iu qartësohen 

përpjekjet dhe sakrificat e tyre, për më tepër që toka e Mekës është 

tokë e të gjithëve. Xhamia e Shenjtë, Qabja, sidomos vendi i 

rrotullimet rreth saj, i kujtojnë haxhiut Profetin (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) si dhe udhëheqësit e 
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tjerë të mëdhenj të Islamit dhe luftën (xhihadin) e myslimanëve në 

fillimet e fesë. Kështu thellohet ky revolucion moral në atë masë 

saqë haxhiu në çdo qoshe të Xhamisë së Shenjtë dhe të tokës së 

shenjtë të Mekës shikon fytyrën e Profetit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!) dhe të udhëheqësve të tjerë të myslimanëve, dëgjon 

kërkëllimën e shpatave të tyre dhe hingëllimën e kuajve të tyre.  

Me të vërtetë, të gjitha këto gjëra bashkohen dhe 

solidarizohen për të përgatitur revolucionin moral në zemrat e 

gatshme, në një mënyrë që është e vështirë të përshkruhet, duke 

hapur në jetën e individit një faqe të re. Pikërisht për këtë, 

transmetimet islame thonë se ai që kryen plotësisht dhe drejt 

Haxhin, “del nga mëkatet e tij, ashtu siç e ka lindur nëna e vet”.1 

Haxhi është një lindje e dytë për myslimanin. Pas kryerjes 

së Haxhit, haxhiu ndien se fillon një jetë të re shpirtërore. Nuk 

është nevoja të përsëritet se këto mirësi, nuk janë pjesë e atij që 

synon të përfitojë nga Haxhi lëvozhgën, duke hedhur thelbin e tij. 

Po ashtu, ato mirësi nuk janë pjesë të atij që e konsideron Haxhin 

si turizëm për të qetësuar mendjen, apo për t‟u dukur e për 

hipokrizi, apo si rrugë për realizimin e kënaqësive të ulëta 

personale. Një njeri i tillë nuk ka arritur tek kuptimi i vërtetë i 

Haxhit dhe, për pasojë, fati i tij është ai që meriton. 

 

 

 

                                                            
1 “Biharul Enuar”,  vëllimi 99,  faqe 26. 
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Së dyti: Dimensioni politik i Haxhit 

Një nga fakihët e mëdhenj myslimanë ka thënë se ritet e 

Haxhit, në kohën kur në thellësi zënë vend adhurimet më të 

sinqerta dhe më të thella, janë mjeti më ndikues në përparimin 

drejt qëllimeve politike islame. Thelbi i adhurimit është drejtimi 

nga All‟llahu dhe thelbi i politikës është drejtimi nga krijesat e 

All‟llahut. Këto dy çështje mpleksen në ritualet e Haxhit në atë 

mënyrë saqë përbëjnë një ind të vetëm.  

Haxhi është faktor ndikues në bashkimin e radhëve të 

myslimanëve.  

Haxhi është faktor i rëndësishëm në luftimin e 

nacionalizmit dhe dallimit racor si dhe të mbylljes në kufij të 

caktuar gjeografikë. Haxhi është mjet për të shkatërruar censurën 

që imponohet nga regjimet shtypëse dhe për shkatërrimin e këtyre 

regjimeve që u kanë hipur në qafë popujve myslimanë.  

Haxhi është mjet për përcjelljen e lajmeve politike të 

vendeve myslimane nga një pikë në tjetrën dhe së fundi, ai është 

një faktor ndikues në shkatërrimin e vargonjve të skllavërisë dhe 

kolonializmit e të çlirimit të myslimanëve.  

Për këtë shkak, në kohën e tiranëve të Beni Umejes dhe të 

Beni Abbasit, të cilët sundonin mbi tokën e shenjtë islame dhe 

vëzhgonin çdo lëvizje çlirimtare islame me qëllim shuarjen e saj 

me forcë, sezoni i Haxhit ishte një marrje e lirë fryme dhe 

shërbente për të bashkuar shtresat e ndryshme të shoqërisë së 

madhe islame njëra me tjetrën, për të parashtruar problemet e 

ndryshme politike, që preokupojnë çdo mysliman.  
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Mbi këtë bazë, Prijësi i Besimtarëve, Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!), duke folur për filozofinë e riteve dhe të adhurimit, ka thënë: 

“Haxhi është forcim i fesë”. 

Po ashtu, një politikan i shquar i huaj ka thënë: “Mjerë 

myslimanët nëse nuk do të njihnin kuptimin e Haxhit dhe mjerë armiqtë 

e tyre nëse myslimanët do ta kuptonin domethënien e Haxhit!”  

Transmetimet islame e konsiderojnë Haxhin si një xhihad 

(luftë) të të dobtëve, sepse edhe pleqtë dhe gratë e dobëta, 

pjesëmarrës në Haxh, pasqyrojnë madhështinë e kombit (ymmetit) 

islam. Le t‟u fusin tmerr në zemrat e armiqve të Islamit me 

pjesëmarrjen e tyre ne radhët e ngjeshura të faltoreve, në rrathët 

që mbështjellin Shtëpinë e Shenjtë të All‟llahut, ndërkohë që 

njësojnë All‟llahun dhe e madhërojnë Atë. 

  

Së treti: Dimensioni kulturor i Haxhit 

Takimi i myslimanëve në ditët e Haxhit mund të luajë një 

rol efektiv në shkëmbimin kulturor në shoqërinë islame, sidomos 

nëse kemi parasysh se grumbullimi madhështor gjatë Haxhit, 

përfaqëson në mënyrë të vërtetë shtresat e myslimanëve nga të 

gjitha anët e botës, ku motivi i pjesëmarrjes në këtë ceremoni 

madhështore për disa njerëz nuk është ai politik, apo njerëzor. 

Haxhinjtë kanë ardhur nga lloj-lloj grupimesh, racash e 

nacionalitetesh dhe janë mbledhur pavarësisht nga ndryshimet e 

tyre gjuhësore.  

Prandaj, transmetimet islame kanë përmendur se një nga 

dobitë e Haxhit është përhapja e lajmeve rreth ndikimit të të 
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Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) në të gjitha anët e botës islame. Kështu, 

Hisham bin El Hakem, njëri prej shokëve besnikë të Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!) ka përcjellë nga ky Imam i madh se në lidhje 

me filozofinë e Haxhit dhe të rrotullimit rreth Qabes, ai (Imami) 

ka thënë: “All‟llahu i krijoi krijesat dhe i urdhëroi ato me atë që të 

nënshtrohen në fe dhe me atë që është në interes të tyre në këtë botë. Ai 

vendosi për ta në Haxh tubimin nga Lindja dhe Perëndimi, me qëllim që 

të njihen dhe që çdo popull të përfitojë nga tregtia vend me vend... dhe që 

të njihen me gjurmët e të Dërguarit të All‟llahut (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të njihen me lajmet 

rreth tij që të kujtohet e të mos harrohet”.1 

Për këtë shkak, myslimanët gjenin në Haxh një moment 

qetësimi dhe frymëmarrjeje nga arbitrariteti i kalifëve dhe 

sulltanëve shtypës, që i pengonin myslimanët nga përhapja e 

gjykimeve për zgjidhjen e problemeve të tyre në takimet me 

Imamët e Rrugës së Drejtë në Medinen e Ndritur dhe në Mekën e 

Nderuar, si dhe në takimet me dijetarët myslimanë për të pirë nga 

burimet e pastra të Kur'anit e të syneteve të ndershme profetike.  

Nga ana tjetër, Haxhi mund të jetë një kongres i gjerë 

kulturor islam, ku të marrin pjesë mendimtarë të botës islame 

gjatë ditëve të Haxhit në Mekën e Nderuar, për të dialoguar midis 

tyre dhe për të shpalosur pikëpamjet dhe mendimet e tyre mes 

njëri-tjetrit. 

Aktualisht, kufijtë midis vendeve islame janë bërë shkak 

për hapërdarjen e kulturës së tyre origjinale dhe kufizimin e 

mendimit mysliman në çdo vend të veçantë, saqë janë shkëputur 

                                                            
1 “Uasailu Esh Shiati”, vëllimi 8, faqe 9. 
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lidhjet e përbashkëta të shoqërisë islame. Haxhi mund ta 

ndryshojë këtë gjendje.  

S‟ka më bukur se ajo që ka thënë Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!) në fund të transmetimit të kaluar, që e ka përcjellë Hisham 

bin El Hakem, ku thotë: “Nëse çdo popull do të fliste vetëm për vendin 

e vet dhe për atë që ekziston brenda tij, atëherë ai popull do të vdiste, 

vendet do shkatërroheshin, do të binte sjellja e mallrave nga jashtë dhe 

fitimi prej tyre e nuk do dëgjoheshin lajmet”1. 

  

Së katërti: Dimensioni ekonomik i Haxhit 

Në kundërshtim me sa mendojnë disa, nga kongresi i gjerë 

i Haxhit madhështor, mund të përfitohet për fuqizimin e bazave të 

ekonomisë në vendet islame. Jo vetëm kaq, por sipas 

transmetimeve të shumta islame, dimensioni ekonomik krijon një 

pjesë të rëndësishme të filozofisë së Haxhit.  

S‟ka asnjë pengesë që të krijohet një treg i përbashkët islam 

gjatë ditëve të Haxhit madhështor, që myslimanët të mund të 

zgjerojnë sferën e shkëmbimit tregtar midis tyre, në atë mënyrë që 

t‟u sjellë atyre dobi e jo armiqve të tyre, për të çliruar ekonominë e 

tyre nga varësia e huaj. Ky veprim është adhurim dhe sakrificë në 

rrugë të All‟llahut dhe nuk mund të jetë dashuri për botën dhe 

synim i saj.  

Për këtë, Imam Sadiku (Paqja qoftë mb i të!) e ka vënë në 

dukje këtë në mënyrë të hapur në transmetimin e kaluar, kur 

                                                            
1 “Uasailu Esh Shiati”, vëllimi 8, faqe 9. 
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shpjegon filozofinë e Haxhit, duke thënë se një nga qëllimet e 

Haxhit është forcimi i marrëdhënieve tregtare midis myslimanëve. 

Në një transmetim tjetër të Imam Sadikut (Paqja qoftë mb 

të!), duke shpjeguar ajetin 198 të sures “El Bekare” thuhet: “Nuk 

është gjynah të kërkoni nga Zoti juaj ndonjë të mirë”, ai thotë: 

“Pasi haxhiu ka zhveshur ihramin dhe ka përfunduar ritet e Haxhit, le të 

blejë e të shesë gjatë sezonit”.1  

Siç duket, kjo çështje nuk ka ndonjë ndërlikim, përkundrazi 

është sevap dhe shpërblim.  

Po me këtë kuptim flitet edhe në fund të një transmetimi të 

Imam Ali bin Musa Er Rida (Paqja qoftë mbi të!), i cili e shpjegon 

më gjerësisht filozofinë e Haxhit, duke thënë: “Le të shohin dobi për 

vete”,2 që është një theksim për dobitë shpirtërore e materiale. Disa 

kanë mendimin se është për dobitë materiale.  

Shkurtimisht, Haxhi është një adhurim madhështor dhe 

nëse prej tij do të përfitohej në mënyrë të drejtë për krijimin e një 

kongresi shumëdimensional politik, kulturor, ekonomik, atëherë 

ai mund të bëhej çelësi për të zgjidhur problemet e botës islame 

dhe të vështirësive të myslimanëve. Kjo mund të jetë ajo që 

nënkuptohet në thënien e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) ku 

thotë: “Për sa kohë që do të jetë Qabja, do të jetë edhe feja”3. 

Imam Aliu ka thënë: “Për All‟llah, për All‟llah, për All‟llah. 

Kujdesuni për Shtëpinë e Zotit tuaj. Në asnjë kohë të mos lihet e zbrazët 

sa të jeni gjallë, sepse, nëse hiqet dorë nga ajo shtëpi, do të zbresë dënimi i 

                                                            
1 Tefsiri "El Ajjash", siç ka ardhur në tefsirin “El Mizan”, vëllimi 2,  faqe 86. 
2 “Biharul Enuar”,  vëllimi 99, faqe 32. 
3 “Uasailu Esh Shiati”, vëllimi 8, faqe 14. 
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All‟llahut pa ju dhënë afat apo pa e vonuar atë. Dhurata më e vogël e atij 

që e viziton atë shtëpi është falja e të gjitha mëkateve të kaluara.”1,   

Rëndësisë së kësaj çështjeje i është kushtuar një kapitull i 

veçantë në transmetimet islame me titull “Uxhub ixhbarul ualij en 

nase alal haxhi”. Nëse myslimanët do të donin pezullimin e Haxhit 

në një nga vitet, atëherë qeveritë islame duhet t‟i dërgojnë ata me 

forcë në Mekë.2 

 

Së pesti: Cili është fati i mishit të kurbanëve në 

kohën tonë? 

Nga ajetet e lartpërmendura del se qëllimi i paraqitjes së 

kurbanëve, krahas anës morale, shpirtërore dhe të afrimit nga Zoti 

i Madhërishëm, përfshin edhe përfitimin nga mishrat e tyre dhe 

dhurimin e një pjese të tyre të varfërve dhe nevojtarëve. 

Ndalimi i shpenzimeve të tepërta në Islam nuk është sekret 

për askënd. Këtë e ka konfirmuar Kur'ani, hadithet dhe argumenti 

logjik. Nga e gjithë kjo nxjerrim si konkluzion se nuk duhet të 

lejohet lënia e mishit në tokë në “Mina” dhe as nuk lejohet 

groposja e tij, sepse nëse paraqitja e kurbanëve është imponim, me 

këtë nuk synohen këto veprime. Mishrat e tyre, nëse nuk ka 

nevojtarë në “Mina”, duhet të transportohen në zona të tjera ku ka 

nevojë për to, për të përfituar prej tyre në mënyrën më të mirë. Ky 

është kuptimi i mbledhjes midis provave dhe dëshmive.  

                                                            
1 “Nehxhul Belegah”,  “El Uasijetu”,  faqe 47. 
2 “Uasailu Esh Shiati”, vëllimi 8, faqe 15. 
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Por, fatkeqësisht, ne shohim se shumë myslimanë kanë 

vepruar sipas gjykimit të parë dhe kanë harruar veprimin sipas 

gjykimit të dytë. Prandaj shohim se çdo vit prishen mijëra e mijëra 

mishra nga të kurbanëve, që mund të ishin burim i rëndësishëm 

ushqimi për shtresat e privuara në shoqëritë islame, por që lihen 

në atë tokë të shenjtë në gjendje të keqe dhe shumë shqetësuese. 

Deri tani kanë folur shumë mendimtarë myslimanë për zgjidhjen 

e këtij problemi me përgjegjësit në Mbretërinë e Arabisë Saudite, 

duke kontribuar edhe me shpenzimet e ruajtjes dhe të transportit 

në institucionet e specializuara. Mirëpo, mendjengurtësia e 

dijetarëve vehabistë, nga njëra anë, dhe mosinteresimi nga ana e 

përgjegjësve në qeverinë saudite, nga ana tjetër, ka qenë pengesë 

për zbatimin e këtij projekti.  

Megjithëse problemi i ndalimit të shpenzimeve të tepërta 

përbën një nga bazat e mendimit islam, pamja e thertoreve në 

ditën e festës së Kurban Bajramit në Haxh aktualisht është e 

tmerrshme dhe jo logjike deri në atë shkallë saqë të ngjallë 

pikëpyetje tek çdo person me besim të dobët për të gjitha ritet e 

Haxhit. Ai u jep armiqve një justifikim të fortë për të kundërshtuar 

dhe për ta quajtur të shëmtuar, duke harruar se kjo çështje vjen si 

pasojë e injorancës dhe e neglizhencës së dijetarëve vehabistë dhe 

të autoriteteve saudite. Prandaj madhështia e Islamit dhe 

fisnikëria e riteve të Haxhit ua bëjnë detyrim myslimanëve nga të 

gjitha krahinat e botës, që të bëjnë presion mbi përgjegjësit në këtë 

vend, për t‟i dhënë fund kësaj situate të egër dhe të zbatojnë ligjin 

islam në lidhje me këtë çështje.  

Nëse kanë ardhur transmetime islame për ndalimin e 

nxjerrjes së mishrave të kurbanëve nga toka e “Minas” apo nga 
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Xhamia e Mekës, kjo vjen për shkak të kohës kur Meka e Nderuar 

kishte një numër të mjaftueshëm konsumatorësh dhe përfituesish.  

Prandaj në një transmetim në “Sahihul Isnad” të Imam 

Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) thuhet se një nga shokët e tij e pyeti në 

lidhje me këtë çështje. Ai iu përgjigj: “Kemi thënë se nuk del asgjë 

prej saj për shkak të nevojës së njerëzve për të. Por aktualisht njerëzit 

janë shtuar dhe s‟ka problem për nxjerrjen e tij (mishit)”.  
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 Ajetet 29 - 30 

 

                              

                               

                      

           

 

“Pastaj, haxhinjtë le të pastrojnë trupin e tyre, le t‟i kryejnë 

zotimet e tyre dhe le t‟i vijnë rrotull Shtëpisë së lashtë.” 

“Këto (janë urdhërimet). Për atë që nderon ritet e shenjta të 

All‟llahut, do të jetë më mirë te Zoti i tij. Ju janë lejuar bagëtitë, 

përveç atyre që ju janë thënë (se janë të ndaluara). Prandaj, 

largohuni prej ndotësisë së idhujve dhe largohuni prej fjalëve të 

rreme.” 

 

 

Komentimi 

 

Këto ajete vazhdojnë studimin e kaluar rreth riteve të 

Haxhit, duke vënë në dukje një anë tjetër të tyre. Ajeti i parë thotë: 
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“Pastaj, haxhinjtë le të pastrojnë trupin e tyre”, domethënë të 

pastrojnë trupat e tyre nga papastërtitë dhe ndotja; pastaj le të 

kryejnë zotimet e tyre: “dhe le t‟i vijnë rrotull Shtëpisë së 

lashtë”, domethënë le t‟i shkojnë rrotull asaj Shtëpie, të cilën e ka 

mbrojtur All‟llahu nga fatkeqësitë dhe katastrofat dhe e ka çliruar.  

Fjala “tefeth” ( تَ َفثٌء), siç kanë thënë gjuhëtarët e mëdhenj dhe 

komentuesit, do të thotë “papastërti” dhe pisllëqe të tjera që i 

ngjiten trupit dhe shtesa të tjera të trupit, si thonjtë dhe flokët. 

Disa thonë se origjina e saj do të thotë “pisllëk që mbledhin 

thonjtë e të tjera të këtij lloji”.1 Pavarësisht mohimit nga ana e disa 

gjuhëtarëve, që thonë se nuk ekziston një prejardhje e tillë në 

gjuhën arabe, por Ragib El Isfahani, duke iu referuar një beduini, i 

cili i është drejtuar një personi të pistë me fjalët “sa i pistë dhe i 

fëlliqur që je”  ( وأْدَرَن َ  أتفَف َ  َم  ), provon se kjo fjalë është arabe dhe se 

ka edhe fjalë të prejardhura prej saj në gjuhën arabe.  

Shprehja “le të pastrojnë trupin e tyre” ( تَ َففَ ُ مْ  لِ َ ْقُلوا ) në 

transmetimet islame është shpjeguar si prerje thonjsh, pastrim i 

trupit apo heqje e ihramit. Me fjalë të tjera, kjo shprehje vë në dukje 

programin e “prerjeve dhe shkurtimeve” që është një nga ritet e 

Haxhit. Në transmetime të tjera islame, kjo shprehje ka ardhur me 

kuptimin e qethjes së kokës, që konsiderohet si një nga mënyrat e 

“prerjeve dhe shkurtimeve” (et taksijr). 

Në “Kenzul Urfan”, në një transmetim të transmetuar prej 

Ibn Abbasit në lidhje me shpjegimin e këtij ajeti, thuhet se qëllimi 

                                                            
1 Nga "Kamus El Lugah" ,  “Mufredat” Er Ragib El Isfahani,  “Kenzul Urfan”, 
tefsiri “Mexhmaul Bejan"dhe tefsire të tjera. 
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është “realizimi i të gjitha riteve të Haxhit”,1 por ne nuk kemi 

ndonjë provë mbështetëse për këtë transmetim të tij. 

Ajo që të tërheq vëmendjen është një transmetim nga Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), ku ai shpjegon shprehjen “le të 

pastrojnë trupin e tyre”. Në një takim që ka pasur me Imamin, 

treguesi Abdullah bin Sennan e ka pyetur atë mbi sqarimin e kësaj 

çështjeje. Imami i është përgjigjur: “Kur'ani ka gjëra të dukshme 

(dhahiren) dhe të padukshme (batinen)”.2  

Ky transmetim ndoshta thekson një çështje që e meriton 

vëmendjen që është se haxhinjtë e Shtëpisë së Shenjtë të All‟llahut 

pastrohen pasi kryejnë ritet e Haxhit, me qëllim që të heqin 

papastërtitë nga trupat e tyre. Kështu që ata duhet të pastrojnë 

edhe shpirtrat e tyre me takimin me Imam Mehdiun (Paqja qoftë 

mbi të!). Udhëheqsit e padrejtë i ndalonin myslimanët që të 

takoheshin me imamin e tyre në kushte të zakonshme. Prandaj, 

ditët e Haxhit përbëjnë mundësinë më të mirë për të takuar 

Imamin e kohës. Me këtë kuptim lexojmë një transmetim të Imam 

Bakirit (Paqja qoftë mbi të!) i cili thotë: “Haxhi i plotë është takimi i 

Imamit”.3 

Në fakt, që të dy ato janë pastrim: njëri pastrim i trupit nga 

papastërtitë dhe fëlliqësirat dhe tjetri pastrim i brendshëm nga 

injoranca dhe degjenerimi moral.  

Ndërsa shprehja “uafa bi en nadhri” ( ب لنذر الوف ا ) - le t‟i kryejnë 

zotimet e tyre - do të thotë se shumë njerëz zotohen të bëjnë më 

                                                            
1 “Kenzul Urfan”,  vëllimi 1,  faqe 270. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëllimi 3,  faqe 492. 
3 “Uesailu Shija”,  vëllimi 10.  faqe 255. 
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shumë flijime në Haxh, të japin sadaka në para apo të bëjnë punë 

bamirësie gjatë Haxhit, por ata harrojnë apo i neglizhojnë të gjitha 

këto me arritjen e tyre në Mekë. Prandaj, Kur'ani ua kujton atyre 

që t‟u përmbahen zotimeve, ndryshe kjo do ishte pakujdesi në 

këtë drejtim.1 

Përse Qabja quhet “Shtëpia e Lashtë”? 

Fjala “el atijk” (العت ق) – i lashtë - vjen nga fjala “el itku” (العتق), 
që do të thotë “çlirim nga vargonjtë e skllavërisë”. Ndoshta kjo 

thuhet sepse Qabja u çlirua nga pronësia e Abdullahut dhe sepse 

nuk kishte zot tjetër veçse All‟llahut, siç u çlirua nga vargonjtë e të 

tiranëve si ishte Abraha. 

Gjithashtu, fjala “el atijk”  (العت ق) ka edhe kuptimin e diçkaje 

të çmuar, kuptim ky që trupëzohet në Qabe në mënyrë fare të 

qartë. Ndër kuptimet e tjera të fjalës “el atijk” është edhe “i vjetër”. 

Er Ragib El Isfahani thotë se fjala “el atijk” do të thotë “ i vjetër në 

kohë, në vend dhe në grada”. Edhe ky kuptim është i qartë për 

Qaben, sepse ajo është vendi më i vjetër ku njësohej All‟llahu, siç 

ka ardhur në Kur‟an: “Me të vërtetë, Faltorja e parë e ngritur për 

njerëzit.”.2 Sidoqoftë, bazuar në kuptimet e kësaj fjale, nuk ka 

asgjë të keqe që Shtëpia e All‟llahut të quhet e lashtë. 

                                                            
1 Disa shpjegues supozojnë se qëllimi i fjalës “en nudhuur” (النذور) – angazhimet - 

është të bësh të gjitha ritet e Haxhit. Por, duke iu rikthyer rasteve te përdorimit 

te fjalës “en nedher” (النذر) në Kur‟anin e Lavdishëm,  na qartësohet se qëllimi 

është ai kuptim që qarkullon i kësaj fjale. Prandaj pëdorimi i saj në ritet e 
Haxhit pa një orientim bie në kundërshtim me domethënien e saj të dukshme. 
2 Surja “Ãli Imrãn”,  ajeti 96. 
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Ndërsa në lidhje me atë që synohet të thuhet me fjalën “et 

tauafu” (الطواف) – “shkuarje rrotull”, që vjen në fund të ajetit të 

lartpërmendur, ekziston një studim prej komentuesve. Ka dy 

tauafe. Pasi mbarojnë ritet e festës së Kurban Bajramit në Mina, 

haxhinjtë duhet t'i kryejnë ato dy tauafe. Tauafi i parë quhet 

"tauafu zijarah", tauafi i vizitës, kurse i dyti quhet "tauafu nisa", 

tauafi i grave. 

Disa juristë (fakihë) dhe komentues kanë mendimin se 

kuptimi i tauafit këtu është i përgjithshëm, sepse ajeti nuk 

përmban ndonjë kriter apo kusht. Ai përfshin tauafin e haxhit, 

tauafin e grave, gjithashtu, edhe tauafin e Umres.1 

Ndërkohë, disa komentues të tjerë thonë se ajeti synon 

vetëm tauafin e vizitës, i cili duhet të kryhet nga haxhinjtë pas 

heqjes së ihramit të Haxhit.2 

Por transmetimet e ardhura nga Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi 

ta!) informojnë se qëllimi këtu është për tauafin e grave. Në një 

transmetim të ardhur nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) në 

lidhje me shpjegimin e frazës “le t‟i kryejnë zotimet e tyre dhe le 

t‟i vijnë rrotull Shtëpisë së lashtë”, ka thënë se ai është tauafi i 

grave.3 

                                                            
1 “Kenzul Urfan”, vëllimi 1,  faqe 171. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan” , vëllimi 7, faqe 82.  Këtë e ka transmetuar në 
shpjegimin e ajetit që po studiojmë nga disa shpjegues, që nuk ua ka 
përmendur emrat. 
3 “Uesailu Shija” , vëllimi 9, faqe 390,  kapitujt e Tauafit,  kapitulli 2. 
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Një transmetim me këtë kuptim na ka ardhur edhe nga 

Imam Ali Bin Musa Rida (Paqja qoftë mbi të!).1 

Ky tauaf tek Ehli Syneti quhet “tauafi i lamtumirës”. 

Duke patur parasysh këto shpjegime, del se shpjegimi i 

fundit është më i saktë, sidomos që këtë kuptim e përmend edhe 

shprehja “pastaj, haxhinjtë le të pastrojnë trupin e tyre”, ku 

përveç pastrimit të trupit nga papastërtitë dhe nga qimet e tepërta, 

përdoret edhe parfumi. Siç është e ditur, përdorimi i parfumeve 

në Haxh nuk lejohet, veçse pas mbarimit të tauafit dhe sa'jit (ecja 

midis Safasë dhe Meruasë). 

Ajeti i fundit që kemi objekt studimi vë në dukje në mënyrë 

të përmbledhur përfundimin e studimit të ajeteve të 

lartpërmendur. Ai fillon me fjalën “dhalike” ( ذل), që ka një fjali të 

papërmendur, aludimi i së cilës është “po, kështu është çështja e 

Haxhit dhe e riteve”. Si konfirmim për rëndësinë e detyrave që 

shpjegon, ajeti shton: “Këto (janë urdhërimet). Për atë që nderon 

ritet e shenjta të All‟llahut do të jetë më mirë te Zoti i tij.”.  

Me fjalën “el hurumat” (احلروم ت) - natyrisht këtu kihen 

parasysh veprimet dhe ritet e Haxhit dhe atyre mund t‟ju shtohet 

edhe respekti për Qaben në veçanti dhe për Shenjtërinë e Mekës 

në përgjithësi. Mbi këtë bazë, shpjegimi i këtij ajeti, me veçimin e 

tij në gjithçka që ka ndaluar All‟llahu, apo në të gjitha detyrimet, 

ndryshon nga ajo që duket në pamjen e jashtme të ajetit. Po ashtu, 

duhet të kihet parasysh se fjala “hurumat” është shumësi i fjalës 

“hurmetun”, që në origjinë ka kuptimin e një sendi të cilit i duhet 

ruajtur nderi dhe nuk duhet t‟i cënohet asnjëherë.  
                                                            
1 “Uesailu Shija” , vëllimi 9, faqe 390,  kapitujt e Tauafit,  kapitulli 2. 
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Pastaj ajeti, proporcionalisht me rregullat e ihramit, vë në 

dukje lejimin e bagëtive, ku thotë: “Ju janë lejuar bagëtitë, përveç 

atyre që ju janë thënë (që janë të ndaluara).”.   

Shprehja “përveç atyre që ju janë thënë” mund të jetë 

aludim për ndalimin e gjuetisë gjatë kohës që haxhiu është në 

ihram, siç thuhet në suren “El Maide”, ajeti 95: “O besimtarë! Mos 

gjuani duke qenë në Ihram!”. 

Po ashtu mund të jetë aludim për një shprehje që ka ardhur 

në fund të ajetit që po shqyrtojmë, e cila i takon ndalimit të 

kurbanëve që theren për idhujt e që ishte mjaft i përhapur në 

kohën e injorancës. Therja e rregullt e kafshës është kusht të bëhet 

duke përmendur emrin e All‟llahut gjatë therjes dhe nuk lejohet 

përmendja e emrit të idhullit apo çdo lloj emri tjetër.  

Në fund të këtij ajeti vijnë dy urdhra të posaçëm që u 

takojnë riteve të Haxhit dhe luftës së zakoneve të kohës së 

injorancës (Xhahilias). 

I pari thotë: “Prandaj, largohuni prej ndotësisë së 

idhujve!”. Fjala “el euthan” (األوث ن) - idhujt është shumësi i fjalës 

“uethnun” (وثن) sipas formës “kefnun” (كفن) dhe do të thotë “gurët, 

të cilëve u faleshin në kohën e injorancës”. Këtu ka ardhur fjala “el 

euthan” (األوث ن) si sqarim i fjalës “rixhsun” (رجس) - ndotësi - që 

përmendet në ajet, i cili thotë: “largohuni prej ndotësisë!”, të cilën 

e pason me shprehjen “së idhujve”, që do të thotë se ndotësia janë 

vetë idhujt.  

Po ashtu duhet të kihet parasysh se adhuruesit e idhujve në 

kohën e injorancës i lyenin idhujt me gjakun e kurbanëve, duke 
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krijuar një pamje skandaloze që të drithëronte trupin. Shprehja e 

kaluar mund të jetë gjithashtu aludim për këtë kuptim.  

Çështja e dytë është: “dhe largohuni prej fjalëve të rreme”, 

domethënë nga fjalët e gënjeshtërta, që nuk kanë asnjë bazë të 

vërtetë.  

 

 

Hulumtime 

 

Ç‟do të thotë “kaulu ez zur” ? 

Disa komentues mendojnë se ajo është një prej mënyrave të 

thirrjes "telbijes" (lebejkellahume lebejk) së jobesimtarëve gjatë 

ceremonive të Haxhit në kohën para Islamit, sepse ata e bënin 

telbijen në atë formë që përmbante idhujtari dhe ishte larg nga 

përmbajtja e saj njësuese. Ata përsërisnin thënien: “Ne të 

nënshtrohemi Ty që nuk ke shok tjetër, përveçse një shok që është 

i Yti! Ti e zotëron atë dhe jo ai Ty!” 

Vërtet, këto ishin fjalë të kota dhe provë se ato ishin “kaulu 

zur”, që në origjinë do të thotë gënjeshtra dhe mashtrime, shumë 

larg kufinjve të moderimit.  

Megjithatë, interesimi i ajeti në fjalë për veprimet e 

idhujtarëve gjatë Haxhit në kohën para Islamit, nuk e pengon 

përgjithësimin e tij për të përfshirë çdo kotësi që lidhet me 
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adhurimin e idhujve në çfarëdolloj forme që të shfaqet dhe për 

evitimin e çdo thënieje të gënjeshtërt, pavarësisht formës së saj.  

Prandaj, disa transmetime i kanë shpjeguar idhujt me lojën 

e shahut, “fjalën e rreme” me muzikën dhe me dëshminë e rreme. 

Në të vërtetë, ky është një sqarim jo për disa individë, por për të 

gjithë. Qëllimi i kësaj thënieje nuk është kufizimi i domethënies së 

ajetit vetëm në kuadrin e këtyre kritereve.  

Në një hadith të ardhur nga i Dërguari më i nderuar (Paqja 

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

një fjalimi që mbajti para myslimanëve, ka thënë: “O njerëz! 

Dëshmia e rreme është kthyer në vënien shok All‟llahut”. Pastaj lexoi: 

“… largohuni prej ndotësisë së idhujve dhe prej fjalëve të 

rreme”.  

Ky hadith është gjithashtu, një theksim i gjerësisë se 

kuptimit të këtij ajeti.  
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Ajetet 31 - 33 

 

                         

                          

                           

                       

 

“Përuluni plotësisht para All‟llahut me sinqeritet, duke mos i 

shoqëruar asgjë Atij (në adhurim). Kush i shoqëron All‟llahut 

diçka (në adhurim), i ngjan atij që bie nga qielli e që e rrëmben 

zogu ose i ngjan atij që stuhia e erës e ka hedhur në një vend të 

largët e të humbur.” 

“Po, kështu është! Ndërsa kush madhëron shenjat e fesë së 

All‟llahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij.” 

“Ju do të përfitoni nga ato (kafshë) deri në një kohë të caktuar; 

pastaj ato do të flijohen te Faltorja e lashtë.” 
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Komentimi 

 

Madhështimi i shenjave të All‟llahut, provë për 

përkushtimin e zemrave 

Ajetet në fjalë sqarojnë çështjen, mbi të cilën e vuri theksin 

fundi i ajetit të kaluar, që është e çështja e njësimit dhe e 

mënjanimit të çdo lloj idhulli dhe e adhurimit të idhujve. Në to 

thuhet: “Përuluni plotësisht para All‟llahut me sinqeritet, duke 

mos i shoqëruar asgjë”, domethënë kryeni ritet e Haxhit dhe 

telbijen me sinqeritet vetëm për All‟llahun e Vetëm e të Pashoq.  

Fjala “hunefe‟” (حنف ا) vjen nga fjala “hanifun” (حن ف), që do të 

thotë “ai që është i drejtë dhe është larguar nga humbja dhe 

devijimi”; ose me fjalë të tjera “ai që është vendosur dhe ecën në 

rrugën e drejtë”, sepse “hanfun” (حتف) që vjen sipas formës 

“sadfun” ( صْدفٌء) do të thotë “dëshirë” dhe kush dëshiron largimin 

nga çdo devijim, ai ecën në rrugën e drejtë.  

Mbi këtë bazë, ajeti i mëparshëm e konsideronte 

sinqeritetin dhe qëllimin për t‟u afruar me All‟llahun, si forcën 

kryesore lëvizëse në Haxh dhe në adhurimet e tjera, të cilin e ka 

përmendur me kuptim të përgjithshëm. Sinqeriteti është baza e 

adhurimit dhe me këtë kemi parasysh atë lloj sinqeriteti që nuk e 

përzien asnjë lloj shoqërimi dhe asnjë lloj adhurimi tjetër veç 

adhurimit për All‟llahun.  

Në një transmetim i ardhur nga Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi 

të!) thuhet se ai ka dhënë një përgjigje në sqarim të fjalës “hanifun” 
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duke thënë: “Ajo është natyra me të cilën janë krijuar njerëzit. Nuk ka 

ndryshim në krijimin e All‟llahut. All‟llahu i krijoi ata me dije”.1  

Në fakt, shpjegimi që përmban ky transmetim është aludim 

për bazën e sinqeritetit. Domethënë të natyrës njësuese, që është 

burimi për synimin e afrimit te All‟llahu. 

Pastaj ajeti që po studiojmë vizaton një pamje të gjallë të 

gjendjes së idhujtarëve, rënien dhe fatin e tyre të keq, duke thënë: 

“Kush i shoqëron All‟llahut diçka (në adhurim), i ngjan atij që 

bie nga qielli e që e rrëmben zogu, ose i ngjan atij që stuhia e 

erës e ka hedhur në një vend të largët e të humbur.”.2 

Fjala “qiell” (السم ا) këtu është metonimi për njësimin dhe 

fjala “shoqërim” (الشرك) është shkaku i rënies nga ky qiell.  

Është e natyrshme që në këtë qiell të ketë yje që shndrisin, 

diell që shkëlqen dhe hënë ndriçuese. I bekuar qoftë ai që është 

diell, apo hënë, apo më e pakta një yll vezullues! Por njeriu, kur 

bie nga ky vend i lartë vuan nga dy gjëra: Ose bëhet ushqim për 

zogjtë grabitqarë gjatë rënies së tij, që para se të bjerë në tokë, me 

fjalë të tjera, ai goditet me humbje të këtij vendi të lartë si pasojë e 

dëshirave të veta kokëforta, sepse pikërisht këto dëshira hanë një 

pjesë të ekzistencës së tij. Ose nëse shpëton shëndoshë nga kjo, ai 

goditet nga një stuhi ere e fuqishme, që e përplas me forcë në një 

nga qoshet e tokës, duke i humbur shëndetin dhe jetën dhe trupi i 

tij hapërdahet i copëtuar në copa të vogla në të gjithë rruzullin. 

                                                            
1 “Teuhijdu Saduk”, faqe 33. 
2 Fjala “tekhtafuhu” (ختطفو) vjen nga fjala “el khatfu” (اخلطف) dhe ka kuptimin e 

kapjes pas një sendi kur  ai lëviz me shpejtësi. Ndërsa fjala “sahijk” do të thotë i 

largët (البع د).  Edhe palma e lartë quhet “sahuukun”. 
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Kjo furtunë ere e fuqishme mund të jetë pseudonim për djallin i 

cili u ngre kurthe njerëzve! 

S‟ka dyshim se ai që bie nga qielli, humbet çdo aftësi për të 

marrë ndonjë vendim çfarëdo dhe rënia e tij shtohet me shpejtësi, 

moment pas momenti drejt asgjësë duke u kthyer në harresë të 

plotë.  

Me të vërtetë, ai që humbet bazën njësuese të qiellit, 

humbet aftësinë për të vendosur vetë fatin e vet. Dhe sa më shumë 

merr këtë drejtim, aq më shumë shtohet shpejtësia drejt humnerës 

dhe humbjes së çdo gjëje që disponon.  

Nuk gjejmë dot një shembëllim më të mrekullueshëm për 

idhujtarinë, se sa ky i përmenduri.  

Po ashtu, duhet të kihet parasysh ajo që konfirmohet në 

këtë kohë në lidhje me gjendjen e mungesës së peshës në rënien e 

lirë, prandaj dhe bëhen prova me hapësinorët për të përfituar nga 

kjo gjendje dhe për t‟u përgatitur për udhëtimet hapësinore, sepse 

problemi i mungesës së peshës është ai që i shkakton njeriut një 

tronditje të jashtëzakonshme gjatë rënies së lirë.  

Ai që kalon nga besimi në mosbesim dhe humbet bazën e 

qetësisë dhe tokën e tij të qëndrueshme dhe të fortë, shpirti i tij 

goditet sikur të ishte në  gjendjen e mungesës së peshës dhe 

kështu atë e kaplon një tronditje e jashtëzakonshme.  

Ajeti që vjen pas ka përmbledhur çështjet e Haxhit dhe të 

madhërimit të shenjave të All‟llahut rishtazi, duke thënë: 

“dhalike” ( ذل), që do të thotë se punët janë ashtu siç kemi thënë 
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Ne, dhe shton: “Kush madhëron shenjat e fesë së All‟llahut, 

tregon përkushtimin e zemrës së tij.”.  

Fjala “esh sheairu” është shumësi i “sheiretun” që do të thotë 

“shenjë” dhe “provë”. Për këtë, fjala “esh sheaair” në këtë ajet do të 

thotë “shenjat e Zotit dhe provat e Tij”, që përbëhen nga ligjet, 

dispozitat dhe mësimet e përgjithshme të Tij. Gjëja e parë që 

tërheq vëmendjen në këto ceremoni janë ritet e Haxhit, që na 

kujtojnë All‟llahun e Madhërishëm dhe të Lartësuar.  

Dihet se ritet e Haxhit janë pikërisht këto shenja, të cilat i 

synon ky ajet, sidomos çështjen e kurbanëve, të cilën ajeti 36 i 

kësaj sureje e konsideron haptazi si shenja të All‟llahut. Por është 

e qartë se me gjithë këtë, ajeti ruan kuptimin përgjithësues për të 

gjitha shenjat islamie dhe s‟ka ndonjë provë për veçimin e tyre 

vetëm për kurbanët, apo për të gjitha ritet e Haxhit, sidomos po të 

kihet parasysh se Kur'ani përdor nyjen “min” (من)  nga e cila 

përfitohet dallimi në lidhje me çështjen e kurbanëve të Haxhit. Kjo 

përbën provën se ato janë shenja të All‟llahut, ashtu si Safa-ja e 

Merua-ja (në Mekë), që theksohen dhe konfirmohen në ajetin 158 

të sures “El Bekare”, se ato janë nga simbolet e All‟llahut: “Kodrat 

Safa dhe Merua (në Mekë) janë pjesë e Simboleve të All‟llahut.”.  

Mund të thuhet: Shenjat e All‟llahut përfshijnë të gjitha 

veprat fetare që u kujtojnë njerëzve All‟llahun e Madhërishëm dhe 

të Lartësuar dhe madhështinë e Tij. Kryerja e këtyre veprave është 

provë e devotshmërisë së zemrave.  

Po ashtu duhet të kihet parasysh se fjala “juadhdhimu” 

nuk ka kuptimin e madhësisë së trupave të kurbanëve”. Por e 

vërteta e kësaj fjale është që këto shenja të lartësohen në mendjet e 
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njerëzve dhe në thellësitë e tyre, që këta t'i madhërojnë e t'i 

nderojnë ashtu siç e meritojnë këto shenja.  

Gjithashtu, lidhja midis këtij veprimi dhe devotshmërisë së 

zemrave është e qartë. Pavarësisht se madhështimi ka nevojë për 

qëllimin dhe objektivin, ndodh shpesh që dyfytyrëshat të hiqen 

sikur i madhërojnë shenjat e All‟llahut, por ky lloj madhërimi s‟ka 

asnjë vlerë, sepse nuk buron nga devotshmëria e zemrave. Ajo 

ekziston vetëm tek ata që kanë zemra të devotshme. Ne e dimë se 

qendra e devotshmërisë dhe thelbi i evitimit të mëkateve qëndron 

tek ndjenja e përgjegjësisë ndaj mësimeve hyjnore në zemrat dhe 

shpirtrat e njerëzve, nga ku pastaj depërtojnë në gjithë trupin. 

Prandaj themi: Madhërimi i shenjave hyjnore është shenjë e 

devotshmërisë së zemrave.1 

Në një transmetim nga i Dërguari më i nderuar (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet se ai, 

duke bërë shenjë nga gjoksi i tij i bekuar, ka thënë: “Devotshmëria 

ndodhet këtu”.2 

Nga disa transmetime argumentohet se një grup 

myslimanësh besonin se nuk lejohet hipja mbi kafshët e caktuara 

për kurban (si devetë etj.) në kohën kur ato çohen nga vendi i tyre 

për t‟u therur në Mina. Po ashtu, ata besonin se nuk lejohet mjelja 

                                                            
1 Meqë midis kushtit dhe shpërblimit ka lidhje, që të dyja këto i përkasin një 
çështjeje të vetme.  Shohim se në ajetin e sipërpërmendur është një heqje e 
barasvlefëshme me shprehjen  “kush madhëron shenjat e fesë së All‟llahut, 
madhërimi i tij tregon përkushtimin e zemrave”. Ka mundësi që fjala 
“shpërblim” të jetë e hequr dhe si pasojë shprehja “ajo tregon devotshmërinë e 
zemrave” përbën shkakun që është zëvendësuar nga pasoja e barazvlefëshme  
me “Kush madhëron shenjat e fesë së All‟llahut, tregon se kjo është në të mirë 
të tij. Madhërimi i tyre tregon devotshmërinë e zemrave”. 
2 Tefsiri “El Kurtubij”, vëllimi 7, faqe 4448. 
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e tyre, apo përfitimi prej tyre në çfarëdolloj forme. Por Kur'ani e 

mohoi këtë besim të kotë duke thënë: “Ju do të përfitoni nga ato 

(kafshë) deri në një kohë të caktuar.”.  

Në një transmetim profetik thuhet se i Dërguari më i 

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

e tij!) kaloi pranë një  burri që po tërhiqte një deve dhe ai dukej 

mjaft i lodhur. Profeti i tha: “Hip mbi të!” Burri iu përgjigj: “O i 

Dërguar i All‟llahut, po ajo është për kurban!” Profeti (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha: “Hip 

mbi të, mjerë ti!”1 

Gjithashtu, këtë tematikë e përforcojnë dhe e konfirmojnë 

transmetimet e shumta të ardhura nga Imamët e Ehli Bejti (Paqja 

qoftë mbi ta!). Ndër ato është një transmetim që e ka përcjellë Ebu 

Besijr nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), i cili në lidhje me 

thënien e të Madhërishmit dhe të Gjithëfuqishmit: “Ju do të 

përfitoni nga ato (kafshë) deri në një kohë të caktuar”, ka thënë: 

“Nëse ke nevojë për shpinën e saj, hip mbi të, por pa e keqtrajtuar dhe 

dhunuar atë. Nëse ajo është qumështore, mile atë, por pa e lodhur”.2  

Në të vërtetë, mendimi i mësipërm është i mesëm dhe 

shërben si vijë ndarëse midis dy qëndrimeve që karakterizohen 

nga tejkalimi dhe që janë larg logjikës.  

Nga njëra anë, kishte disa që nuk i ruanin kurbanët, por i 

thernin që para se të shkonin në Mina dhe përfitonin nga mishi i 

tyre. Kur'ani e ndaloi këtë, siç ka ardhur në ajetin e dytë të sures 

“El Ma‟ide”: “O besimtarë! Mos e cënoni shenjtërinë e 

                                                            
1 Tefsiri “El Kebijr”, vëllimi 23,  faqe 33. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”,  vëllimi 3,  faqe 497. 
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simboleve të All‟llahut, as të muajve të mëdhenj, as të kurbanit 

të Qabesë, as të kurbanëve të shënuar me gjerdan.”.  

Nga ana tjetër, kishte të tjerë që e tejkalonin masën deri në 

atë shkallë saqë të mos përfitonin nga kafshët thjesht nga caktimi i 

tyre për kurban: as nuk i milnin, as nuk u hipnin nëse ishin kafshë 

samari, edhe nëse distanca nga vendbanimet e tyre deri në Mekë 

ishte e madhe. Ajeti në fjalë e ka lejuar këtë gjë.  

Kritika e vetme që mund t'i drejtohet shpjegimit të 

mësipërm është se ajetet e mëparshme nuk u janë referuar 

kurbanëve. Atëherë, si mundet që përemri në ajetin pasardhës të 

synojë ato (kurbanët)? 

Por duke patur parasysh se kafshët për flijim përbëjnë një 

prej kritereve "të shenjave të All‟llahut" (sheaairull‟llah), për të cilat 

u vu theksi në ajetin e mëparshëm dhe përmendja e tyre do vijë 

gjithashtu edhe pas kësaj, atëherë me këtë përgjigje sqarohet 

pyetja e lartpërmendur.1 

                                                            
1 Ajo ç‟ka u përmend më sipër është një komentim i qartë i ajetit që është objekt 
studimit. Por këtu po përmendim edhe dy komentime të tjera: 

I pari: Përemri “fiiha” (   ف) vjen për të gjitha ritet e Haxhit dhe shpjegimi është: 

Ju keni përfitime nga të gjitha ritet e Haxhit bile edhe nga koha e caktuar për 
mbarimin e Haxhit dhe e fundit të botës. Pastaj ndodh riti i fundit i Haxhit, kur 
haxhiu heq ihramin,  duke u bërë fqinjë i Qabesë për të kryer tauafin e Haxhit 
dhe të grave. Në këtë mënyrë ky ajet bëhet i ngjajshëm me ajetin që shpjeguam 
më lartë ”që të dëshmojnë dobitë e tyre” 

Shpjegim i dytë: Përemri “fiiha” (   ف) përdoret për të treguar të gjitha ritet 

hyjnore, plus mësimet madhështore islame. Në këtë rast kuptimi i ajetit do 
ishte:  Ju do keni shpërblim të bukur dhe përfitime të mëdha nga të gjitha 
mësimet islame dhe ritet hyjnore deri në fundin e botës. Pastaj ju do ju 
shpërbleje Krijuesi i Shtëpisë së moçme. Por shpjegimi që përmendëm në 
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Sidoqoftë, në fund të tij, ajeti përmend fundin e rrugës së 

kurbanëve me fjalët: “pastaj ato do të flijohen te Faltorja e 

lashtë”.  

Mbi këtë bazë mund të përfitohet nga kafshët e caktuara 

për flijim për sa kohë që ato janë në rrugë për në vendin e therjes. 

Pas arritjes bëhet ajo që duhet. Natyrisht, komentuesit thonë se 

nëse flijimi i përket Haxhit, therja duhet të bëhet në Mina. Nëse ai 

është vetëm për Umren (Haxhi i vogël), therja mund të bëhet në 

tokën e Mekës. Meqë ajetet e përmendura merren me çështjen e 

ceremonive të Haxhit, atëherë për Shtëpinë e Lashtë (Qabenë) 

duhet një kuptim i gjerë, që të përfshijë gjithashtu edhe pjesët e 

Mekës (siç është edhe Mina-ja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
tekstin e librit është më i përshtatshëm dhe më afër me të gjithë ajetet kur'anore 
dhe transmetimet islame dhe më shumë i harmonizuar me to. 



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

330 

 Ajetet 34 - 35 

 

                             

                            

                            

            

 

“Për çdo popull, Ne kemi caktuar një ritual, që ata të përmendin 

emrin e All‟llahut gjatë flijimit të kafshëve, që Ai ua ka dhuruar 

për ushqim. Zoti juaj është një Zot i vetëm, prandaj vetëm Atij 

përuljuni. Dhe jepu lajme të mira atyre që janë të përulur.” 

“Atyre, zemrat e të cilëve frikësohen, kur përmendet All‟llahu, 

që (janë) të durueshëm për gjithçka që i godet, që falin namazet 

dhe që ndajnë nga ajo, që Ne ua kemi dhënë.” 
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      Komentimi 

 

Jepuni lajme të mira atyre që janë të përulur! 

Njerëzit mund të pyesin për ajetet e kaluara, midis të 

tjerash për orientimet e ardhura në lidhje me kurbanët, se si filloi 

Islami të paraqiste kurbanet për të fituar pëlqimin e All‟llahut? A 

ka nevojë All‟llahu i Madhëruar për kurbane? A ka qenë një gjë e 

tillë e praktikuar nga fetë e tjera, apo ishte veçanti vetëm e 

idhujtarëve?  

Ajeti i parë, nga ajetet në fjalë, për të sqaruar se kjo punë 

nuk u përket vetëm juve, thotë se çdo popull ka kurbanët e vet: 

“Për çdo popull, Ne kemi caktuar një ritual, që ata të përmendin 

emrin e All‟llahut gjatë flijimit të kafshëve, që Ai ua ka dhuruar 

për ushqim.”. 

Ragib El Isfahani në librin e tij "Mufredat" thotë se fjala “en 

nusku” ( ُ الُنْس) do të thotë “adhurim” dhe “en nasiku” ( الن س) është 

adhuruesi, ndërsa fjala “menasikul haxh” do të thotë “qëndrimet që 

duhen mbajtur gjatë këtij adhurimi”; me një fjalë, ato janë vetë 

veprat.  

Por dijetari Et Tabarsij në “Mexhmaul Bejjan” dhe Abu El 

Futûh Er Razij në “Rûhu El Xhinan” thonë se fjala “el mensek” 

 mund të jenë pikërisht (َمْنِصب) ”sipas formës  “menseb (ادلنس )

kurbanët, që përfshihen tek adhurimet e tjera të Haxhit.1 

                                                            
1 Ky është shkaku pse thuhet “nesektu esh shate”, pra e thera atë.   
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Prandaj, pavarësisht kuptimit të tij të përgjithshëm dhe 

përfshirjes prej tij të adhurimeve në ceremonitë e Haxhit, fjala “el 

mensek” këtu veçohet vetëm si paraqitje  e kurbanëve, duke u 

bazuar në frazën “që ata të përmendin emrin e All‟llahut”. 

Sidoqoftë, çështja e kurbanëve ka qenë gjithmonë shkak për 

bërjen e pyetjeve dhe kjo për shkak të ngatërrimit të tij me 

pallavrat e idhujtarëve, të cilët u afroheshin idhujve të tyre sipas 

një mënyre të veçantë që kishin.  

Therja e kafshës me emrin e All‟llahut për të fituar 

kënaqësinë e Tij, tregon gatishmërinë e njeriut për të sakrifikuar 

veten në emër të All‟llahut dhe përfitimi nga mishi i kurbanëve 

dhe shpërndarja e tij midis të varfërve është një punë e 

logjikshme.  

Prandaj Kur'ani përmend në fund të këtij ajeti: “Zoti juaj 

është një Zot i vetëm”, dhe meqë Ai është një Zot i vetëm, 

“prandaj vetëm Atij përuljuni” dhe jepu lajmin e gëzuar atyre që 

iu nënshtrohen ligjeve dhe urdhrave hyjnore: “dhe jepu lajme të 

mira  atyre që janë të përulur”.1 

Pastaj, në ajetin që pason, Kur'ani i Shenjtë sqaron cilësitë e 

të përulurve, të cilat janë katër: dy me karakter moral dhe dy me 

karakter trupor.  

                                                            
1 Fjala “el mukhbitijne” (ادلخبتٌن) vjen nga fjala  “el ikhbãtu” (اإلخب ت),  që e ka rrënjën 

nga fjala “khebete” (خبت),  që do të thotë tokë e rrafshët dhe e gjërë, ku njeriu ecën 

me lehtësi. Po ashtu ajo vjen edhe me kuptimin e sigurisë e të nënshtrimit,  
sepse ecja nëpër këtë tokë përshkohet nga siguria e qetësia, duke u bërë e 
nënshtruar dhe e sigurtë për udhëtarët nëpër të.  
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Në të parën thotë: ata, “zemrat e të cilëve frikësohen kur 

përmendet All‟llahu”, nuk është se kanë frikë nga zemërimi i Tij 

pa shkak dhe as nuk dyshojnë në mëshirën e Tij. Përkundrazi, 

frika e tyre vjen nga madhësia e përgjegjësive që kanë mbi vete 

dhe mundësia e neglizhimit në kryerjen e tyre; vjen nga bindja e 

tyre për madhështinë e All‟llahut të Madhërishëm, prandaj edhe 

qëndrojnë para Tij me tërë nënshtrimin dhe respektin.1 

Në të dytën hyjnë ata “që (janë) të durueshëm për gjithçka 

që i godet”. Këta janë të durueshëm për të gjitha fatkeqësitë dhe 

dhimbjet që pësojnë gjatë jetës së tyre, ata që nuk u nënshtrohen 

vështirësive sado të mëdha të jenë. Sado që të rriten vuajtjet, ata 

ruajnë ekuilibrin e tyre dhe nuk ikin nga fusha e sprovave, nuk 

goditen nga dëshpërimi dhe humbja e shpresës dhe nuk iu 

lëkundet asnjëherë besimi në të mirat e All‟llahut. Shkurt, ata janë 

të drejtët dhe fitimtarët.  

Cilësitë e treta dhe të katërta janë për ata, që “falin 

namazet dhe që ndajnë nga ajo, që Ne ua kemi dhënë”. Këtyre, 

nga njëra anë, iu forcohen marrëdhëniet me Filluesin e krijimit 

dhe, si pasojë, iu shtohet afrimi drejt Tij. Nga ana tjetër shtohet 

lidhja e tyre me krijesat nëpërmjet shpenzimit për ta.  

Kështu bëhet krejt e qartë se, thjeshtësia, dorëzimi dhe 

përulja, që janë cilësi të besimtarëve, nuk kanë vetëm natyrë të 

brendshme, por ato shfaqen dhe duken në të gjitha veprat e tyre.  

 

 

                                                            
1 Në ajetin 2 të Sures "El Enfãl" ne shpjeguam gjërësisht motivet e frikës nga 
All‟llahu. 
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Ajetet 36 - 38 

 

                             

                              

                     

                     

                      

                     

 

“Devetë dhe gjedhët i kemi bërë për ju si një nga ritet e 

All‟llahut për flijim dhe ju keni dobi nga ato. Prandaj, 

përmendeni emrin e All‟llahut mbi ato, ndërsa i radhisni në 

këmbë (për t‟i therur). Kur ato të bien në tokë, hani prej (mishit 

të) tyre dhe ushqeni edhe atë që lyp, edhe atë që nuk lyp. 

Kështu pra, Ne i kemi vënë ato në shërbimin tuaj, që ju të jeni 

mirënjohës.” 

“Tek All‟llahu nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre, por arrin 

përkushtimi juaj. Kështu, Ai i ka vënë ato në shërbimin tuaj, që 
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ju ta madhëroni All‟llahun sepse ju ka udhëzuar. Dhe, jepu 

lajmin e mirë, punëdrejtëve!”  

“All‟llahu, në të vërtetë, i mbron besimtarët. Ai nuk i do 

tradhtarët mohues.” 

 

 

Komentimi 

 

Përse “kafshë e flijuar”? 

            Diskutimi rreth ceremonive të Haxhit dhe riteve të tij 

hyjnore e flijimeve vjen përsëri për të thënë së pari: “Devetë dhe 

gjedhët i kemi bërë për ju si një nga ritet e All‟llahut për 

flijim.”. Vërtet, “el budnu,” që do të thotë “deve e madhe”, nga 

njëra anë varet prej jush, dhe nga ana tjetër, është nga ritet dhe 

shenjat e All‟llahut gjatë këtij adhurimi madhështor. Kurbanet në 

Haxh janë një nga format e qarta të këtij adhurimi për filozofinë e 

të cilit kemi folur më parë.  

 “El Budnu”, sipas formës “el kudsu” (القدس), është shumësi i 

fjalës “el budnetu”, që është deveja e madhe dhe e majme. Ajeti e 

thekson këtë për shkak se ajo i shkon përshtat pritjeve me 

ushqime për të varfërit dhe nevojtarët gjatë ceremonive të 

kurbanëve. Dihet se majmëria e kafshëve nuk përbën ndonjë 

kusht të domosdoshëm për kafshën e flijimit. E domosdoshme 

është që ajo të mos jetë e dobët.  
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Pastaj ajeti shton, “dhe ju keni dobi nga ato”: Nga njëra 

anë përfitoni nga mishi i tyre dhe ushqeni të tjerët, dhe nga ana 

tjetër, përfitoni nga ndikimi i tyre moral duke ju bërë altruistë dhe 

shpirtmëdhenj si dhe në adhurimin tuaj ndaj All‟llahut. Në këtë 

mënyrë, ju i afroheni të Madhërishmit dhe të Lartësuarit.  

Pastaj ajeti bën të qartë, me anën e një shprehjeje koncize, 

mënyrën e therjes së kafshëve: “Prandaj, përmendni emrin e 

All‟llahut mbi ato, ndërsa i radhisni (në këmbë për t‟i therur)”; 

me një fjalë, përmendni emrin e All‟llahut kur therni kafshët.  

Nuk ekziston ndonjë formulë e veçantë për të përmendur 

All‟llahun kur theret kafsha apo kur pritet deveja, por mjafton të 

thuhet një prej emrave të All‟llahut mbi të , siç del nga kuptimi i 

jashtëm i ajetit. Por disa transmetime përmendin një formulë të 

caktuar, që në të vërtetë është pjesë e veprimeve të plota të njeriut. 

Transmetohet se Ibn Abbasi ka thënë: “All‟llahu Ekber, la ilahe 

il‟lall‟llah ue All‟llahu Ekber”. All‟llahum‟me minke ue leke." (Zoti është 

më i Madhi. S‟ka Zot tjetër përveç All‟llahut. All‟llahu është më i 

Madhi! O Zot, Ti na e ke dhënë dhe unë për Ty po e jap.)1 

Por në një transmetim të ardhur nga Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) kanë ardhur shprehje më të qarta. Pasi blen kafshën e 

kurbanit, ktheje atë nga Kibla dhe kur e ther, thuaj: “E drejtova 

fytyrën time nga Krijuesi i qiejve dhe i Tokës si një mysliman i 

ndershëm. Unë nuk jam nga idhujtarët. Namazi im, Haxhi im, jeta ime 

dhe vdekja ime janë të All‟llahut, Zotit të botëve që nuk ka shok. Kështu 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”,  vëllimi 7,  faqe 86,  fundi i ajetit në fjalë.  Tefsiri 
“Ruhul Meanij”, komentimi i këtij ajeti me një ndryshim fare të vogël. 
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jam urdhëruar sepse jam mysliman. O Zot, prej Teje dhe për ty. 

Bismil‟lah ue bil'lah ue All'llahu Ekber. O Zot, pranoje prej meje”1  

Fjala “saûaff” është shumësi i “sãff” dhe ka kuptimin e kafshës që 

qëndron në radhë. Siç thuhet në transmetime, qëllimi i kësaj është 

lidhja e dy këmbëve të para të devesë gjatë kohës që ajo qëndron, 

me qëllim që të mos lëvizë shumë gjatë therjes. Është e natyrshme 

që këmbët e devesë kur rrjedh një sasi e caktuar gjaku, shtrihen 

mbi tokë. Këtu Kur'ani i Lavdishëm thotë: “Kur ato të bien në 

tokë, hani prej (mishit të) tyre dhe ushqeni edhe atë që lyp dhe 

atë që nuk lyp.”. Me një fjalë, kur ajo zë vend dhe i qetësohet ana 

(me kuptimin që lëshon frymën e fundit), hani prej mishit të saj 

dhe ushqeni edhe të varfërin nomad dhe lypësin që nuk lyp.  

 Ndryshimi midis fjalëve “el kãniu” (الق نع) dhe “el mu‟terru”, 

është se me fjalën “el kãniu” emërtohen ata që binden me atë që ju 

jepet dhe në fytyrën e tyre duken shenjat e kënaqësisë. Ky tip as 

nuk kundërshton dhe as nuk zemërohet. Ndërsa “el mu‟terru” 

është një i varfër që lyp, që të kërkon ndihmë, por që nuk bindet 

me atë që i jepet, madje edhe kundërshton.  

 Fjala “el kãniu” ( الق نع)  vjen nga “el kanãatu” (القن عة) dhe fjala “el 

mu‟terru” vjen nga “ur‟run” ( ّعر)  sipas formës “sher‟run”, që në 

origjinë do të thotë “zgjebe”, që është një sëmundje e dukshme e 

që i shfaq shenjat e veta në lëkurën e njeriut. Pastaj, fjala “el 

mu‟terru” iu vu lypsit që kërkon ndihmë, por me një gjuhë 

kundërshtuese. Vënia e fjalës “el kãniu” para fjalës “el mu‟terru” 

është aludim për nevojën e kushtimit të një vëmendjeje më të 

                                                            
1 “Uesailu Shija”, vëllimi 10,  faqe 138,  kapitujt e therjes, kapitulli 37. 
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madhe të të privuarve, por që përshkohen nga virtyti dhe 

krenaria.  

 Është e nevojshme të kthehet vëmendja nga shprehja “hani 

prej (mishit të) tyre”, që ua imponon haxhinjve ngrënien e 

kurbanëve të tyre, por ndoshta ajo synon edhe marrjen parasysh 

të barazisë midis haxhinjve dhe të varfërve.  

 Ajeti përfundon me fjalët: “Ne i kemi vënë ato në 

shërbimin tuaj, që ju të jeni mirënjohës.”. Është e habitshme se 

si një kafshë trupmadhe, shumë e fuqishme, i dorëzohet një njeriu, 

i cili ia lidh këmbët e para së bashku, pastaj e ther. (Por rruga e 

therjes mund të bëhet edhe me anën e një goditjeje me thikë të 

mprehtë në pjesën e sipërme të gjoksit të devesë, që të mund të 

derdhet gjaku i saj dhe që kjo kafshë të japë frymën e saj të fundit 

më shpejt.)   

Këtu lindin disa pyetje: Ç‟nevojë ka All‟llahu për kurbane?  Cila 

është filozofia e flijimit? A ka dobi All‟llahu i Madhërishëm nga 

ky veprim? 

 Këtyre pyetjeve iu përgjigjet ajeti që vijon: “Tek All‟llahu 

nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre.”. All‟llahu nuk ka nevojë për 

mishin e kurbanëve. Ai s‟është as trup dhe nuk ka nevojë për 

asgjë. Ai është Krijuesi i gjithçkaje që ekziston. Qëllimi i bërjes së 

flijimeve, siç e thotë ajeti: “por arrin përkushtimi juaj”, është që 

myslimanët të kalojnë etapat e përkushtimit për të arritur 

përsosmërinë dhe për t‟u afruar me All‟llahun.  

 Të gjitha adhurimet janë mësime për edukimin e 

myslimanëve. Bërja e kurbanëve, për shembull, ka brenda 

mësimin e altruizmit, sakrificës, tolerancës dhe të gatishmërisë për 
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t‟u përpjekur në rrugën e All‟llahut. Po ashtu, ai ka si mësim 

ndihmën ndaj të varfërve dhe nevojtarëve. Shprehja “Tek 

All‟llahu nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre”, pavarësisht se 

gjaku nuk pranohet për përfitim, ndoshta aludon për veprat e 

shëmtuara që praktikonin arabët nomadë në kohën e Xhahilijetit 

(para Islamit), të cilët përlyenin idhujt e tyre dhe disa herë edhe 

Qabenë, me gjakun e këtyre kurbanëve.  

 Ata i kanë pasuar në zbatimin e kësaj besëtytnie disa 

myslimanë injorantë derisa e ndaloi ky ajet i bekuar.1 Por është 

për të ardhur keq që ky zakon injorant vazhdon të ekzistojë në 

disa zona, ku me gjakun e kurbanëve spërkatin dyert dhe muret e 

shtëpive të tyre të reja. Madje disa herë, ata e përdorin këtë vepër 

të shëmtuar dhe paragjykuese edhe nëpër xhamitë e 

sapondërtuara. Prandaj, duhet që myslimanët e ndërgjegjshëm të 

qëndrojnë me vendosmëri kundër një veprimi të tillë.  

 Ajeti i dytë vë në dukje me tej dobinë që ka shfrytëzimi i 

kafshëve, duke thënë: “Kështu, Ai i ka vënë ato në shërbimin 

tuaj, që ju ta madhëroni All‟llahun, sepse ju ka udhëzuar.”.  

 Qëllimi i fundit është njohja me madhështinë e Krijuesit (I 

Madhëruar dhe Lartësuar qoftë!), i Cili ju ka udhëzuar juve me 

programin e Tij legjislativ dhe krijues, për të mësuar ceremonitë e 

Haxhit dhe mësimet e posaçme që lidhen me nënshtrimin ndaj Tij 

dhe adhurimin e Tij. Kjo nga njëra anë. Nga ana tjetër, Ai i ka bërë 

këto kafshë të mëdha e të fuqishme të nënshtruara ndaj jush dhe 

t‟i paraqitni kurban në përgjigje të All‟llahut të Madhërishëm, që 

të kryeni punë të mirë e të ndihmoni nevojtarët dhe të përfitoni 

nga mishi i tyre për garantimin e jetës suaj. Prandaj, ajeti thotë në 
                                                            
1 “Kenzul Urfan”, vëllimi 1,  faqe 314. 
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fund: “Dhe jepu lajmin e mirë, punëdrejtëve”, atyre që përfituan 

nga këto të mira hyjnore me nënshtrimin ndaj All‟llahut, që kryen 

detyrat e tyre në mënyrën më të mirë, që nuk neglizhuan 

asnjëherë në shpenzimet në rrugën e All‟llahut dhe bënë mirësi. 

Këta, jo vetëm që kanë bërë bamirësi ndaj të tjerëve, por ajo 

bamirësi ua ka përfshirë edhe vetveten në formën më të preferuar.  

 Kundërshtimi i besëtytnive të idhujtarëve, të cilat i 

theksonin ajetet e mëparshme, ka nxitur zemërimin e fanatikëve 

kokëfortë dhe disa herë ka çuar në përleshje të kufizuara, por edhe 

të gjera. Prandaj, All‟llahu i Madhërishëm i qetëson besimtarët 

dhe i mbështet ata: “All‟llahu, në të vërtetë, i mbron 

besimtarët.”.  

 Le të bashkohen fiset arabe të injorancës me çifutët, të 

krishterët dhe idhujtarët e Gadishullit Arabik, për të bërë presion 

ndaj besimtarëve, siç u pëlqen, por ata nuk do të mundin të arrijnë 

qëllimet e tyre, sepse All‟llahu u ka premtuar besimtarëve 

mbrojtjen e Tij, premtim, që është treguar me tërë forcën e vet 

gjatë gjithë historisë së Islamit e që do të vazhdojë deri në Ditën e 

Kiametit. Mbrojtja hyjnore për besimtarët nuk u kufizua vetëm 

për kohën kur lindi Islami, por vazhdon deri në fund të jetës. 

Besoni, nëse jemi në rrugën e All‟llahut, mbrojtja hyjnore ndaj 

nesh është e sigurtë. Kush mund të jetë ai, që nuk e ndjen 

mbrojtjen e All‟llahut të Madhërishëm ndaj robërve të Tij të mirë? 

 Në fund, ky ajet bën të qartë qëndrimin e jobesimtarëve 

dhe pasuesve të tyre para All‟llahut, me këtë shprehje të sinqertë: 

“Ai nuk i do tradhtarët mohues”, ata që i bënë shok All‟llahut 

dhe që arritën deri aty saqë përmendnin emrat e idhujve të tyre 

gjatë përgjigjes së thirrjes (تلب ة), duke provuar kështu tradhtinë e 
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tyre dhe duke u bërë mohues të të mirave të All‟llahut, duke 

përmendur idhujt e tyre gjatë paraqitjes së kurbanëve dhe duke 

mos përmendur emrin e All‟llahut mbi to. Si ka mundësi që 

All‟llahu të dojë një popull si ata, tradhtarë dhe mohues? 
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Ajetet 39 - 41 

 

                          

                      

                     

                            

                        

                       

         

 

“Atyre që janë sulmuar, u lejohet (që të mbrohen), sepse u është 

bërë padrejtësi dhe, në të vërtetë, All‟llahu është i Fuqishëm, që 

t‟i ndihmojë.” 

“Ata, që janë dëbuar nga vatrat e tyre padrejtësisht, vetëm sepse 

thanë: „Zoti ynë është All‟llahu.‟ Sikur All‟llahu të mos u kishte 

dhënë njerëzve mundësinë për t‟u mbrojtur nga njëri-tjetri, do 

të shkatërroheshin manastiret, kishat, sinagogat dhe xhamitë, në 

të cilat përmendet shumë emri i All‟llahut. Vërtet, All‟llahu e 
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ndihmon këdo që e ndihmon Atë. All‟llahu është vërtet i Fortë 

dhe i Plotfuqishëm.” 

“(All‟llahu i ndihmon edhe) ata, të cilëve, nëse u japim pushtet 

në tokë, kryejnë faljet, japin zekatin, urdhërojnë kryerjen e 

veprave të mira dhe pengojnë atë që është e mbrapshtë. Tek 

All‟llahu është fundi i të gjitha çështjeve.” 

 

 

Komentimi 

 

Porosia e parë për luftë  

 Sipas transmetimeve, myslimanët, kur ishin në Mekë, u 

përballën me shumë lëndimeve dhe torturave prej idhujtarëve. 

Një ditë myslimanët shkuan tek i Dërguari i All‟llahut të rrahur 

dhe të plagosur dhe iu ankuan për shtypjen dhe lëndimet që po ju 

bëheshin. Ai u tha: “Duroni sepse unë nuk jam urdhëruar për luftë”, 

derisa emigroi. All‟llahu ia zbriti atij këtë ajet në Medine. Ai është 

i pari ajet që ka zbritur për luftën.1 

 Ka një kontradiktë midis komentuesve nëse ky ajet është i 

pari që zbriti për luftën (xhihadin). Ka nga ata që e mbështesin 

këtë, por ka edhe të tjerë që mendojnë se ajeti i parë që ka zbritur 

për luftën është ajeti: “Luftoni në rrugën e All‟llahut ndaj atyre 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”,  vëllimi 7, faqe 87;  tefsiri “El Kebijr”, vëllimi 23,  
faqe 39,  fundi i ajetit në fjalë. 
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që luftojnë kundër jush.”.1 Disa llogarisin ajetin: “Në të vërtetë, 

All‟llahu ka blerë nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre”2 si 

ajetin e parë.3 

 Por stili i ajetit i shkon përshtat kësaj çështjeje në mënyrën 

më të mirë, sepse shprehja “idhnun” (إذن) ka ardhur me çiltërsi të 

dukshme në të dhe nuk ka ardhur kështu në dy ajetet e tjera. Me 

fjalë të tjera, fjala “idhnun” (إذن) (leja për luftë) - kufizohet në këtë 

ajet.  

 Përderisa All‟llahu u ka premtuar besimtarëve mbrojtjen, 

në ajetet e kaluara sqarohet shumë mirë lidhja midis këtyre 

ajeteve. Ajeti thotë: All‟llahu i Madhërishëm ua ka lejuar luftën 

atyre që i ekspozohen luftës nga armiqtë dhe agresioni i tyre. Kjo 

për shkak se ata janë keqtrajtuar padrejtësisht: “Atyre që janë 

sulmuar, u lejohet (që të mbrohen), sepse u është bërë 

padrejtësi.”. Pastaj shton mbështetjen e All‟llahut të Plotfuqishëm 

për besimtarët: “Me të vërtetë, All‟llahu është i Fuqishëm që t‟i 

ndihmojë.”.  

 Premtimi i All‟llahut për mbështetje ka ardhur së bashku 

me fuqinë e All‟llahut. Ky mund të jetë aludim për fuqinë e 

All‟llahut që i ndihmon njerëzit kur ngrihen në mbrojtje të Islamit, 

jo të qëndrojnë në shtëpitë e tyre duke pritur ndihmën e All‟llahut 

të Lartësuar për ta. Ose me fjalë të tjera, ju duhet të përpiqeni dhe 

të punoni me sa keni mundësi dhe kur ta meritoni mbështetjen 

dhe ndihmën me sinqeritetin tuaj, atëherë ju ndihmon edhe 

All‟llahu kundër armiqve tuaj. Kjo i ndodhi edhe të Dërguarit 

                                                            
1 Surja “El Bekare”,  ajeti 190. 
2 Surja “Et Teube”,  ajeti 111. 
3 Tefsiri “El Mizan”, vëllimi 14,  faqe 419. 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

345 

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

të gjitha luftrat e tij që u kurorëzuan me fitore.  

Pastaj ky ajet u sqaron atyre, që u janë bërë padrejtësi dhe 

të cilëve iu lejua mbrojtja e vetes, motivet e kësaj mbrojtjeje dhe 

logjikën islame në këtë pjesë të luftës (xhihadit), duke thënë: “ata, 

që janë dëbuar nga vatrat e tyre padrejtësisht”, dhe që faji i tyre i 

vetëm është se ata janë njësues, vetëm sepse thanë: “Zoti ynë 

është All‟llahu.”.  

Dihet se njësimi i All‟llahut është objekt krenarie për 

njeriun dhe jo faj që t‟i lejojë idhujtarët të nxjerrin nga vatrat e tyre 

myslimanët dhe t‟i detyrojnë ata të emigrojnë nga Meka në 

Medine. Shprehja e ajetit ka ardhur e butë, vetëm lejon dënimin e 

armikut. Ne, për shembull, themi për mohuesin e të mirës: “Kemi 

bërë gabim që të kemi shërbyer”, që është aludim për injorancën e 

atij të cilit i drejtohesh, që e krahason të mirën me të keqen. 

Pastaj ajeti ekspozon një anë të filozofisë së ligjërimit të 

xhihadit, duke thënë: “Sikur All‟llahu të mos u kishte dhënë 

njerëzve mundësinë për t‟u mbrojtur nga njëri-tjetri, do të 

shkatërroheshin manastiret, kishat, sinagogat dhe xhamitë, në të 

cilat përmendet shumë emri i All‟llahut.”.  

Me fjalë të tjera, nëse All‟llahu nuk do mbronte besimtarët 

dhe do të nxiste disa njerëz kundër disa të tjerëve me anën e 

rrugës së lejimit të xhihadit (luftës), atëherë do të shkatërroheshin 

manastiret, kishat, faltoret e çifutëve e të krishterëve dhe xhamitë 

ku emri i All‟llahut përmendet shumë.  

Nëse besimtarët dobësohen dhe mbyllin sytë para 

degjenerimit të despotëve tiranë dhe mendjemëdhenjve dhe ua 
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falin atyre nënshtrimin, ata nuk do të kishin lënë as edhe një 

gjurmë të qendrave të adhurimit të All‟llahut. Ata do ta quanin 

sheshin të boshatisur nga pengesat dhe do të punonin për 

shkatërrimin e faltoreve, sepse këto transmetojnë ndërgjegje tek 

njerëzit dhe i mobilizojnë fuqitë e tyre në përballimin e 

padrejtësisë dhe të mosbesimit. Çdo thirrje për adhurimin e 

All‟llahut dhe njësimin e Tij është kundërvënie ndaj të mëdhenjve, 

të cilët duan që njerëzit t‟i adhurojnë sikur të ishin All‟llahu i 

Madhërishëm. Prandaj, ata i shkatërrojnë vendet e njësimit të 

All‟llahut dhe të adhurimit të Tij, që përbën një nga qëllimet e 

ligjërimit të xhihadit dhe të lejimit të luftës së armiqve.  

Për kuptimin e fjalëve “es sauãmiu”, “el bij‟u”, “es salauãt” 

dhe “el mesaxhid” komentuesit kanë sjellë shpjegime të ndryshme, 

por e sakta prej tyre është se: 

Fjala “es sauãmiu” është shumësi i fjalës “sauma‟tun”  që 

zakonisht është një vend jashtë qytetit, larg syve të njerëzve, i 

ngritur posaçërisht për njerëz që kanë braktisur këtë botë si pasojë 

e asketizmit dhe adhurimit të tyre. (Ose duhet të kihet parasysh se 

fjala “es saumatu” në origjinë do të thotë “ndërtesë e lartë dhe e 

mbuluar me çati”. Me sa duket, kështu i quajnë minaretë me bazë 

katërkëndore të caktuara për murgjit.) 

Fjala “el bij‟u” është shumës i fjalës “bij‟atun”,  që do të 

thotë “faltore e të krishterëve” e që quhet gjithashtu edhe “kishë”.  

Fjala “es salauãt” është shumësi i fljalës “salãtun”, që ka 

ardhur me kuptimin “faltore e çifutëve” (sinagogë). Disa 

mendojnë se ajo është arabizim i fjalës çifute “saluta”, që do të 

thotë “vend i caktuar për falje”.  
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Ndërsa fjala “el mesaxhid” është shumësi i fjalës 

“mesxhidun”, që është vendi ku falen myslimanët (xhamia). 

Fjalët “es sauãmiu” dhe “el bij‟u”, pavarësisht se u takojnë të 

krishterëve, përsëri dallohen, sepse njëra është faltore e 

përgjithshme dhe tjetra për ata që kanë braktisur botën. Disa 

mendojnë se fjala “el bij‟u”  është e përbashkët dhe përdoret si për 

faltoret e çifutëve edhe të të krishterëve. 

Shprehja “përmendet shumë emri i All‟llahut” është një 

përshkrim i veçantë, me sa duket për faltoret (xhamitë) e 

myslimanëve, sepse ato janë më të populluara nga të gjitha 

qendrat e tjera të adhurimit në të gjithë botën, ku kryhen pesë falje 

në çdo ditë të vitit, ndërkohë që në faltoret e tjera u hapen dyert 

faltorëve vetëm një ditë në javë, apo në disa ditë të pakta të vitit.  

Në fund, ky ajet konfirmon edhe një herë premtimin e 

All‟llahut për ndihmë: “All‟llahu e ndihmon këdo që e ndihmon 

Atë” dhe s‟ka asnjë dyshim në realizimin e këtij premtimi, sepse 

vjen prej Zotit të Madhërishëm. “All‟llahu është vërtet i Fortë dhe 

i Plotfuqishëm” vjen që mbrojtësit e vijës së njësimit të mos 

mendojnë se janë të vetëm në fushën e luftës së të vërtetës kundër 

të pavërtetës dhe të përballimit të të gjithë grupimeve të shumta të 

armiqve të fuqishëm.  

Me dritën e këtij premtimi të All‟llahut, mbrojtësit e rrugës 

së monoteizmit kanë triumfuar mbi armiqtë e tyre në betejat e 

ashpra që kanë bërë kundër tyre, edhe kur kanë qenë të paktë në 

numër dhe të paarmatosur siç duhet, fitore këto që nuk mund të 

realizoheshin veçse me anën e mbështetjes hyjnore.  
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Ajeti i fundit shpjegon atë që dëshirohet nga përkrahësit e 

rrugës së All‟llahut, të cilëve Ai u ka premtuar ndihmën e Tij në 

ajetin e kaluar. Ai thotë: “(All‟llahu i ndihmon edhe) ata, të cilëve, 

nëse u japim pushtet në tokë, kryejnë faljet, japin zekatin, 

urdhërojnë kryerjen e veprave të mira dhe pengojnë atë që është 

e mbrapshtë.”.  

Këta janë një shtresë që as zbavitet dhe as luan siç bëjnë të 

mëdhenjtë pas fitores së tyre, nuk i kaplon mendjemadhësia dhe 

fodullëku, por e shikojnë fitoren si shkallë për përparimin e 

individit dhe të shoqërisë. Kjo shtresë nuk transformohet në 

shtypës despotë të rinj pasi ka arritur në pushtet për shkak të 

lidhjes së saj të fuqishme me All‟llahun; falja është simbol i kësaj 

lidhjeje me Krijuesin, zekati është simbol i ngjitjes me Krijuesin si 

dhe të bërjes mirë dhe i mohimit të së ndaluarës, që janë dy shtylla 

të fuqishme për ndërtimin e një shoqërie të shëndoshë. Këto katër 

cilësi mjaftojnë për të dalluar ata individë. Nën hijen e tyre 

realizohet praktikimi i të gjitha adhurimeve dhe i veprave të 

dobishme, duke vizatuar kështu veçoritë e shoqërisë besimtare 

dhe të përparuar.1 

Fjala “mekkenna” vjen nga fjala “temkijn”, që do të thotë 

“përgatitje e pajisjeve të posaçme që përdoren për punë”, të cilat 

janë pajisje të domosdoshme, si dhe dije, ndërgjegje dhe aftësi 

trupore dhe mendore.  

                                                            
1 Ne e trajtuam rëndësinë e të urdhëruarit në vepra të mira dhe të ndalimit nga 
veprat e këqija dhe çështjet e këtyre dy detyrave islame, si dhe përgjigjen rreth 
sqarimeve në këtë fushë me një studim të gjërë kur komentuam ajetin 104 të 
sures “El Bekare”. 
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Fjala “el maaruf” përdoret për të quajtur punët e mira dhe të 

vërteta. Fjala “el munker” do të thotë “punë e shëmtuar”. Fjala e 

parë përdoret për vepra të mira nga natyra, ndërsa fjala e dytë 

përdoret për veprat e panjohura dhe të shëmtuara. Me fjalë të 

tjera, fjala e parë do të thotë harmonizim me natyrën njerëzore, 

ndërsa fjala e dytë do të thotë mungesë harmonie.  

Ajeti në fund të tij thotë: “Tek All‟llahu është fundi i të 

gjitha çështjeve”, që ka kuptimin se fillimi i çfarëdo aftësie dhe 

fitoreje vjen nga All‟llahu i Madhërishëm dhe kthehet e tëra në 

fund rishtazi tek Ai: “Ne vijmë prej All‟llahut dhe tek Ai 

kthehemi.”. 

  

    

Hulumtime  

 

1- Filozofia e ligjërimit të Xhihadit (luftës) 

Pavarësisht se para kësaj e studiuam çështjen e Xhihadit 

(luftës) gjerësisht,1 duke patur parasysh se ajetet që po studiojmë 

janë të parat ajete që ua lejuam myslimanëve xhihadin dhe 

përmbanin aludimin për filozofinë e këtij ligji, menduam se është 

e nevojshme ta trajtojmë atë shkurtimisht.  

Këto ajete vënë në dukje dy gjëra të rëndësishme mbi 

filozofinë e xhihadit: 

                                                            
1 Ne e trajtuam çështjen e xhihadit në studimin e ajetit 193 të sures “El Bekare”. 
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E para: Luftën e të shtypurit kundër tiranit, që është nga të 

drejtat e tij të konfirmuara dhe natyrore, që i vërteton vetë mendja 

e njeriut dhe natyra e tij dhe ai nuk mund t‟i nënshtrohet 

padrejtësisë, por duhet të ngrihet, të bërtasë me zë të lartë dhe të 

armatoset për t‟ia këputur fijet tiranit e për ta larguar atë.  

E dyta: Lufta kundër tiranëve që synojnë të fshijnë 

përmendjen e All‟llahut nga zemrat, që shkallmojnë faltoret, të 

cilat janë qendra të përhapjes së ndërgjegjes dhe të zgjimit të 

njerëzve. Kundër tyre duhet rezistuar për t‟i ndaluar veprimet e 

tyre. 

Tërheqim vëmendjen se shkatërrimi i faltoreve dhe i 

xhamive nuk ka vetëm kuptimin e shkatërrimit të tyre material, 

por kjo mund të realizohet me metoda të shumta jo të 

drejtpërdrejta, siç janë përhapja e programeve argëtuese dhe 

shfrenuese me qëllim shpërndarjen e një propagande të 

helmatisur dhe përgatitja e programeve që synojnë largimin e 

njerëzve nga xhamitë dhe të kthimit të vendeve të adhurimit në 

gërmadha të braktisura.  

Këtu është edhe përgjigjja për atë që pyet: Përse iu lejua 

myslimanëve të përdorin forcën dhe të zhvillojnë luftë për 

realizimin e qëllimeve të tyre? Përse nuk realizohen qëllimet 

islame duke ndjekur arsyen dhe logjikën? 

Por, a i shërben logjika atij despoti shtypës, i cili i dëbon 

myslimanët nga vatrat e veta jo për ndonjë faj, por vetëm sepse i 

besojnë njësimit të All‟llahut, u grabit atyre  shtëpitë dhe pasuritë, 

pa iu përmbajtur asnjë ligji e logjike?! 
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A mund të përballohen këta të çmendur pa gjuhën e 

armëve dhe të forcës? 

Kjo u shkon përshtat atyre që na thonë: Përse nuk diskutoni 

dhe bisedoni me regjimin cionist? 

Atë regjim cionist, i cili ka nëpërkëmbur të gjitha ligjet 

ndërkombëtare dhe vendimet e organizatave ndërkombëtare, që i 

pranojnë popujt e botës, dhe i ka kthyer në pluhur të gjitha ligjet 

njerëzore dhe udhëzimet hyjnore? 

Si mund të bisedohet me logjikë me regjimin cionist, i cili 

bombardon me bomba djegëse shkolla dhe spitale, që ka vrarë 

mijëra fëmijë, gra e pleq të pafajshëm e paqësorë, duke i bërë copë 

e çikë? 

Kështu paraqitet gjendja edhe për ata që shohin tek faltoret 

dhe xhamitë, që përhapin ndërgjegje midis njerëzve dhe që 

udhëheqin lëvizjen e masave, konkurentin e interesave të tyre të 

paligjshme dhe veprojnë me të gjithë forcën që disponojnë për 

shkatërrimin e tyre. A mund të bisedohet me ta në mënyrë 

paqësore? Nëse e vështrojmë shoqërinë njerëzore nga pozita 

realiste dhe po të lëmë mënjanë problemet ideologjike, përsëri nuk 

gjejmë asnjë mundësi për të mos kaluar në përdorimin e forcës 

dhe të armëve.  

Kjo nuk është paaftësi e logjikës sonë, por mungesë 

gatishmërie nga ana e më të mëdhenjve për të pranuar logjikën e 

shëndoshë. Ne, kur shohim se logjika e shëndoshë është efektive, 

vrapojmë tek ajo.  
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2- Kush janë ata të cilëve All‟llahu u ka premtuar fitoren? 

          Është gabim të mendohet se mbështetja e All‟llahut për 

besimtarët dhe premtimi i Tij për mbrojtjen e tyre, që ka ardhur në 

ajetet e kaluara dhe në ajete të tjera kur'anore, është larg ligjeve e 

Zotit në krijimin e Tij dhe të ligjeve të jetës.  

Problemi nuk qëndron kështu. All‟llahu mbështet ata që 

mobilizojnë të gjitha forcat e tyre për të hyrë në fushën e betejës 

me tërë fuqinë e tyre. Këtë e pamë në ajetet e mëparshme:  “... 

sikur All‟llahu të mos u kishte dhënë njerëzve mundësinë për 

t‟u mbrojtur nga njëri-tjetri”. All‟llahu nuk i ndihmon shtypësit 

me ndihmën e Tij të fshehtë, por Ai ua largon të keqen 

besimtarëve dhe atyre që i mbrojnë këta të fundit, me një fjalë 

besimtarëve të vërtetë.  

Kështu që premtimi i All‟llahut për mbështetje nuk do të 

thotë shpëtim nga përgjegjësia, as dembelizëm dhe varje e 

shpresave në mbështetjen që ka premtuar All‟llahu për besimtarët, 

por duhet lëvizur gjerësisht për të siguruar triumfin e All‟llahut 

dhe përgatitjen e nevojave të këtij triumfi. 

Vlen të theksohet se ky grup besimtarësh nuk i drejtohen 

All‟llahut vetëm para mbështetjes, por edhe pas saj. Ata janë prej 

atyre “të cilëve, nëse u japim pushtet në tokë, i kryejnë faljet” 

dhe forcojnë lidhjet e tyre me Zotin. Mbështetja për ta është mjet 

për përhapjen e së vërtetës,  të drejtësisë dhe të virtyteve të larta 

morale.  

Disa transmetime në lidhje me ajetin e mësipërm i janë 

mveshur Mehdiut dhe shokëve të tij, apo familjes së Muhammedit 

(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në 
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përgjithësi. Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të), në një hadith për 

shpjegimin e ajetit “të cilëve, nëse u japim pushtet në tokë”, ka 

thënë se ky ajet ka zbritur për familjen e Muhammedit (Paqja dhe 

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

dhe shokët e tij, të cilët All‟llahu do t‟i bëjë zotërues të Lindjes dhe 

të Perëndimit të Tokës, do t‟ua ngadhnjejë fenë dhe do t‟ua 

zhdukë si atij ashtu dhe shokëve të tij gjithçka heretike dhe të 

pavërtetë, ashtu siç do të zhdukë edhe mohuesit e të vërtetës, saqë 

të mos shihet këmbë padrejtësie, dhe do t‟i urdhërojë që të bëjnë të 

mira e të mohojnë padrejtësitë.1 

Në lidhje me këtë kanë ardhur edhe tregime të tjera, që janë 

shprehje e parimeve të dukshme të ajetit dhe nuk e kufizojnë 

karakterin e përgjithshëm të tij, sepse kuptimi i tij është i gjerë dhe 

përmbledh të gjithë besimtarët dhe luftëtarët që luftojnë në rrugën 

e All‟llahut.  

 

3- “Bamirësit”, “të përulurit” dhe “përkrahësit e fesë së 

All‟llahut” 

Ajeti i lartpërmendur është konsideruar disa herë si lajm i 

gëzueshëm për “bamirësit”,  sepse i bën ata të njihen si besmitarë 

dhe jo si tradhëtarë të pafe.  

 Disa herë të tjera ai flet rreth “të përulurve” (të thjeshtëve), 

të cilët i përshkruan si të nënshtruar në falje, të durueshëm 

përballë fatkeqësive dhe dhurues nga ajo që iu ka dhënë All‟llahu.  

                                                            
1 Tefsiri i “Ali ibn Ibrahimit”, siç e ka transmetuar “Nuruth Thekalejn”, vëll. 3, 
f. 506. 
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 Gjithashtu, ky ajet numëron cilësitë e “përkrahësve të fesë 

së All‟llahut”, të cilët nuk ushtrojnë padrejtësi kur fitojnë, 

përkundrazi i kryejnë faljet, e japin zekatin dhe urdhërojnë për 

vepra të mira dhe largimin nga veprat e këqija.  

 Si përfundim, themi që ky ajet zbulon se besimtarët e 

sinqertë i kanë të gjitha këto cilësi. Ata, nga njëra anë, janë të 

fuqishëm në besimin e tyre dhe në angazhimin ndaj përgjegjësisë, 

dhe nga ana tjetër kanë provuar se janë të fuqishëm dhe të drejtë 

në marrëdhëniet e tyre me Krijuesin dhe krijesat dhe në luftën 

kundër korrupsionit.  
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Ajetet 42 – 45 

 

                         

                     

                          

                        

      

 

“Nëse ata të quajnë ty gënjeshtar, (dije se) para tyre (i) kanë 

quajtur gënjeshtarë (Profetët e vet) edhe populli i Nuhut, fiset 

Ad e Themud.” 

“Populli i Ibrahimit, populli i Lutit.” 

“Dhe banorët e Medjenit. Edhe Musain e përgënjeshtruan; 

prandaj Unë u dhashë afat mohuesve, pastaj i dënova ata. Eh, si 

ka qenë dënimi Im!” 

“Sa e sa qytete i shkatërruam, ngaqë banorët e tyre ishin të këqij 

dhe tani ato janë kthyer përmbys! Sa e sa puse mbetën të 

braktisura, sa e sa pallate të larta të shkretuara!” 
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Komentimi 

 

Puse të braktisura dhe pallate të larta e të shkretuara 

 

Siç e përmendën ajetet e shkuara, urdhri për xhihad u erdhi 

myslimanëve pasi shijuan hidhërimin e sprovave që ua imponuan 

armiqtë e Islamit, që i torturuan dhe i dëbuan nga shtëpitë e tyre, 

jo se bënë ndonjë faj, por sepse njësuan Zotin e tyre - All‟llahun e 

Madhërishëm dhe të Lartësuar.  

Ajeti që po studiojmë e qetësoi të Dërguarin e All‟llahut 

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

besimtarët. Nga njëra anë i lehtësoi ata dhe nga ana tjetër, u tregoi 

atyre se një përfundim i keq i pret jobesimtarët. Në ajet thuhet: 

“Nëse ata të quajnë ty gënjeshtar, (dije se) para tyre i kanë 

quajtur gënjeshtarë (Profetët e vet) edhe populli i Nuhut, fiset 

Ad e Themud.”.   

Me një fjalë, nëse të përgënjeshtrojnë ata njerëz, mos u 

ligështo dhe as mos u mërzit! Popujt e mëparshëm i kanë 

përgënjeshtruar të Dërguarit e tyre gjithashtu. Ajeti shton: 

“populli i Ibrahimit, populli i Lutit”.  

Po kështu, banorët e qytetit të Medjenit e përgënjeshtruan 

Profetin e tyre Shuajb. Faraoni dhe populli i tij përgënjeshtruan 

Profetin e tyre Musa: “dhe banorët e Medjenit, edhe Musain e 

përgënjeshtruan”. 
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Ky kundërshtim dhe përgënjeshtrim nuk do të ndikojë në 

shpirtin tënd të pastër dhe në sigurinë e vetes tënde, siç nuk 

ndikoi tek Profetët e mëdhenj para teje dhe nuk do ta pengojnë në 

asnjë mënyrë marshimin tënd njësues dhe thirrjen tënde për të 

vërtetën dhe drejtësinë.   

Por ata të pafe e përfytyrojnë mundësinë e vazhdimit të 

këtyre mjeteve të ulëta e të turpshme: “...prandaj Unë u dhashë 

afat mohuesve, pastaj i dënova ata...”. Po, All‟llahu u jep afat 

jobesimtarëve për të dhënë provimin e tyre dhe për rrëzimin e 

preteksteve të tyre, duke i mbytur me të mirat e Tij. Pastaj do t'u 

kërkojë llogari atyre për gjithçka: “...Eh, si ka qenë dënimi Im!”.1 

Unë isha Dëshmitar i veprimeve të tyre dhe ua bëra të qartë atyre 

veprimet e tyre të shëmtuara.  

Në ajetin e fundit që po studiojmë, All‟llahu i Madhëruar 

paraqet mënyrën e ndëshkimit të mosbesuesve me një fjali të 

shkurtër, por me një kuptim të gjerë: “Sa e sa qytete i 

shkatërruam ngaqë banorët e tyre ishin të këqinj?”. Ajeti shton 

se çatitë e shtëpive të tyre përfunduan në themel të ndërtesave: 

“dhe tani ato janë kthyer përmbys”.  

Me një fjalë, fatkeqësia ishte e fuqishme saqë në fillim u 

shembën çatitë, pastaj muret ranë mbi çatitë: “Sa e sa puse 

mbetën të braktisura?!” Të shumtë ishin puset dhe kanalet me ujë 

të pijshëm që humbën në tokë, pas zhdukjes së zotërve të tyre, 

duke mbetur të shkatërruara dhe pa ndonjë dobi.  

                                                            
1 Fjala “en Nekiiru” (النكًن) do të thotë “el inkeeru” (اإلنك ر) - mohim. Por këtu ka 

ardhur me kuptimin e ndëshkimit.  
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 “Pallate të larta”1: Po, sa pallate të larta që ngriheshin 

krenare dhe të zbukuruara me ornamente, u kthyen në gërmadha 

pasi pronarët e tyre u zhdukën të vdekur, duke i lënë përgjithnjë 

banesat dhe pallatet e tyre madhështore, duke braktisur ujërat dhe 

burimet e tyre, që ishin burim jete për ta dhe për kultivimin e 

tokave të tyre, e po kështu edhe puset e pasura me ujë përfunduan 

të prishur dhe pa pikë uji në to?! 

 

 

Hulumtime 

 

Ajo që tërheq vëmendjen është shpjegimi i ardhur nga 

Familja e Profetit (Paqja qoftë mbi ta!), ku shprehjen “puse të 

braktisura” e krahasojnë me ata dijetarë nga të cilët nuk përfiton 

shoqëria. Si pasojë,  dijet e tyre mbeten të braktisura.  

Transmetohet se Imam Musa ibn Xhafer (Paqja qoftë mbi të!), 

në shpjegimin e shprehjes “puse të braktisura dhe pallate të 

larta”, ka thënë: “Pusi i braktisur është si puna e imamit memec, 

                                                            
1 Fjala “el meshiidu” (ادلش د) vjen nga fjala “shejdun” (د  ) sipas formës “ajdun”, 

dhe ka dy kuptime: njëri ka kuptimin e lartësisë dhe tjetri atë të gipsit. Këtu, 
shprehja ka kuptimin e pallatit të lartë.  

Në kuadrin e kuptimit të dytë, fjala “pallat” (القصر) do të thotë ndërtim mbi baza të 

forta dhe të qëndrueshme, që t‟u bëjë ballë ndryshimeve të kohës. Shumica e shtëpive 
në atë kohë ndërtoheshin prej balte. Shtëpitë që ndërtoheshin prej allçije ishin 
më të forta sesa ato prej balte dhe dalloheshin prej tyre.  
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ndërsa pallati i lartë si imami që flet”. Me këtë kuptim ka ardhur 

edhe transmetimi i Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!).1 

Ky shpjegim është lloj ngjashmërie, ashtu siç e ka ngjasuar 

Imam Mehdiu përhapësin e dijes me puset që kanë ujë të 

bollshëm. Kur Imami, vjen në pushtet, i ngjan një pallati të lartë, 

duke tërhequr vëmendjen e të afërmit dhe të largëtit dhe kthehet 

në strehë për të gjithë. Nëse do largohej nga pushteti dhe njerëzit 

do t‟i kthenin krahët, dhe nëse vendin e tij e zë dikush që nuk e 

meriton, atëherë ky do t‟i ngjante një pusi me shumë ujë por që 

nuk përdoret, e nga i cili njerëzit nuk do të përfitonin as për të pirë 

e as për ujitjen e tokave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 Tefsiri  “El Burhan”,  vëll. 3, f. 30.  
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Ajetet 46 – 48 

 

                          

                                   

                          

                      

                 

 

“Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër botë, që zemrat e 

tyre të mendojnë dhe veshët të dëgjojnë? Në të vërtetë, atyre 

nuk u janë verbuar sytë (në këto gjëra), por u janë verbuar 

zemrat e veta në kraharor. 

“Ata të kërkojnë që t‟u shpejtohet dënimi, por All‟llahu 

kurrsesi nuk e thyen premtimin e Vet. Një ditë te Zoti yt është 

sa një mijë vjet sipas llogarisë suaj.” 

“Sa e sa vendbanimeve Unë ua shtyva dënimin, edhe pse 

ata ishin keqbërës, por prapëseprapë i dënova. Tek Unë kthehet 

çdo gjë.” 
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Komentimi 

 

Udhëtimi nëpër botë dhe përvoja 

Ajetet e kaluara folën rreth popujve të padenjë, të cilët i 

ndëshkoi All‟llahu për punët e ndyra që kryen duart e tyre, duke 

ua shkatërruar jetët, kurse ajeti i parë këtu e pohon këtë gjë duke 

thënë: “Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër botë, që zemrat e 

tyre të mendojnë dhe veshët të dëgjojnë?”.  

Me të vërtetë, ne folëm për shkatërrimet e pallateve të 

shtypësve dhe për shembjen e shtëpive të të mëdhenjve dhe 

skllavëruesve të botës. Për çdonjërën prej tyre ka njëmijë gjuhë për 

të na treguar me heshtjen e vet se çfarë imoraliteti, arbitrariteti dhe 

tiranie bëhej në qoshet e tyre të errëta, e që na dëftojnë për njëmijë 

e një ngjarje e ndodhi.  

Këto shkatërrime flasin dhe na tregojnë për të kaluarën e 

atyre popujve dhe për përfundimin e punëve dhe sjelljeve të tyre 

gjatë jetës, për veprat e tyre të zeza dhe fatale dhe së fundi për 

ndëshkimin që u lëshoi atyre All‟llahu. 

Rrënojat e pallateve madhështore ndjellin në shpirtin e 

njeriut meditim dhe nxjerrjen e mësimeve, që nganjëherë na vlejnë 

më shumë sesa të lexonim vëllime të tëra. Meqë rrënjët e historisë 

janë vetvetiu të largëta, këto rrënoja janë për njeriun personifikim 

i perspektivës para syve të tij. Me të vërtetë, studimi i këtyre 

gjetjeve të vjetra arkeologjike i bën veshët tanë të dëgjojnë dhe 

sytë tanë të zhbirojnë. Për këtë shkak, Kur'ani i Lavdishëm, në 

shumë prej ajeteve të tij, i nxit besimtarët të merren me turizëm, 
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me turizëm hyjnor dhe moral, që të na shërbejë si mësim dhe 

shembull, që i realizojmë duke mësuar sallonet e qyteteve dhe 

pallatet e faraonëve. Një herë kalojmë lumin Tigër për në Medjen. 

Mund të na shkojnë lotët duke parë ujin e shumtë të Tigrit, për 

tokat e Medjenit. Le të dëgjojmë këshilla të reja nga rrënojat e 

pallateve që i patën ngritur mbretërit madhështorë për të marrë 

prej tyre mësim dhe shembull.1  

Për të sqaruar më mirë të vërtetën e këtyre fjalëve, Kur‟ani i 

Lavdishëm thotë: “Në të vërtetë, atyre nuk u janë verbuar sytë 

(në këto gjëra), por u janë verbuar zemrat e veta në kraharorë.”. 

Ata, të cilët humbasin shikimin e tyre, nuk e humbin 

arsyen, përkundrazi i sheh disa herë më të ndërgjegjshëm nga të 

tjerët, sepse të verbërit e vërtetë janë ata të cilëve u janë verbuar 

zemrat. Këta nuk e kuptojnë asnjëherë të vërtetën. Për këtë, i 

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

familjen e tij!) thotë: “Verbëria më e keqe është verbëria e zemrës! Më e 

verbëra e të verbërave është verbëria e zemrës.”.2  

Në një hadith të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në librin “Gaualijel Alij”, 

thuhet:  “Kur All‟llahu ia do të mirën një robi, Ai i hap atij syrin e 

zemrës, që të shohë me të atë që nuk mund ta shihte.”.3 

                                                            
1 Në shpjegimin që i bëmë ajetit 137 të sures “Ali Imran”, ne u zgjeruam në 
studimin e historisë së të parëve nëpërmjet turizmit dhe udhëtimeve nëpër 
botë.  
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 508. 
3 Burimi i mësipërm. 
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Pyetje: Si mund të thuhet se zemrat që ndodhen në 

kraharorë, mund të kuptojnë të vërtetën, kur e dimë se zemra 

është veçse një pompë gjaku? 

Përgjigje: Ne iu përgjigjëm kësaj pyetjeje në shpjegimin e 

sures “El Bekare” dhe konkluzioni është se një nga kuptimet e 

fjalës “zemër” është edhe mendja. Por zemra ka edhe kuptimin e 

kraharorit të vetë njeriut.  

Përveç kësaj, zemra është demonstrim i ndjenjave. Kur 

ngacmohen ndjenjat dhe perceptimet shpirtërore tek njeriu, 

ndikimi i parë i tyre pasqyrohet tek zemra, nëpërmjet shpeshtimit 

të rrahjeve të saj, që nga ana e vet shpejton qarkullimin e gjakut, 

duke i dhënë trupit një aktivitet dhe gjallëri të re. Shfaqjet 

shpirtërore i atribuohen zemrës, sepse ajo është e para që ndikohet 

prej tyre në trupin e njeriut. Prandaj, mendojeni mirë këtë!   

Tërheqim vëmendjen se ajeti i lartpërmendur ia atribuon 

zemrës (mendjes) dhe dy veshëve rrugët e kuptimit të njeriut, 

duke theksuar se nuk ka rrugë të tretë për të kuptuar sendet dhe 

të vërtetën. Njeriu duhet ose të bashkëveprojë me ngjarjen në 

thellësi të shpirtit të vet dhe të përpiqet të bëjë vetë analizën e 

çështjeve, duke arritur kështu në përfundimin e synuar, ose të 

dëgjojë këshilla nga bamirësit udhërrëfyes, Profetët e Zotit dhe 

njerëzit e së vërtetës, ose të arrijë tek të vërtetat nëpërmjet këtyre 

dy rrugëve.1  

Ajeti i dytë që është objekt studimi përshkruan një pamje 

tjetër të injorancës së atyre që iu mungon besimi. Në të thuhet: 

“Ata kërkojnë që t‟u shpejtohet dënimi” dhe u përgjigjet që të 

                                                            
1 Tefsiri “El Mizan”, vëll. 14, f. 426.  
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mos nxitojnë sepse “All‟llahu kurrsesi nuk e thyen premtimin e 

Vet”. “I nxituari” është ai që ka frikë se mos i ikën rasti nga dora 

dhe si pasojë i mbarojnë mundësitë.  

Ndërsa All‟llahu, që është i aftë për çdo gjë, nuk ka nevojë 

për ngutje, sepse është gjithnjë në gjendje të mbajë premtimet. Tek 

Ai nuk ka ndonjë ndryshim midis orës, ditës apo vitit:  “Një ditë 

te Zoti yt është sa njëmijë vjet sipas llogarisë tuaj.”. 

Si do që të jetë përsëritja e thënies së tyre “përse All‟llahu 

nuk na ka zbritur neve fatkeqësi?”, e vërtetë apo e gënjeshtërt, 

ata duhet ta dinë se ndëshkimi i mbikqyr ata dhe do t‟u bjerë 

shpejt. Në qoftë se All‟llahu u ka dhënë afat atyre, kjo ka ndodhur 

që ata të rishikojnë veprimet e tyre, sepse dera e adhurimit dhe e 

frikës ndaj Zotit, atyre do t‟u mbyllet pas zbritjes së ndëshkimit 

dhe atëherë nuk ka asnjë rrugë për të jetuar.  

Përveç asaj që përmendëm, (një ditë apo një mijë vjet janë të 

njëjta për fuqinë e All‟llahut), ekzistojnë edhe shpjegime të tjera 

për shprehjen: “Një ditë te Zoti yt është sa njëmijë vjet sipas 

llogarisë tuaj.”. Disa mendojnë se ka mundësi që të bësh një punë 

ty të duhen njëmijë vjet që ta realizosh, porse All‟llahu i 

Madhëruar e kryen atë në një ditë ose në disa ditë. Për këtë, 

ndëshkimi i Tij nuk ka nevojë për shumë premisa.  

Një komentim tjetër thotë se një ditë nga ditët e Botës së 

Përtejme është sa njëmijë vjet në botën e këtejme dhe se dënimi 

dhe ndëshkimi i Zotit tënd rriten gjatë këtyre viteve. Në një hadith 
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lexojmë: "Të varfërit hyjnë në Xhennet gjysëm dite para të pasurve, që 

do të thotë pesëqind vjet më parë."1  

Në ajetin e fundit shohim një pohim dhe përforcim për atë 

që përmendin ajetet e lartpërmendura në lidhje me 

paralajmërimin e jobesimtarëve këmbëngulës, se sa të shumta janë 

fshatrat dhe vendet, të cilave u është shtyrë ndëshkimi, me qëllim 

që të vijnë në vete nga shkujdesja e tyre. Por, nëse nuk do zgjohen 

dhe kujtohen, përsëri Zoti u jep kohë edhe një herë që të zhyten në 

bollëk dhe mirëqenie, pastaj befas ua zbret atyre ndëshkimin: “Sa 

e sa vendbanimeve Unë ua shtyva dënimin, edhe pse ata ishin 

keqbërës, por prapëseprapë i dënova...”.  

Ata popuj ishin si ju, ankoheshin për vonesën e ndëshkimit 

të tyre dhe talleshin me kërcënimet e Profetëve dhe nuk shihnin 

asgjë veçse mashtrim. Por së fundi, ata i goditi fatkeqësia e 

ndëshkimit dhe nuk i shpëtuan dot asnjëherë klithmat e tyre: 

“Tek Unë kthehet çdo gjë.”. Me të vërtetë, të gjitha çështjet e 

gjërat kthehen tek All‟llahu dhe të gjitha pasuritë mbeten dhe 

All‟llahu është Trashëgimtari i tyre.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 7, f. 90, fundi i ajetit në studim.  
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Ajetet 49 - 51 

 

                           

                              

              

 

“Thuaj (o Muhammed!): „O njerëz, unë jam për ju vetëm 

paralajmërues i qartë.‟” 

“Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe dhunti 

fisnike.” 

“Ndërsa ata që përpiqen t‟i luftojnë shpalljet Tona, duke 

menduar se nuk do t‟i dënojmë, (dije se) njerëz të tillë janë 

banorë të Xhehennemit.” 

    

 

Komentimi 

Furnizim i begatë 

Ajetet e kaluara bënin fjalë për nxitimin e jobesimtarëve 

dhe për ndëshkimin e All‟llahut dhe këto janë çështje të Profetit 
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(Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

por lidhen me dëshirën e All‟llahut të Madhëruar. Ajeti i parë, prej 

ajeteve të mësipërm, thotë: “Thuaj (o Muhammed!): „O njerëz, 

unë jam për ju vetëm paralajmërues i qartë.‟”.  

All‟llahu i Madhëruar i drejtohet të Dërguarit të Tij më të 

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

e tij!) duke e urdhëruar që të paralajmërojë njerëzit për 

ndëshkimin e All‟llahut nëse do largoheshin nga nënshtrimi ndaj 

Tij.  

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

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është një paralajmërues dhe 

lajmëtar i së mirës. Përforcimi i ajetit këtu për cilësinë e 

paralajmëruesit ka ardhur në përshtatje me gjendjen e 

jobesimtarëve kokëfortë, të cilët talleshin me ndëshkimin e 

All‟llahut.  

Dy ajetet pasuese japin lajmin e gëzueshëm dhe 

paralajmërimin, sepse mëshira e All‟llahut është e gjerë dhe i 

paraprin ndëshkimit të Tij. Së pari, për lajmin e gëzuar thotë: “Për 

ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira ka falje dhe dhunti 

fisnike.”. Këta, së pari pastrohen me ujin e faljes hyjnore dhe 

kështu qetësohet ndërgjegjja e tyre. Pastaj, ata i përfshin bollëku 

dhe të mirat e All‟llahut e të mëshirës së Tij.  

Shprehja “rizkun keriim” ( كرمي رزق ) (duke patur parasysh se 

fjala “keriim” (كرمي) përdoret për çdo gjë të ndershme dhe të 

çmueshme) ka kuptim të gjerë dhe përfshin të gjitha të mirat 

materiale dhe morale.  
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Me të vërtetë, All‟llahu është Bujar dhe shpërblen robtë e 

Vet besimtarë dhe të devotshëm me llojet e ndryshme të dhuntive 

fisnike ( الكرمي الرزق ) në ato shtëpi fisnike. Ragib El Isfahani thotë në 

librin e tij “El Mufredat” se fjala “el- keremu” nuk përdoret veçse 

për cilësitë e mira, si të atij që shpenzon për pajisjen e ushtrisë në 

rrugën e All‟llahut apo merr mbi vete haraçin e asaj që lartëson 

gjakun e popullit. Kështu pra, nuk mund të konsiderohet bujari 

një cilësi a mirësi e pjesshme.  

Disa e kanë shpjeguar dhuntinë fisnike me dhuntinë e 

përhershme, që është pa njolla dhe të meta.  

Të tjerë kanë thënë se këto janë furnizimet dhe mirësitë që 

u shkojnë përshtat besimtarëve të devotshëm. Megjithatë, kjo fjalë 

ka kuptim të përgjithshëm dhe i përfshin të gjitha këto kuptime. 

Ajeti pasardhës shton: “Ndërsa ata që përpiqen t‟i luftojnë 

shpalljet Tona, duke menduar se nuk do t‟i dënojmë, (dije se) 

njerëz të tillë janë banorë të Xhehennemit.”. 

Me një fjalë, ata që janë përpjekur të sabotojnë ajetet 

hyjnore apo t‟i fshijnë ato, duke menduar se i kanë mundësitë të 

fitojnë mbi vullnetin absolut të All‟llahut, e kanë vendin në 

Xhehennem.1  

                                                            
1 Fjala “sau‟uu” vjen nga fjala “es sa‟ju” dhe në origjinë do të thotë vrapim; kurse 
këtu vjen me kuptimin e përpjekjes për të sabotuar ajetet e All‟llahut dhe për t‟i fshirë 
ato. Ndërsa fjala “el muãxhizuun” rrjedh nga fjala “el axhz” (العجز) dhe këtu 
përdoret për atë që mundohet të fitojë mbi fuqinë e pakufizuar të All‟llahut. 
Disa komentues kanë hamendësuar se këtë mundësi nuk mund ta ketë asnjë 
person që përpiqet ta bëjë të pafuqishëm All‟llahun dhe të mposhtë vullnetin e 
Tij. Prandaj fjalën “el muãxhizuun” ia atribuojnë Profetit dhe besimtarëve. 
Ndërkohë, kjo shprehje është përdorur në ajetet e tjera kur'anore për All‟llahun 
dhe ato sure janë:  Surja “El Xhinn”, ajeti 12; Surja “Et Teube”, ajetet 2 dhe 3. 
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Fjala “xhehiimun” (جح م) vjen prej fjalës “xhehmun” (جحم) dhe 

ka kuptimin e fuqisë së djegies së zjarrit, por përdoret edhe për 

zemërimin e madh. Mbi këtë bazë, fjala “el xhehiimu” (اجلح م) përdoret 

për vendin që digjet nga zjarret, dhe që këtu ka kuptimin e zjarrit 

në Botën Tjetër.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
Ajo shprehje ka kuptimin e veprës së një personi për t'u dukur sikur është i 
fuqishëm dhe asgjë më shumë.  
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Ajetet 52 - 54 

 

                                

                                

                            

                           

                          

                         

 

“Ne nuk kemi sjellë para teje (o Muhammed) asnjë të Dërguar e 

asnjë Profet që djalli të mos i ndërhynte në dëshirën e tij. Por 

All‟llahu e zhdukte ndërhyrjen e djallit dhe më pas i forconte 

Shpalljet e Veta. All‟llahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë.” 

“Kjo ndodh që Ai ta bëjë ndërhyrjen e djallit sprovë për njerëzit 

që i kanë zemrat të sëmura (nga dyshimi) dhe të ngurtësuara - 

prandaj keqbërësit janë në përçarje të madhe.” 

“Dhe që ata, të cilëve u është dhënë dituria, ta kuptojnë se ai 

(Kur'ani) është e Vërteta nga Zoti yt, ta besojnë atë dhe zemrat e 
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tyre të binden e të qetësohen me të. Nuk ka dyshim se All‟llahu 

i udhëzon në Rrugën e Drejtë ata që besojnë.” 

 

 

Komentimi 

 

Intrigat e djajve përballë përpjekjeve të Profetëve  

Ajetet e kaluara trajtuan përpjekjet e politeistëve dhe të 

jobesimtarëve për të zhdukur mësimet hyjnore dhe për t‟u tallur 

me to, ndërsa ajetet që janë objekt studimi përmbajnë një 

paralajmërim të rëndësishëm. Në to thuhet se këto komplote nuk 

janë të reja, se djajtë kanë punuar me zell që në fillim për të 

hedhur intrigat e tyre kundër Profetëve.  

Në fillim ajeti thotë: “Ne nuk kemi sjellë para teje (o 

Muhammed) asnjë të Dërguar e asnjë Profet që djalli të mos i 

ndërhynte në dëshirën e tij...”, për të mirën e fesë dhe të 

shoqërisë dhe për të menduar plane për zhvillimin e punëve. Por 

All‟llahu nuk e la asnjëherë të vetëm Profetin e Tij përballë 

ndërhyrjeve të djajve: “Por All‟llahu e zhdukte ndërhyrjen e 

djallit dhe më pas i forconte Shpalljet e Veta.”.  

Kjo punë është shumë e lehtë për All‟llahun e Lartësuar 

sepse Ai i di dhe i njeh të gjitha këto komplote të ulëta dhe po 

ashtu e di se si t‟i dështojë ato: “All‟llahu është i Gjithëfuqishëm 

dhe i Urtë.”. 
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Por komplotet djallëzore që thurnin jobesimtarët politesitë 

dhe të pafetë ishin sprovë si për besimtarët, ashtu dhe për 

komplotistët. Për këtë, ajeti shton: “Kjo ndodh që Ai ta bëjë 

ndërhyrjen e djallit sprovë për njerëzit që i kanë zemrat e 

sëmura (nga dyshimi) dhe të ngurtësuara.”.  

“Prandaj keqbërësit janë në përçarje të madhe”. Ata janë 

larg të vërtetës për shkak të armiqësisë dhe këmbënguljes inatçore 

të tyre.    

Po ashtu, qëllimi me këtë program është: “që ata, të cilëve 

u është dhënë dituria, ta kuptojnë se ai (Kur‟ani) është e Vërteta 

nga Zoti yt, ta besojnë atë dhe zemrat e tyre të binden e të 

qetësohen me të”. Është e natyrshme se All‟llahu nuk i lë vetëm 

besimtarët e ndërgjegjshëm që kërkojnë të drejtat e tyre dhe që 

mbrojnë të vërtetën në këtë rrugë të vështirë. “Nuk ka dyshim se 

All‟llahu i udhëzon në Rrugën e Drejtë ata që besojnë.”.   

 

 

Hulumtime 

 

1- Çfarë nënkuptohet me frazën “ndërhyrjet e djallit”? 

Ajo që thamë në shpjegimin e ajeteve të mësipërme është 

në përputhje me atë që kanë thënë disa studiues. Megjithatë, 

ekzistojnë edhe mundësi të tjera në shpjegimin e ajetit, një nga të 

cilat është se shprehjet “temenna” (متىن) dhe “umnijetun” (أمنیة) kanë 

kuptimin lexim dhe këndim, siç ka ardhur edhe në vjershat e 
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arabëve. Prandaj shpjegimi i ajetit: “Ne nuk kemi sjellë para teje 

(o Muhammed) asnjë të Dërguar”, është që djajtë (sidomos djajtë 

e racës njerëzore) ndërhynin gjatë leximit të fjalëve të All‟llahut 

para njerëzve, me qëllim për të ngatërruar mendimet e tyre dhe 

për të penguar e dëmtuar ndikimin e Kur'anit në udhëzimin dhe 

shpëtimin e njerëzve. Por All‟llahu i Madhëruar i zhdukte këto 

ndërhyrje dhe i bënte Shpalljet e Veta të palëkundshme. Ky 

shpjegim vjen në harmoni me shprehjen: “pastaj All‟llahu i 

përforconte Shpalljet e Veta”, e po kështu i korrespondon (sipas 

disa justifikimeve) legjendës së “el garanijku”1, për të cilën do të 

flitet më tej. 

Por fjalët “temenne” dhe “umnija” janë përdorur rrallë me 

kuptimin e leximit, dhe në Kur'an nuk kanë ardhur asnjëherë me 

këtë kuptim. Fjala “temenne” ( َّمُتىن) në origjinë do të thotë vlerësim 

dhe përcaktim. Sperma e burrit është quajtur “el meniju” ادلين) ) sepse 

përcaktimi i qenies së individit ndodhet në të. Edhe për vdekjen 

përdoret fjala “menijjetun” (من ة), sepse me të vjen fundi i 

përcaktuar për njeriun. Prandaj fjala “temenne ( َّمَتىن) përdoret kur 

njeriu përfytyron në fantazinë e tij diçka që dëshiron ta arrijë. Si 

përfundim themi se në çdo përdorim, origjina e kësaj fjale është 

vlerësimi, përcaktimi dhe përfytyrimi.  

Kuptimin e fjalës lexim (التالوة) mund ta lidhim pikërisht me 

të. Kështu thuhet: leximi përfshin edhe vlerësimin dhe 

                                                            
1 Fjala “el garaaniiku” është shumësi i fjalës “gurrnukun”, sipas formës 
“buhluulun” dhe përdoret për një zog që jeton në ujë. Ai është i bardhë ose i zi. 
Po ashtu, kjo fjalë vjen edhe me kuptime të tjera. “Kamusul Lugati”. 
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përfytyrimin e fjalëve, porse ato kanë lidhje të largët midis tyre 

dhe s‟kanë ndonjë ndikim në të folurën arabe.  

Ndërsa kuptimi që përmendëm për të shpjeguar ajetin 

(programet e Profetëve dhe planet e tyre për të arritur qëllimet 

hyjnore) është në përputhje me kuptimin origjinal të fjalës 

“temenne” ( َّمَتىن ). 

Mundësia e tretë në shpjegimin e ajetit të mësipërm është 

ajo që kanë thënë disa shpjegues, sipas të cilëve, në ajet 

hamendësohet për disa rreziqe dhe yshtje djallëzore, që ndërhyjnë 

në momente kalimtare në mendjet e pastra të Profetëve.  

Por meqë ata janë të mbrojtur dhe të paprekshëm, të 

përfytyruar me fuqi të fshehtë dhe mbështetje hyjnore, All‟llahu i 

zhduk gjurmët e këtyre ndërhyrjeve nga mendimet e tyre dhe i 

udhëzon ata në rrugën e drejtë.  

Por ky shpjegim nuk përputhet me ajetin e dytë dhe të tretë 

për të cilët po flasim. Kur‟ani i konsideron këto ndërhyrje 

djallëzore si mjet për provimin e mendimeve të besimtarëve të 

ndërgjegjshëm në shkallë të barabartë dhe ato nuk kanë asnjë 

gjurmë në zemrat e Profetëve,  sepse All‟llahu ua fshin atyre ato.  

Me këtë sqarohet se shpjegimi i parë është më i 

përshtatshmi nga të gjithë të tjerët. Ai shpjegim tregonte për 

veprimtarinë e djajve dhe të ndërhyrjeve të tyre për të penguar 

veprën e Profetëve. Porse All‟llahu e zhduk atë që ata bëjnë, duke 

fshirë të gjitha ndërhyrjet e tyre. 
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2-  Legjenda e sajuar e kurrillave 

Në disa libra synitë ka ardhur një transmetim i çuditshëm 

që i atribuohet ibn Abbasit. Në të thuhet: Një ditë  Profeti (Paqja 

dhe bekimet e All‟llahut qoshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte duke 

lexuar e sures “En Nexhm” në Mekën e Bekuar. Kur arriti te ajetet 

në të cilat përmenden emrat e idhujve të politeistëve: “A e keni 

parë Latën dhe Uzzën? Po Menatën, të tretën, të fundit?”1 djalli i 

lexoi këto dy fjali Profetit dhe ia vendosi në gjuhën e tij: “Ato 

kurrilla të larta. Vërtet, ndërmjetësimi i tyre është i shpresuar!”,  

domethënë se ato janë zogj të bukur që kanë një vend të lartë dhe 

prej tyre shpresohej ndërmjetësimi. 

Politeistët u gëzuan për këtë dhe thanë: “Muhammedi nuk i 

përmendi zotat tanë për mirë deri tani. Muhammedi ra në sexhde edhe 

ranë në sexhde”. Xhebraili (Paqja qoftë mbi të!) zbriti tek Profeti 

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

e paralajmëroi se atij nuk i ishin zbritur këto dy ajete dhe se ato 

ishin citime të djallit. Atëherë zbritën ajetet në fjalë: “Ne nuk kemi 

sjellë para teje (o Muhammed) asnjë të Dërguar...”, duke e 

paralajmëruar të Dërguarin e Zotit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qoshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe besimtarët.2  

Pavarësisht se disa armiq të Islamit e kanë transmetuar këtë 

transmetim dhe i kanë shtuar atij çfarë dëshiruan, me qëllim që të 

njollosnin mesazhin e Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qoshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) Kur'anin, ai transmetim është një 

sajesë e qartë dhe synon të dëmtojë Kur'anin dhe hadithet e të 

                                                            
1 Surja “En Nexhm”, ajetet 19 dhe 20. 
2 Ky transmetim është transmetuar nga një grup hafizësh të pasuesve të 
synizmit në shpjegimin “El Miizan”.  
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Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qoshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Ekzistojnë prova të shumta e të pakundërshtueshme 

që argumentojnë se këtë transmetim e kanë sajuar djajtë njerëzorë:  

Së pari: Studiuesit kanë vënë në dukje dobësinë e 

transmetuesve të këtij transmetimi dhe mungesën e besimit tek ta. 

Nuk ka prova se ai është nga transmetimet e ibn Abbasit. 

Muhammedibn Is‟haku ka shkruar një libër, ku pohon se këtë 

transmetim e kanë fabrikuar heretikët.1 

Së dyti: Librat islamë kanë përmendur transmetime të 

shumta rreth zbritjes së sures “En Nexhm”, të sexhdes së Profetit 

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

të myslimanëve, por nuk kanë përmendur asgjë në lidhje me këtë 

transmetim të fabrikuar, gjë që tregon se kjo fjali është shtuar më 

pas.2 

Së treti: Ajetet 3 dhe 4 të sures “En Nexhm” e mohojnë 

haptazi këtë transmetim, kur thonë: “Ai nuk flet sipas qejfit të 

vet, por ajo (që thotë) është vetëm Shpallje Hyjnore që i vjen 

atij.”. 

Si mund të përputhet historia në fjalë me këtë ajet, i cili ia 

pastron dhe ia heq mëkatet të Dërguarit të Zotit (Paqja dhe bekimet 

e All‟llahut qoshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?  

Së katërti: Ajetet pasuese hedhin poshtë qartasi ajetin që 

përmend emrat e idhujve të politeistëve, duke treguar shëmtinë 

dhe poshtërsinë e tyre ku thonë: “Këta janë vetëm emra që ua 

keni ngjitur (idhujve) ju dhe të parët tuaj, kurse All‟llahu nuk ju 

                                                            
1 “Tefsiri “El Kebijr”, vëll. 23,  f. 50. 
2 Burimi i mësipërm. 
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ka dërguar për ta asnjë provë. Ata ndjekin vetëm hamendjet dhe 

atë që ua ka qejfi, ndonëse u ka ardhur prej Zotit të tyre 

udhëzimi (për Rrugën e Drejtë).”.1 Atyre u erdhi nga Zoti i tyre 

udhëzimi në Rrugë të Drejtë. Por megjithë këtë qortim që u bëhet 

idhujve, si mundet që ata të lavdërohen? Përveç kësaj, Kur‟ani i 

Lavdishëm ka përmendur qartazi se All‟llahu e mbron Kur‟anin 

nga çdo devijim duke thënë: “Vërtet, Ne e kemi shpallur 

Kur‟anin dhe Ne do ta ruajmë atë me siguri.”.2 

Së pesti: Lufta e Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qoshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) kundër idhujve ishte e vazhdueshme 

gjatë gjithë jetës së tij dhe ai nuk pranoi asnjëherë të bënte 

kompromis për këtë. I Dërguari (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qoshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) i refuzoi idhujt dhe jeta e tij e pastër 

provoi indinjatën dhe kundërvënien e tij të vendosur ndaj tyre, 

madje edhe në kushtet më të vështira. Atëherë, si mund të thuhen 

këto fjalë? 

Së gjashti: Shumë jomyslimanë që mendojnë se Profeti 

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

familjen e tij!) nuk është i dërguar nga Zoti, e pranojnë se ai ishte një 

njeri mendimtar dhe i ndërgjegjshëm, që arriti fitoret më të mëdha. 

A ka mundësi që një njeri që si moto të tij kishte frazën: “Ska Zot, 

përveç All‟llahut që është Një” ( اهلل إالّ  إلو ال  ), që luftoi dhe refuzoi çdo 

lloj politeizmi dhe idhujtarie dhe që e gjithë jeta e tij ishte provë e 

kundërshtimit dhe refuzimit të idhujve, të heqë dorë krejt papritur 

nga rruga e tij dhe të lavdërojë idhujt?! 

                                                            
1 Surja “En Nexhm”, ajeti 23. 
2 Surja “El Hixhr”, ajeti 9. 
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Nga e gjithë kjo nxjerrim si përfundim se legjenda e 

kurrillave është futur nga armiq naivë dhe kundërshtarë, të cilët 

nuk frikësoheshin prej All‟llahut, por e fabrikuan këtë transmetim 

për të dobësuar pozitën e lartë të Kur‟anit dhe të të Dërguarit 

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

Prandaj të gjithë studiuesit myslimanë, qofshin synitë apo shi‟itë, 

e kanë mohuar me forcë këtë transmetim, duke e konsideruar atë 

si të sajuar.1 

Disa komentues e kanë justifikuar këtë shtojcë duke thënë 

se transmetimi është i vërtetë, porse Profeti (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qoshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) po lexonte suren “En 

Nexhm”, kur u njoftua me fjalët: “A e keni parë Latën dhe 

Uzzën? Po Menatën, të tretën, të fundit?”; disa politeistë 

kokëfortë e shfrytëzuan këtë moment dhe filluan të këndojnë me 

një melodi të veçantë: “Ato kurrilla të larta. Vërtetë,  

ndërmjetësimi i tyre është i shpresuar!”. Në këtë mënyrë, me 

zhurmën e tyre, ata mbollën dyshime rreth fjalëve të të Dërguarit 

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

ajetet që pasuan iu përgjigjën atyre, duke dënuar ashpër 

adhuruesit e idhujve.2  

Duket se disa prej tyre e kanë parë historinë e kurrillave si 

njëfarë dëshire të të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qoshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) për të tërhequr idhujtarët në radhët e 

myslimanëve. Por këto fjalë provojnë se këta shpjegues kanë bërë 

                                                            
1 Shih tefsiret: “Mexhmaul Bejjan”, “El Kebijr”, “El Kurtubij”, “Fi dhilalil 
Kur'an”, “Es Safij”, “Ruhul Meanij”, “El Mizan” dhe tefsire të tjerë në lidhje me 
ajetet në studim.  
2 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 7, f. 4447; ”Et Tabarsij” në “Mexhmaul Bejjan” e ka 
përmendur këtë si diçka të mundshme.  
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një gabim të madh. Ato tregojnë se këta justifikues të idhujtarisë 

nuk e kishin kuptuar qëndrimin e të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e 

All‟llahut qoshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ndaj idhujve, 

megjithëse historikisht gjithçka tregon se i Dërguari (Paqja dhe 

bekimet e All‟llahut qoshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i pati 

refuzuar dhuratat bujare të politeistëve kundrejt heqjes dorë  nga 

mesazhi i tij Islam. Në fakt, këta justifikues e injorojnë me qëllim 

dhe këmbëngulje këtë gjë.  

 

3- Ndryshimi midis të Dërguarit dhe Profetit 

Ka shumë mendime se ekziston një ndryshim midis fjalëve 

“i Dërguar” (الرسول) dhe “Profet” (النيب). Më i pranueshmi prej tyre 

është mendimi se fjala “i Dërguar” përdoret për Profetët, të cilëve 

All‟llahu u ka zbritur mesazhe dhe që i urdhëroi t‟i përhapnin ato 

midis njerëzve, pa patur nevojë të bënin ndonjë përpjekje të 

veçantë në këtë rrugë, apo të përballonin vështirësi e të bënin 

sakrifica me jetën e tyre në emër të mesazheve të tyre.  

Ndërsa fjala “Profet” vjen nga fjala “Nebbe‟e” ( نَ بَّ ٌء), që do të 

thotë ai që njofton për shpalljen ( الوح), megjithëse nuk është i 

ngarkuar që ta propagandojë atë në shkallë të gjerë. Ai është si 

puna e mjekut, tek i cili shkojnë herë pas here njerëzit për t‟u 

vizituar dhe për të marrë mjekim. Çdo Profet ka një mision të 

veçantë nga Profetët e tjerë, sipas situatave dhe ambjentit ku jeton 

secili prej tyre. 1  

 

                                                            
1 Për këtë kemi folur gjithashtu në shpjegimin e ajetit 124 të sures “El Bekare”.  
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Ajetet 55 - 59 

 

                           

                            

                      

                      

                         

                      

                

“Ata që nuk besojnë do të vazhdojnë të dyshojnë në të (Kur'an), 

derisa t‟u vijë Ora (e Kiametit) në mënyrë të papritur ose derisa 

t‟u vijë dënimi i Ditës Shterpë.” 

“I tërë pushteti atë Ditë i përket All‟llahut. Ai do t‟i gjykojë të 

gjithë: ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, do të 

gjenden në kopshtet e begative.” 

“Ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë përgënjeshtruar 

Shpalljet Tona, do të kenë dënim poshtërues.” 
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“Atyre që kanë mërguar për hir të All‟llahut e kanë rënë 

dëshmorë apo kanë vdekur, me siguri, All‟llahu do t‟u japë 

shpërblim të mirë. Pa dyshim, All‟llahu është Dhuruesi më i 

mirë.” 

“Ai do t‟i shpjerë në një vend, ku do të jenë vërtet të kënaqur! 

All‟llahu është vërtet i Gjithëdijshëm dhe i Butë.” 

 

 

Komentimi 

 

Shpërblimi i mirë 

Ajetet e mëparshme bënin fjalë për përpjekjet e 

kundërshtarëve për të fshirë (zhdukur) ajetet e All‟llahut. Kurse 

ajetet në fjalë tregojnë se këto përpjekje bëheshin prej njerëzve 

fanatikë dhe të ashpër.  

Ajeti i parë thotë: “Ata që nuk besojnë, do të vazhdojnë të 

dyshojnë në të (Kur'anin), derisa t‟u vijë Ora (e Kiametit) në 

mënyrë të papritur ose derisa t‟u vijë dënimi i Ditës Shterpë.”.  

Është e natyrshme që ajeti këtu ka si synim një shtresë 

jobesimtarësh dhe jo të gjithë, sepse shumë prej tyre e pranuan 

Islamin dhe iu bashkuan Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe radhëve të myslimanëve. 

Ajeti ka parasysh këtu krerët e jobesimtarëve, kokëfortët dhe 

fanatikët që me forcë, urrejtje dhe smirë, nuk besuan asnjëherë, 

por vazhduan të pengonin marshimin e Islamit.  
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Fjala “mirjetun” do të thotë dyshim dhe pavendosmëri. Ajeti 

na e bën të qartë se ata mosbesues nuk ishin të bindur për kotësinë 

e Islamit dhe thirrjen e Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) as edhe një ditë të vetme, pavarësisht 

se hiqeshin si të tillë në bisedat e tyre. Ata dyshonin tek Kur'ani 

dhe Islami, mirëpo fanatizmi i tyre nuk i lejonte të arrinin tek e 

vërteta.  

Kurse për fjalën “es saatu” (  disa shkuan deri aty sa të ( الس عة

mendojnë se ajo do të thotë “vdekje”, apo diçka e ngjashme me të. 

Por ajeti pasardhës e sqaron se qëllimi është fundi i botës dhe 

pragu i Ditës së Kiametit, që shoqërohet me fjalën “bagtaten” (që 

do të thotë papritur – shën. i përkth.). 

Me shprehjen “dënimi i Ditës Shterpë” nënkuptohet 

ndëshkimi i Ditës së Kiametit. Dita e Kiametit përshkruhet si Dita 

Shterpë, sepse pas saj nuk ka më ditë të tjera, që njeriu të ngrihet 

për të bërë punë të mira, me qëllim kompensimin e asaj që i ka 

shpëtuar pa bërë dhe që kjo të mund të ndikojë në fatin e tij.  

Më pas, ajeti tjetër vë në dukje Sovranitetin bsolut të Zotit 

të botëve në Ditën e Kiametit, duke thënë: “I tërë pushteti atë 

Ditë i përket All‟llahut. Ai do t‟i gjykojë të gjithë.”. Ky është një 

angazhim që i takon All‟llahut - Sunduesit të përhershëm dhe 

Pronarit absolut - dhe jo vetëm në Ditën e Kiametit, por gjatë 

gjithë kohës. Por, meqë në tokë ka pronarë dhe sundues të tjerë, 

pavarësisht se pronësia dhe sundimi i tyre është i kufizuar dhe 

pavarësisht se ajo është pronësi e sipërfaqshme dhe pushtet 

formal, kjo mund të lindë mendimin se ekzistojnë sundues dhe 

pronarë të tjerë veç All‟llahut. Por e gjitha kjo perëndon dhe 
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zhduket, dhe atë Ditë del qartë e vërteta se ekziston vetëm një 

pronar dhe vetëm një sundues.  

Me fjalë të tjera, ekzistojnë dy lloje sovraniteti dhe pronësie: 

sovraniteti i vërtetë, që i takon Krijuesit mbi krijesat e Tij, dhe 

sovraniteti relativ që buron nga marrëveshja midis njerëzve. Të dy 

këto lloje ekzistojnë në botë, por të gjitha qeveritë relative 

zhduken në Ditën e Kiametit dhe mbetet sovraniteti i vërtetë i 

Krijuesit të Botës.1 

Sido që të jetë, All‟llahu është Pronari dhe Sunduesi i 

vërtetë. Sundimi i Tij përfshin njëlloj të gjithë besimtarët dhe 

jobesimtarët. Si pasojë e kësaj, siç thotë Kur‟ani i Lavdishëm: “... 

ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, do të gjenden 

në kopshtet e begative, në kopshtet ku janë me shumicë të 

gjitha dhuntitë dhe të gjitha begatitë dhe bekimet”. 

Kur‟ani i Shenjtë shton: “Ndërsa ata që nuk kanë besuar 

dhe që i kanë përgënjeshtruar Shpalljet Tona, do të kenë 

shpërblim poshtërues.”. S‟ka më të bukur sesa kjo shprehje! 

Ndëshkim poshtërues për jobesimtarët që përgënjeshtruan Shpalljet 

e All‟llahut; turpërim dhe poshtërim për ata, të cilët iu 

kundërvunë me kokëfortësi All‟llahut dhe shfaqën 

mendjemadhësi ndaj krijesave të Tij. Kur'ani e ka përshkruar 

ndëshkimin si “të dhimbshëm”, “të madh” dhe “të turpshëm” në 

shumë ajete të ndryshme, në përshtatje me mëkatin e bërë prej 

secilit prej kokëfortëve inatçorë.  

Ajo që të tërheq vëmendjen është se Kur'ani i Lavdishëm ka 

theksuar dy gjëra në tregimin e tij për besimtarët: besimin dhe 

                                                            
1 Tefsiri “El Mizan‟, vëll. 14,  f. 433. 
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veprën e mirë. Përkundër tyre ka theksuar dy gjëra për 

jobesimtarët: mosbesimin dhe përgënjeshtrimin e shpalljeve të 

All‟llahut. Kjo do të thotë se të dy ata janë të përbërë nga besimi i 

brendshëm dhe nga ndikimi i jashtëm, që pasqyrohen në veprën e 

njeriut, ku për çdo vepër njerëzore ekziston një bazë ideologjike.  

 Ajetet e shkuara trajtuan çështjen e emigrantëve, ndër të 

cilët ata që u dëbuan nga shtëpitë e tyre dhe që ua grabitën 

pasuritë, sepse thonin që Zoti i tyre është All‟llahu, si dhe 

mbronin ligjshmërinë e Tij. Ndërsa ajeti që pason, i konsideron ata 

si një grup të mrekullueshëm që e meritojnë shpërblimin (الرزق) e 

mirë. Ai thotë: “Ata që kanë mërguar për hir të All‟llahut e kanë 

rënë dëshmorë apo kanë vdekur, me siguri All‟llahu do t‟u japë 

shpërblim të mire.”. 

Disa komentues kanë thënë se “shpërblimi i mirë” 

 ( احلسن الرزق ) janë të mirat që të tërheqin vështrimin kur i shikon, 

vështrim që mbetet i ngulitur dhe nuk largohet prej tyre. Vetëm 

All‟llahu është në gjendje që t‟i dhurojë njeriut këtë lloj 

shpërblimi.  

Disa shpjegues kanë shpjeguar shkakun e zbritjes së këtij 

ajeti, duke thënë se kur vdiq Osman ibn Madh‟uni dhe Ebu Selma 

ibn Abdul Esedi, disa njerëz thanë: “Ai që vritet në rrugë të 

All‟llahut është më i mirë sesa ai që vdes nga vdekja e vet”. 

Atëherë zbriti ky ajet duke i barazuar të dyja këto kategori. 

All‟llahu i shpërblen të gjithë me një shpërblim të mirë. Por në 

pamje të jashtme, sheriati (legjislacioni) tregon se i vrari është më i 

preferuar. Disa dijetarë kanë thënë se i vrari në rrugën e All‟llahut 
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dhe i vdekuri në rrugën e All‟llahut janë të dy shehidë 

(dëshmorë).1  

Ajeti i fundit jep një pamje të këtij shpërblimi të mirë, duke 

thënë: “Ai do t‟i shpjerë në një vend, ku do të jenë vërtet të 

kënaqur.”. Nëse u dëbuan nga shtëpitë e tyre në këtë botë dhe 

hasën në vështirësi, All‟llahu do t‟i vendosë për banim në shtëpi të 

mira në Botën Tjetër, ku do të kënaqen, dhe do i dëmshpërblejë në 

mënyrën më të mirë për atë që sakrifikuan në rrugën e Tij. 

Ky ajet përfundon me shprehjen: “All‟llahu është vërtet i 

Gjithëdijshëm dhe i Urtë.”. Vërtet, All‟llahu e di se ç‟bëjnë robtë 

e Tij. Por në të njëjtën kohë, Ai është i Butë dhe i Durueshëm dhe 

nuk nxiton në ndëshkimin e Tij, me qëllim që t‟i edukojë 

besimtarët me sprovat, për të dalë prej tyre më të fuqishëm dhe 

më të afruar tek All‟llahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, vëll. 7, f. 3380. 
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Ajetet 60  - 62 

 

                           

                        

                          

                      

         

 

“Po, kështu është! Ai që merr hak për aq sa është dëmtuar e 

pastaj pëson sërish padrejtësi, me siguri, do të ndihmohet nga 

All‟llahu. All‟llahu është Shlyes i gjynaheve dhe Falës.” 

“Kjo është kështu, sepse All‟llahu e ndërfut natën te dita e ditën 

te nata dhe se All‟llahu dëgjon dhe sheh gjithçka.” 

“Kjo është kështu, sepse All‟llahu është e Vërteta (i vetmi që 

meriton të adhurohet), kurse gjithçka që adhurohet përveç Tij, 

është e pavërteta. Dhe, pa dyshim, All‟llahu është më i 

Lartësuari dhe i Madhërishmi.” 
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Shkaku i zbritjes 

 

 Transmetohet se një numër politeistësh nga Meka, kur nuk 

kishin mbetur veçse dy ditë që të mbaronte muaji Muharrem, 

sulmuan myslimanët. Ata thonin mes tyre: “Shokët e 

Muhammedit nuk luftojnë në muajin Muharrem”, prandaj filluan 

t‟i sulmojnë myslimanët, pavarësisht se këta të fundit kërkuan me 

këmbëngulje prej tyre ndalimin e luftës. Ata nuk ia vunë veshin 

kësaj kërkese, kështu që myslimanët u detyruan të fillonin luftën 

kundër tyre, duke treguar një heroizëm të rrallë, dhe All‟llahu u 

dha fitoren. Këtu zbriti ajeti i parë nga ajetet që kemi përmendur 

më lart.1  

    

 

Komentimi 

 

Kush janë fitimtarët? 

 Ajetet e kaluara na treguan për emigrantët në rrugën e 

All‟llahut, për premtimin me shpërblim të mirë që u premtoi atyre 

në Ditën e Kiametit. Me qëllim që askush të mos mendojë se 

premtimi i All‟llahut është i posaçëm vetëm për Botën Tjetër, ajeti 

në fjalë flet në fillim për fitoren e tyre nën hijen e mëshirës së 

All‟llahut në këtë botë, duke thënë: “Po, kështu është! Ai që merr 
                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejjan”, vëll. 7, f. 93, dhe tefsiri “Ed Durrul Menthuur”, 
fundi i ajeteve në studim.  
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hak për aq sa është dëmtuar e pastaj pëson sërish padrejtësi, me 

siguri do të ndihmohet nga All‟llahu. All‟llahu është Shlyesi i 

gjynaheve dhe Falës”, duke treguar se mbrojtja e vetes dhe 

kundërvënia ndaj padrejtësisë është e drejtë natyrore për çdo njeri.  

 Shprehja “bi mithli”, është konfirmim i të vërtetës se 

mbrojtja nuk duhet të kalojë caqet e saj.  

 Shprehja “thumme bugije alejhi”, “e pastaj pëson sërish 

padrejtësi”, gjithashtu, tregon për premtimin e All‟llahut për 

fitoren e atij që keqtrajtohet gjatë vetëmbrojtjes. Mbi këtë bazë, atij 

që hesht për të drejtën, duke e pranuar dhe duke iu nënshtruar 

padrejtësisë, All‟llahu nuk i ka premtuar mbështetje dhe fitore. 

Premtimi i All‟llahut për mbështetje u takon vetëm atyre që 

mbrojnë vetveten dhe që u kundërvihen keqbërësve dhe të 

padrejtëve. Këta përgatiten me të gjitha forcat që kanë për t‟iu 

kundërvënë kësaj padrejtësie. Mëshira dhe falja duhet të 

koordinohen ngushtë me dënimin dhe ndëshkimin, me qëllim që 

të penduarit dhe kërkuesit e ndjesës të përfitojnë tek All‟llahu, 

ashtu siç përfundon ajeti duke thënë: “All‟llahu është Shlyesi i 

gjynaheve dhe Falës.”. 

 Ky ajet përputhet me ajetin e  “kasãs”, ku veliu 

(sipërmarrësi) i të vrarit ka të drejtën e ndëshkimit, nga njëra anë, 

dhe nga ana tjetër, ajo i bën atij të kuptojë se falja (për ata që e 

meritojnë atë) është virtyt.  

 Por meqë premtimi për triumf, i cili forcon zemrat, duhet 

patjetër të jetë nga Ai që posedon fuqi  për të, ajeti paraqet fuqinë 

e pafundme të All‟llahut ku thotë: “Kjo është kështu, sepse 

All‟llahu e ndërfut natën te dita e ditën te nata.”. Aq sa i 

pakësohet njërës, i shtohet tjetrës, sipas një rregulli të studiuar.  
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 Fjala “jûlixhu” (يوجل) vjen nga fjala “el ilaxh” (اإليالج), që e ka 

burimin tek fjala “el uluuxh” (الولوج ) e që do të thotë hyrje. Siç e 

thamë, kjo shprehje vë në dukje ndryshimet graduale dhe të 

rregulluara në mënyrë perfekte, siç është puna e natës dhe e ditës, 

ku aq sa pakësohet njëra prej tyre, po në atë masë rritet tjetra gjatë 

gjithë stinëve të vitit.  

 Kjo fjalë ndoshta është edhe aludim për lindjen e Diellit 

dhe perëndimin e tij, që nuk ndodh papritur për shkak të 

kushteve atmosferike të veçanta (të ajrit që mbështjell Tokën), pasi 

rrezet e Diellit në fillim zgjaten drejt shtresave më të larta të 

atmosferës, pastaj kalojnë në shtresat më të ulëta, ashtu sikurse 

dita ndërfutet tek nata duke dëbuar ushtrinë e forcës së errësirës.  

 E kundërta ndodh kur Dielli perëndon, kur rrezet e Diellit i 

mbledhin fijet e tyre nga shtresat e ulëta të Tokës, dhe gjithçka 

fillon të mbulohet gradualisht nga ushtria e errësirës. Sikur të mos 

ishte ky fenomen, atëherë lindja dhe perëndimi do ndodhnin 

papritur, duke u shkaktuar dëme trupore dhe shpirtërore 

njerëzve. Po ashtu, një ndryshim i përshpejtuar i tyre do të 

shkaktonte probleme të mëdha në sistemin shoqëror.  

 S‟ka asnjë pengesë për të dalë në përfundimin se ajeti i 

mësipërm i thekson këto dy shpjegime.  

 Ajeti përfundon me fjalët: “All‟llahu dëgjon dhe sheh 

gjithçka.”. Vërtet, All‟llahu ua plotëson nevojat besimtarëve, e 

njeh gjendjen dhe veprat e tyre dhe i ndihmon ata në rast nevoje, 

njëlloj siç njeh veprat dhe qëllimet e armiqve të së vërtetës.  



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

390 

 Ajeti i fundit nga ajetet e mësipërme është provë për atë që 

u tha më lart. Në të thuhet: “Kjo është kështu, sepse All‟llahu 

është e Vërteta (i vetmi që meriton të adhurohet), kurse gjithçka 

që adhurohet përveç Tij, është e pavërteta. Dhe, pa dyshim, 

All‟llahu është më i Lartësuari dhe i Madhërishmi.”. 

 Nëse jeni dëshmitarë të fitores së të vërtetës dhe dështimit 

të të pavërtetës, kjo ndodh nga mirësia e All‟llahut, i Cili u vjen në 

ndihmë besimtarëve, ndërkohë që jobesimtarët i lë të vetëm.  

 Besimtarët shkrihen e harmonizohen me ligjet e 

përgjithshme të ekzistencës, në dallim nga jobesimtarët, fati i të 

cilëve është zhdukja dhe hiçi, për shkak të shkeljes prej tyre të 

këtyre ligjeve. All‟llahu është e vërteta dhe gjithçka tjetër është e 

pavërtetë.  

 Të gjithë njerëzit dhe krijesat që lidhen në njëfarë forme me 

All‟llahun e Lartësuar janë gjithashtu e vërteta, ndërsa të tjerët 

janë të pavërtetë në masën e largimit të tyre prej Tij.1  

 Fjala “alijjun” ( ّ عل) vjen nga fjala “el uluvu” (العلو) me 

kuptimin e pozitës së lartë. Ajo përdoret gjithashtu edhe për të 

fuqishmin e fitimtarin, të cilit nuk ka forcë që i qëndron përballë.  

 Ndërsa fjala “el kebiir” (الكبًن) tregon për gjerësinë e dijes së 

All‟llahut dhe të fuqisë së Tij. Është e natyrshme se Ai që i ka këto 

cilësi, ka mundësi të ndihmojë të dashurit e Vet dhe të shkatërrojë 

armiqtë e tyre. Pra, le të jenë të qetë e të sigurtë besimtarët për sa i 

përket asaj që u ka premtuar All‟llahu i Lartësuar!  

 

                                                            
1 Në tefsirin “El Mizan” lexojmë se të quajturit e All‟llahut “i Vërtetë” dhe të 
quajturit e gjithçkaje veç Atij “e pavërtetë”, vjen për shkak se e vërteta, që nuk 
përzihet kurrë me të pavërtetën, është All‟llahu i Madhërishëm dhe i Lartësuar, 
apo sepse i Lartësuari dhe i Madhërishmi është i pavarur në vërtetësinë dhe 
drejtësinë e Tij, ndërkohë që të tjerët varen prej Tij.  
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Ajetet 63 - 66 

 

                         

                           

                           

                                

                         

                     

 

“A nuk e sheh ti se All‟llahu lëshon shiun nga qielli e toka 

gjelbërohet?! Me të vërtetë, All‟llahu i di të gjitha në hollësi dhe 

njeh mirë çdo gjë.” 

“Atij i përket ç‟ka në qiej e ç‟ka në Tokë. Me të vërtetë, All‟llahu 

është i Vetëmjaftueshmi dhe i Denji për çdo lavd.”  

“A nuk e sheh ti, se All‟llahu ka vënë në shërbimin tuaj gjithçka 

që është në Tokë dhe anijet që lundrojnë nëpër det me urdhrin e 

Tij?! Është Ai që e mban qiellin që të mos bjerë në Tokë; kjo 
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mund të ndodhë vetëm me lejen e Tij. Vërtet, All‟llahu është i 

Butë dhe i Mëshirshëm me njerëzit.” 

“Ai ju dha jetë dhe pastaj do t‟ju bëjë të vdisni e më vonë do t‟ju 

ringjallë. Me të vërtetë, njeriu është mosmirënjohës.” 

 

 

Komentimi 

 

Argumentet e All‟llahut në fushën e ekzistencës 

Ajetet e kaluara tregonin për fuqinë e pakufizuar të 

All‟llahut dhe se Ai është e Vërteta absolute. Ajetet që janë objekt 

studimi na paraqesin gjithashtu prova të ndryshme në lidhje me 

këtë fuqi të gjerë dhe me të Vërtetën absolute. Ajeti i parë thotë: 

“A nuk e sheh ti se All‟llahu lëshon shiun nga qielli e toka 

gjelbërohet?!”. 

Toka, e veshur me pelerinën e mërzisë si pasojë e thatësirës, 

gjelbërohet pasi bie shiu mbi të, duke i gëzuar shikuesit e saj: “Me 

të vërtetë, All‟llahu i di të gjitha në hollësi dhe njeh mirë çdo 

gjë.”.  

Fjala “latifun” (لط ف) vjen nga “el lutfu” dhe ka kuptimin e 

punës së bukur që dallohet për delikatesën e saj. Prandaj, fjala “el lutfu” 

 përdoret për mëshirën e veçantë të All‟llahut. Ndërsa fjala (اللطف)

“el khabiiru” ( يرباخل ) do të thotë: i mirëinformuar rreth çështjeve 

delikate.  



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

393 

Me butësinë dhe delikatesën e All‟llahut mbijnë farërat nën 

tokë. Pastaj, në kundërshtim me ligjin e gravitetit të Tokës, ato 

rriten, shohin diellin dhe shijojnë flladin e ajrit, derisa bëhen bimë 

frytdhënëse ose pemë të larta.  

Ai është që e zbret shiun duke i dhuruar tokës së tharë 

butësi dhe delikatesë, elementët që bëjnë të mundur lëvizjen dhe 

rritjen e farës. Ai është Mjeshtër për të gjitha nevojat dhe etapat 

nëpër të cilat kalon kjo farë, derisa të lartësohet drejt qiellit. 

All‟llahu dërgon shiun me fuqinë dhe mirësinë e Tij. Nëse e shton 

atë, ai kthehet në përrua dhe nëse e pakëson shumë, atëherë në 

tokë do të mbisundojë thatësira. Ajeti 18 i sures “El Mu‟minûn” 

thotë: “Ne zbresim ujë nga qielli me masë të caktuar, pastaj e 

depozitojmë atë në tokë.”.1  

Ajeti pasues paraqet një shenjë tjetër të fuqisë së pafundme 

të All‟llahut, dhe pikërisht thënien e të Madhërishmit dhe të të 

Lartësuarit: “Atij i përket ç‟ka në qiej e ç‟ka në Tokë.”. 

Ai, i Madhërishmi, është Krijuesi i gjithçkaje dhe Pronari i 

tyre. Me këtë argument, Ai ka fuqinë mbi to, prandaj të gjitha ato 

kanë nevojë për Të, ndërsa Ai nuk ka nevojë për asgjë dhe për 

askënd.  

Këtij kuptimi i shtohet ndriçimi me thënien e të 

Madhërishmit: “Me të vërtetë, All‟llahu është i Vetëmjaftueshmi 

dhe i Denji për çdo lavd”, ku bashkimi i dy cilësive “i 

Vetëmjaftueshmi” dhe “i Denji” ka ardhur në një mënyrë 

jashtëzakonisht të përkryer.  

                                                            
1 Në komentimin e ajetit 103 të sures “El En‟ãm” ne folëm rreth butësisë së 
All‟llahut. Kush dëshiron mund t‟i rikthehet këtij ajeti.  
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Së pari: Sepse ka shumë njerëz të pasur, por ata janë 

kopracë, shfrytëzojnë të tjerët dhe punojnë vetëm për veten e tyre. 

Si pasojë, ata janë zhytur në neglizhencë dhe mendjemadhësi. 

Këto cilësi janë mbizotëruese tek pasanikët e mëdhenj. Ndërsa 

pasuria e All‟llahut të Madhërishëm është përzierje midis 

butësisë, shpirtmadhësisë dhe bujarisë, prandaj Ai i meriton 

lavdet dhe nderet e robëve të Tij.   

Së dyti: Pasanikët, përveç All‟llahut të Lartësuar, janë të 

pasur vetëm në pamje të jashtme. Nëse janë bujarë, në fakt bujaria 

e tyre nuk u vjen nga vetja, por nga butësia dhe bujaria e 

All‟llahut të Madhërishëm. Të gjitha mundësitë e tyre në fakt vijnë 

nga të mirat e All‟llahut. Vetëm All‟llahu është i Vetëpasur dhe i 

merituar për çdo lavd e mirënjohje.  

Së treti: Të pasurit bëjnë atë që u sjell dobi, apo që 

mendojnë se do të kenë përfitime prej saj. Ndërsa Zoti i botëve, 

qoftë i Madhërueshëm dhe i Lartësuar, dhuron, mëshiron dhe fal 

pa asnjë llogari. Ai nuk dëshiron përfitim dhe as të përballojë 

ndonjë nevojë, por e bën këtë prej bujarisë dhe mëshirës së Tij. Ai, 

pa dyshim, e meriton lavdërimin dhe nderimin.  

Ajeti pasues vë në dukje një shembull tjetër se çfarë ka vënë 

në shërbim të njeriut All‟llahu i Lartësuar në këtë jetë, duke thënë: 

“A nuk e sheh ti se All‟llahu ka vënë në shërbimin tuaj gjithçka 

që është në Tokë?”. Ai i ka vënë në shërbimin tuaj të gjitha 

talentet dhe mundësitë, që të përfitoni prej tyre në formën që ju 

dëshironi?  

Po ashtu, Ai ka bërë anije dhe vaporë,  që me urdhrin e Tij 

të lëvizin dhe notojnë në dallgët e detrave drejt pikësynimeve të 

tyre: “...dhe anijet që lundrojnë nëpër det me urdhrin e Tij”. 
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Përveç kësaj: “Është Ai që e mban qiellin që të mos  bjerë në 

Tokë; kjo mund të ndodhë vetëm me lejen e Tij.”. Planetet dhe 

yjet udhëtojnë sipas trajektoreve të caktuara me lejen e All‟llahut 

të Madhërishëm dhe të Lartësuar. Secila prej tyre udhëton në një 

largësi të caktuar njëra nga tjetra dhe pengon përplasjen me njëra-

tjetrën. 

All‟llahu ka krijuar shtresat e ajrit rreth Tokës, me qëllim që 

të mos lejojë arritjen në Tokë të gurëve qiellorë që ndodhen në 

hapësirë, duke u shkaktuar dëme njerëzve.   

E gjitha kjo si mëshirë e All‟llahut për robtë e Tij. Ai krijoi 

Tokën të sigurtë për robtë e Tij. Atyre nuk u vijnë gurët qiellorë që 

ndodhen në hapësirë dhe nuk përplasen trupat e tjerë me Tokën, 

gjë të cilës i referohet ajeti i bekuar në fundin e tij: “All‟llahu është 

i Butë dhe i Mëshirshëm me njerëzit.” 

Ajeti i fundit trajton çështjen më të rëndësishme të 

ekzistencës, çështjen e jetës dhe të vdekjes, duke thënë: “Ai jua 

dha jetën”; me një fjalë, ju ishit dhé i pa jetë dhe ju veshi rrobat e 

jetës: “dhe pastaj do t‟ju bëjë të vdisni”. Dhe, pasi mbaron cikli i 

juaj, Ai ju vdes juve: “e më vonë do t‟ju ringjallë”, që do të thotë 

se do t‟ju japë një jetë të re në Ditën e Ringjalljes.  

Ajeti paraqet prirjen e njeriut për ripërsëritjen e të mirave të 

All‟llahut për të me thënien: “Me të vërtetë, njeriu është 

mosmirënjohës.”. Pavarësisht se All‟llahu e ka mbulur me të mira 

njeriun, qoftë në Tokë apo në qiell, në trup dhe shpirt, njeriu nuk e 

lavdëron Atë dhe as nuk e falënderon për to, përkundrazi i mohon 

të gjitha këto të mira, pavarësisht se i shikon argumentet e qarta 

dhe shembujt pohues të ekzistencës së Tij. Njeriu e sheh mirësinë 
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e All‟llahut për të, por i mohon ato. Sa në errësirë dhe injorancë që 

ndodhet njeriu! 

 

 

Hulumtime 

 

1- Cilësitë e veçanta të All‟llahut 

 Ajetet e përmendura më lart dhe dy ajetet që u paraprijnë 

atyre kanë nxjerrë në pah 14 cilësi nga cilësitë e All‟llahut (në fund 

të çdo ajeti janë përmendur dy cilësi), si: i Gjithëditur dhe i Urtë, 

Shlyes dhe Falës, Dëgjues dhe Vështrues, i Lartë dhe i Madh, i 

Butë dhe i Gjithëinformuar, i Pasur dhe i Denjë, i Dhembshur dhe 

i Mëshirshëm. Çdo cilësi plotëson dhe është në harmoni me atë që 

lidhet, dhe shkon me studimin që trajton ajeti, siç ka ndodhur më 

parë.  

 

2- Argumentet tregojnë Njëtimin (Teuhidin) e All‟llahut 

dhe Ringjalljen 

 Ajetet e kaluara, ashtu siç janë argument për fuqinë e 

All‟llahut të Madhëruar dhe pohim i premtimit për mbështetjen e 

robëve të Tij besimtarë, janë edhe dëshmuese të drejtësisë së 

shenjtë mbi të cilën mbështeten argumentet e lartpërmendura, si 

dhe provë e njëtimit (teuhidit) të All‟llahut dhe e Ringjalljes. 

Jetësimi i Tokës me shiun pas vdekjes së saj, rritja e bimëve në të, 
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si dhe jeta e njeriut e vdekja e tij, janë prova të rilindjes dhe të 

Ringjalljes. Pjesa më e madhe e ajeteve paraqesin këto prova për të 

pohuar të vërtetën e Ringjalljes  në Ditën e Kiametit.  

 Thënia e të Madhëruarit se “njeriu është mosmirënjohës” 

është pohim i këmbënguljes së kokëfortëve në mosmirënjohje. Në 

cilësinë e hiperbolës, fjala “kefuurun” është argument i kësaj 

kokëfortësie. Ky njeri mohon meritat e Zotit të tij, megjithëse i 

shikon ato në argumentet e Tij madhështore, duke ngulur këmbë 

në devijimin e vet nga rruga e drejtë dhe nga drita e mëshirës së 

Tij të gjerë.  

 

3- Nënshtrimi i Tokës  dhe i qiellit ndaj njeriut 

 All‟llahu ia nënshtroi gjithçka që ekziston njeriut dhe 

interesave të tij (Ne e kemi vënë në dukje këtë çështje me hollësi 

në shpjegimin e ajeteve 12 dhe 14 të sures “En Nahl”, si dhe në 

shpjegimin e ajetit 4 të sures “Er Ra‟d”). 

 Përmendja e anijeve në detra dhe oqeane midis të mirave, 

ka ardhur sepse ato ishin një nga mjetet më të rëndësishme të 

transportit dhe tregtisë, dhe asnjë mjet tjetër më i lirë deri më sot 

nuk ka mundur t‟i zëvendësojë. Nëse këto anije do pushonin qoftë 

edhe për një ditë, atëherë do të dëmtoheshin dobitë e njeriut.  

 Rrugët tokësore nuk mund të përballojnë nevojat e njeriut 

për transport dhe qarkullim, sidomos në epokën e tanishme plot 

me kërkesa për naftë të mbartur nëpër anije, që nuk pushojnë së 

lëvizuri për të vënë në veprim rrotën e industrisë në botë. Kjo 

mirësi ka dalë në pah edhe më shumë sot, ku dhjetra mijëra 
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çisterna që udhëtojnë nëpër rrugë tokësore, nuk mund të 

barazohen me vetëm një transportuese kolosale të naftës, e po 

kështu edhe transportimi i naftës me naftësjellës përballon vetëm 

disa rajone të kufizuara të botës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

399 

Ajetet 67 - 70 

 

                               

                           

                              

                            

                

“Ne kemi caktuar për çdo popull rregulla fetare, sipas të cilave 

ata shkojnë, prandaj mos lejo kurrsesi (o Muhammed) që të 

diskutojnë me ty për atë çështje. Dhe thirri te Zoti yt! Sigurisht 

që ti je në rrugë të drejtë.” 

“Nëse ata grinden me ty, thuaju: „All‟llahu e di më së miri atë që 

bëni ju.‟” 

”Ai do të gjykojë në Ditën e Kiametit për kundërshtitë, që keni 

pasur ndërmjet jush.” 

“A nuk e di ti, se All‟llahu di çdo gjë, që është në qiej e në 

Tokë? Të gjitha këto janë (shënuar) në Libër. Me të vërtetë, kjo 

është e lehtë për All‟llahun.” 
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Komentimi 

 

Për çdo popull ka një adhurim 

 Në studimet e kaluara u trajtuan në mënyrë të veçantë 

politeistët dhe kundërshtarët e Islamit në përgjithësi. Për ata që 

diskutuan rreth parimeve të shkëlqyera që solli Islami,  u 

paraqitën disa mësime nga fetë e mëparshme. Ata mendonin se ky 

fakt përbënte një dobësi për legjislacionin islam dhe pikë të fortë 

për fetë e tyre, ndërkohë që kjo nuk përbën dobësi në mënyrë 

absolute, përkundrazi është një pikë e fortë dhe program për 

integrimin e feve. Prandaj zbriti edhe përgjigjja përfundimtare dhe 

e qartë e All‟llahut: “Ne kemi caktuar për çdo popull rregulla 

fetare, sipas të cilave ata shkojnë.”.1 

 Fjala “el menasik” ( ادلن س), siç e kemi thënë më parë, është 

shumësi i fjalës “mensik”, që do të thotë të gjitha ibadetet. Ka 

mundësi që të përfshijë të gjitha mësimet hyjnore. Por lartësimi i 

tyre kërkon mësime dhe ligje të reja që të plotësojnë kërkesat e 

reja. Pikërisht këtë zbulon ajeti i bekuar, duke e ndriçuar me 

thënien: “… prandaj mos lejo (o Muhammed) që të diskutojnë 

me ty për atë çështje”. Me një fjalë, për sa u tha më lart, atyre nuk 

u vlen të diskutojnë me ty për këtë çështje. 

                                                            
1 Disa komentues mendojnë se këto ajete vënë në dukje përgjigjen ndaj 
kundërvënies që nxitën politeistët, duke thënë: “Përse nuk i hani të vdekurit që 
i vret All‟llahu, ndërkohë që hani të ngordhurat që i keni vrarë vetë?” Ajetet u 
përgjigjen atyre, por përjashtohet mundësia që këto ajete ta përfshijnë këtë, 
sepse ngrënia e coftinave nuk lejohet nga Sheriati për shkak të dëmit që vjen 
prej tyre. Edhe Kur'ani e mbështet një gjë të tillë duke thënë se çdo legjislacion 
fetar ka mësimet e veta.  
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 Fjalia e ajetit: “Dhe thirri te Zoti yt! Sigurisht që ti je në 

rrugë të drejtë!” i drejtohet Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që ata të mos ndikojnë në 

thirrjen e tij të drejtë dhe të mençur me kundërvëniet e tyre të 

humbura, sepse ai që udhëheq në rrugën e drejtë, është më i fortë 

nga ai që spekullon me rrugët pa krye.  

 Përshkrimi i “el hudaa”, udhëzimi, si drejtësi dhe 

ndershmëri, vjen ose si pohim i kësaj, ose si aludim se ajo mund të 

realizohet në rrugë të ndryshme, të afërta apo të largëta, të drejta 

apo të tërthorta, porse udhëheqja hyjnore në rrugë të drejtë është 

me e afërt për të dhe shumë më e drejtë.  

 Pastaj ajeti shton: “Nëse ata grinden me ty, thuaju: 

„All‟llahu e di më së miri atë që bëni ju.‟”. Nëse vazhdojnë në 

diskutimin e tyre dhe në grindjen me ty e nëse fjalët e tua nuk 

ndikojnë tek ata, atëherë thuaju: All‟llahu i di më mirë veprimet 

tuaja dhe do të bashkoheni tek Ai Ditën kur njerëzit do të kthehen 

tek njësimi, kur do të zgjidhen të gjitha kontradiktat për shkak të 

shfaqjes së të vërtetave për të gjithë njerëzit: “All‟llahu do të 

gjykojë në Ditën e Kiametit për kundërshtitë që keni pasur 

ndërmjet jush.”.1 

 Meqë gjykimi midis adhuruesve në Ditën e Kiametit 

kërkon një dije të gjerë dhe një informim të saktë e të hollësishëm 

për veprat e tyre, ajeti këtu përfundon me fjalët: “A nuk e di se 

                                                            
1Ky ajet mund t‟u bëjë thirrje kundërshtarëve të Islamit dhe të Profetit (Paqja dhe 
bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Mbi këtë bazë, mundet që 
shprehja “All‟llahu do të gjykojë midis jush…”, është thënie e All‟llahut në 
gojën e Profetit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 
mund t‟u drejtohet të gjithë myslimanëve dhe kundërshtarëve. Kështu që ky 
ajet është një shpallje e veçantë që All‟llahu ua drejton të gjithëve.  
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All‟llahu di çdo gjë që është në qiej e në Tokë? Të gjitha këto 

janë (shënuar) në Libër.”.  

 Vërtet, të gjitha këto janë ngulitur në Librin e dijes së 

All‟llahut, që nuk ka asnjë kufi, në Librin e botës së ekzistencës, 

botës së shkakut dhe të pasojës, botës ku nuk humbet asgjë. Kjo 

botë ndodhet në ndryshim të përhershëm. Edhe sikur të ketë dalë 

një dridhje zëri e dobët nga gurmazi i njeriut para dy mijë vjetësh, 

ajo nuk zhduket, por mbetet në këtë Libër që përfshin çdo gjë me 

hollësi. Me një fjalë, çdo gjë që ndodh në këtë gjithësi, regjistrohet 

në “Leuhi Mahfudhin”, që është Libri i dijes së All‟llahut. Të gjitha 

këto gjëra janë prezente në duart e All‟llahut të Madhërishëm me 

të gjitha cilësitë dhe veçoritë e tyre. Këto janë kuptimet e fuqisë së 

All‟llahut që dalin nga fjalët e të Lartësuarit: “Me të vërtetë, kjo 

është e lehtë për All‟llahun.”.  
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Ajetet 71 - 74 

 

                              

                              

               

                          

                       

                      

                         

                           

 

“Ata adhurojnë në vend të All‟llahut atë, për të cilën Ai nuk u 

ka dërguar atyre asnjë provë autoritare dhe, për të cilën, nuk 

kanë kurrfarë dijenie. Të padrejtët (idhujtarë) nuk do të kenë 

asnjë, që t‟i ndihmojë (Ditën e Gjykimit).” 
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“Kur atyre iu lexohen vargjet Tona të qarta, ti do të vëresh në 

fytyrat e jobesimtarëve marazin; ata duan t‟u vërsulen atyre që 

iu lexojnë shpalljet Tona. Thuaj: „A doni t‟ju tregoj se çfarë 

është më e keqe se kjo? - Zjarri i Xhehennemit, të cilin All‟llahu 

ua ka premtuar atyre që nuk besojnë! Eh, sa vendbanim i 

shëmtuar që është ai!‟” 

“O njerëz, është sjellë një shembull, andaj dëgjojeni atë: „Idhujt 

që ju i adhuroni në vend të All‟llahut, nuk mund të krijojnë as 

edhe një mizë, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë. E, nëse 

miza u merr atyre diçka, ata nuk do të mund t‟ia marrin. I dobët 

është përgjëruesi (adhuruesi), por edhe ai të cilit i përgjërohen 

(idhulli).‟” 

“Ata nuk e çmojnë All‟llahun me vlerën e Tij të vërtetë. Vërtet, 

All‟llahu është i Fortë dhe i Plotfuqishëm.” 

    

 

Komentimi 

 

Objekte adhurimi më të dobëta se një mizë 

 Këto ajete i vazhdojnë studimet e kaluara në lidhje me 

njësimin dhe politeizmin. Ato flasin rishtazi për politeistët dhe 

veprimet e tyre të gabuara. Ajeti i parë thotë: “Ata adhurojnë në 

vend të All‟llahut atë për të cilën Ai nuk u ka dërguar atyre 

asnjë provë autoritare.”. Kjo sqaron kotësinë e besimit të 

politeistëve, të cilët mendonin se All‟llahu i kishte lejuar t‟u 
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faleshin idhujve dhe se idhujt do të ndërmjetësonin për ta tek 

All‟llahu. Ajeti shton: “Dhe për të cilën nuk kanë kurrfarë 

dijenie.”. Pra, ata kryejnë një adhurim për të cilin nuk disponohet 

asnjë provë për të treguar drejtësinë e saj, as nga rruga e 

frymëzimit hyjnor dhe as nga rruga e deduksioneve mendore, dhe 

ai që nuk punon në bazë të provave, bën padrejtësi ndaj vetvetes 

dhe ndaj të tjerëve. Askush nuk mund ta mbrojë atë në Ditën e 

Llogaridhënies. Prandaj ajeti thotë në fundin e tij: “Të padrejtët 

(idhujtarë) nuk do të kenë asnjë që t‟i ndihmojë (Ditën e 

Kiametit).”. 

 Disa komentues kanë thënë se fjala “en nasiir” (النصًن) këtu ka 

kuptimin e provës dhe të argumentit, sepse mbështetësi dhe 

ndihmuesi i vërtetë është vetë All‟llahu. 1 

 Po ashtu, “en nasiir” mund të jetë udhërrëfyes dhe 

plotësues i hulumtimit të kaluar, domethënë që politeistët nuk i 

mbështet asnjë provë hyjnore dhe as mendore. Ata nuk kanë 

udhëheqës, as udhërrëfyes dhe as mësues që t‟i udhëzojë në rrugë 

të drejtë dhe t‟i çojë tek e vërteta, mbrojtjen e të cilës e kanë 

humbur dhe nuk mund të ndriçohen me të,  pasi ia kanë bërë vetë 

të keqen vetes së tyre. Nuk ka asnjë kontradiktë midis këtyre tre 

shpjegimeve, pavarësisht se duket që i pari është më i qartë se të 

tjerët.  

 Ajeti i dytë që po studiojmë, vë në dukje kokëfortësinë e 

idhujtarëve dhe hedhjen poshtë prej tyre me mendjemadhësi të 

ajeteve të All‟llahut të Madhëruar. Kjo realizohet nëpërmjet një 

                                                            
1 Tefsiri “El Mizan” dhe tefsiri “El Kebijr”, vëll. 23, f. 66. Fundi i ajetit në 
studim.  
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fjalie të shkurtër, por plot kuptim: “Kur atyre iu lexohen vargjet 

Tona të qarta, ti do vëresh në fytyrat e jobesimtarëve marazin.”.1  

 Këtu del në pah kontradikta midis Kur‟anit të drejtë dhe 

fanatizmit të injorancës, i cili nuk i nënshtrohet të vërtetës dhe as 

ia hap zemrën e vet thirrjes së tij bujare. Sapo atyre iu lexuan ajetet 

e Zotit të tyre, iu shfaqën në fytyrat e tyre shenjat e 

mendjemadhësisë: “... duan t‟u vërsulen atyre që ua lexojnë 

shpalljet Tona”. Me një fjalë, duket sikur ata duan të sulmojnë ata 

që ua lexojnë shpalljet e All‟llahut të Madhërishëm dhe t‟i godasin 

me grushte, si shprehje e mendjemadhësisë së tyre të urryer.  

 Fjala “jestuune” (يسطون) vjen nga fjala “es satuatu” ( ةالسطو ) që 

do të thotë: të ngresh dorë dhe të sulmosh palën tjetër. Siç ka thënë Er 

Ragib El Isfahani në “El Mufredat”, në origjinë kjo fjalë do të 

thotë: ngritje e dy këmbëve të para të kalit, duke u mbështetur në dy të 

mbrapmet. Pastaj ajo ka filluar të përdoret me kuptimin që e 

përmendëm.   

 Nëse njeriu mendon me logjikë, atëherë nuk duhet të 

zemërohet nga një tregim që nuk i pëlqen dhe as nuk do të 

irritohej e ngrysej, duke u bërë gati të sulmojë bashkëbiseduesin e 

tij, për shkak se ai nuk është në një mendje me të; përkundrazi, ai 

do t‟i përgjigjej me një gjuhë logjike.  

 Irritimi i politeistëve, siç u paraqit, është provë e 

degjenerimit mendor të tyre dhe e mbisundimit të injorancës dhe 

gënjeshtrës tek ata.  

                                                            
1 Fjala “el munkir”, mohues,  është emër i prejardhur nga “el inkar”, mohim. 
Meqë mohimi është diçka e brendshme, që nuk mund të dallohet, këtu qëllimi i 
përdorimit të kësaj fjale është për të treguar shenjat dhe përfundimet e tij.  
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 Shprehja “janë gati t‟u vërsulen”, që përbëhet nga dy folje 

të kohës së tashme, është provë e vazhdimit të kësaj situate sulmi 

dhe sharjesh nga politeistët, që ishte bërë pjesë përbërëse e jetës së 

tyre. Ata herë e bënin atë e herë të tjera, kur nuk ua lejonin 

kushtet, e shprehnin atë me fytyrat e tyre, ku u dukeshin shenjat e 

marazit.  

 Kur'ani i Shenjtë e urdhëroi të Dërguarin më të nderuar 

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

t‟u përgjigjej këtyre mburravecëve arrogantë, duke thënë: 

“Thuaju: A doni t‟ju tregoj se çfarë është më e keqe se kjo? - 

Zjarri i Xhehennemit.”.1 

 Që do të thotë se: nëse ju pretendoni se këto ajete dhe shpallje 

janë një e keqe, sepse ato nuk përputhen me mendimet tuaja të 

deformuara, unë ju njoftoj juve atë që është më e keqe për ju, dhe 

pikërisht: ndëshkimin e dhimbshëm të All‟llahut, zjarrin, të cilin 

All‟llahu e ka përgatitur si ndëshkim për ju: “... të cilin All‟llahu ua 

ka premtuar atyre që nuk besojnë! Eh, sa vendbanim i shëmtuar 

që është ai!”. Vërtet, zjarri përvëlues është vendi më i keq për ata 

që qëndrojnë fort në të tyren, që karakterizohen nga një 

temperament i ashpër, dhe që zjarri i nervozizmit të tyre ua ka 

djegur zemrat, sepse ndëshkimi hyjnor gjithnjë vjen në përshtatje 

dhe masë me fajin dhe kundërshtimin e tyre.  

                                                            
1 Fjala “en naaru”, zjarri, këtu është kallëzues për kryefjalën e papërmendur 
aludimi i së cilës është: “Ai është zjarri”. Disa kanë menduar se fjala “en naar” 
është kryefjalë dhe fjala e hequr “që e ka premtuar All‟llahu”, është folja. Por 
më i përshtatshëm është shpjegimi i parë.  
Kurse fjala “uadun” ka marrë këtu dy kundrina: e para është: “ata që nuk 

besojnë”, që është e vonuar,  dhe e dyta: “ el ha‟u” (اذل ا ), që vjen para kësaj 

përkatësie.  
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 Ajeti pasues paraqet një pamje kuptimplotë për gjendjen ku 

ndodheshin idhujtarët dhe për sendet e dobëta e qesharake që 

adhuronin ata, duke zbuluar fallcitetin e pikëpamjeve të 

politeistëve dhe të ideologjisë së tyre. Këtë e bën duke iu drejtuar 

të gjithë njerëzve në mënyrë të qetë: “O njerëz, është sjellë një 

shembull, andaj dëgjojeni atë”. 

  Përgatituni mirë për të. “Idhujt që ju i adhuroni në vend 

të All‟llahut nuk mund të krijojnë as edhe një mizë, edhe nëse 

bashkohen të gjithë për këtë.”.  

 Me të vërtetë, edhe sikur të bashkoheshin të gjithë idhujt së 

bashku, madje edhe të gjithë dijetarët, mendimtarët dhe shpikësit, 

nuk do të mund të krijonin një mizë. Atëherë, si ka mundësi t‟i 

bëni idhujt tuaj shokë të Krijuesit të qiejve dhe të Tokës dhe të 

gjithçkaje që ndodhet në to, si: mijëra e mijëra lloje krijesash në 

tokë, dete, shkretëtira, pyje dhe thellësinë e Tokës? All‟llahu është 

Ai që krijoi jetën me llojet e saj të ndryshme dhe me pamjet e 

mrekullueshme e të shumëllojshme, saqë çdonjëra nga krijesat 

zgjon tek njeriu tërë admirimin dhe vlerësimin. Ku ndodhen hyjtë 

tuaj të dobët në krahasim me All‟llahun, këtë Krijues të Aftë, të 

Urtë dhe të Madh? 

 Ajeti plotëson shpalljen në lidhje me dobësinë e idhujve 

dhe paaftësinë e tyre absolute, duke treguar se ato janë të paaftë jo 

vetëm të krijojnë qoftë edhe një mizë, por: “E, nëse miza u merr 

atyre diçka, ata nuk do të mund t‟ia marrin.”. Duket sikur ajeti u 

thotë atyre: cili është motivi që të merrni një gjë të dobët si 

sundimtarin dhe zgjidhësin e problemeve tuaja,  kur atë e mund 

edhe miza?! 
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Jehona e të vërtetës për të provuar dobësinë e idhujve ushton lart 

në fjalët e të Madhërishmit: “I dobët është përgjëruesi 

(adhuruesi), por edhe ai të cilit i përgjëroheni (idhulli).”.   

 Në transmetime ka ardhur se idhujtarët kurejshë i kishin 

vënë idhujt e tyre rreth Qabesë dhe i kishin mbytur në misk dhe 

parfume të tjera, disa herë edhe me shafran e mjaltë. U shkonin 

atyre rrotull, duke përsëritur shprehjen: “Lebejke All‟llahumme 

lebejke. Lebejke, le sherike leke, il‟le sherikun hue leke temlikuhu ue ma 

meleke” (I përgjigjem thirrjes Tënde o All‟llah. I përgjigjem thirrjes 

Tënde që nuk ke shok e ortak, veçse një ortak që është i yti e 

posedon atë dhe çfarë posedon.). Largimi nga njësimi këtu është i 

qartë dhe bërja shok All‟llahut, e sigurtë. Ata i bënë këto sende te 

parëndësishme shokë të All‟llahut që është Një dhe i Vetëm. Ata 

shikonin se si mizat fluturonin mbi ta dhe ua merrnin mjaltin, 

shafranin, miskun, pa patur mundësi ta kthenin mbrapsht atë që 

iu vidhej.  

 Kur'ani i Shenjtë e pasqyron këtë pamje për të zbuluar 

dobësinë e këtyre idhujve dhe banalitetin e logjikës së politeistëve, 

që e gëlltitnin lehtësisht adhurimin e tyre për idhujt. Ai u kujton 

atyre paaftësinë e zotave të tyre për të rikthyer atë që iu është 

marrë nga mizat dhe pamundësinë e tyre për të mbrojtur 

vetveten, me shpresë se ata do të vinin në vete dhe do ta shikonin 

kotësinë e adhurimit përveç adhurimit të All‟llahut të 

Madhërishëm.  

 Në lidhje me atë që nënkuptohet me fjalët “et taalib” (الط لب), 
“kërkuesi” dhe “el metluub”, “i kërkuari”.  
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 Është e saktë ajo që thamë më lart, se “et taalibu” është 

adhuruesi i idhujve dhe “el metluubu” janë vetë idhujt, dhe që të 

dy nuk vlejnë për asgjë.  

 Disa kanë thënë se “et taalibu” është miza dhe “el metluubu” 

janë idhujt (sepse mizat grumbullohen mbi ta për të marrë prej 

tyre ushqim). 

 Të tjerë kanë thënë se fjala “et taalibu” janë idhujt dhe “el 

metluubu” janë mizat (sepse nëse idhujt do të mendonin të krijonin 

edhe një mizë të vetme, nuk do e bënin dot). Por shpjegimi më i 

saktë është i pari.  

 Pasi Kur'ani i Shenjtë paraqet këtë shembull të qartë, 

pranon një të vërtetë shumë të rëndësishme, dhe pikërisht: “Ata 

nuk e çmojnë All‟llahun me vlerën e Tij të vërtetë.”.   

 Politeistët, nëse do të kishin njohuritë më elementare për 

All‟llahun e Madhëruar, nuk do ta ulnin vlerën e Tij në nivelin e 

zotave të tyre të dobët dhe të pafuqishëm dhe nuk do t‟i bënin 

sajesat e tyre shokë të Tij. Nëse ata do të kishin dijen më të vogël 

për fuqinë e All‟llahut, do të qeshnin me veten e tyre dhe do 

talleshin me mendimet e tyre. Ajeti thotë: “Vërtet, All‟llahu është 

i Fortë dhe i Plotfuqishëm.”. 

 Po, All‟llahu është i Plotfuqishëm mbi çdo gjë dhe nuk ka të 

barabartë në fuqinë e Tij, e cila nuk ka cak. Ai nuk është si zotat e 

idhujtarëve që, edhe sikur të bashkohen së bashku, nuk do të 

mundeshin të krijonin qoftë edhe një mizë të vetme. Jo vetëm kaq, 

por ato nuk janë në gjendje të marrin mbrapsht atë që ua marrin 

mizat. 
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Hulumtime 

  

Shembull i qartë për të treguar pikat e dobëta 

 Një numër shpjeguesish mendojnë se Kur'ani ka sjellë një 

shembull në ajetet e tij të lartpërmendura, porse nuk e ka dhënë 

atë të qartë si duhet, por ka vënë theksin në probleme të tjera, se 

shembulli këtu ka ardhur për të provuar një diçka të çuditshme 

dhe jo me kuptimin e njohur të shembullit.  

 S‟ka asnjë dyshim se ky shtrim është gabim, sepse Kur'ani 

u bën thirrje të gjithë njerëzve që të mendojnë në lidhje me këtë 

shembull. Nga njëra anë, ky shembull është dobësia e mizës dhe 

nga ana tjetër, aftësia e saj për të grabitur atë që kanë idhujt dhe 

paaftësia e idhujve për të kthyer atë që iu është marrë nga mizat. 

Ky shembull është dhënë për politeistët arabë, por ai ka kuptim 

për mbarë njerëzit dhe nuk u përket vetëm idhujve, por përfshin 

gjithçka, përveç All‟llahut të Madhërishëm; përfshin Faraonët, 

Nemrudët, grykësinë dhe dëshirat, postet dhe pasurinë, pra 

gjithçka. Po të bashkoheshin dhe të mblidhnin ushtritë e tyre dhe 

çdo mjet e fuqi tjetër që posedojnë, ata nuk do të mundeshin të 

bënin edhe një mizë dhe as do të ishin në gjendje të rikthenin atë 

që ua merr miza.  

 

Pyetje dhe përgjigje 

 Mund të thuhet se shpikjet e kohës moderne e kanë 

tejkaluar rëndësinë e krijimit të një mize shumë herë! 
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 Mjetet e shpejta të transportit, që ia kalojnë erës dhe që 

përshkojnë distanca të mëdha sa hap e mbyll sytë, trurët 

elektronikë dhe precizioni i pajisjeve moderne që mundësojnë 

zgjidhjen e  problemeve matematikore në kohën më të shpejtë, 

nuk ia humbin vlerën këtij shembulli në pikëpamjen e njeriut 

modern.  

 Përgjigjja e kësaj është se fabrikimi i këtyre pajisjeve, pa 

dyshim i mahnit mendjet. Ai është provë se zhvillimi i industrisë 

njerëzore është një përparim i habitshëm. Por ai është i 

parëndësishëm përballë krijimit të një krijese të gjallë, sado e vogël 

që të jetë ajo. Nëse studiojmë me hollësi jetën e një insekti të vogël, 

siç është miza, dhe veprimtarinë e saj biologjike, do të shohim se 

ndërtimi i trurit të mizës, i rrjetit të saj nervor dhe i aparatit tretës, 

qëndrojnë në një shkallë komplikacioni shumë më të lartë sesa 

aeroplanët dhe se ndërtimi i trurit apo i rrjetit nervor të mizëzs 

është shumë më i pajisur se ai, dhe as që mund të bëhet fjalë për 

një krahasim midis tyre.  

 Problemet e jetës, të ndjenjave dhe të lëvizjes së krijesave 

vazhdojnë të mbeten të fshehta e të errëta për shkencëtarët. Vetë 

krijesat dhe ndërtimi i tyre biologjik janë në vetvete probleme të 

errëta që nuk kanë gjetur ende një zgjidhje.  

 Fizikantët kanë thënë se dy sytë e këtyre krijesave shumë të 

vogla, siç janë për shembull insektet, përbëhen nga qindra sy. Dy 

sytë që na duken neve vetëm dy dhe jo më tepër, përbëhen nga 

qindra sy shumë preçizë dhe quhen sy të përbërë. Le të supozojmë 

se njeriu prodhon materiale nga pjesë qelizash të pajeta, por a ka 

mundësi ai të prodhojë qindra sy të vegjël, ku secili prej tyre ka 

tejkëqyrësin e vet preciz, shtresat e të cilit janë vendosur njëra mbi 



 تفسیر االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالسابعالجزء 

413 

tjetrën dhe nervat e këtyre lidhen me trurin e insektit për t‟i 

transmetuar informacionet dhe pastaj për të ndërmarrë 

kundërveprimin e përshtatshëm në lidhje me sa ndodh rreth e 

rrotull tij?  

 Njeriu nuk mund të krijojë një qenie të tillë, pavarësisht se 

duket e vogël dhe e parëndësishme. Por bota është e mbushur me 

sekrete shumë të errëta. Nëse do supozonim se njeriu mund ta 

realizojë këtë, suksesi i tij nuk mund të quhet krijim, sepse ai nuk 

e kapërcen dot cakun e montimit të pajisjeve që ekzistojnë në këtë 

botë. Ai që monton pjesët e makinës  nuk quhet shpikës i saj.  
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Ajetet 75 - 78 

 

                           

                           

                          

                        

                          

                           

                         

                     

 

“All‟llahu zgjedh të dërguar nga engjëjt dhe njerëzit; me të 

vërtetë, All‟llahu dëgjon dhe sheh gjithçka.” 

“Ai e di ç‟ka para tyre dhe ç‟ka pas tyre dhe tek All‟llahu 

kthehet çdo çështje.” 
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“O ju që keni besuar! Përkuluni dhe përuluni në sexhde (para 

All‟llahut)! Adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira për të 

arritur shpëtimin!” 

“Luftoni në rrugën e All‟llahut, ashtu si duhet luftuar. Ai ju ka 

zgjedhur dhe nuk ju ka vënë asnjë barrë në fenë tuaj, fenë e 

babait tuaj, Ibrahimit. Ai ju ka quajtur juve myslimanë qysh më 

parë (në Shkrimet e Shenjta) dhe në këtë (Kur'an), me qëllim që i 

Dërguari të jetë dëshmitar mbi ju dhe që ju të jeni dëshmitarë 

mbi njerëzit e tjerë. Prandaj, faleni namazin, jepni zekatin dhe 

mbështetuni tek All‟llahu! Ai është Mbrojtësi juaj. Sa Mbrojtës 

dhe Ndihmës i mrekullueshëm është Ai!” 

   

 

Shkaku i zbritjes 

 

            Disa shpjegues, me në krye Uelid ibn Mugira, kanë 

përmendur se kur All‟llahu dërgoi të Dërguarin e Tij (Paqja dhe 

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

thonin me mosmiratim: “Pse i zbriti atij Kur'ani e jo neve?!”. 

Kështu zbriti ajeti i parë nga ajetet e mësipërm si përgjigje për ta: 

“All‟llahu zgjedh të dërguar nga engjëjt dhe njerëzit; me të 

vërtetë, All‟llahu dëgjon dhe sheh gjithçka.”.1 

  

 

                                                            
1 Tefsiri “El Kurtubij”, “Ruhul Xhinan”, “Ruhul Meani” dhe tefsiri “El Kebijr”, 
vëll. 23, f. 69.  Fundi i ajetit në studim.  
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Komentimi 

 

Pesë mësime të rëndësishme 

Meqë ajetet e kaluara trajtonin çështjet e njësimit dhe të 

politeizmit si dhe zotat imagjinarë të politeistëve, dhe duke parë 

se disa njerëz i konsideronin engjëjt ose disa Profetë, si zota dhe u 

faleshin atyre, ajeti i parë i ajeteve në studim thotë se të gjithë të 

Dërguarit janë nga robtëë e All‟llahut dhe zbatojnë urdhrat e Tij: 

“All‟llahu zgjedh të dërguar nga engjëjt dhe njerëzit.”.  

Vërtet, All‟llahu zgjodhi midis engjëjve të dërguar, si: 

Xhebrailin, dhe nga njerëzit të dërguar, si: Profetët e mëdhenj, ku 

fjala “min”, nga, këtu përdoret për efekt ndarjeje. Ajeti provon se 

të gjithë engjëjt e All‟llahut nuk kanë qenë të dërguar për njerëzit 

dhe këtë shprehje nuk e kundërshton as ajeti i parë i sures “Fatir”, 

ku thuhet: “... i Cili i ka bërë engjëjt të dërguar”, sepse qëllimi i 

këtij ajeti është të dallojë llojin dhe jo të përgjithësojë dhe të 

përmbledhë.  

Fundi i ajetit “... me të vërtetë, All‟llahu dëgjon dhe sheh 

gjithçka” tregon se All‟llahu nuk është si njerëzit, të cilët nuk i 

dinë lajmet rreth të dërguarve të tyre në mungesë të tyre. 

Përkundrazi, Ai është në dijeni të lajmeve rreth të dërguarve të Tij 

në çdo moment, dëgjon fjalët e tyre dhe shikon veprat e tyre. 

Ajeti që pason, vë në dukje përgjegjësinë e Profetëve në 

lidhje me dërgimin e mesazhit të All‟llahut, nga njëra anë, dhe nga 

ana tjetër, mbikëqyrjen dhe kontrollin e All‟llahut për 

veprimtarinë e tyre. Ai thotë: “Ai e di ç‟ka para tyre dhe ç‟ka pas 
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tyre.”. Ai di të shkuarën dhe të ardhmen e tyre: “dhe tek All‟llahu 

kthehet çdo çështje”. Pra, të gjithë janë përgjegjës para Tij.  

Le ta dinë njerëzit se engjëjt e All‟llahut të Madhërishëm 

dhe të Lartësuar dhe Profetët e Tij (Paqja qoftë mbi ta!) janë 

adhurues të bindur të Tij dhe përgjegjës para Tij. Ata nuk 

zotërojnë asgjë përveç urtësisë që jua ka dhuruar Zoti. Thënia e të 

Madhërishmit: “Ai e di ç‟ka para tyre”, vë në dukje detyrën dhe 

përgjegjësinë e të Dërguarve të All‟llahut dhe të mbikëqyrjes dhe 

kontrollit të veprimtarisë së tyre nga i Madhërishmi, siç ka ardhur 

në ajetet 36-38 të sures “El Xhin”: “Vetëm Ai e di të padukshmen 

dhe nuk ia zbulon atë askujt, përveç të Dërguarve që ka 

zgjedhur. Para dhe pas tyre Ai u vë mbikëqyrës (engjëj), në 

mënyrë që ta dijë nëse i përcjellin mesazhet e Zotit të tyre. Ai 

përfshin me dijen e Vet gjithçka që ata kanë dhe çdo gjë e ka 

llogaritur imtësisht.”.1 

Me këtë bëhet e qartë se qëllimi i shprehjes: “Ai e di ç‟ka 

para tyre” janë ngjarjet e të ardhmes, kurse qëllimi i shprehjes: 

“dhe ç‟ka pas tyre” janë ngjarjet e së shkuarës.  

Dy ajetet vijues janë ajetet e fundit të sures “El Haxhxh”. 

Ato u drejtohen besimtarëve dhe shpallin një seri mësimesh të 

përgjithshme që ruajnë fenë dhe botën e tyre, si dhe fitoret e tyre 

në të gjitha fushat. Me këtë mrekulli dhe bukuri mbyllet surja “El 

Haxhxh”.  

                                                            
1 Dijetari Tabatabaij në tefsirin”El Mizan”, fundi i ajeteve që janë objekt i këtij 
studimi. Fjalia: “Ai e di ç‟ka para tyre” është tregues i pastërtisë së Profetëve 
dhe i mbrojtjes së tyre nga All‟llahu. Duke patur parasysh sa thamë më lart, ky 
shpjegim duket i largët dhe i përgjithshëm.  
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Në fillim, ajeti vë në dukje katër mësime: “O ju që keni 

besuar! Përkuluni dhe përuluni në sexhde (para All‟llahut)! 

Adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira për të arritur 

shpërblimin!”. Ajeti bën të qartë dy shtylla nga shtyllat e faljes: 

gjunjëzimin dhe përuljen në sexhde, për shkak të rëndësisë së tyre 

të jashtëzakonshme në kuadrin e këtij adhurimi madhështor.  

Pas urdhrit për gjunjëzimin dhe përuljen në sexhde, urdhri 

i adhurimit të All‟llahut përfshin të gjitha adhurimet. Shprehja 

“rabbukum”, Zoti juaj tregon se Atij i shkon adhurimi dhe jo 

ndonjë tjetri, sepse Ai, i Madhërishmi dhe i Lartësuari, është 

Pronari dhe Edukuesi i robëve të Tij dhe i të gjitha krijesave të Tij.  

Urdhri për të bërë mirë përfshin të gjitha veprat e mira pa 

kufizim e kushte. Nga Ibn Abbasi na ka ardhur se ky ajet trajton 

lidhjen e mëshirës dhe të moralit të lartë që në fakt,  është shpallje 

e kriterit që dallon kuptimin e përgjithshëm të ajetit.  

Pastaj All‟llahu lëshon urdhrin e Tij të veçantë për xhihad 

(luftë) me kuptimin e vërtetë të fjalës. I Madhërishmi thotë: 

“Luftoni në rrugën e All‟llahut ashtu siç duhet luftuar.”. 

Shumica e shpjeguesve nuk e kanë veçuar këtë ajet vetëm për 

luftën (اجل  د) e armatosur kundër armiqve të Islamit, por e kanë 

shpjeguar në kuptimin gjuhësor të përgjithshëm, duke ia atribuar 

atë çdo lloj lufte në rrugën e All‟llahut dhe të përgjigjes ndaj Tij, 

për bërjen e bamirësive dhe të luftës me veten (që është xhihadi 

më i madh) dhe të luftës kundër armiqve dhe të padrejtëve (që 

është xhihadi i vogël). 

Dijetari Tabrasij në “Mexhmaul Bejjan” na ka transmetuar 

nga shumica e shpjeguesve thënien e tyre: “Qëllimi i të drejtës së 
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xhihadit (luftës) është besnikëria ndaj qëllimit dhe bërja e veprave 

për All‟llahun në mënyrë të veçantë. S‟ka dyshim se “e drejta për 

xhihad” (luftë) ka një domethënie të gjerë që përfshin mënyrën, 

cilësinë, vendin dhe kohën e tij.  Por etapa e “besnikërisë ndaj 

qëllimit” është etapa më e vështirë në luftën me vetveten. Këtë e 

pohon edhe ajeti, sepse vetëm robtëë e sinqertë e besnikë të Zotit 

janë ata, në zemrat dhe veprat e të cilëve nuk depërtojnë dot 

yshtjet e djallit, pavarësisht nga forca e depërtimit dhe fshehtësia e 

tyre.  

Kur'ani i Shenjtë i fillon pesë mësimet e tij të veçanta dhe të 

përgjithshme me rënien në gjunjë, pastaj me sexhden, dhe i 

përfundon me adhurimin në kuptimin e tij të përgjithshëm, që 

përfshin veprat e bamirësisë, nënshtrimin dhe adhurimet e tjera. 

Në etapën e fundit flet për xhihadin (luftën) dhe përpjekjet 

personale dhe të përbashkëta, të dukshme e të padukshme,  në të 

folur dhe në të vepruar, në moral dhe qëllim.  

Përgjigjja ndaj këtyre mësimeve hyjnore përbën thirrjen për 

shpëtim.  

Por mund të shtrohet kjo pyetje: Si mund t‟i përballojë një 

trup i dobët këto punë dhe përgjegjësi, këto mësime të 

përgjithshme dhe të gjera? Kësaj pyetjeje i jep përgjigje vetvetiu 

pjesa e mbetur e ajetit të lavdishëm. Këto mësime janë provë e 

butësisë hyjnore që ua ka dhuruar i Madhërishmi dhe i Lartësuari 

besimtarëve, për të treguar vendin dhe pozitën e tyre 

madhështore tek Ai. Ajeti thotë: “Ai ju ka zgjedhur juve”. 

Me një fjalë, Ai ju ka ngarkuar juve me këtë përgjegjësi dhe 

zgjedhja juaj është vepër e Tij.  
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Shprehja tjetër, thënia e All‟llahut të Lartësuar: “dhe nuk ju 

ka vënë asnjë barrë në fenë tuaj” do të thotë se, nëse do 
thelloheni si duhet, ju nuk do të gjeni ndonjë vështirësi në 
kryerjen e detyrimeve hyjnore në harmoni me natyrën dhe aftësitë 
tuaja, me të cilat ju ka krijuar All‟llahu. Kjo është rruga drejt 
përsosjes tuaj dhe është më e shijshme sesa hojet e mjaltit, sepse 
secila prej tyre ka qëllimin dhe dobitë për juve.  

Shprehja e tretë: “fenë e babait tuaj Ibrahim”. Përdorimi i 

fjalës “baba” (األب) për Ibrahimin (Paqja qoftë mbi të!) ka ardhur ose 

sepse arabët dhe myslimanët në atë kohë ishin në më të shumtën 
pasardhës të Ismailit (Paqja qoftë mbi të!), ose sepse Ibrahimi (Paqja 
qoftë mbi të!) ishte babai shpirtëror për të gjithë njësuesit, 
pavarësisht se idhujtarët e kishin përzier fenë e tij të pastër me 
lloj-lloj injorance.  

Pas saj vjen shprehja: “Ai ju ka quajtur myslimanë qysh 

më parë dhe në këtë”. Me një fjalë, Ai ju ka quajtur “myslimanë” 
në librat e mëparshëm qiellorë, por edhe në këtë Libër (Kur'anin). 
Myslimani krenohet që ia ka dorëzuar veten All‟llahut në të gjitha 
veprimet dhe drejtimet e tij.  

Komentuesit janë ndarë në lidhje me atë se kujt i takon 

përemri “hue” ( َُىو) “ai”, në shprehjen e kaluar. Disa kanë thënë se 

ky përdoret për All‟llahun e Madhërishëm, që do të thotë se 
All‟llahu ju ka quajtur në librat e mëparshëm qiellorë dhe në 
Kur‟an me këtë emër, që përbën objekt të krenarisë tuaj. Disa të 

tjerë mendojnë se përemri “hue” ( َُىو) “ai”,  i përket Ibrahimit (Paqja 

qoftë mbi të!). Këta marrin si dëshmi për këtë ajetin 128 të sures “El 
Bekare”, ku Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!), pasi mbaroi ndërtimin e 
Qabesë, i bën thirrje Zotit të tij me fjalët: “O Zoti ynë! Na bëj të 
përulur ndaj Teje! Bëj që edhe pasardhësit tanë të jenë të 
përulur ndaj Teje!”.  
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Shohim se shpjegimi i parë është më i drejtë, sepse ai 
harmonizohet me pjesën e fundit të ajetit në fjalë, ku thuhet: “Ai 

ju ka quajtur juve myslimanë qysh më parë (në Shkrimet e 
Shenjta) dhe në këtë (Kur'an)”, domethënë ai ju ka quajtur 
myslimanë në Librat e mëparshëm hyjnorë si dhe në Kur‟anin e 
Lavdishëm. Kjo thënie i shkon përshtat All‟llahut, që qoftë i 
Madhëruar dhe i Lartësuar, dhe jo Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!).1 

Shprehja e pestë, me të cilën veçohen myslimanët dhe që i 
bën ata shembull për kombet e tjera, është thënia e të 
Madhërishmit: “me qëllim që i Dërguari të jetë dëshmitar mbi ju 

dhe që ju të jeni dëshmitarë mbi njerëzit e tjerë”. 

Fjala “esh shehiid” këtu do të thotë dëshmitar, që është e 
prejardhur nga fjala “shuhudun” me kuptimin e njeriut që njofton 
për diçka, apo për ndonjë ngjarje që e ka parë me sytë e vet.  

Qenia e të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) si dëshmitar mbi të gjithë myslimanët, 
do të thotë që ai të jetë i informuar me veprat e kombit të vet. Ky 
kuptim përputhet me transmetimin e “paraqitjes së veprave” si 
dhe me disa ajete kur'anore, që e kanë vënë në dukje një gjë të 
tillë, dhe ku Muhammedit (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi 
të dhe mbi familjen e tij!) i paraqiten veprat e njerëzve të tij çdo fund 
jave. Kështu, shpirti i tij i pastër njihej me të gjitha këto gjëra, duke 
u bërë dëshmitar mbi njerëzit e vet. Disa transmetime kanë 
përmendur se të mbrojturit dhe të pastërtit e këtyre njerëzve, 
Imamët e dëlirë (Paqja qoftë mbi ta!) janë gjithashtu dëshmitarë mbi 
veprimet e njerëzve.  

                                                            
1 Kjo fe ëshë Islami, të cilin Kur'ani i Shenjtë e përmend në ajetin 3 të sures “El 
Ma‟ide”: "Sot ju përsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntinë Time ndaj jush dhe 

zgjodha që Islami të jetë feja juaj”. Po ashtu, shumë ajete e përmendin të 
Dërguarin (Paqja dhe bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),  
duke e cilësuar si “mysliman i parë” (Surja “El En‟am”, ajeti 14, dhe surja “Ez 
Zumer”,  ajeti 12).  
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Në një transmetim të Imam Ali ibn Musa Rida (Paqja qoftë 
mbi të!) mund të lexoni thënien e tij: “Ne jemi argumentet e All‟llahut 
për krijesat e Tij. Ne jemi dëshmitarë të All‟llahut dhe të veprave të Tij 
mbi krijesat e Tij.”1 

Në fakt, folësi në shprehjen “le të jeni”, siç duket nga vetë 
fjala, ka parasysh tërë kombin. Ajo që nënkuptohet prej saj mund 
të jenë udhëheqësit e këtij kombi. Biseda drejtuar të gjithëve, duke 
nënkuptuar një pjesë, është diçka e njohur në të folurën e 
përditshme. Shembull për këtë është ajo që ka ardhur në ajetin 20 
të sures “El Ma‟ide”, ku thuhet: “bëri prej jush mbretër”, 
megjithëse e dimë se një numër i vogël prej tyre u bënë mbretër.  

Fjala “shuhuudun” (dëshmitarë) ka edhe një kuptim tjetër, 
dhe pikërisht atë të “dëshmisë praktike”, që do të thotë se 
veprimet e një personi duhet të jenë model për të tjerët dhe 
shembull për ta. Në këtë mënyrë, të gjithë myslimanët e vërtetë 
bëhen shembull, sepse ata janë njerëz prej të cilëve udhëhiqen e 
marrin shembull kombet e tjera, pikërisht sepse ata kanë një fe që 
ju mundëson të jenë kriter i lartësimit dhe epërsisë ndaj të gjitha 
kombeve.  

Në një transmetim të të Dërguarit më të nderuar (Paqja dhe 
bekimet e All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet: “Nëse 
All‟llahu dërgoi një Profet dhe e bëri atë dëshmitar mbi njerëzit e Tij, në 
fakt All‟llahu, i Bekuar dhe i Lartësuar qoftë, e ka bërë kombin tim 
dëshmitar mbi krijesat, duke thënë: „Le të jetë i Dërguari dëshmitar mbi 
ju dhe ju të jeni dëshmitarë mbi njerëzit.‟”2  

Me një fjalë, ashtu siç është Profeti (Paqja dhe bekimet e 
All‟llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) shembull dhe model i 

                                                            
1 Libri “Kemalu Dijni” i Shejh Saduk siç e ka transmetuar prej tij komentuesi i 
“Nuruth Thekalejn”, vëll. 3, f. 526, dhe e kanë pohuar edhe hadithe të tjera të 
kësaj fushe.  
2 Tefsiri “El Burhan”, vëll. 3, f. 105. 
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mirë për kombin e tij, edhe ju gjithashtu të jeni model e shembull 
për njerëzit. Ky shpjegim nuk e kundërshton transmetimin e 
kaluar, se i gjithë kombi është dëshmitar dhe se Imamët e dëlirë 
janë dëshmitarë të dalluar të këtij kombi.1 

Në fund, ajeti përsërit edhe një herë pesë detyrimet në 
formë të përmbledhur në vetëm tre fjali, që janë: “Prandaj faleni 

namazin, jepni zekatin dhe mbështetuni tek All‟llahu!”. 
All‟llahu është Udhëheqësi, Mbështetësi dhe Ndihmuesi juaj: “Ai 
është Mbrojtësi juaj. Sa Mbrojtës dhe Ndihmës i 
mrekullueshëm është Ai!”. 

Në të vërtetë, fjalia “Sa Mbrojtës dhe Ndihmës i 

mrekullueshëm është Ai!”, është provë e shprehjes “Mbështetuni 

tek All‟llahu! Ai është Mbrojtësi juaj.”. Me një fjalë, All‟llahu ju 
ka urdhëruar që të mbështeteni tek Ai, sepse Ai është Mbrojtësi 
juaj më i mirë dhe Ndihmësi më i merituar.  

O Zoti ynë! Na jep mbarësi në mbështetjen tonë tek Ty, që të jemi 
model në lidhjen me Krijuesin dhe krijesat, shembull dhe dëshmitarë për 
të tjerët. Na e bëj mbarë plotësimin e këtij shpjegimi të përgjithshëm dhe 
model për Librin Tënd të zbritur!  

O Zoti ynë! Siç na quajte në Kur'anin Tënd fisnik dhe në librat e 
tjerë qiellorë “myslimanë”, na jep mbarësinë që t‟i dorëzohemi urdhrit 
Tënd dhe të jemi të sinqertë në nënshtrimin ndaj Teje!  

O Zoti ynë! Na mbështet dhe na jep fitoren kundër armiqve të 
fesë Tënde, të cilët i duan humbjen Islamit dhe Kur'anit. Ti je Mbrojtësi 
dhe Ndihmësi i mrekullueshëm.  

Amin, o Zot i botëve! 

 

                                                            
1 Këtë e kemi shpjeguar gjerë e gjatë në fundin e ajetit 143 të sures “El Bekare”, 
si dhe të ajetit 31 të sures “En Nisa”.  
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 (ىفده ىمجزا )االمفل فی تفسًن کت ب اهلل ادلنزل : نام کتاب

 (دام ظّلو)حلرت آية اهلل العظمی ن صر مک رم   ًنازی  فق و مفّسر: نویسنده

 سولیمان تومچینی:  ترجمو بو زبان آلبانی

 ُوْلَنْت ِمْريَ  :زیر نظر

 کلودي ن  مس يالی: ویرایش

 ويولس  ک رای :تصحیح ادبی

 فزاصربيو : صفحو بندی و جلد

 "نس م"مجع ت : ناشر

 "ل لو"انتش رات : چاپ
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