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Ajetet: 21 - 24     
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Me emrin e All’llahut, Mëshirëplotit, të Gjithëmëshirshmit 

“Ata që nuk shpresojnë takimin me Ne, thonë: sikur të dërgonte 
te ne një melek, ose përse të mos e shohim Zotin tonë? Ata e 
mbivlerësuan veten dhe u sollën me shumë arrogancë.” 

“Ditën kur idhujtarët do të shohin melekët, ajo ditë për ata nuk 
do të jetë përgëzim, pasi ata (melekët) u thonë: për ju është e 
ndaluar çdo e mirë.”  

“Ne sjellim punët që ata kanë bërë dhe ata thonë: punët tuaja 
janë hi e pluhur.”  

“Atë ditë banorët e Xhennetit janë në vendin më të mirë dhe në 
vendpushimin më të bukur.” 
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Komentimi 

 

Pretendimet e mëdha 

 

 Më lart thamë se adhuruesit e idhujve nxitojnë të shpëtojnë 
prej pretendimeve dhe përgjegjësive që vë mbi shpatullat e tyre 
besimi në All’llahun dhe në Ditën e Gjykimit, e prandaj ata thonë: 
“Përse i Dërguari ka nevojë për ushqim dhe përse ecën nëpër 
tregje?” Përgjigjen për këtë pyetje e pamë në ajetet e mëparshme. 

 Ajetet që janë objekt studimi shtrojnë dy pretekste të tjera të 
idhujtarëve dhe u japin atyre përgjigje. Në fillim, All’llahu njofton: 
“Ata që nuk shpresojnë takimin me Ne, thonë: sikur të dërgonte 
te ne një melek, ose përse të mos e shohim Zotin tonë?”. 

 E zëmë se i Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka mundësi të bëjë një jetë të 
zakonshme si gjithë të tjerët, por si është e mundur që Shpallja i 
zbret vetëm atij? Ne nuk e shohim Shpalljen dhe kjo na bën që të 
mos e pranojmë fjalën e tij. Pse nuk shfaqet meleku dhe të 
vërtetojë profetësinë e të Dërguarit? Ose pse të mos e dëgjojmë një 
pjesë të Shpalljes së All’llahut?! Ose ç’pengesë ka që ne ta shohim 
vetë Zotin, në mënyrë që të mos kemi më asnjë lloj dyshimi?! 

Këto janë gjërat që na pengojnë për ta pranuar thirrjen e të 
Dërguarit të All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!). 
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 Kur’ani i klasifikon këta nxjerrës pretekstesh në grupin e 
atyre njerëzve që: “…nuk shpresojnë takimin me Ne”. Kjo frazë e 
ajetit vërteton se ata nuk besojnë në Botën Tjetër dhe nuk i 
pranojnë përgjegjësitë para All’llahut të Lartësuar. 

 Edhe në ajetin 7 të sures “El Hixhr”, lexojmë të njëjtën fjalë 
të adhuruesve të idhujve: “Përse nuk erdhe me melekët (që të 
vërtetojnë) se ti thua të vërtetën…”.  

Gjithashtu, në fillim të sures “El Furkan”, ne lexuam se ata që i 
bënin shok All’llahut në adhurim, thonin: “…përse të mos jetë i 
dërguar një melek së bashku me atë që të ishte 
paralajmërues…”.  

 Çdo njeri ka të drejtë të kërkojë argument për të vërtetuar 
një çështje. Argumenti mund të jetë i llojeve të ndryshme, sepse i 
Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) e ka vërtetuar profetësinë e tij me mrekullitë me 
të cilat ka ardhur dhe me mrekullinë më të madhe, Kur’anin 
Famëlartë. Të gjitha këto mrekulli e vërtetojnë thirrjen e tij. 
Atëherë, ç’kuptim kanë këto pretekste? 

 Me fjalët e tyre, idhujtarët nuk kërkonin të vërtetohej 
profetësia e Profetit, por në kërkesat e tyre arritën deri aty, sa 
thanë: Përse të mos e shohim Krijuesin? Me këtë kërkesë, 
idhujtarët e ulën Krijuesin e Gjithëpushtetshëm në pozitën e një 
trupi të zakonshëm që mund të shihet. Të njëjtën kërkesë e patën 
bërë më parë edhe idhujtarët e Beni Israilëve, të cilët e morën 
përgjigjen, ashtu siç e lexuam gjatë komentit të ajetit 143 të sures 
“El A’ràf”.  
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 Këtyre kërkesave të idhujtarëve, Kur’ani u përgjigjet në 
fundin e ajetit që është objekt studimi: “Ata e mbivlerësuan veten 
dhe u sollën me shumë arrogance.”. 

 Fjala e ajetit “utuvv” ka kuptimin e mosbindjes dhe të 
ngritjes krye kundër urdhrit. Kjo mosbindje e kundërshtim i 
hapur, shoqërohet me kokëfortësi e me këmbëngulje në të 
gabuarën.  

 Fraza e ajetit mund të ketë kuptimin: ata u bënë robër të 
mendjemadhësisë e të mbivlerësimit të vetvetes, ose: në zemrat e 
tyre, ata fshehin mashtrimin kur nxjerrin të tilla justifikime. 

 Edhe në kohën tonë ka njerëz që e ndjekin logjikën e 
idhujtarëve të kohëve të vjetra dhe thonë: Përderisa nuk e kemi 
parë All’llahun në laboratoret tona dhe shpirtin në tavolinat e 
operacioneve kirurgjikale, ne nuk do ta pohojmë kurrë 
ekzistencën e tyre. S’ka dyshim se burimi i këtij mohimi është 
vetëm mendjemadhësia dhe kokëfortësia. 

Zakonisht, të gjithë individët që për njohjen e diturinë kufizohen 
vetëm tek ndijimet dhe eksperimentet, nuk bëjnë gjë tjetër veçse 
përsërisin fjalët e idhujtarëve të mëparshëm. Në këtë grup 
njerëzish hyjnë të gjithë materialistët, ndonëse ata e dinë mirë që 
me anë të shqisave, njeriu arrin të kuptojë vetëm një pjesë fare të 
vogël të materies së botës. 

 Në vijim, All’llahu, i Larti, në mënyrë kërcënuese thotë se 
ata që kërkojnë të shohin melekët, do të mund ta bëjnë këtë, por: 
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“Ditën kur idhujtarët do të shohin melekët, ajo ditë për ata nuk 
do të jetë përgëzim.”0F

1 

 Ata nuk do të gëzohen atë ditë kur do të shohin melekët, 
sepse bashkë me ta do të shohin shenjat e ndëshkimit, prandaj do 
të pushtohen nga frika dhe tmerri dhe do të thërrasin me britma 
për ndihmë, ashtu siç bënin në këtë botë kur ndiheshin të 
frikësuar prej të tjerëve. Fjalët e tyre do të jenë: “Siguri dhe falje për 
ne!”, por: “ata thonë: për ju është e ndaluar çdo e mirë.”. 

 Por as kjo thirrje e dëshpëruar e as thirrje të tjera të 
ngjashme, nuk kanë efekt mbi të ardhmen përfundimtare të 
idhujtarëve, sepse zjarri që ata vetë e ndezën me punët e tyre, do 
të përhapë flakët e tij dhe të gjitha punët e këqija që ata kanë bërë 
do të trupëzohen para syve të tyre. Kështu, ata nuk do të kenë më 
asgjë në dorë për veten e vet. 

 Fjala e ajetit “hixhr”, në rrënjën e saj përdoret për zonën ku 
ata kanë hyrë dhe e kanë të ndaluar të dalin. Kur thuhet shprehja 
“hixhru Ismail” (vendi i Ismailit), kuptohet se rreth atij vendi u 
ndërtua një mur. Gjithashtu, fjala “hixhr” thuhet edhe për 
mendjen, për shkak se ajo e ndalon njeriun të bëjë punë që janë në 
kundërshtim me rrugën e drejtë. Një kuptim të kësaj fjale e hasim 
në ajetin 5 të sures “El Fexhr”: “A janë këto betime për të 
mençurin?”. 

                                                            
1  Në këtë frazë të ajetit, fjala “là” - jo, nuk – siç kanë thënë shumica e 
interpretuesve të Kur’anit, mund të ketë kuptimin e mohimit të përgëzimit, ose 
edhe të lutjes negative. Kështu, kuptimi i frazës së ajetit do të ishte: “në atë ditë 
nuk do të ketë përgëzim për idhujtarët (për ata që i vënë shok All’llahut në 
adhurim – mushrikët)”. 
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 Fjala “hixhr” përmendet në ajetin 80 të sures “El Hixhr” në 
kuptimin e emrit të një populli të mëparshëm: “populli i hixhrit”, 
të cilët janë populli i Hazreti Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 
Ky popull gëzonte mirëqenie dhe kishte gdhendur shtëpi në 
brendësi të maleve, duke jetuar me sigurinë që u jepnin ato.  

 Në periudhën paraislame, gjatë katër muajve të “ndaluar”, 
lufta në mes të tribuve nuk lejohej. Nëse kjo traditë nuk 
respektohej, ai që e thyente atë, edhe mund ta pësonte. Kështu, i 
frikësuari e përsëriste këtë frazë, por edhe pala tjetër sapo e 
dëgjonte këtë shprehje, i jepte atij siguri dhe e nxirrte nga gjendja e 
shqetësimit, tronditjes dhe e frikës. 

 Bazuar mbi këtë shpjegim, kuptimi i kësaj fraze është: “Dua 
siguri të pakthyeshme e të pandryshueshme.”1 

 Nga sa thamë më lart, del qartë se janë idhujtarët ata që e 
thonë këtë fjalë. Ky fakt tregohet nga ky ajet, nga dokumentet 
historike, si dhe nga përdorimi i kësaj fraze në mjediset e arabëve 
të mëparshëm. Megjithatë, disa janë shprehur se ka mundësi që 
këtë fjalë ta thonë melekët, duke nënkuptuar se idhujtarët nuk do 
të përfshihen në mëshirën e All’llahut. 

 Interpretues të tjerë të Kur’anit kanë thënë se këtë shprehje 
ia thonë kriminelët dhe idhujtarët njëri-tjetrit, por interpretimi i 
parë mbetet ai më i sakti.2   

                                                            
1 Nga ana letrare, fjala “hixhren” është kallëzues për një folje të supozuar, kurse 
fjala “ahxhùren” ka ardhur si përforcuese e fjalës së parë. Në rrënjën e saj, 
shprehja ka kuptimin: “Kërkoj prej teje paprekshmëri”. 
2 Shih në tefsiret: “El Mijzàn”; “El Kebijr”; “Fij Dhilàlil Kur’àn”; “Rùhul 
Xhinàn”, në komentimin e ajetit që është objekt studimi. 
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 Për sa i përket ditës kur kriminelët e idhujtarët do të 
takohen me melekët, interpretuesit e Kur’anit kanë dhënë dy 
interpretime të mundshme: njëra është dita e vdekjes, kur njeriu 
sheh melekun e vdekjes, ashtu siç e lexojmë në ajetin 93 të sures 
“El En’àm”: “Sikur t’i shihje mizorët në çastet e agonisë dhe 
melekët kanë shtrirë duart e veta (me ndëshkim duke i thënë): 
hë, shpëtojeni veten tuaj!”.  

Interpretimi tjetër lidhet me ditën e dhënies së llogarisë, kur 
mizorët e idhujtarët do të jenë para engjëjve të ndëshkimit dhe do 
t’i shohin ata. 

Duke marrë parasysh edhe ajetet vijuese që flasin për Ditën 
e Ringjalljes e të dhënies së llogarisë, e sidomos fjalën e ajetit “në 
atë ditë” që thekson pikërisht Ditën e Gjykimit, del qartë se 
interpretimi i dytë është më afër të vërtetës. 

 Ajeti vijues e konkretizon të ardhmen e punëve të mizorëve 
dhe të idhujtarëve në Botën Tjetër dhe njofton: “Ne sjellim punët 
që ata kanë bërë dhe ata thonë: punët tuaja janë hi e pluhur.”. 

 Fjala e ajetit “punë” ashtu siç e ka shpjeguar Ragibi në 
fjalorin e tij “Mufredàtu Elfàdhul Kur’àn”, ka kuptimin e punës së 
bërë me qëllim. Siç dihet, kuptimi i punës është shumë më i gjerë 
dhe përfshin të gjitha punët e bëra me qëllim ose pa qëllim. 

 Kurse fjala tjetër e ajetit: “kadimnà” ka kuptimin e ardhjes 
dhe të ecjes mbi gjurmët e një sendi. Këtu, kjo fjalë është argument 
përforcues për seriozitetin e çështjes, pra është një argument 
taksativ që tregon se të gjitha punët që ata kanë bërë me qëllim, 
qofshin edhe të mira, Ne do t’i shuajmë, ashtu siç shuhen grimcat 
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e pluhurit në ajër; Ne do t’i shuajmë punët tuaja o idhujtarë, për 
shkak se ju i vutë shok All’llahut! 

 

Pavlefshmëria e punës së mirë 

 Fjala e ajetit “hebàen” ka kuptimin e grimcave shumë të 
vogla të pluhurit në ajër, që nuk shihen me sy të lirë, por që bëhen 
të dukshme vetëm atëherë kur drita e Diellit hyn në një dhomë të 
errët nëpërmjet ndonjë vrime, ose plasaritjeje.  

 Kjo shprehje e ajetit tregon se punët e mizorëve dhe të 
idhujtarëve s’kanë asnjë vlerë e nuk lënë asnjë shenjë, ndonëse ata 
kanë punuar e janë munduar për shumë vite me radhë. 

 Ky ajet është i ngjashëm me ajetin 18 të sures “Ibrahim”, ku 
All’llahu, i Larti, thotë: “Punët e atyre që nuk besuan në Zotin e 
tyre janë si ato grimcat e vogla të pluhurit që i shpërndan era në 
një ditë me stuhi.”. 

 Gjithashtu, edhe argumenti logjik për këtë çështje është i 
qartë, sepse ai që i jep punës së njeriut formën dhe përmbajtjen, 
është vetëm qëllimi dhe synimi përfundimtar i saj. Besimtarët i 
bëjnë punët e tyre të nisur nga motive hyjnore dhe me qëllime të 
shenjta e të pastra. Për punët e tij, besimtari bën plane të drejta, 
kurse ata që nuk besojnë, në shumicën e rasteve bëhen robër të 
hipokrizisë, mendjemadhësisë dhe të vetëpëlqimit. Ata i bëjnë të 
gjitha punët që të duken para të tjerëve, prandaj ato punë s’kanë 
asnjë vlerë dhe asgjësohen. 

 Për shembull, ne kemi parë xhami të ndërtuara para qindra 
vjetësh, që ndonëse kanë kaluar shumë shekuj qëkur janë 
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ndërtuar, koha s’ka lënë gjurmë shkatërrimi në to. E kundërta 
ndodh me shtëpitë, në të cilat dallohen qartë shenjat e prishjes, 
edhe pse ka kaluar vetëm një muaj, ose vetëm një vit nga koha që 
ato janë ndërtuar. Xhamitë janë ndërtuar sipas të gjitha rregullave 
të ndërtimit dhe me materiale cilësore, duke marrë parasysh edhe 
veprimin e agjentëve atmosferikë që mund të sjellë koha. Kurse 
shtëpitë për të cilat po flasim, u ndërtuan me qëllime përfitimi dhe 
për të shtuar pasurinë me rrugët e mashtrimit, prandaj në to i 
është dhënë më shumë kujdes anës dekorative sesa asaj të 
qëndrueshmërisë, apo zgjedhjes së materialeve cilësore.3F

1 

 Në këndvështrimin Islam, edhe punët e mira kanë 
sëmundje, por këto të fundit mund të mbahen nën kontroll. 
Ndonjëherë, puna është e pavlerë qysh në fillim, siç është rasti i 
një pune të bërë për hipokrizi. 

 Herë tjetër ndodh që prishja e punës të ndodhë gradualisht, 
atëherë kur njeriu preket nga sëmundja e mashtrimit dhe e 
vetëpëlqimit. Pikërisht që nga ai çast, puna e tij bëhet e 
pavlefshme.  

 Ndodh që gjurmët e punës së mirë të shuhen pasi ajo të 
ketë përfunduar, për shkak se shoqërohet me një sjellje të keqe; si 
për shembull, dikush shpenzon për nevojtarin, por pastaj ia 
përmend atij të mirën e bërë, ose ndodh që pas punës së mirë, 
autori i saj e mohon ose e braktis Islamin (bëhet renegat). 

Ndonjëherë ndodh që edhe mëkatet e fajet lënë gjurmët e veta mbi 
punën e mirë, pasi ajo të ketë përfunduar. Në transmetimet islame 

                                                            
1  Për më shumë hollësi në lidhje me këtë çështje, lexo studimin tonë në 
komentin e ajetit 18 të sures “Ibrahim”. 
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lexojmë se personit që përdor pijet alkoolike, nuk i pranohen 
punët e mira tek All’llahu për dyzet ditë.1 

 Gjithsesi, Islami ka një program të shkëlqyer dhe të 
detajuar në lidhje me karakteristikat e veçoritë e punës së mirë. 

Në një transmetim të ardhur prej Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!), 
lexojmë fjalën e tij:  

 “Në Ditën e Gjykimit, All’llahu i Gjithëpushtetshëm do të 
ringjallë njerëz, që para duarve do të kenë një dritë, si pëlhurë të 
hollë, dhe pastaj do t’u thotë: “pluhur e hi”. Më pas, Imami iu 
drejtua Ebu Hamzait me këto fjalë: “Pasha All’llahun, o Ebu 
Hamza! Ata ishin prej atyre që agjëronin e falnin namaz, por kur 
para tyre dilte ndonjë send i ndaluar, ata e merrnin. Kur atyre u 
përmendje ndonjërin prej virtyteve të prijësit të besimtarëve, ata 
donin të dëgjonin”. Më pas, Imami shpjegoi: “…është ai pluhuri i 
imët që duket kur në shtëpi hyjnë rrezet e Diellit prej ndonjë 
plasaritjeje të vogël”.2 

 Zakonisht, Kur’ani e vë punën e mirë përballë punës së 
keqe, me qëllim që të bëhet e qartë gjendja e së mirës dhe e së 
keqes me anë të krahasimit. Një gjë e tillë shihet në ajetin tjetër 
vijues, ku flitet për banorët e Xhennetit, për të cilët All’llahu, i 
Larti, njofton: “Atë Ditë banorët e Xhennetit janë në vendin më 
të mirë dhe në vendpushimin më të bukur.”. 

 Kuptimi i këtij ajeti nuk qëndron në përshkrimin e gjendjes 
së banorëve të Xhehennemit si të mirë dhe asaj të banorëve të 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihàri”, vëll. 1, f. 427, lënda: pijet alkoolike. 
2  Tefsiri i Ali Ibrahimit, i cituar në përputhje të plotë me tefsirin “Nuruth 
Thekalejn”, vëll. 4, f. 9. 
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Xhennetit si më të mirë, për faktin se shkalla sipërore e mbiemrit 
(më të bukur) ka ardhur disa herë për të treguar se njëra palë 
është e pranishme në kuptimin e fjalës, kurse pala tjetër jo. Një 
shembull të ngjashëm e lexojmë edhe në ajetin 40 të sures 
“Fussilet”: “A është më mirë ai që do të flaket në zjarr, apo ai që 
në Ditën e Gjykimit vjen i sigurtë?”. 

Fjala “mustekarr’rren” ka kuptimin: vendqëndrim i 
stabilizuar, kurse fjala e fundit e këtij ajeti: “mekijlen” përdoret për 
kohën e pushimit në mesin e ditës.  
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Ajetet: 25 - 26  

  

ََۡومَ  ّقُق َو ََ َ آءُ  َ ََ ٰ�َِكةُ  َونُّزَِل �ۡلَغَ� مِ  بِ �رّس ََ ََ ۡ ۡلُك  ٢ تَ�ًَِ� �ر َُ ۡ ٖ  �ر ِ � َِ َقّ  يَۡو ۡۡ � 
ا َ�َ  ًِ ۚ� َوَ�َن يَۡو َّ   ٢ َعِسٗ�� �ۡلَ� فََِِنَ رِل

 

 “Dhe Ditën kur qielli do të çahet me anën e një reje, melekët do 
të zbresin me shumicë.“ 

“Atë Ditë sundimi i vërtetë i takon të Gjithëmëshirshmit dhe 
për jobesimtarët do të jetë Ditë e vështirë.” 

 

 

Komentimi 

 

Çarja e qiellit me anën e reve 

 Kur’ani Famëlartë i rikthehet edhe një herë çështjes së 
Kiametit dhe të ardhmes së jobesimtarëve në atë Ditë. Në fillim 
njoftohet se Dita e Kiametit është dita e provimit dhe e 
dëshpërimit të madh për jobesimtarët, është dita në të cilën qielli 
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do të çahet me anën e një reje: “Dhe Ditën kur qielli do të çahet 
me anën e një reje, melekët do të zbresin me shumicë.”6F

1 
 Fjala e ajetit “el gamàm” ka kuptimin e mbulimit të një 
sendi. Kështu thuhet: Diellin e mbuluan retë; ose për njeriun e 
dëshpëruar, mund të thuhet: zemrën e tij e ka mbuluar 
dëshpërimi.  
 Në të vërtetë, ky ajet ka zbritur si përgjigje ndaj kërkesave 
të adhuruesve të idhujve dhe ndaj njërit prej preteksteve të tyre. 
Sipas miteve e legjendave, idhujtarët thonin se All’llahu së bashku 
me melekët, do t’u bëjnë atyre thirrje për të vërtetën; madje, në 
legjendat e jehudive thuhet se herë-herë, All’llahu duket në mesin 
e reve.7F

2 
 Në përgjigje, Kur’ani i njofton ata, duke u thënë: “Po, 
melekët do të vijnë, por jo All’llahu!” Melekët do të vijnë një ditë 
tek ata, por kur? Melekët do të vijnë tek ata në ditën kur do të 
bëhet realitet ndëshkimi i atyre mizorëve, në ditën kur do të 
marrin fund pretendimet e gabuara të politeistëve dhe të 
mohuesve. 
 Por, cili është qëllimi me çarjen e qiellit me anë të reve, kur 
ne e dimë se rreth nesh s’ka ndonjë qiell që mund të çahet? 
 Disa interpretues të Kur’anit, prej të cilëve edhe dijetari 
poliedrik Et Tabàtàbaij në tefsirin “El Mijzàn”, kanë thënë se çarja 
e qiellit prej reve është çarja e qiellit të botës që shihet, zhdukja e 
perdes së injorancës dhe e shkujdesjes si dhe shfaqja e botës së 
padukshme për njeriun. Vetëm në atë Ditë, njeriu do të shikojë e 
                                                            
1 Fraza e ajetit “Ditën kur qielli do të çahet me anën e një reje”, i bashkangjitet 
frazës së ajetit të mëparshëm: “Ditën kur idhujtarët do të shohin melekët”. 
Bazuar në këtë krahasim, fjala e ajetit “jeum” – “ditë” ka lidhje me njoftimin e 
ajetit të mëparshëm për jobesimtarët, se ajo ditë nuk do të jetë ditë përgëzimi 
për ta. 
2 Tefsiri “Fij Dhilàlil Kur’àn”, vëll. 6, f. 154, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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do të kuptojë krejt ndryshe; atë Ditë, para tij hiqen perdet që e 
ndalonin të shihte melekët dhe vetëm atëherë, njeriu do t’i shikojë 
melekët që zbresin prej botës së lartë. 
 Sipas një interpretimi tjetër, me fjalën “qiell” kuptohen 
trupat qiellorë, që do të shpërbëhen si rezultat i shpërthimeve të 
njëpasnjëshme. Nga këto shpërthime dhe nga shkatërrimi i 
maleve, retë do t’i mbulojnë qiejt dhe, si pasojë, të gjithë trupat 
qiellorë do të çahen së bashku me retë e formuara. 
 Shumë ajete të Kur’anit Famëlartë, sidomos ajetet e sureve 
të shkurtra në fund të tij, flasin qartazi për këtë të vërtetë. Aty 
lexojmë se në gjithësi do të ndodhin ndryshime të mëdha dhe 
përmbysje të atilla, që nuk i kap mendja e njeriut: malet do të 
thërrmohen dhe do të shpërndahen nëpër kozmos, si grimcat e 
imëta të pluhurit që rrinë pezull në ajër; Dielli dhe yjet nuk do të 
ndriçojnë; Dielli do të bashkohet me Hënën dhe në të gjitha anët e 
tokës do të ndodhin tërmete e lëkundje të fuqishme që nuk kanë 
ndodhur ndonjëherë. 
 Po. Kjo është Dita e asgjësimit të qiellit, e asgjësimit të 
trupave qiellorë. Kjo është Dita kur qielli do të mbulohet me re të 
dendura, ndonëse do të jetë një ditë e zakonshme.   
 Ky interpretim mund të shpjegohet më qartë me anën e një 
shembulli tjetër: 
 Forca shumë e madhe që çlirohet prej ndryshimeve dhe 
shpërthimeve të yjeve, bëhet shkak që qielli të mbulohet me 
shtresa resh të dendura. Në mesin e reve ka edhe shumë të çara, 
ashtu siç ka edhe në retë në gjendje të zakonshme, por atë Ditë, 
retë do të çahen për shkak të shpërthimeve të mëdha. 
 Në interpretime të tjera të këtij ajeti thuhet se atë Ditë 
konkluzionet shkencore nuk përputhen me konkluzionet logjike.  
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 Tre interpretimet e mësipërme nuk janë në kundërshtim me 
njëri-tjetrin, sepse është e mundur që perdja e botës lëndore të 
hiqet prej syrit të njeriut dhe ai të shohë atë që qëndron prapa 
natyrës. Nga ana tjetër, do të thërrmohen trupat qiellorë dhe do të 
duken retë që dalin prej shpërthimeve. Në këtë Ditë do të 
dallohen edhe të çarat në mesin e reve. Kjo është Dita e fundit e 
kësaj bote dhe fillimi i Ringjalljes; kjo është Ditë shumë e 
dhimbshme për mizorët, jobesimtarët dhe idhujtarët. 
 Në vijim, Kur’ani Famëlartë trajton shenjat më të qarta të 
kësaj Dite dhe njofton: “Atë Ditë sundimi i vërtetë i takon të 
Gjithëmëshirshmit.”. 
Në këtë Ditë, edhe ata që kishin një lloj pushteti, që natyrisht ishte 
i kufizuar dhe i asgjësueshëm lehtësisht, nuk do të kenë asnjë fuqi. 
Atë Ditë, sundimi i takon vetëm të Gjithëpushtetshmit. Në ajet 
thuhet: “…dhe për jobesimtarët do të jetë Ditë e vështirë.”. 
 Në këtë Ditë asgjësohen plotësisht të gjitha fuqitë e rreme. 
Gjykimi i All’llahut do të jetë: shkulja e rrënjëve të mosbesimit dhe 
asgjësimi i fuqisë së tiranëve dhe i idhujve; çdo fuqi e pushtet që 
kishin në këtë botë ka marrë fund dhe ata do të shohin se fuqia e 
pushteti i tyre nuk ishin asgjë para vullnetit të All’llahut të 
Madhëruar. Nëse në këtë botë tiranët e idhujt kishin një shkëlqim 
të rremë, atëherë me çfarë do të mbulohen për të shpëtuar prej 
dënimit të All’llahut në Ditën e Kiametit, Ditën kur do të zbulohen 
të gjitha të vërtetat? Atë Ditë nuk do të ketë më as mashtrime, as 
dredhi e as iluzione; ajo do të jetë shumë e vështirë për 
jobesimtarët e për idhujtarët, kurse për besimtarët një Ditë shumë 
e lehtë.  
 Në një hadith të transmetuar nga sahabiu i nderuar Ebù 
Seijd El Khuderij, i Dërguari (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) shpjegon fjalën e All’llahut në ajetin 3 
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të sures “El Meàrixh”: “…në një Ditë që zgjat pesëdhjetë mijë 
vjet.”. Transmetuesi tregon: “E pyeta të Dërguarin e All’llahut se 
sa e gjatë është kjo Ditë dhe ai m’u përgjigj: “Pasha Atë, në dorën e 
të Cilit ndodhet shpirti im! Për besimtarin, ajo Ditë do të zgjasë më pak 
sesa një namaz farz, që ai ka falur në këtë botë.”1 
 Nëse shohim me vëmendje në ajetet e Kur’anit, do të 
zbulojmë argumente që vërtetojnë se sa e vështirë do të jetë kjo 
Ditë për mohuesit:  
 Në ajetin 166 të sures “El Bekare”, lexojmë: “…dhe këputen 
lidhjet e tyre.”. 
 Në ajetin 2 të sures “El Mesed”, lexojmë: “Atij nuk i bëri 
dobi as pasuria e as ajo ç’ka fitoi.”. 
 Në ajetin 41 të sures “Ed Duhàn”, lexojmë: “Në atë Ditë 
nuk bën dobi në asnjë send miku për mikun.”. 
 Në ajetin 255 të sures “El Bekare”, lexojmë: “…askush nuk 
mund të ndërmjetësojë tek Ai përveçse me lejen e Tij.”. 
 Në ajetin 36 të sures “El Murselàt”, lexojmë: “Atyre nuk u 
lejohet të justifikohen.”. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 7, f. 4739. 
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Ajetet: 27 - 29  

 

ََۡومَ  ُّ َو ََ ََ ارِمُ   َّ ُقوُل َ� لَۡيتَِ� �ل ََ ُت  َ�َ  يََديُِۡ  ٖۡ َ َّ َع � َِ َُّسولِ    ٢ َسبِيٗ� �ر
َۡلََ�   لِيٗ� َ� َو ََ ٖۡ ََُ�نًا  ِ َّ

َ
ۡتَِ� رَۡم َ ََ ّلِ� َعِن ّلَقدۡ  ٢  ََ

َ
ِۡكَِ  أ َّ َد إِۡذ َجآَءِ�� � َۡ �َ 

ۡيَ� نُ َوَ�َن  َّ وٗ� �ر ُٖ ََ �َ� ِن    ٢ رِۡ�ِ

 

“Atë Ditë idhujtari do të kafshojë duart e veta dhe do të thotë: 
ah, që nuk ndoqa rrugën e të Dërguarit!”  

“I mjeri unë, të mos e kisha bërë filanin mik të ngushtë!”  

“Ai më futi në rrugën e humbjes pasi e kisha gjetur rrugën e 
drejtë; djalli e humb njeriun dhe e lë të braktisur.” 

 

 

Shkaku i zbritjes 

 

 Ibni Ab’bàsi thotë se fjala e All’llahut: “Atë Ditë idhujtari 
do të kafshojë…”, ka zbritur si përgjigje ndaj veprimit të Ukbeh 
bin Ebij Muijt dhe Ubej bin Khalef, që ishin miq me njëri-tjetrin. 
Ukbeh e kishte bërë zakon që, sa herë që kthehej nga udhëtimi, 
shtronte gosti dhe ftonte parinë kurejshe. Gjithashtu, ai shkonte 
dhe rrinte shpesh me të Dërguarin e All’llahut (Paqja dhe bekimi i 
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All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Një ditë pasi u kthye 
nga udhëtimi, Ukbeh shtroi një gosti, ku përveç të tjerëve, ftoi 
edhe të Dërguarin e All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kur njerëzit e ftuar u afruan të hanin, i 
Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!), tha: “Unë nuk do të ha prej ushqimit tënd, nëse ti 
nuk dëshmon se nuk ka Zot tjetër përveç All’llahut dhe se unë jam i 
Dërguari i Tij”. Ukbeh tha: “Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç 
All’llahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i All’llahut” (esh’hedu en 
là ilàhe il’lell’llàh ue esh’hedu en’ne Muham’meden resùlull’llàh). Sa i 
dëgjoi Ubej bin Khalefi këto fjalë, iu drejtua duke i thënë: “A hoqe 
dorë nga feja, o Ukbeh?” Ukbeh iu përgjigj: “Betohem në Zot, se nuk 
kam hequr dorë nga feja, por tek unë erdhi një njeri që nuk pranon ta hajë 
ushqimin tim, nëse unë nuk dëshmoj atë që ai kërkon. Është turp për 
mua, që ai të dalë prej shtëpisë time pa ngrënë, prandaj unë dëshmova atë 
që më kërkoi dhe pas kësaj, ai hëngri”. Ubeji i tha: “Unë nuk e miratoj 
këtë qëndrim tëndin nëse ti nuk e pështyn atë në fytyrë”. Ukbeh e bëri 
atë që i kërkoi miku i tij. Me këtë veprim, ai e braktisi Islamin dhe 
u bë renegat. Veç kësaj, ai mori edhe plëncin e një kafshe dhe ia 
hodhi mbi shpatull të Dërguarit të All’llahut. Pas këtij veprimi, i 
Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) i tha: “Jashtë Mekës, unë nuk do të takohem me ty, 
veçse duke të ngritur kokën në majën e shpatës”. Dhe me të vërtetë, ai 
e vrau Ukben në ditën e luftës së Bedrit, kurse Ubej bin Khalefin, 
Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) e vrau në duel gjatë luftës së Uhudit. 

 Dah’hàku ka thënë: “Kur Ukbeh pështyu mbi fytyrën e të 
Dërguarit të All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!), pështyma u kthye dhe i ra atij në fytyrën e vet, duke 
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ia djegur të dyja faqet. Madje, shenja e djegies në fytyrë i mbeti derisa 
vdiq”. 

 Gjithashtu, thuhet se ky grup ajetesh ka zbritur për çdo 
mohues e mizor që ndjek tjetrin në rrugën e mohimit dhe të 
idhujtarisë dhe që heq dorë nga ndjekja e urdhrit të All’llahut të 
Lartësuar.9F

1 

 Thuhet se këto ajete kanë zbritur për të përshkruar të 
ardhmen e atij, që me fjalën dhe me punën e vet, e çon edhe 
mikun në rrugën e humbjes. 

 Shpeshherë kemi thënë se shkaku i zbritjes, edhe nëse nuk 
është i veçantë për persona të njohur, i përfshin të gjithë ata për të 
cilët vërtetohet kuptimi i ajeteve. 

 

 

Komentimi 

 

Shoku i keq më çoi në rrugën e humbjes 

 Dita e Kiametit do të jetë me ndodhi të padëgjuara e shumë 
të vështira. Disa prej tyre i pamë të përshkruara në ajetet e 
mëparshme të kësaj sureje, kurse ajetet që janë objekt studimi 
flasin për një pjesë tjetër të ndodhive të Ditës së Gjykimit dhe 
konkretisht për brengosjen e madhe që do të pësojnë jobesimtarët 
për shkak të së kaluarës së tyre. Për këtë, All’llahu, i Larti, në 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 166. 
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fillim njofton: “Atë Ditë, idhujtari do të kafshojë duart e veta dhe 
do të thotë: ah, që nuk ndoqa rrugën e të Dërguarit!”. 

 Fjala e ajetit “jead’du” zakonisht përdoret për të treguar 
gjendjen e personave të dërrmuar nga brengosja e keqardhja për 
veten. Në një gjendje të tillë, njeriu nuk kafshon vetëm gishtat, por 
edhe dorën; prandaj shpesh thuhet se ai kafshon duart e veta, 
ashtu siç ka ardhur edhe në ajetin që është objekt studimi me 
fjalën “jedejhi” – “të dyja duart e tij”. Me këtë veprim, ai e shfaq 
brengosjen e madhe që ka në brendësi të shpirtit. Kafshimi i 
duarve ndodh kur këta persona do të marrin vesh të kaluarën e 
vet dhe do të shohin se kanë lënë shumë gjëra pa bërë. Kështu, ata 
kërkojnë të hakmerren ndaj vetvetes me vendosmëri dhe 
mendojnë se duke kafshuar duart, do të ulin valët e zemërimit që 
kanë në shpirt dhe do të qetësohen. 

 Në të vërtetë, Dita e Kiametit duhet të quhet “Dita e 
brengosjes”, ashtu siç është quajtur në ajetin 39 të sures “Merjem”. 
Ajo është emërtuar kështu për shkak se mizorët idhujtarë e gjejnë 
veten në gjendjen më të rënduar në një jetë të përhershme, në një 
kohë kur ata kishin mundësi që gjatë jetës, të ishin treguar të 
durueshëm, të mbanin qëndrim të drejtë, të luftonin unin dhe 
vesin për të përvetësuar sa më shumë; ata kishin mundësi që këtë 
gjendje të rëndë ta shndërronin në një jetë të ndershme e të 
lumtur. Prandaj, Dita e Gjykimit është edhe Ditë keqardhjeje e 
hidhërimi për vetveten, madje do të jetë Ditë keqardhjeje edhe për 
njerëzit bamirës, të cilët do të ndihen të hidhëruar që nuk bënë sa 
më shumë punë të mira.  
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 Në vijim, Kur’ani Famëlartë njofton se mizori agresiv dhe i 
mbytur në botën e brengosjes e të hidhërimit, do të thotë: “I mjeri 
unë, të mos e kisha bërë filanin mik të ngushtë.”.10F

1 

 Fjala “filanin” ka për qëllim atë që e çoi në rrugën e 
humbjes dhe ai është ose djalli, ose shoku i keq, ose një i afërm i 
tij, që ka qenë i humbur dhe e ka nxitur edhe të afërmin e vet drejt 
humbjes. Këtë e pamë edhe kur trajtuam shkakun e zbritjes, se si 
veproi Ubeji për të futur edhe Ukben në rrugën e mosbesimit. 

 Ky ajet dhe ai para tij shpalosin gjendjen e mohimit dhe atë 
të vërtetimit të jobesimtarit kundrejt njëra-tjetrës në një vend të 
vetëm. All’llahu, i Larti, njofton për gjendjen e idhujtarit me fjalën 
e Tij: “Ah, që nuk ndoqa rrugën e të Dërguarit!” - dhe pastaj 
thotë: “I mjeri unë, të mos e kisha bërë filanin mik të ngushtë.”. 
Gjendja e rëndë që ai ka para syve vjen për shkak se hoqi dorë nga 
lidhja me Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) dhe pranoi të lidhej me këtë mik që ishte në rrugën e 
humbjes. 

 Më pas, ai thotë: “Ai më futi në rrugën e humbjes pasi e 
kisha gjetur rrugën e drejtë.”. 

 Sikur ajo që më ndau prej besimit e jetës së lumtur në jetën 
e kësaj bote, të ishte aq e madhe sa të mos e arrija dot, unë nuk do 
të isha kaq i brengosur, por isha pranë lumturisë së përhershme, 
kur më zuri rrugën shoku i keq; ai më preu ujin e jetës, më la të 
etur dhe më zhyti në mjerimin e vazhdueshëm. 

                                                            
1  Fjala e ajetit “khalijl” ka kuptimin e mikut të ngushtë, me të cilin njeriu 
këshillohet për punët e tij. Kjo fjalë ka edhe kuptime të tjera, të cilat i kemi 
përmendur në komentin e ajetit 125 të sures “En Nisà”. 
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 Fjala “edh’dhikr” në këtë ajet ka një kuptim shumë të gjerë 
dhe përfshin të gjitha argumentet e All’llahut që kanë zbritur në 
librat qiellorë; madje, në kuptimin e kësaj fjale hyn çdo gjë që e 
ndërgjegjëson njeriun dhe e bën të jetë i vëmendshëm ndaj së 
vërtetës. 

 Në fundin e ajetit, All’llahu, i Larti, njofton:  “djalli e humb 
njeriun dhe e lë të braktisur”, sepse ai e nxit atë të futet në 
veprime të rrezikshme dhe e çon në rrugë të devijuara nga e 
vërteta, e lë të hutuar dhe pastaj e braktis.  

 E vërteta e braktisjes shihet kur njeriu mbështetet 
krejtësisht në shokun e tij, por ai nuk lëviz as dorën për ta 
ndihmuar atë në rastet kur ai me të vërtetë ka nevojë.  

 Kjo frazë e fundit e ajetit ka edhe kuptimin e 
paralajmërimit të rëndë, që u bën All’llahu i Lartësuar të gjithë 
jobesimtarëve dhe të gjithë atyre që kanë shkarë në rrugën e 
humbjes; por kjo frazë mund të jetë edhe për ata që e shohin veten 
të brengosur e të braktisur në Ditën e Kiametit. Për këtë frazë të 
ajetit, interpretuesit e Kur’anit kanë përmendur dy interpretime 
dhe ato përputhen me kuptimin që shprehin fjalët e ajetit. 
Megjithatë, interpretimi se kjo frazë është paralajmërim nga 
All’llahu, duket se është më shumë i përshtatshëm. 
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Hulumtim 

 

Ndikimi i mikut në të ardhmen e njeriut 

 Për formimin e personalitetit të njeriut veprojnë faktorë të 
ndryshëm, po është vetë ai që ka vendosmërinë e vullnetin për ta 
ndërtuar personalitetin e tij. Faktori më i rëndësishëm që ndikon 
në formimin e personalitetit të njeriut është shoqërimi me shokë e 
miq. Në të vërtetë, njeriu mund të pranojë ose jo ndikimin, por 
gjithsesi ka mundësi që ai të marrë një pjesë të mendimeve të 
shokut të tij të ngushtë, madje edhe të përvetësojë cilësitë morale 
të tij. Kjo është vërtetuar edhe shkencërisht me anë të 
eksperimenteve dhe të vrojtimeve të shumta. 

 Në Islam, ndikimi i mjedisit shoqëror mbi njeriun ka një 
rëndësi shumë të madhe. Për këtë, në transmetimet islame që 
flasin për Profetin e All’llahut, Sulejmanin (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!), lexojmë se ai ka thënë: “Mos e gjykoni një njeri derisa të 
mësoni se me cilin shoqërohet, sepse njeriu njihet me të ngjashmit e vet 
dhe është si shokët e tij.”11F

1 

 Prijësi i besimtarëve, Imam Ali bin Ebù Tàlibi, në një hutbe 
të tij ka thënë: “Nëse keni dyshime për një njeri dhe nuk e dini se cila 
është feja e tij, atëherë shikoni se me cilët shoqërohet. Nëse ata janë prej 
atyre që besojnë në fenë e All’llahut, atëherë edhe ai është në fenë e 
All’llahut, e nëse ata nuk besojnë në fenë e All’llahut, as ai s’ka pjesë në 
të.”12F

2 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihàri”, vëll. 2, f. 27. 
2 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 74, f. 197. 
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 Ndikimi i shokut bën që njeriu të jetë ose i lumtur, ose në 
vështirësi, madje disa herë është prej faktorëve më të rëndësishëm. 
Shoku i keq mund ta çojë njeriun në shkallët më të mëdha të 
vështirësive të përhershme, kurse shoku i mirë mund ta ngrejë atë 
deri në gradat më të larta të lavdisë.  
 Ajetet që janë objekt studimi dhe shkaku i zbritjes së tyre, 
shpjegojnë qartë se njeriu mund të arrijë të jetë afër lumturisë, por 
mjafton një cytje djallëzore e vetme prej një shoku të keq, që e 
ardhmja e tij të përmbyset.  Prandaj, në Ditën e Gjykimit ai do të 
kafshojë duart e veta e do të thërrasë me britma të fuqishme: “I 
mjeri unë!” 
 Në librin “El Ishreh” gjenden transmetime të shumta në 
lidhje me këtë çështje, të cilat  shpjegojnë qartë rëndësinë e madhe 
që Islami i jep zgjedhjes së shokut. 
 Në mbyllje të këtij studimi të shkurtër do të citojmë dy 
transmetime që flasin për zgjedhjen e shokut: 
 Në bisedën nr. 9 të ardhur prej Imam Muham’med Teki 
Xhevàd, lexojmë fjalën e tij: “Bëj kujdes e mos u shoqëro me të 
këqinjtë, sepse i keqi është si shpata e nxjerrë prej këllëfit; ajo e ka pamjen 
të bukur, por ndikimin të keq!”1 
 I Dërguari më i nderuar (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Katër gjëra e vdesin zemrën: 
faji mbi faj… dhe shoqërimi me të vdekurit”. Kur e pyetën shokët se 
cilët ishin “të vdekurit”, ai u përgjigj: “I vdekur është çdo i pasur që 
shpenzon pa qenë e nevojshme.”2 

 
 

                                                            
1 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 71, f. 198. 
2  “El Khisàl” i Sadùkut, vëll. 1, f. 228; e cituar tekstualisht prej librit “Bihàrul 
Enuàr”, vëll. 74, f. 165. 
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Ajetet: 30 - 34     

 

َُّسوُل  َوقَاَل  ََّبِ إِّن قَۡوِ� �ر  �َ  ْ وا ُٖ َ َّ ا � َٖ ََۡءانَ  َ�  � �ۡلُق َٗ ۡلَنا َوَ�َ� رَِك  ٣ َمۡهُجو ََ  َج
َِن  ِّ  � ِ نَِ�ّ  َعُدّوٗ

ۗ لُِ�ّ ََ ِِ ۡجَِ َُ
ۡ ادِٗيا َونَِصٗ�� �ر ََ ََِّك  ََ ِ ِينَ  َوقَاَل  ٣ َوَ�َ�  ب َّ � 
واْ رَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيُِ  َُ ََۡءانُ َ�َف  ََُؤاَدَكۖ ۦ ُ�ۡلَٗة َ� ِحَدٗةۚ َكَ� رَِك ِ�ُثَّبَِت بُِِ �ۡلُق

�ِيٗ�  َۡ ُُ تَ  ََ تّۡل ََ ََ َك بِ َوَ�  ٣َو ٖ  إِّ� ِجۡئ َث ََ ِ تُونََك ب
ۡ
َقِّ  يَۡ ۡۡ ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا �

َ
 ٣ َوأ

ِينَ  َّ ّٖ َسبِيٗ� � ََ
َ
ٗٗا َوأ ََ ِّ   ّ َّ ٰ�َِك  َٰ ْو

ُ
ِِهۡم إَِ�  َجَهّنَم أ وَن َ�َ  وُُجَو ُ�َۡ َُ  ٣  

 

“I Dërguari tha: ‘O Zoti im, populli im e konsideroi këtë Kur’àn 
si (diçka) të hedhur.’” 

“Gjithashtu, Ne bëmë që çdo Profet të ketë një armik prej 
jobesimtarëve, por mjafton që Zoti yt është për ty udhëzues e 
ndihmues.”  

“Ata që nuk besuan thanë: përse atij (Muhammedit) të mos i 
zbritet i gjithë Kur’ani njëherësh? Kështu (e zbritëm pjesë-pjesë) 
që me atë të forcojmë zemrën tënde dhe Ne e sollëm atë ajet pas 
ajeti.” 

“Për çdo shembull që ata të sjellin, Ne të tregojmë ty të vërtetën 
dhe shpjegimin më të plotë.”  

“Ata që do të flaken në Xhehennem me fytyrë përmbys, ata janë 
në vendin më të keq dhe janë më të humburit në rrugën e tyre.” 
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Komentimi 

 

O Zoti im, njerëzit e kanë braktisur Kur’anin! 

 Ajetet e mëparshme trajtuan lloje të ndryshme të 
preteksteve që nxirrnin politeistët e mohuesit. Ajeti i parë i grupit 
të ajeteve që janë objekt studimi, flet për hidhërimin që ndjente i 
Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) dhe për ankesën që ai shtron para All’llahut të 
Madhëruar rreth mënyrës se si e trajton shtresa e idhujtarëve 
Kur’anin. Në ajet thuhet: “I Dërguari tha: ‘O Zoti im, populli im 
e konsideroi këtë Kur’an si (diçka) të hedhur.’”1(1). 

 Kjo fjalë e të Dërguarit të All’llahut (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ankesa e tij 
vazhdojnë të jehojnë edhe në ditët tona, kur shumë myslimanë i 
ankohen All’llahut, megjithëse ata vetë e kanë lënë Kur’anin në 
harresë, e kanë braktisur atë, që për ta është simboli i jetës dhe 
mjeti i shpëtimit; ata e kanë braktisur Kur’anin, që për ta është 
çelësi i fitores dhe motivi i përparimit; e kanë braktisur Kur’anin, 

                                                            
1 Fjala e Kur’anit “kàle” – “tha” ka ardhur si folje e kohës së shkuar. Kjo tregon 
se Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e ka 
thënë këtë fjalë në formë ankese në këtë botë. Kështu mendojnë edhe shumica e 
interpretuesve të Kur’anit. Por ka disa të tjerë, si për shembull dijetari poliedrik 
Et-Tabàtàbaij në tefsirin “El Mijzàn”, që thonë se ajo ka lidhje me Ditën e 
Gjykimit dhe se folja e kohës së shkuar këtu, ka kuptimin e foljes në kohën e 
tashme. Për këtë, dijetari Et Tabarsij në tefsirin “Mexhmaul Bejan”, është 
shprehur se kjo është vetëm njëra mundësi, por ajeti vijues që shpreh 
ngrohtësinë ndaj Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), është një argument që tregon se interpretimi i parë është më i 
përhapuri. 
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që është i mbushur me programe për jetën dhe ua kanë shtrirë 
dorën të tjerëve, deri edhe për ligjet civile e penale. 

 Po të shohim gjendjen e shumë vendeve islame, sidomos të 
atyre që jetojnë nën hegjemoninë kulturore të Lindjes, ose të 
Perëndimit, do të vërejmë se në duart e drejtuesve të tyre, Kur’ani 
shërben vetëm për ceremonitë e ndryshme. Aty transmetohen 
fjalët e Kur’anit me zëra shumë të bukur nëpërmjet valëve të 
radios e të televizionit. Në ato vende, Kur’anin e përdorin për të 
zbukuruar xhamitë si pjesë të arkitekturës, për rastet kur hyjnë në 
një shtëpi të re, për të ruajtur udhëtarin, për të shëruar të sëmurin 
dhe më shumë e këndojnë për të fituar shpërblimin që ka këndimi 
i ajeteve të Kur’anit.  

 Herë tjetër, me Kur’anin ata nxjerrin argumente ligjore, me 
qëllim që të vërtetojnë vendimet e tyre të gabuara, ose duke e 
interpretuar Kur’anin sipas mendimit personal, kërkojnë ndihmë 
prej ajeteve të tij për të mbështetur programet e tyre të devijuara 
nga rruga e drejtë. 

 Në disa vende islame, shkollat e mësimit përmendësh të 
Kur’anit Famëlartë shtrihen në të gjitha anët e vendit dhe shumë 
djem e vajza mësojnë në to, në një kohë kur idetë e tyre herë i 
marrin prej Perëndimit dhe herë prej Lindjes. Edhe ligjet e 
vendimet ata i marrin prej të huajve, kurse Kur’anin e përdorin 
vetëm për të mbuluar kundravajtjet e veta.  

 Po. Edhe sot, Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi 
të dhe mbi familjen e tij!) thërret me zë të lartë: “I Dërguari tha: ‘O 
Zoti im, populli im e konsideroi këtë Kur’an si (diçka) të 
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hedhur.’”; e kanë braktisur përmbajtjen e tij, i kanë lënë pas dore 
idetë, mendimet dhe programet ndërtuese që përfshihen në të.  

 Ajeti vijues i jep zemër Profetit më të nderuar (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur ai 
përballej me këtë qëndrim armiqësor të kundërshtarëve idhujtarë. 
Në fjalën e Tij, All’llahu thotë: “Gjithashtu Ne bëmë që çdo 
Profet të ketë një armik prej jobesimtarëve.”. 

 All’llahu, i Larti, e njofton Profetin e Tij, duke i thënë se 
nuk është vetëm ai që përballet me këtë armiqësi të ashpër të 
jobesimtarëve. Të gjithë Profetët kanë kaluar nëpër të tilla kushte 
dhe janë kundërshtuar nga grupe të shumta jobesimtarësh, të cilët 
e kanë shfaqur hapur armiqësinë kundër Profetëve dhe thirrjes së 
tyre. 

 Por, dije mirë se ti nuk je i vetëm e pa ndihmës! ??? 

Ajeti njofton: “…por mjafton që Zoti yt është për ty udhëzues e 
ndihmues.”. 

 Cytjet e joshjet e idhujtarëve nuk mund të të çojnë në 
rrugën e humbjes, sepse All’llahu është Udhëzuesi yt; as 
komplotet e tyre nuk të dëmtojnë dot, sepse Krijuesi është 
Ndihmësi yt, dituria e të Cilit qëndron mbi të gjitha dituritë dhe 
fuqia e Tij është mbi të gjitha fuqitë. 

 Edhe ajeti vijues tregon për një pretekst tjetër të 
jobesimtarëve: “Ata që nuk besuan thanë: përse atij 
(Muhammedit) të mos i zbritet i gjithë Kur’ani njëherësh?”. 

 Idhujtarët thonin: A nuk është Kur’ani, i gjithi prej 
All’llahut? A nuk është më mirë që e gjithë përmbajtja e këtij libri 
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të zbriste njëherësh, në mënyrë që njerëzit të mendonin sa më 
shumë mbi madhështinë e tij? Përse ajetet e Kur’anit zbresin 
gradualisht, të ndarë nga njëri-tjetri dhe në kohë të ndryshme? 

 Kështu mendojnë për zbritjen e Kur’anit ata individë që 
shohin vetëm anën e jashtme të kësaj zbritjeje. Ata janë prej 
mbartësve të preteksteve, që kanë paragjykime rreth këtij Libri 
qiellor, këtij Libri që është baza e burimi i çdo aktivitetit jetësor 
për myslimanët, që është boshti kryesor i ligjeve politike, 
shoqërore, legjislative dhe rituale të myslimanëve. Idhujtarët 
thonë: Përse ky libër të mos i zbresë njëherësh Profetit të Islamit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në 
mënyrë që ndjekësit e tij ta lexojnë atë nga fillimi deri në fund dhe 
të marrin informacionin që përmban ai? Ata shtonin se zbritja e 
Kur’anit njëherësh edhe për vetë Profetin (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të ishte më mirë, 
sepse kështu, ai do ta dinte një herë e mirë të gjithë përmbajtjen e 
tij dhe do të kishte mundësi t’u përgjigjej njerëzve menjëherë për 
çdo pyetje që ata mund të bënin. 

 Por Kur’ani Famëlartë, në plotësim të këtij ajeti, u përgjigjet 
paradokseve të idhujtarëve dhe njofton: “Kështu (e zbritëm pjesë-
pjesë) që me atë të forcojmë zemrën tënde dhe Ne e sollëm atë 
ajet pas ajeti”, domethënë që zbritja e Kur’anit në mënyrë 
graduale ka lidhje të ngushtë me forcimin e zemrës së Profetit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 
të besimtarëve. Në fund të komentit do të bëjmë një studim të 
detajuar rreth këtyre ajeteve. 

 Në vijim, për ta përforcuar këtë përgjigje, All’llahu, i Larti, 
thotë: “Për çdo shembull që ata të sjellin, Ne të tregojmë ty të 
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vërtetën dhe shpjegimin më të plotë”; pra, për çdo shembull, 
tezë, ose studim që ata sjellin, me qëllimin për ta bërë të pavlerë 
dhe për t’iu kundërvënë thirrjes tënde, Ne të sjellim ty fjalën e 
vërtetë, që i hedh poshtë fjalët boshe dhe argumentet e rreme të 
idhujtarëve, me shpjegimin më të bukur dhe me interpretimin më 
të plotë. 

 Këta armiq që kishin kaq shumë urrejtje dhe që nxorrën 
kaq shumë pretekste, arritën në përfundimin se Muhammedi dhe 
shokët e tij, me cilësitë që kishin, me këtë libër dhe me programet 
e tyre, ishin njerëzit më të këqinj të All’llahut. Prandaj, All’llahu i 
Lartësuar, në ajetin e fundit të grupit të ajeteve që janë objekt 
studimi, u përgjigjet atyre me fjalën e Tij: “Ata që do të flaken në 
Xhehennem me fytyrë përmbys, ata janë në vendin më të keq 
dhe janë më të humburit në rrugën e tyre.”. 

 Po. Këtu bëhet i qartë rezultati i programeve të jetës së 
njerëzve: një grup me trupa të drejtë si selvi madhështore, fytyrat 
e të cilëve ndriçojnë si Hëna, ecin me hapa të mëdhenj dhe me 
shpejtësi drejtohen për në Xhennet; përballë tyre qëndron grupi i 
njerëzve, që kokulur i kanë mbërthyer sytë në tokë; ata i tërheqin 
zvarrë melekët e ndëshkimit për në Xhehennem dhe ky 
përfundim do të tregojë se kush ishte në rrugën e humbjes dhe 
kush ishte i udhëzuar.  
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Hulumtime 

 

1- Komenti i frazës: “Ne bëmë që çdo Profet të ketë një 
armik.” 
 

 Prej kësaj fraze të ajetit kuptohet se All’llahu i Lartësuar, 
për ta gëzuar Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!), disa herë i thotë: Nuk ke vetëm ti armiq, sepse për 
çdo Profet, Ne kemi bërë nga një të tillë. Kjo fjalë e vërteton plotësisht 
faktin se ekzistenca e armiqve të Profetëve është prej All’llahut të 
Lartësuar; por kjo thënie nuk përputhet as me urtësinë e Tij dhe as 
me origjinën e lirisë e të vullnetit të njeriut. Në lidhje me këtë 
pyetje, interpretuesit e Kur’anit kanë dhënë përgjigje të shumta. 

 Shpeshherë kemi thënë se të gjitha punët e njeriut janë prej 
All’llahut të Lartësuar; të gjitha lidhjet, fuqitë, kapacitetet, mendja, 
mendimet, madje edhe liritë e zgjedhjet tona, janë vetëm prej Tij. 
Duke u bazuar mbi këtë pohim, është plotësisht e mundur që 
edhe ekzistenca e armiqve të Profetëve t’i adresohet All’llahut, por 
pa imponim, pa i hequr njerëzve të drejtën e zgjedhjes dhe pa 
cënuar përgjegjësitë e tyre për punët që bëjnë.  

 Ekzistenca e këtyre armiqve të ashpër dhe kundërshtimi që 
ata u bënë Profetëve, ishte shkak që besimtarët të bëheshin akoma 
më të fortë dhe më të qëndrueshëm në besimin e tyre. Kështu 
realizohet provimi i All’llahut për të gjithë njerëzit. Në të vërtetë, 
ky ajet është si ajeti 112 i sures “El En’àm”, ku All’llahu, i Larti, 
njofton: “Kështu (sikurse edhe për ty) për çdo Profet bëmë armiq 
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prej djajve njerëz dhe prej xhinëve, që me fjalë të sheqerosura 
fshehurazi nxitnin njëri-tjetrin në mashtrime.”. 

 Krahas luleve rriten edhe gjembaçë; krahas njerëzve të 
mirë, ka edhe njerëz të këqinj. 

 Disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se qëllimi me 
fjalën e ajetit “xhealnà”- “bëmë”, janë urdhrat për veprim dhe 
ndalesat për mosveprim, si dhe programet jetësore të Profetëve. 
Janë pikërisht këto urdhra e programe, që i kanë nxitur në 
armiqësi ata që e braktisën udhëzimin.   

 Të gjitha urdhrat dhe ndalimet janë prej All’llahut të 
Lartësuar, të Gjithëpushtetshmit. 

 Sipas një interpretimi tjetër, bëhet fjalë për një shtresë 
njerëzish, të cilëve All’llahu ua vulos zemrat, ua verbon sytë dhe 
ua shurdhon veshët, për shkak se ata vazhdojnë me këmbëngulje 
në rrugën e fajeve e të teprimeve në të gjitha drejtimet; ata e 
teprojnë me fanatizmin e me armiqësinë e tyre, ç’ka i bën të jenë 
edhe armiq të Profetëve.  

 Në mes të tre interpretimeve s’ka asnjë kontradiktë dhe ato 
mund të bashkohen në kuptimin e ajetit. 

 

2- Urtësia e zbritjes së Kur’anit pjesë-pjesë 

 Sipas disa transmetimeve të mirënjohura, Kur’ani ka 
zbritur dy herë. Herën e parë ka zbritur i gjithi njëherësh (nuzùlun 
def’ij), natën e Kadrit në zemrën e Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!); dhe herën e dytë ka 
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zbritur pjesë-pjesë (nuzùlun tedrijxhij) gjatë njëzet e tre vjetëve. 
Gjithsesi, zbritja e Kur’anit që njihet, është ajo graduale (pjesë-
pjesë), me të cilën bashkëvepruan Profeti dhe njerëzit. 

 Kjo zbritje graduale e Kur’anit u bë shkak që armiqtë të 
ngrenë pikëpyetje të shumta. Ata pyesnin: Përse Kur’ani nuk 
zbriti i gjithi njëherësh, që të ishte i plotë në duart e njerëzve, në 
mënyrë që këta të fundit ta kuptonin më mirë atë? Sipas armiqve 
të Islamit, kështu nuk do të kishte më vend për dyshime. 

 Por ashtu siç e pamë, Kur’ani u përgjigjet atyre me një 
gjuhë të lartë e vetëm me një frazë të shkurtër e të qartë, duke u 
thënë: “Kështu (e zbritëm pjesë-pjesë) që me atë të forcojmë 
zemrën tënde.”.  

Sa më shumë të mendojmë në lidhje me këtë frazë të ajetit, aq më 
shumë e shohim ndikimin e zbritjes graduale të Kur’anit.  

 1- Zbritja e ligjeve në mënyrë graduale dhe sipas nevojave 
që dilnin për çdo çështje, kishte një dëshmues e një vërtetues 
konkret. Kjo gjë ndikonte si në marrjen e Shpalljes ashtu edhe në 
kumtimin e saj tek njerëzit. 

 Në fushën e edukimit theksohet se individët që janë objekt i 
edukimit, duhet t’i përvetësojnë parimet edukative hap pas hapi; 
ata duhet të kenë çdo ditë një program, duhet të kalojnë nga faza 
më e ulët e tij deri në ato më të lartat. Për rrjedhojë, edhe 
programet e hartuara në këtë mënyrë janë shumë të pranueshme 
te njerëzit dhe kanë ndikim më të thellë. 

 2- Kundërshtarët nuk i kushtojnë asnjë rëndësi faktit se 
Kur’ani nuk është një libër i zakonshëm, që trajton vetëm një 
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çështje, ose vetëm një lloj diturie. Përkundrazi, ai është programi 
jetësor i të gjithë myslimanëve apo myslimaneve???, i kësaj 
bashkësie që ndryshoi me Kur’anin dhe që u frymëzua e vazhdon 
të frymëzohet prej tij në të gjitha dimensionet e jetës. 

 Shumë ajete të Kur’anit kanë zbritur në raste ngjarjesh të 
shënuara në  historinë e Islamit, si për shembull në rastin e luftës 
së Bedrit, të Uhudit, të luftës së Koalicionit – Hendekut, ose 
betejës së Hunejnit. Kështu, edhe ligjet e përfundimet erdhën prej 
këtyre ngjarjeve. Vallë, a është e drejtë që këto të shkruheshin dhe 
të viheshin në dorën e njerëzve të gjitha njëherësh?!  

 Thënë ndryshe, Kur’ani është një tërësi urdhrash për të 
vepruar, ndalesash për të mos bërë disa punë e për të mos 
përdorur disa sende; ai është një tërësi dispozitash dhe ligjesh. Në 
Kur’an flitet për ngjarje historike dhe jepen këshilla; ky Libër është 
një tërësi planesh afatgjata dhe afatshkurtra për ngjarjet që dilnin 
para bashkësisë së myslimanëve. Kur’ani shpjegon qartë të gjitha 
programet e tij, deri edhe ligjet universale, në saje të sjelljes së 
ajeteve në mënyrë graduale në të gjitha fushat e jetës. Prandaj 
ishte e pamundur që të gjitha këto, njerëzit t’i sistemonin dhe t’i 
kuptonin njëherësh. 

 Veç kësaj, nuk është logjike të thuhet për një udhëzues kaq 
madhështor, se ai i shkruante dhe i shpërndante njëherësh 
deklaratat, njoftimet, urdhrat për veprim ose urdhrat për ndalim 
dhe se i nxirrte ato sipas rasteve, për të drejtuar lëvizjen e madhe 
të bashkësisë së myslimanëve dhe të mbarë njerëzimit.  

 3- Zbritja graduale e Kur’anit u bë shkak që Profeti (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të ishte në 
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lidhje të përhershme me Shpalljen e All’llahut, pasi vetëm kështu 
zemra e tij bëhej më e fortë dhe vullneti i tij bëhej më i 
qëndrueshëm. 

 4- Shpallja e Kur’anit në mënyrë graduale ishte një 
argument për vazhdimësinë e misionit të Profetit (Paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ajo nuk u linte vend 
armiqve që të thonin se ky Profet u dërgua vetëm për një ditë dhe 
pastaj u braktis nga Zoti i tij, ashtu siç lexojmë në historinë islame 
këtë thënie të idhujtarëve në lidhje me pëshpëritjet që bëheshin 
kur vonohej Shpallja. Pikërisht për të hedhur poshtë çdo 
pëshpëritje të tyre, zbriti surja “Ed Duhà”.  

 5- Nëse programet e Islamit do të zbrisnin të gjitha 
njëherësh, do të duhej që edhe të zbatoheshin të gjitha njëherësh, 
sepse nëse nuk do të ndodhte kështu, atëherë zbritja e Kur’anit 
nuk do të kishte vlerë. Zbatimi i programeve të Islamit është 
shumë më i rëndësishëm se adhurimet, sepse dhënia e zekatit, 
lufta për ruajtjen e Islamit e për lartësimin e fjalës së All’llahut, 
ruajtja e të drejtave dhe heqja dorë nga gjërat e ndaluara, janë 
punë shumë të rënda, që mund t’i bëjnë shumë njerëz që ta 
braktisin Islamin. 

 Shihet qartë se zbritja graduale e Kur’anit dhe për 
rrjedhojë, edhe zbatimi gradual i dispozitave të tij, është gjëja më e 
përshtatshme. 

 Me fjalë të tjera, çdo pjesë e legjislacionit e zbritur në 
mënyrë graduale, përvetësohet më mirë. Veç kësaj, në rast se për 
legjislacionin e zbritur ngriheshin pikëpyetje, zbritja graduale e 
Kur’anit mundësonte që pyetjet e shtruara të merrnin përgjigje. 
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 6- Zbritja graduale e Kur’anit ka edhe një të mirë tjetër 
shumë të rëndësishme. Ajo qartëson akoma më shumë 
madhështinë e këtij Libri dhe tregon se ai nuk mund të imitohet. 
Për çdo ngjarje kanë zbritur disa ajete dhe çdo ajet në vetvete 
është një argument tjetër, që vërteton madhështinë e Kur’anit dhe 
pamundësinë për ta imituar atë.  

 

Leximi i Kur’anit me melodi “tertijl” 

 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “tertijl, ka kuptimin: sistemohet, 
harmonizohet. Në këtë kuptim, arabët kanë si shembull shprehjen 
“retlul esnàni”, që e thonë për njeriun me dhëmbë të rregullt. 
Duke u bazuar në këtë, fjala “tertijl” përdoret për leximin e ajeteve 
të Kur’anit me melodi dhe sipas rregullave të veçanta me zë 
melodioz. 

 Gjithashtu, nga ky kuptim, fraza e ajetit “…dhe Ne e 
sollëm atë ajet pas ajeti”, tregon pikërisht këtë të vërtetë, 
domethënë: edhe pse ajetet e Kur’anit kanë zbritur gradualisht 
gjatë njëzet e tre vjetëve, zbritja është bërë sipas një sistemi të 
llogaritur. Kjo mënyrë zbritjeje mundësonte që Kur’ani të rrënjosej 
në mendimet dhe në zemrat e njerëzve. 

 Për interpretimin e fjalës së ajetit “tertijl”, janë cituar 
transmetime të ndryshme, të cilat po i rendisim si më poshtë: 

 Në tefsirin “Mexhmaul Bejan” transmetohet prej Profetit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) se ai 
e ka urdhëruar Ibni Ab’basin me këto fjalë: “Kur të lexosh Kur’an, 
lexoje atë me tertijl!”. Ibn Ab’basi e ka pyetur: “Ç’është tertijli?” 
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Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) i është përgjigjur: “Ta lexosh sa më qartë dhe të mos i nxjerrësh 
fjalët andej-këndej si direku i anijes. Leximi i Kur’anit nuk duhet të 
ngjasojë me fjalët përçart të vjershave. Ndaloni aty ku Kur’ani flet për 
gjëra të mahnitshme dhe me leximin e tij vini në lëvizje zemrat. Vetëm 
kështu, asnjëri prej jush nuk do të ndihet i brengosur në fundin e 
sures.” 16F

1 

 Po me këtë përmbajtje ka edhe një transmetim të ardhur 
nga Imam Ali bin Ebù Tàlibi e që është cituar nga shejhu El 
Kelijnij në librin “Usùlul Kàfij.” 17F

2 

 Gjithashtu, është cituar prej Imam Sadikut se ai ka thënë: 
“Tertijl do të thotë të lexosh qartë dhe gjatë leximit ta zbukurosh zërin 
tënd. Kur të lexosh ndonjë ajet ku përmendet zjarri, atëherë thuaj: O 
All’llah më ruaj prej zjarrit të Xhehennemit! Dhe kur të lexosh ndonjë 
ajet ku përmendet Xhenneti, atëherë lutju All’llahut dhe kërkoja Atij 
Xhennetin!” 18F

3 
Interpretimi i frazës: “Ata që do të flaken në Xhehennem me 
fytyrë përmbys…” 

Në mesin e interpretuesve të Kur’anit qarkullojnë shumë 
diskutime rreth faktit se kush mund të jenë “…ata që do të flaken 
në zjarr me fytyrë përmbys…”. Disa e kanë interpretuar këtë 
frazë me kuptimin që shprehin fjalët e ajetit dhe kanë thënë se 
melekët e ndëshkimit i tërheqin zvarrë për në Xhehennem dhe ata 
kanë rënë përmbys me fytyrë në tokë. Kjo përqasje figurative 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 170, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
2 “Usùlul Kàfij”, vëll. 2, f. 449, kapitulli: “Leximi i Kur’anit me harmoni dhe me 
zë të bukur”. 
3 “Muxhmeul Bahrejni”, lënda “retele”. 
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tregon poshtërimin e përçmimin e jobesimtarëve, për shkak se në 
këtë botë ata ishin mendjemëdhenj, mashtrues dhe nëpërkëmbnin 
robtë e All’llahut. Ky është përshkrimi i njërës prej gjendjeve të 
tyre.  

 Nga ana tjetër, ky është përfundimi i shkarjes së tyre në 
rrugën e humbjes në këtë botë. Melekët ndëshkues e tërheqin 
zvarrë dhe, në këtë mënyrë, jobesimtari nuk sheh asgjë nga ato që 
ka përpara. Ai është krejtësisht i shkujdesuar për ç’ka ndodh rreth 
tij. 

 Disa të tjerë e kanë interpretuar në kuptimin alegorik dhe 
kanë thënë se kjo frazë tregon lidhjen e zemrave të jobesimtarëve 
me këtë botë.1  

 Alegoria është prej elementëve figurativë që përdoret 
rëndom në letërsinë arabe, si për shembull në shprehjen: filani kaloi 
mbi fytyrën e vet, që ka kuptimin se ai nuk e di se ku shkon. 

 Gjithsesi, për kuptimin alegorik të kësaj fraze ne nuk kemi 
argument, prandaj kuptimi i saj qëndron në interpretimin e parë, 
që është edhe kuptimi i vërtetë. 

 

 

 

 
                                                            
1 Sipas këtij interpretimi, fraza “me fytyrë përmbys” është burim i një shkaku. 
Nga ky këndvështrim, kuptimi i saj është: “ata tërhiqen zvarrë për në 
Xhehennem me fytyrë për tokë, për shkak se zemrat e tyre vazhdojnë të jenë të 
lidhura me këtë botë”. 
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Ajetet: 35 - 40   

 

ُُ �ۡلِكَ� َب  َءاتَۡيَنا ُموَ� َولََقدۡ  ََ َِ ۡلَنا  ََ � ۥٓ  وََج َٗ وَن َوزَِ َُ اهُ َ�  ََ
َ
 َ�ُقۡلَنا ٣ أ

 ٓ َبا ََ ِينَ  �ۡلَقۡومِ  إَِ� �ۡذ َّ � ��ِِٗ َ� ُهۡم تَۡد َۡ ِّ ا َوقَۡومَ  ٣ كَذَّبُواْ بَِٔا�َ� تَِنا َََد َّ ّ  نُو   ر
بُواْ  ّٖ َٖ َك َُّس ا �ر َٗ َِ

َ
ابًا أ َٖ ََ َع َِ َّ لِ ۡ�َتۡدنَا رِل

َ
ِِ َءايَٗةۖ َوأ ََ ُهۡم رِلّنا ۡل ََ ََ ُهۡم وََج ۡق ََ ۡر

َ
 أ

ۡصَ� َب وََ�ٗدا ٣
َ
وَداْ َوأ َُ ِِّ  َوَ� َّ َ َ� رَِك َكثِٗ�� �ر َۡ ونَۢ� َ� َُ   ٣ َوقُ

ََۡنا َ�ُ َوُ�ّٗ َ�َ 
 ۖ َٖ  �َ ِۡ
َ
نَا تَۡتبِٗ�� �ۡ� ۡ�ّ�َ 

تَۡواْ َ�َ َولََقدۡ  ٣ َوُ�ّٗ
َ
ََةِ  َ َۡ ََ �ّلِ�ٓ  �ۡلَق َط َِ ََۡت  ِط ِۡ

ُ
�  أ  �رّسوۡءِ

 � َٗ و َُ ُ َُۡجوَن � ٖۡ َ�نُواْ َ� يَ ََٗهاۚ بَ ۡو ََ ََلَۡم يَُ�ونُواْ يَ
َ
  ٤أ
   

 “Ne i dhamë Musait Librin dhe bëmë që vëllain e vet Harunin 
ta kishte ndihmës.” 

 “Dhe i thamë: të dy shkoni te populli të cilët i përgënjeshtruan 
argumentet Tona; më pas Ne ata i shkatërruam plotësisht.”  

“Edhe popullin e Nuhut kur ata përgënjeshtruan të Dërguarit i 
mbytëm (në ujë) dhe bëmë që nga pësimi i tyre njerëzit të 
nxjerrin mësim; për mizorët Ne kemi përgatitur ndëshkim të 
dhimbshëm.”  

“(Ne shkatërruam) (popullin) Ad, (popullin) Temud, banorët e 
Rresit dhe shumë gjenerata ndërmjet tyre.”  
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“Për secilin prej atyre (popujve) patëm sjellë argumente, prandaj 
të gjithë i rrënuam krejtësisht.” 

 “Në të vërtetë, ata (idhujtarët e Mekës) kaluan pranë fshatit mbi 
të cilin u lëshua shiu më i keq (shi gurësh); a nuk ishin ata që e 
panë atë (fshatin), por ata nuk shpresonin (nuk besonin) në 
Ringjalljen.” 

 

 

Komentimi 

 

Me gjithë këto mësime e këshilla, por… 

 Në këto ajete, Kur’ani Famëlartë tregon historinë e popujve 
të mëparshëm dhe fundin e tyre të turpshëm. Aty vihet theksi 
vetëm mbi gjashtë pupuj (popullin e Faraonit, të Nuhut, popullin 
Ad, Themud, banorët Err Rres dhe popullin e Lutit). Ky 
përshkrim bëhet nga njëra anë për të gëzuar Profetin (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nga ana 
tjetër për të kërcënuar idhujtarët kokëfortë, për të cilët në ajetet e 
mësipërme janë sjellë modele shembujsh prej fjalëve të atyre 
popujve. Gjithashtu, me këto shembuj, Kur’ani tregon fundin e 
atyre popujve me një gjuhë tepër të arrirë, me qëllim që idhujtarët 
të nxjerrin mësim nga pësimi i tyre.  

 Në fillim, Kur’ani njofton: “Ne i dhamë Musait librin dhe 
bëmë që vëllain e vet Harunin ta kishte ndihmës.”. 
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 Në të vërtetë, mbi shpatullat e Musait dhe të Harunit ra 
barra e rëndë për të luftuar me Faraonin dhe me njerëzit e tij. Të 
dy kishin si detyrë që ta vazhdonin këtë detyrë kaq të vështirë, 
duke e ndihmuar njëri-tjetrin derisa të kishin sukses, ashtu siç 
njofton All’llahu, i Larti, me fjalën e Tij: “Dhe u thamë: të dy 
shkoni te populli të cilët i përgënjeshtruan argumentet Tona.”. 

Ata i përgënjeshtruan argumentet e All’llahut, i mohuan shenjat 
që i shihnin në mjedisin që i rrethonte, argumentet që shihnin në 
veten e vet dhe në të gjithë botën e ekzistencës; ata, jo vetëm që 
vazhduan me këmbëngulje në rrugën e adhurimit të idhujve dhe 
u kthyen shpinën e i kundërshtuan mësimet e Profetëve të 
mëparshëm, por edhe i përgënjeshtruan ata. 

Megjithë punën e madhe e të mundimshme që bëri Musai 
së bashku me Harunin dhe ndonëse populli i Faraonit panë 
mrekulli të mëdha e argumente të shumta, ata vazhduan përsëri 
në rrugën e mohimit. Për këtë, Zoti thotë: “…i shkatërruam 
plotësisht”. 

 Në rrënjën e saj, fjala “tedmijr” ka kuptimin: shkatërrim e 
asgjësim, me një mënyrë të atillë që shkakton çudi, pasi 
shkatërrimi i popullit të Faraonit u bë në valët e mëdha të ujit të 
lumit Nil. Shkatërrimi i tij është një prej fakteve më të çuditshme 
historike.  

 Ajeti vijues njofton për shkatërrimin e popullit të Nuhut: 
“Edhe popullin e Nuhut kur ata përgënjeshtruan të Dërguarit i 
mbytëm (në ujë) dhe bëmë që nga pësimi i tyre njerëzit të 
nxjerrin mësim; për mizorët Ne kemi përgatitur ndëshkim të 
dhimbshëm.”. 
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 Në këto ajete, All’llahu, i Larti, njofton se ata i 
përgënjeshtruan të Dërguarit, pra jo vetëm njërin prej tyre, sepse 
në origjinën e thirrjes s’ka asnjë dallim në mes të Dërguarve të 
All’llahut. Për këtë, të përgënjeshtrohet njëri prej të Dërguarve, 
është sikur të përgënjeshtrohen të gjithë ata. Veç kësaj, ata ishin 
kundërshtarë të thirrjes që bënë të gjithë Profetët dhe i mohuan të 
gjitha fetë që sollën.  

Mohues ishin edhe dy popujt Ad e Themud, që u 
shkatërruan për shkak se përgënjeshtruan e kundërshtuan 
Profetët e tyre. Në lidhje me ta, në ajet thuhet: “(Ne shkatërruam) 
(popullin) Ad, (popullin) Temud, banorët e Rresit dhe shumë 
gjenerata ndërmjet tyre.”. 

 Adi ishte populli i Profetit Hud (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!), i cili qe dërguar me misionin e profetësisë për banorët e 
rajonit Ahkàf, ose në Jemen. 

 Themudi është populli i Profetit Salih (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!), i cili qe dërguar me misionin e profetësisë në rajonin e 
quajtur “Uàdil Kurrà”, që shtrihet ndërmjet Medines dhe Shamit. 
Historinë e banorëve të “Err Rres” do ta trajtojmë në fundin e këtij 
studimi. 

 Fjala “kurùnun” është shumësi i fjalës “karnun”, e cila në 
rrënjën e saj ka kuptimin e një bashkësie njerëzish, që jetojnë në të 
njëjtën kohë. Më pas, kjo fjalë është përdorur për të treguar një 
kohë të gjatë, në kuptimin e shekullit. Tek arabët e asaj kohe 
shekulli llogaritej dyzet ose njëqind vjet. 

 Të gjithë këta popuj, All’llahu nuk i la kurrë jashtë kujdesit 
të Tij.  
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Ajeti njofton: “Për secilin prej atyre (popujve) patëm sjellë 
argument.”. 

 Paradokseve të idhujtarëve të mëparshëm, All’llahu iu 
përgjigj ashtu si edhe paradokseve të idhujtarëve të Mekës kundër 
Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!). All’llahu ua bëri të qarta të gjitha dispozitat e Tij 
dhe të vërtetat e fesë, u tregoi rrezikun dhe i paralajmëroi; atyre 
All’llahu u përsëriti tregime për pësimet e popujve të kaluar. Por 
kur asgjë nga të gjitha këta nuk solli dobi, atëherë All’llahu i 
rrënoi ata krejtësisht, ashtu siç njofton ajeti i nderuar: “…të gjithë 
i rrënuam krejtësisht”. 

 Në ajetin e fundit të ajeteve që janë objekt studimi, Kur’ani 
Famëlartë flet për rrënojat e vendbanimeve të popullit të Profetit 
Lut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), që ndodhen në fillim të rrugës 
së përshkuar nga banorët e rajonit të Hixhazit për të shkuar në 
Sham. Kur’ani Famëlartë tregon gjurmët e gjalla të pësimit të 
dhimbshëm, që ra mbi ata njerëz të ndyrë e idhujtarë. All’llahu, i 
Larti, me fjalën e Tij njofton: “Në të vërtetë, ata (idhujtarët e 
Mekës) kaluan pranë fshatit mbi të cilin u lëshua shiu më i keq 
(shi gurësh); a nuk ishin ata që e panë atë (fshatin)?”. 

 Po. Ata i shihnin rrënojat e atij vendbanimi, por ngaqë nuk 
besonin në Ringjalljen, ata nuk nxorrën asnjë mësim. Për këtë, në 
ajet thuhet: “…por ata nuk shpresonin (nuk besonin) në 
Ringjalljen.”. 

 Ata e konsideronin vdekjen si fundin e jetës, por edhe nëse 
do të kishin besim në jetën pas vdekjes, ai besim ishte shumë i 
dobët dhe i pabazë. Ai ishte një besim që as nuk u linte gjurmë në 
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shpirtra e as nuk pasqyrohej në programet e jetës së tyre. Prandaj, 
të gjitha të vërtetat që i kumtonin Profetët, ata i merrnin si lojë e 
argëtim dhe mendonin e punonin vetëm për të plotësuar dëshirat 
e tyre të përkohshme. 

 

 

Dy hulumtime 

 

1- Kush janë banorët e “Err Rresit”? 
 

 Në rrënjën e saj, fjala “Rres” ka kuptimin e gjurmëve të 
pakta. Por një grup prej interpretuesve të Kur’anit mendojnë se 
kjo fjalë është përdorur në kuptimin e pusit. 

 Sido që të jetë kuptimi i kësaj fjale, emërtimi i atij populli 
me këtë emër, ose është bërë për shkak të gjurmëve të pakta që 
kanë mbetur prej tyre, ose është për shkak se ata kishin shumë 
puse, ose ngaqë ata u rrënuan sepse ato puse iu thanë. 

 Në lidhje me pyetjen se kush janë ata njerëz, në mesin e 
historianëve dhe të interpretuesve të Kur’anit qarkullojnë thënie të 
shumta, nga të cilat po rendisim disa: 

 a) Janë të shumtë ata që mendojnë se banorët e “Err Rres” 
ishin një fis i madh, që jetonin në vendin e quajtur “Jemàmeh”. 
Tek ta u dërgua një Profet që quhej Handale, por ata e 
përgënjeshtruan dhe pastaj e hodhën në një pus. Gjithashtu, sipas 
mendimit të këtij grupi historianësh dhe interpretuesish të 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

49 

Kur’anit, pasi e hodhën Profetin e tyre në pus, ata fillluan të 
gjuanin me shigjeta në brendësi të tij dhe pastaj ia mbyllën grykën, 
duke hedhur gurë brenda në të. Kështu ra dëshmor Profeti i 
popullit “Err Rres”.20F

1   

 b) Disa të tjerë mendojnë se “Err Rresu” ishte një 
vendbanim në tokën “Jemàmeh”, ku banonin disa grupe të 
mbetura nga populli Themud, të cilët u asgjësuan për shkak se 
ishin mizorë e mashtrues mendjemëdhenj. 

 c) Të tjerë kanë thënë se banorët e “Rresit” ishin prej 
arabëve të hershëm që kanë jetuar ndërmjet Shamit e Hixhazit. 

 d) Në disa tefsire, banorët e “Err Rresit” njihen si mbetje të 
popujve Ad e Themud. Gjithashtu, interpretuesit e këtij grupi 
thonë se fraza e ajetit 45 të sures “El Haxhxh”: “pusi i tharë dhe 
pallati i shkretuar”, ka lidhje me banorët e “Rresit”. Të tjerë kanë 
thënë se vendbanimi i banorëve të “Rresit” ishte Hadremauti. 
Madje në librin “Aràisul Bejàn”, Thaëlebij’ji është shprehur se ky 
është mendimi që merret më shumë në konsideratë. 

 Interpretues të tjerë të Kur’anit kanë thënë se fjala “Rreun” 
përputhet me emrin e vendit të quajtur “Ers”, që ndodhet në 
zonën veriore të Azerbajxhanit. 

 e) Dijetari i madh Et Tabrasij në tefsirin e tij “Mexhmaul 
Bejan”, Fakhru Rràzij në tefsirin “Kebijr” dhe El Alùsij në tefsirin 
“Rùhul Meànij”, kanë dhënë disa mundësi në lidhje me vendin ku 
kanë jetuar banorët e “Rresit”. Ata janë shprehur se ai vend ishte 

                                                            
1 “A'làmul Kur’an”, f. 149. 
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Antioki (Entàkij’jeh) në Sham dhe se Profeti i tyre quhej 
“Habijbun Nexhxhàr”. 

 f) Në librin “Ujùnu Akhbàri Rridà” citohet një transmetim i 
gjatë rreth banorëve të “Rresit. Sipas këtij transmetimi, ata 
adhuronin një dru pishe që quhej Shàh Derkhat, të cilin thuhet se e 
kishte mbjellë pas tufanit djali i Hazreti Nuhut (Paqja e All’llahut 
qoftë  mbi të!), Jàfethi, buzë një burimi që quhej Rushen Ab. Thuhet 
se në atë vendbanim gjendeshin dymbëdhjetë fshatra, që 
shtriheshin në brigjet e një lumi të quajtur “Rres”. Emrat e këtyre 
fshatrave ishin: Adan, Adhar, Dij, Behmen, Esfendar, Firdeus, 
Erdijbehshet, Khardad, Murdad, Ijr, Mihr dhe Shehërjur. Nga 
emrat e këtyre dymbëdhjetë fshatrave, popujt joarabë kanë nxjerrë 
emrat për muajt e vitit.  

 Në çdonjërin prej këtyre fshatrave ata kishin mbjellë nga 
një farë të asaj pishe dhe te secila pishë kishin çuar një vijë uji prej 
burimit të pishës mëmë. Madje ata e kishin shpallur të ndaluar 
pirjen e ujit prej këtij burimi për njerëzit e për kafshët e tyre. Kush 
pinte prej atij uji, ata e vrisnin. Sipas tyre, ai ujë është jeta e zotave 
dhe askush nuk duhet ta pakësonte atë. Për çdo muaj të vitit, ata 
kishin shpallur një ditë feste në të gjitha fshatrat e tyre. Në atë ditë 
feste, ata shkonin te pisha që ishte jashtë fshatit dhe i blatonin asaj 
ushqime e thernin kurbane për të. Kur tymi i kurbaneve të djegur 
ngrihej në lartësi të pishës, ata fillonin të qanin me zë të lartë, 
ndërkohë që djalli u fliste atyre nëpërmjet drurit të pishës. Kështu 
bënin ata në të gjitha fshatrat derisa të vinte dita e festës së madhe 
të fshatit ku banonte mbreti i tyre, që quhej Esfendar. Atë ditë 
mblidheshin të gjithë banorët e fshatrave dhe festonin për 
dymbëdhjetë ditë me radhë. Për këtë festë, ata sillnin blatime e 
kurbane sa të kishin mundësi dhe bënin sa më shumë adhurime 
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kushtuar pishës. Nëpërmjet asaj pishe, djalli u fliste atyre me 
gjuhën e tij dhe u bënte premtime të shumta. 

 Mohimi i All’llahut dhe adhurimi që i kushtonin asaj pishe 
vazhduan për një kohë të gjatë. Prandaj All’llahu dërgoi tek ata 
një Profet prej Beni Israilëve, nga pasardhësit e Jehudës, i cili pa 
humbur kohë u bëri thirrje atyre që të adhuronin All’llahun dhe të 
hiqnin dorë nga adhurimi ndaj pishës, por ata nuk besuan. 
Atëherë, Profeti i tyre u lut dhe pisha u foli, ç’ka i bëri ata të 
ndihen shumë keq. Pas kësaj, disa thanë se ai njeri u kishte bërë 
magji zotave të tyre, ndërsa disa të tjerë thanë se zotat ishin 
zemëruar me ta. Kështu, ata u mblodhën dhe vendosën ta vrisnin 
Profetin e tyre. Për të zbatuar vendimin që morën, ata hapën një 
pus të thellë, hodhën Profetin e tyre brenda në të dhe e mbushën 
me gurë deri në grykë. Ndonëse i dëgjonin rënkimet e tij, ata e 
lanë aty derisa vdiq. Pas këtij veprimi, All’llahu i Lartësuar lëshoi 
mbi ta ndëshkimin e Tij dhe i asgjësoi të gjithë, deri tek i fundit.21F

1 

 Shembuj të shumtë krahasues e përforcojnë përmbajtjen e 
këtij transmetimi. Në ajetin që është objekt studimi, fraza për 
banorët e Rresit ka ardhur pas atyre për popullin Ad dhe 
Themud, por kjo lë të kuptohet se ata mund të jenë grupime prej 
këtyre dy popujve. Gjithsesi, kjo është një mundësi shumë e vogël. 

 Edhe prania e banorëve të Rresit në Gadishullin Arabik, ose 
në zonat e Shamit, siç janë shprehur shumica e interpretuesve të 
Kur’anit, është gjithashtu një mundësi tepër e vogël, për faktin se 
nuk pasqyrohet në historinë e arabëve. 

                                                            
1 “Ujùn Akhbàru Rridà”, e cituar tekstualisht prej tefsirit “El Mijzàn”, vëll. 15, f. 
237. 
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 Në shumë libra tefsiresh thuhet se “Err Rresu” ishte emri i 
një pusi (ku ata hodhën Profetin e tyre), ose emri i një popullsie që 
merrej me bujqësi e blegtori, ose me punë të tjera të ngjashme. Në 
një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut në lidhje me banorët 
e Rresit, lexojmë se ai ka thënë: “Gratë e tyre (të banorëve të Rresit) 
ishin të shthurura nga morali dhe praktikonin lezbizmin”. Siç shihet, ky 
transmetim nuk është në kundërshtim me transmetimin e 
mësipërm.1 

 Në një shprehje të hutbes 180 të “Nehxhul Belaga” thuhet 
se Profetët e banorëve të Rresit kanë pasur më shumë se një 
Profet. Në këtë hutbe, Imam Aliu thotë: “Ku janë banorët e Rresit që 
vranë Profetët, që e shuan rrugën e të Dërguarve dhe që gjallëruan 
bëmat e shtypësve?!” 

 Edhe kjo fjalë e Imam Aliut nuk është në kontradiktë me 
transmetimin e mësipërm, sepse ka mundësi që ky transmetim të 
tregojë vetëm një pjesë të historisë së atyre njerëzve, te të cilët 
ishte dërguar një Profet. 

 

2- Disa mësime të rëndësishme 

 Në ajetet që po studiojmë janë përmendur emrat e gjashtë 
popujve që u asgjësuan: populli i Faraonit, i Nuhut, që ishin 
adhurues fanatikë të idhujve, Adi, Themudi, banorët e Rresit dhe 
populli i Lutit. Çdonjëri prej tyre ishte i prekur prej ndonjë 
devijimi ideologjik e moral, që i çoi drejt asgjësimit. 

                                                            
1  Usùlul Kàfij”, e cituar tekstualisht prej tefsirit “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 
19. 
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- Populli i Faraonit ishte mëkatar, kolonizator, shfrytëzues 
dhe egoist. 

 - Populli i Nuhut (Paqja e All’llahut qoftë  mbi të!) ishte 
idhujtar, mendjemadh e mashtrues. 

 - Popujt Ad dhe Themud besonin vetëm në forcat e veta. 

 Banorët e Rresit ishin në shkallën më të ulët të imoralitetit 
dhe të perversitetit seksual, veçanërisht gratë. Gjithashtu, edhe 
populli i Lutit (Paqja e All’llahut qoftë  mbi të!) ishte i zhytur në 
llumin e imoralitetit, sidomos në perversitetin e homoseksualizmit 
e në mënyrë të veçantë te burrat e atij populli. Të gjithë popujt e 
përmendur në këtë ajet kishin devijuar nga rruga e drejtë e besimit 
në Njësimin e All’llahut [të besimit se All’llahu është Zoti Një dhe 
i Vetëm (Teuhid)] dhe kishin shkarë në rrugën e humbjes. 

 Me këta shembuj, Kur’ani Famëlartë ka për qëllim të 
paralajmërojë idhujtarët e Mekës të kohës së Profetit (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të gjithë 
njerëzit përgjatë gjithë historisë. Ajeti u thotë njerëzve se në dorën 
e tyre kanë kapacitete, që u mundësojnë të arrijnë pasuri dhe 
mirëqenie, por ndotja me llumin e politeizmit, padrejtësitë, 
imoraliteti dhe korrupsioni, e shkulin nga rrënjët qytetërimin e 
tyre. Kështu, të njëjtat shkaqe që mundësuan epërsinë e tyre, do t’i 
çojnë ata drejt shkatërrimit.  

 Populli i Faraonit dhe ai i Nuhut u asgjësuan me ujë, pra 
me vetë elementin bazë të jetës së gjallë; populli Ad u asgjësua me 
furtunë dhe me erëra të fuqishme, të cilat në kushte të veçanta, 
janë gjithashtu bazë e jetës së gjallë; populli Themud u asgjësua 
me anë të reve mbartëse të rrufeve; populli i Lutit u asgjësua me 
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një shi gurësh, që zbriti mbi ta pas një rrufeje të fuqishme, ose siç 
janë shprehur disa, pas shpërthimit të ndonjë vullkani. Edhe 
banorët e “Rresit”, sipas fundit të transmetimit të mësipërm, u 
asgjësuan me një zjarr që dilte prej toke dhe që mori flakë vetëm 
me një shkëndijë shkatërruese që u përhap në re. Të gjithë këta 
shembuj bëjnë që njeriu mendjemadh të mendojë dhe të kapet 
fuqishëm me rrugën e All’llahut, në rrugën e drejtësisë dhe të 
devotshmërisë. 
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Ajetet: 41 - 44  

 

ا �َذا  َٖ  �َ
َ
ُزًوا أ َُ ونََك إِّ�  ُٖ ِِ ّت ََ ۡوَك إِن 

َ
أ ََ ِي  َّ َث � ََ �َ  ُ َّ ََُسوً� �  َ�َد إِن ٤ 

ۡوَن  ََ ََ يَ وَن ِح َُ لَ َۡ ََ نَا َعلَۡيَهاۚ وََسۡوَف  ن َصَ�ۡ
َ
ّلَنا َ�ۡن َءارَِهتَِنا رَۡوَ�ٓ أ ِِ ُ ََ

اَب  َٖ ََ ّٖ َسبِيً� �ۡل ََ
َ
ۡن أ َِ َََءيَۡت  ٤ 

َ
ِن أ َِ   َٖ َ َّ � ُُ نَت تَُ�وُن ۥ إَِ� َه

َ
ََأ
َ
ُُ أ َوٮ  ََ  

مۡ  ٤َعلَۡيُِ َو�ِيً� 
َ
ۡم إِّ� أ َُ قِلُوَنۚ إِۡن  َۡ ََ ۡو 

َ
وَن أ َُ ََ ۡم ََۡس َُ َ ََ �ۡ

َ
ّن أ
َ
َۡسُب أ َۡ  

نَۡ� مِ كَ 
َ
ّٖ َسبِيً� �ۡ� ََ

َ
ۡم أ َُ  ٖۡ   ٤ بَ

 

 “Kur ata të shohin ty, të vështrojnë me tallje dhe (thonë): a ky 
është ai që All’llahu e dërgoi Profet?” 

 “(Idhujtarët thanë): sikur të mos ishim treguar të qëndrueshëm, 
ai gati sa nuk na bëri të heqim dorë prej zotave tanë; por shumë 
shpejt kur të shohin ndëshkimin do të mësojnë se cili ishte më 
larg nga e vërteta.”  

“A e ke parë ti atë që për zot merr dëshirat e veta, mos vallë ti do 
të bëhesh mbrojtësi i atij?” 

“A mendon se shumica e atyre dëgjojnë ose kuptojnë? Ata nuk 
janë as si kafshët, ata janë në rrugën më të humbur.” 
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Komentimi 

 

Ata nuk janë as si kafshët 

Në ajetet e kësaj sureje, Kur’ani Famëlartë nuk i sjell fjalët e 
idhujtarëve të gjitha njëherësh, por vetëm disa prej tyre. Në të 
vërtetë, ato fjalë sillen si përgjigje, si këshillë e si paralajmërim.  

 Ajetet që janë objekt studimi trajtojnë një lloj tjetër të 
logjikës së politeistëve: mënyrën se si silleshin idhujtarët me të 
Dërguarin e All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) dhe me thirrjen e tij të vërtetë. 

 Në fillim, All’llahu, i Larti, njofton: “Kur ata të shohin ty, 
të vështrojnë me tallje dhe (thonë): a ky është ai që All’llahu e 
dërgoi Profet?”.1 

 Nga fjalët e ajetit kuptohet se mohuesit çuditeshin dhe 
thonin: “Sa pretendime të mëdha që ka ky njeri dhe ç’fjalë të 
çuditshme që flet! Në të vërtetë, kjo që thotë ai, s’është gjë tjetër 
veçse një farsë që të bën të qeshësh.”. 

 Nuk duhet të harrojmë se i Dërguari i Islamit (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte i njëjti 
njeri që kishte jetuar në mesin e tyre dyzet vjet para se të 
ngarkohej me misionin e kumtimit të mesazhit. Madje ndër ta, ai 
njihej si njeri besnik, që fliste vetëm të vërtetën, si njeri i mençur 
dhe i zgjuar.  Por krerët e idhujtarëve i harruan të gjitha këto cilësi 
                                                            
1  Fraza “ehàdhà”- “a ky...?” tregon se sa shumë e urrenin dhe sa shumë 
mundoheshin idhujtarët ta përçmonin Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 
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të larta të tij, sapo panë se thirrja e të Dërguarit të All’llahut (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 
rrezikonte interesat e tyre. Për këtë, ata iu kundërvunë dhe u 
tallën me të, madje e akuzuan se është i çmendur, pavarësisht nga 
faktet dhe argumentet e shumta që i kishin para syve e që 
dëshmonin vërtetësinë e kësaj thirrjeje.  

 Në vijim, Kur’ani përmend thëniet e politeistëve dhe citon 
fjalët që ata thonin me gojët e tyre: “(Idhujtarët thanë): sikur të 
mos ishim treguar të qëndrueshëm, ai gati sa nuk na bëri të 
heqim dorë prej zotave tanë.”. 

 Kur’ani u përgjigjet këtyre fjalëve në disa mënyra. Në 
fillim, përgjigjja vjen me anën e një fjalie të vetme të formës së 
prerë për këta njerëz që nuk logjikonin: “…por shumë shpejt, kur 
të shohin ndëshkimin, do të mësojnë se cili ishte më larg nga e 
vërteta.”. 

 Ka mundësi që ky ndëshkim të jetë një shenjë për 
ndëshkimin e Ditës së Gjykimit, ashtu siç janë shprehur disa 
interpretues të Kur’anit, si për shembull Et Tabrasij në 
“Mexhmaul Bejan”; ose mund të jetë shenjë për ndëshkimin në 
këtë botë, si për shembull disfata e turpshme që ata pësuan në 
luftën e Bedrit, ose në disfata të tjera të ngjashme, siç thotë 
Kurtubij’ji në tefsirin e tij të mirënjohur. Megjithatë, ky ajet mund 
të tregojë njëherësh ndëshkimin si në këtë botë, ashtu edhe në 
Botën Tjetër. 

 Me këtë thënie, shtresa që e ka lënë udhëzimin për rrugën e 
humbjes, në të vërtetë ka rënë në një kontradiktë diskredituese. 
Nga njëra anë, idhujtarët talleshin me Profetin e me thirrjen e tij 
dhe trumbetonin me të madhe se pretendimi i tij s’kishte asnjë 
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bazë, kështu që nuk duhej marrë seriozisht. Nga ana tjetër, ata 
pohonin se sikur të mos ishin të kapur pas fesë së të parëve të 
tyre, do të kishte mundësi që fjala e Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të ndikonte, që ata të 
hiqnin dorë prej saj. Ky pohim i tyre tregon se ata e konsideronin 
fjalën e Profetit si shumë të fuqishme, shumë ndikuese dhe që 
duhej marrë në konsideratë. Kjo logjikë e trazuar nuk ishte e huaj 
për ata njerëz të hutuar e të paekuilibruar, siç ishin idhujtarët e 
Mekës së asaj kohe. 

 Shpesh shihet se kur vihen përballë ndikimit të fuqishëm të 
udhëheqësve hyjnorë, mohuesit e së vërtetës, zgjedhin menjëherë 
rrugën e vënies në lojë, si taktikë për t’i ulur e poshtëruar ata si 
dhe për të sprapsur thirrjen e tyre. Ndërkohë, brenda vetes, ata 
ishin në kundërshtim të plotë me sjelljen që shfaqnin, madje disa 
herë i kundërviheshin Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) me të gjitha mundësitë që kishin. 

Përgjigjja e dytë kur’anore ndaj thënieve të idhujtarëve ka 
ardhur në ajetin vijues dhe i drejtohet drejtpërdrejt Profetit (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për t’ia 
qetësuar mendimet dhe për ta gëzuar atë. Gjithashtu, kjo përgjigje 
është një argument që tregon origjinën e mospranimit të thirrjes së 
Profetit prej asaj shtrese idhujtarësh.  

Kështu, ajeti njofton: “A e ke parë ti atë që për Zot merr 
dëshirat e veta?”.   

Me këtë fjalë, All’llahu, i Larti, e pyet Profetin e Tij: Në gjendjen që 
je, a ke fuqi ta udhëzosh në rrugën e drejtë dhe ta mbrosh atë? - ashtu siç 
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e lexojmë në këtë frazë të ajetit: “Mos vallë ti do të bëhesh 
mbrojtësi i atij?”. 

 Pra, kur ata e presin thirrjen tënde me tallje, me mohim e 
me kundërshtim, kjo nuk ndodh as për shkak se logjika jote është 
e pafuqishme, as për shkak se argumentet që ti shpalos para tyre 
nuk janë bindëse dhe as për shkak se në fenë tënde ka ndonjë gjë 
të dyshimtë. Jo! Kundërshtimi dhe tallja e tyre me thirrjen tënde 
vjen për shkak se ata nuk mendojnë dhe nuk logjikojnë, por 
marrin për zot dëshirat e veta. Vallë, a mund të presësh ti që kjo 
shtresë të jetë e bindur ndaj fjalës tënde, ose a ke mundësi që të 
ndikosh tek ata?! 

 Interpretuesit e mëdhenj të Kur’anit kanë dhënë disa 
interpretime për kuptimin e frazës së ajetit: “A e ke parë ti atë, që 
për zot merr dëshirat e veta?”. 

 Një grup prej tyre, ashtu siç thamë më lart, janë shprehur se 
qëllimi me këtë frazë është fakti se ata kishin si idhull vetëm 
dëshirat vetjake dhe të gjitha punët e tyre bazoheshin në ato 
dëshira. 

 Një grup tjetër prej interpretuesve të Kur’anit janë shprehur 
se qëllimi me këtë frazë të ajetit është se ata nuk logjikonin në 
zgjedhjen e idhujve të tyre. Sa herë që para syve u dilte ndonjë 
copë guri, një pemë e bukur, ose ndonjë send tjetër që u 
ngacmonte dëshirat, ata e merrnin menjëherë për zot, binin në 
gjunj para tij dhe i kushtonin kurbane. 

 Në shkakun e zbritjes së këtij ajeti është përmendur një 
transmetim që e përforcon këtë kuptim. Sipas tij, gjatë një viti 
kurejshët kaluan një periudhë thatësire aq të madhe, saqë jeta e 
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tyre u bë shumë e vështirë, duke u detyruar të dilnin jashtë Mekës 
e të shpërndaheshin në vende të ndryshme. Ata ishin aq të trazuar 
saqë kur ndonjëri prej tyre shihte ndonjë pemë a gur të bukur që i 
pëlqente, fillonte ta adhuronte menjëherë atë. Ata thernin kurbane 
për idhullin (gurin në këtë rast), e lyenin atë me gjak dhe pastaj e 
emërtonin atë copë shkëmbi me emrin “Sa'du-s’sakhreti”. Kur 
atyre u sëmureshin delet ose devetë, ata i sillnin te ky gur dhe i 
fërkonin me të. Tregohet se një banor i shkretëtirës deshi ta 
fërkonte dhe ta bekonte devenë tij të sëmurë me atë gur, por 
deveja u largua me vrap.  Atëherë, burri thuri një vjershë me 
vargjet e mëposhtme: 

Erdha te Sa'di që të mbledhim veten, 

por Sa'di na shpërndau, ne nuk jemi prej Sa'dit. 

Sa'di s’është gjë tjetër veçse një gur i sheshtë, 

i dalë prej tokës, që as nuk mashtron e as nuk udhëzon. 

 Gjithashtu, tregohet se një banor i shkretëtirës kaloi pranë 
këtij guri dhe kur pa dhelprën që po urinonte mbi të, u shpreh me 
këto vargje: 

Mundet që dhelpra të urinojë mbi kokën e tij, 

është poshtëruar ai, mbi kokën e të cilit urinojnë dhelprat.1 

 Midis dy interpretimeve të mësipërme s’ka asnjë 
kontradiktë, sepse adhurimi i idhujve në origjinë është pjellë e 
miteve, pra ndjekje e dëshirave. Gjithashtu, edhe zgjedhja e 

                                                            
1  Tefsiri i Ali bin Ibrahimit, vëll. 2, f. 114, e cituar tekstualisht sipas tefsirit 
“Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 20. 
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idhujve të ndryshëm pa asnjë logjikë, është një rrugë tjetër e 
ndjekjes së dëshirave.  

 Në vërejtjet e mëposhtme do të sjellim një studim të 
detajuar në lidhje me ndjekësit e dëshirave dhe të epsheve. 

 Përgjigjja e tretë kur’anore për këtë shtresë të devijuarish 
vjen në ajetin e mëposhtëm: “A mendon se shumica e atyre 
dëgjojnë ose kuptojnë? Ata nuk janë as si kafshët, ata janë në 
rrugën më të humbur.”. 

Pra, ty nuk të fyejnë kurrë as talljet e as thëniet e tyre të 
palogjikshme, sepse nëse njeriu është i mençur, e përdor mendjen 
e tij dhe bëhet vërtetues i fjalës së ajetit “ja’kilùne” – “kuptojnë”. 

 Ose, ai e ka humbur të kuptuarit, por dëgjon fjalën e 
dijetarëve dhe kështu bëhet një vërtetues i fjalës së ajetit 
“jesmeùne”– “dëgjojnë”. Por kjo shtresë idhujtarësh nuk është as 
prej atyre që kuptojnë e as prej atyre që dëgjojnë, prandaj midis 
tyre dhe kafshëve, nuk ka asnjë dallim. Prej kafshëve nuk mund të 
pritet gjë tjetër përveç britmave, shkelmave dhe veprimeve të tjera 
të palogjikshme. Por idhujtarët janë edhe më të humbur e më të 
pafuqishëm se kafshët, sepse ato as nuk kuptojnë e as nuk 
mendojnë, kurse idhujtarët edhe pse kanë mendje e mendojnë, 
kanë rënë kaq poshtë në gjendjen ku janë. 

 Kur’ani përdor shprehjen “ektherehum” – “shumica e tyre” 
pra nuk i përfshin të gjithë në këtë rregull, sepse në mesin e tyre 
mund të ketë individë që janë të mashtruar, por kur këta të fundit 
njihen me të vërtetën, prej syve të tyre hiqet dalëngadalë perdja 
dhe ata e pranojnë atë. Ky fakt është një argument që vërteton se 
Kur’ani e ruan maturinë në të gjitha studimet e tij. 
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Dy hulumtime 

 

1- Ndjekja e dëshirave dhe pasojat e dhimbshme të saj 

 Në brendësi të njeriut ka instinkte e prirje të ndryshme, të 
cilat janë të domosdoshme për vazhdimin e jetës së tij: irritimi, 
zemërimi, dashuria për vetveten, dashuria për pasurinë, për jetën 
materiale e të tjera si këto. Të gjitha këto, Shpikësi i jetës i ka 
krijuar për këtë qëllim integrues. 

 Por këto ndjesi herë-herë e tejkalojnë kufirin dhe ngrenë 
krye, duke mos iu bindur më mendjes. Në këtë gjendje, dëshirat e 
njeriut këmbëngulin në kryerjen e mëkateve, kundërshtojnë dhe 
ushtrojnë presion, duke arritur deri aty sa ta mbizotërojnë 
mendjen e njeriut, ose ta burgosin atë. Për rrjedhojë, dëshirat 
bëhen sunduese në të gjithë qenien e njeriut dhe ndikojnë në 
zgjedhjet e tij. 

Këtë gjendje, dijetarët e kanë emërtuar si “ndjekje të dëshirave”, 
që në fakt është lloji më i rrezikshëm i adhurimit kushtuar 
idhujve. Madje, vetë ky adhurim lind prej ndjekjes së dëshirave. 
Nuk  është diçka e rastësishme që i Dërguari i All’llahut (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e ka 
konsideruar “dëshirën”si më të keqen e më të rrezikshmen e 
idhujve. Për këtë, ai ka thënë: “Poshtë kupës së qiellit, tek All’llahu i 
Lartësuar, s’ka ndonjë të adhuruar më të keq që adhurohet në vend të 
All’llahut sesa dëshira e ndjekur.1 

                                                            
1 Tefsiri “Ed Durr’rrul Menthùr”, fundi  i ajetit që është objekt studimi, i cituar 
sipas tefsirit “El Mijzàn”, vëll.15, f. 257. 
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 Në një transmetim të ardhur prej Imamëve të Islamit, 
lexojmë: “I adhuruari më i urryer që adhurohet në sipërfaqen e tokës, 
është dëshira.”. 

 Nëse do të mendojmë në thellësi të kësaj fjale, do të 
kuptojmë arsyen se pse ndjekja e dëshirave është burimi i 
shkujdesjes, ashtu siç thotë Kur’ani Famëlartë: “…dhe mos iu 
bind atij që Ne ia kemi mbyllur zemrën që të na përmendë Ne 
dhe që ndjek dëshirat e tij.”.26F

1 

 Së dyti, ndjekja e dëshirave është burim i mohimit dhe i 
mosbesimit, ashtu siç thotë Kur’ani Famëlartë: “Mos të të 
shmangë nga kjo ai që nuk beson në Atë dhe që ndjek vetëm 
dëshirat e veta!”.27F

2  

Së treti, ndjekja e dëshirave është shumë më e keqe sesa 
dalja prej udhëzimit në rrugën e drejtë, ashtu siç njofton Kur’ani 
Famëlartë: “Kush është më shumë në rrugën e gabuar sesa ai që 
ndjek dëshirat e veta dhe nuk ndjek udhëzimin e All’llahut?”.28F

3 

 Së katërti, ndjekja e dëshirave është një ves që e ndalon 
kërkimin e së vërtetës dhe e nxjerr njeriun nga rruga e All’llahut, 
ashtu siç e lexojmë në Kur’anin Famëlartë: “Gjyko me drejtësi në 
mes njerëzve dhe mos ndiq dëshirat se ato të nxjerrin prej 
rrugës së All’llahut!”.29F

4  

                                                            
1 Sure “El Kehf”, ajeti 27. 
2 Sure “Tà Hà”, ajeti 16. 
3 Sure “El Kasas”, ajeti 50. 
4 Sure “Sàd”, ajeti 26. 
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Së pesti, ndjekja e dëshirave është pengesë për drejtësinë dhe 
maturinë, ashtu siç e lexojmë në Kur’an: “Mos ndiqni dëshirat 
(interesat, emocionet) dhe t’i shmangeni drejtësisë!”.1 

 Së fundi, nëse sistemi i qiejve dhe i tokës do të lëvizte sipas 
dëshirave dhe pasioneve të njerëzve, atëherë gjithësia do të 
shkatërrohej menjëherë, ashtu siç e lexojmë në Kur’anin 
Famëlartë: “Sikur e vërteta të përputhej me dëshirat e tyre, 
menjëherë do të shkatërroheshin qiejt, toka dhe gjithçka që 
është në ato (qiej e tokë).”.2 

 Edhe në transmetimet islame vërejmë shprehje shumë 
domethënëse në lidhje me këtë çështje. 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Aliut, lexojmë: “I 
keq është ai që vetëmashtrohet prej dëshirave dhe mendjemadhësisë së 
vet.”3 

 Në një transmetim tjetër të ardhur po prej Imam Aliut, 
lexojmë: “Dëshira është armiku i intelektit.”4 

 Gjithashtu, Imam Aliu ka thënë: “Dëshirat i gërryejnë 
sprovat”5; “S’ka fe së bashku me dëshirat.”6 dhe: “S’ka intelekt së bashku 
bashku me dëshirat.”7 

 Si përfundim, mund të themi se ndjekja e dëshirave nuk ka 
asgjë të përbashkët as me fenë e as me mendjen. Veç kësaj, ajo 
                                                            
1 Sure “En Nisà”, ajeti 135. 
2 Sure “El Mu’minùn”, ajeti 71. 
3 “Nehxhul Belaga”, hutbeja 86. 
4 “Gurarul Hikem”, fjalia 808. 
5  Burimi i mësipërm, fjalia 1048. 
6 Burimi i mësipërm, fjalia 1048. 
7 Burimi i mësipërm, fjalia 10541. 
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është një sprovë që nuk jep fryt tjetër përveç mjerimit, të keqes 
dhe shkatërrimit. 

 Ngjarjet dhe eksperiencat e hidhura që përjetojmë gjatë 
jetës, janë një dëshmi e gjallë e të gjitha pësimeve të rënda të 
përmendura në ajetet e Kur’anit e në transmetimet islame që pamë 
më lart, në lidhje me të ardhmen që i pret ndjekësit e dëshirave. 

 Shohim individë që gjatë jetës së tyre kalojnë nga njëra 
ngjarje e hidhur në një tjetër, si dënim për ndjekjen e dëshirave të 
tyre, qoftë edhe për një orë të vetme. 

 Shohim djem të rinj që janë bërë viktima të narkomanisë e 
të devijimeve seksuale e morale, dhe të gjitha këto për shkak se ata 
nuk i ka drejtuar mendja por dëshirat. Si rrjedhojë, ata janë 
shndërruar në qenie të poshtëruara pa asnjë vlerë dhe i kanë 
humbur të gjitha fuqitë e veta. 

 Në historinë e sotme dhe në historinë e kohëve të shkuara 
hasim emrat e atyre që kanë vrarë me mijëra dhe, në disa raste, me 
miliona njerëz të pafajshëm, vetëm për të plotësuar dëshirat e tyre. 
Prandaj, njerëzit i përmendin gjithmonë emrat e tyre të turpshëm 
vetëm për të keq. 

 Ndjekja e dëshirave është një ves që s’njeh përjashtime e as 
përveçime. Prej saj nuk përjashtohen as dijetarët e as njerëzit e 
mëparshëm të përkushtuar në adhurim. Një prej tyre ka qenë 
edhe Bel’am bin Bàùr, i cili ishte në majën e madhështisë 
njerëzore, por u rrëzua në fundin e humnerës, për shkak se atë e 
drejtuan dëshirat vetjake. Njerëz të tillë, Kur’ani i përngjason me 
qenin e ndyrë që nuk rri kurrë pa marrë frymë me gjuhën jashtë 
(sure “El A’ràf”, ajeti 176). 
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 I Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Dy gjëra kam më shumë frikë 
për ju: ndjekjen e dëshirave dhe shpresën e gjatë. Ndjekja e dëshirave të 
largon nga e vërteta, kurse shpresa e gjatë bën që ta harrosh Botën e 
Përtejme.”1 Të njëjtin kuptim ka edhe një transmetim i ardhur prej 
Imam Aliut. 

 Ajete kur’anore dhe transmetime islame kanë ardhur edhe 
për rëndësinë e madhe që ka mosndjekja e dëshirave. Në to, frika 
ndaj All’llahut dhe lufta kundër unit konsiderohet si çelësi i 
Xhennetit, ashtu siç e lexojmë në Kur’anin Famëlartë: “…dhe ai që 
e di frikën se do të qëndrojë në këmbë para Zotit të vet, e frenon 
veten nga (plotësimi) i dëshirave. Xhenneti është vendstrehimi i 
tij.”.2 

 Imam Aliu ka thënë: “Njeriu më i guximshëm është ai që 
mposht dëshirat e veta.”3 

 Gjithashtu, janë cituar edhe tregime të shumta për pozitën e 
njerëzve të dashur për All’llahun e të dijetarëve të mëdhenj, të 
cilët u ngritën në ato pozita të larta vetëm nëpërmjet frikës ndaj 
All’llahut. 

 

 

 

                                                            
1  “Sefijnetul Bihàr”, vëll. 2, f. 728; fundi i lëndës “hauaun", dëshirat” dhe 
“Nehxhul Belaga”, hutbeja 42. 
2 Sure “En Nàziàt”, ajetet 40 dhe 41.   
3 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 70, f. 76 dhe “Mustedrekul Uesàili”, vëll. 12. f. 111. 
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2- Përse janë më të humbur se kafshët? 

 Për ta konkretizuar çështjen që trajtojnë ajetet që janë objekt 
studimi, në fillim Kur’ani shpjegon se ata që kanë për zot dëshirat 
e veta, janë si kafshët. Më pas, ajeti shton: Madje, ata janë më të 
humbur se kafshët. 

 Një shprehje e ngjashme ka ardhur edhe në ajetin 179 të 
sures “El A’ràf”, ku All’llahu, i Larti, flet për ata që do të 
ndëshkohen në zjarrin e Xhehennemit. Ata do të thonë se 
ndodhen në atë gjendje për shkak se nuk përfituan as nga veshi, 
për ta dëgjuar të vërtetën; as nga syri, për ta parë madhështinë e 
krijimit të All’llahut; dhe as nga mendja, për të menduar rreth 
thirrjes së ajeteve të Kur’anit. Për këtë, All’llahu, i Larti, thotë: 
“Ata janë si kafshët, madje janë edhe më të humbur.”. 

 Për fjalën e ajetit “më të humbur“ edhe pse është e qartë në 
kuptimin që shpreh, interpretuesit e Kur’anit kanë bërë disa 
studime, të cilat po i rendisim më poshtë: 

 1- Kur themi se kafshët nuk kuptojnë asgjë, kemi parasysh 
faktin se ato nuk e kuptojnë atë ç’ka dëgjojnë me veshë; kur themi 
se kafshët s’kanë sy për të parë, kemi parasysh faktin se syri i 
kafshës nuk është stërvitur për të vëzhguar atë që sheh. Por njeriu 
është edhe më i mangët se kafshët, ndonëse ka mundësi të arrijë 
lumturinë e ndonëse All’llahu i ka dhënë fuqi të shumta për të 
qenë sundues e zëvendës i Tij në tokë. Veprat e këqija që bën, e 
ulin njeriun edhe më poshtë se niveli i kafshëve; ato vepra bëjnë 
që ai të zbresë nga pozita e adhurimit të All’llahut në humnerën e 
adhurimit të djajve.  
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 2- Kafshët janë të papërgjegjshme, prandaj ato nuk 
përfshihen në shpërblimin e në dënimin e All’llahut. Kurse 
njerëzit që kanë rënë në rrugën e humbjes, mbajnë mbi shpatullat 
e tyre barrën e çdo pune të bërë, prandaj ata do të ndëshkohen me 
drejtësi për punët e ndaluara e për punët e këqija.  

 3- Kafshët kryejnë shërbime të shumta për njeriun dhe 
bëjnë punë të rënda, që vetë ai ose nuk ka mundësi t’i bëjë ose do 
t’i bënte me shumë mundime; nga ana tjetër, prej tiranëve e prej 
njerëzve mëkatarë nuk vjen asgjë e dobishme. Përkundrazi, ata 
shkaktojnë sëmundje, mjerime e rrënime të shumta. 

 4- Kafshët nuk përbëjnë rrezik për asnjë njeri, por edhe nëse 
mund të vijë ndonjë rrezik prej tyre, ai është i kufizuar. E keqja 
dhe mjerimi më i madh vjen prej njeriut jobesimtar, mendjemadh, 
adhurues i dëshirave. Është pikërisht ky njeri që ndez zjarrin e 
luftrave, të cilat shkaktojnë me mijëra e miliona viktima. 

 5- Nëse kafshët s’kanë ligj dhe sistem, ato ndjekin rrugën që 
All’llahu i Lartësuar ka mundësuar për to në formën e instinkteve. 
Kurse njeriu ngre krye kundër ligjit të All’llahut dhe nuk i njeh as 
ligjet e krijimit të gjithësisë e as ligjet civile e penale, por merr për 
zot vetëm dëshirat e tij.  

 6- Në origjinë, për veprimet e kafshëve s’ka justifikim; nëse 
ato bëjnë ndonjë kundravajtje, ajo është thjesht e tillë. Kurse njeriu 
mendjemadh e gjakatar, adhurues i dëshirave, i justifikon 
shpeshherë krimet e tij dhe pretendon se me to, ai vetëm po 
përmbush përgjegjësitë e tij hyjnore dhe njerëzore. 
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 Kështu, s’ka qenie më të rrezikshme dhe më dëmsjellëse 
sesa njeriu që ndjek dëshirat, që nuk beson në të madhin Zot dhe 
që kundërshton çdo gjë tjetër, por kurrë dëshirat e veta. 

 Pikërisht për këtë arsye, ajeti 22 i sures “El Enfàl” e ka 
cilësuar ndjekësin e dëshirave me frazën përçmuese: “gjallesa më 
e keqe”.  
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Ajetet: 45 - 50 

 

رَمۡ 
َ
ّد َ َِ  ََ ََِّك َكۡي ََ ََ إَِ�   ّٖ  تَ ِ َّ ُُ �ل لَ ََ َ َۡ ۡلَنا ۥ َورَۡو َشآَء  ََ َس  َساكِٗنا ُ�ّم َج َۡ َّ  �ر

 �ٗ َِ ا ََِسٗ�� ٤َعلَۡيُِ َد ِٗ َۡنا َ�ۡب ََ ِ ُُ إ  ََ ِۡ وَ  ٤  ُ�ّم َ�َب َُ ِي َو َّ َٖ لَُ�ُم � ََ  َج
 َٖ ۡ َّ َٖ ��ّۡومَ  ِ�َاٗسا وَ � ََ ََ  ُسَباٗ�ا وََج � ��َّها َٗ و َُ ُ وَ  ٤ � َُ ِيٓ  َو َّ � َٖ ََۡس

َ
َِ� حَ  أ َّ ۢ� �ر َ�ُۡ� 

َ يََدۡي ََۡ�َتُِِ  َۡ َِِن ۦۚ َ� نَزۡ�َا 
َ
آءِ  َوأ ََ � �رّس َٗ اٗٓء َطُهو َِ ُۡحـِۧيَ  ٤  ۡيٗتا ۦ بُِِ ّ�ِ ِّ ٗة  َ ۡۡ  بَ

 ُُ نَاِ�ّ َكثِٗ�� ۥَو�ُۡسقَِي
َ
ا َوَ َٗ نَۡ� 

َ
لَۡقَنآ َ ََ ا  َّ واْ َولََقدۡ  ٤ ِم َُ ّك ّٖ َ َِ ُُ بَۡيَنُهۡم   ََ َۡ ّ َّ  

 ُ ََ �ۡ
َ
ٰ أ ََ
َ
ََۡ ِِ � ��ّا َٗ   ٥ إِّ� ُكُفو

 

 “A nuk e sheh ti si e zgjati Zoti yt hijen (andej-këndej); sikur Ai 
të donte, do ta bënte atë (hijen) të palëvizshme, pastaj Diellin Ne 
e bëmë  udhërrëfyes të saj?” 

 “Pastaj Ne atë (hijen) e tërheqim pak nga pak.” 

 “Për ju Ai e bëri natën rrobë dhe gjumin pushim, kurse ditën 
Ai e bëri që ju të shpërndaheni.” 

 “Ai i lëshon erërat përgëzuese që lajmërojnë mëshirën e Tij dhe 
Ne prej qiellit lëshuam ujë të pastër.” 

 “Që me atë (me ujin e shiut) t’i japim jetë një toke të vdekur dhe 
që prej tij të pinë ata që Ne kemi krijuar, kafshë e shumë 
njerëz.” 
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 “Shumë herë Ne ua kujtojmë atyre këto (fakte) që ata të 
mendojnë, por shumica e njerëzve kundërshtojnë me 
mosmirënjohje.” 

 

 

Komentimi 

 

Lëvizja e hijeve 

 Në këto ajete flitet për një pjesë shumë të rëndësishme të 
mirësive të All’llahut, duke shpjeguar sekretet e Njësimit dhe të 
njohjes së Tij. Pra, ato trajtojnë çështje që na bëjnë të mendojmë më 
shumë për Krijuesin tonë dhe për afrimin tek Ai. Nëse do të 
kthejmë në vëmendjen tonë diskutimet e shumta që bënin ajetet e 
mëparshme me politesitët, do të shohim se ato janë të lidhura me 
ajetet që janë objekt studimi. 

 Në ajetet që janë objekt studimi flitet për mirësinë e 
“hijeve”. Më pas, në këto ajete flitet për mirësitë e mëdha, si: nata, 
dita, pushimi, drita e ditës, erërat, shiu, ringjallja e tokës së vdekur 
dhe uji që pihet prej kafshëve e njerëzve. 

 Në fillim, All’llahu, i Larti, njofton: “A nuk e sheh ti si e 
zgjati Zoti yt hijen (andej-këndej); sikur Ai të donte, do ta bënte 
atë (hijen) të palëvizshme?”. 

 Kjo frazë e ajetit tregon për mirësinë e hijeve, që zgjaten, 
shkurtohen dhe lëvizin, pra të hijeve që nuk qëndrojnë në të 
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njëjtën gjendje, por janë vazhdimisht në lëvizje, duke kaluar nga 
njëri vend në tjetrin. Por, për cilën hije bëhet fjalë në këtë ajet? Në 
lidhje me këtë çështje, interpretuesit e Kur’anit kanë dhënë 
mendime të ndryshme: 

 Disa interpretues thonë se bëhet fjalë për hijen që shtrihet 
mbi tokë pas agimit e para lindjes së Diellit; këto janë hijet e orët 
më të qeta, që vijnë për shkak të dritës së zbehtë të asaj kohe. Pas 
lindjes së Diellit, hija fillon të shkurtohet krahas ndriçimit të 
Diellit dhe thuajse zhduket kur Dielli qëndron në pikën më 
kulmore të qiellit.  

 Të tjerë mendojnë se në këtë ajet bëhet fjalë për hijen e 
natës, që fillon me perëndimin e Diellit dhe mbaron me lindjen e 
tij. Në të vërtetë, ne dimë se nata është hije e gjysmës së globit të 
tokës kundrejt gjysmës tjetër që ndriçohet prej Diellit, pra është 
hija me formë konike që shtrihet në të gjithë hapësirën qiellore 
dhe që është në lëvizje të përhershme; por kjo hije shuhet me 
lindjen e Diellit, për t’u formuar në një zonë të tjetër të pandriçuar 
ende prej Diellit.  

Interpretues të tjerë kanë thënë se qëllimi me këtë fjalë 
është për hijen që lëshojnë trupat në kohën e mesditës, kur Dielli 
fillon të ulet në drejtim të perëndimit; në këtë kohë, hija fillon të 
zgjatet pak e nga pak në mënyrë graduale. 

 Fjala e ajetit “hije” i përfshin të gjitha hijet, por shembujt 
krahasues që kanë ardhur në lidhje me hijen e përmendur në 
Kur’an, tregojnë se interpretimi i parë është më i përshtatshëm me 
fjalët e ajetit. Veç kësaj, All’llahu, i Larti, menjëherë pas kësaj fraze 
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njofton me fjalën e Tij: “…pastaj Diellin Ne e bëmë udhërrëfyes 
të saj.”. 

 Nëse nuk do të ishte Dielli, kuptimi i fjalës “hije” nuk do të 
ishte i qartë, sepse në origjinën e saj, hija formohet për shkak të 
ndriçimit të Diellit. Gjithashtu, fjala “hije” përdoret për errësirën e 
lehtë, ku sendet vazhdojnë të duken ende. Ky fenomen ndodh kur 
drita ndriçon një trup që ndalon kalimin e rrezeve të dritës, në 
anën e kundërt të të cilit ne vërejmë hijen. Duke u bazuar mbi këtë 
dukuri, specifikimi i hijes nuk mund të plotësohet me 
ndërmjetësinë e dritës sipas rregullit: “Sendet njihen vetëm me të 
kundërtat e tyre”, sepse ekzistenca e hijes është prej mirësive e 
prej begative të dritës. 

 Në vijim, All’llahu, i Larti, shpjegon:  

Ne i bashkojmë të gjitha së bashku. Në ajet thuhet: “Pastaj Ne atë 
(hijen) e tërheqim pak e nga pak.”. 

 Kur lind Dielli, hijet shkurtohen dalëngadalë. Ky shkurtim 
vazhdon deri në kohën kur Dielli arrin në pikën më kulmore të 
kurbës së lëvizjes së tij (zenit); pikërisht në këtë kohë, hijet në disa 
zona zhduken plotësisht, për shkak se Dielli aty qëndron mbi 
kokën e çdo sendi dhe më pas arrin në këtë pikë në disa zona të 
tjera. Ky është edhe shkaku se pse hija as nuk shfaqet menjëherë e 
as nuk zhduket menjëherë. Kjo është njëra prej urtësive të 
Krijuesit, sepse kalimi i menjëhershëm prej dritës në errësirë do t’i 
dëmtonte të gjitha krijesat. Prandaj, sistemi i kalimit gradual nga 
drita në hije është mirësia më e madhe për të gjitha qeniet, të cilat 
nuk pësojnë asnjë dëm nga kalimi prej dritës në errësirë. 
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 Fjala e ajetit “jesijren” ka kuptimin e tkurrjes graduale të 
hijes. Gjithashtu, kjo fjalë tregon se sistemi i veçantë dritë-hije 
është diçka e lehtë dhe e thjeshtë për Krijuesin. Fjala tjetër e ajetit 
“ilejnà” – “në drejtimin Tonë, te Ne” e forcon kuptimin e fuqisë së 
Krijuesit. 

 Gjatë jetës së tij, njeriu ka nevojë si për rrezet e dritës, ashtu 
edhe për hijen, që e rregullon dhe e ndalon dritën, kur ajo bëhet 
shumë e fortë, sepse si rrezet e përhershme të dritës, ashtu edhe 
hija e përhershme, janë shkatërruese për jetën. 

 Nëse rrezet e dritës do të ishin të përhershme, ato do t’i 
digjnin të gjitha qeniet. Gjithashtu, edhe hijet, nëse do të ishin të 
përhershme do t’i ngrinin të gjitha qeniet; por është pikërisht ky 
sistem i kalimit prej dritës në hije, që e bën jetën të mundur për 
njeriun. 

 Në ajete të tjera të Kur’anit, ekzistenca e ditës dhe e natës, si 
dhe alternimi i tyre, konsiderohen prej mirësive të mëdha të 
All’llahut, ashtu siç thuhet në ajetet 71 dhe 72 të sures “El Kasas”. 
Në fillim, All’llahu, i Larti, thotë: “Thuaj, sikur All’llahu ta bënte 
natën të përhershme për ju deri në Ditën e Kiametit, si mendoni 
ju, cili zot tjetër përveç All’llahut do të sillte dritë për ju; a nuk 
dëgjoni?” dhe menjëherë shton: “Thuaj, sikur All’llahu ta bënte 
ditën të përhershme për ju deri në Ditën e Kiametit, si mendoni 
ju, cili zot tjetër përveç All’llahut do të sillte natë për ju; a nuk 
shikoni?”. 

 Prej fjalëve të këtyre ajeteve nxirret përfundimi se sistemi i 
ditë-natës është prej mëshirës së All’llahut, i Cili e bëri natën e 
ditën që njerëzit të qetësohen e të pushojnë në të dyja dhe që të 
përfitojnë për të siguruar mjetet e jetesës. Të gjitha këto vijnë prej 
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mirësisë së All’llahut, të Cilin duhet ta falënderojmë, ashtu siç 
thuhet në ajetin 73 të “El Kasas”: “Dhe prej Mëshirës së Tij, Ai 
bëri për ju natën dhe ditën që ju të pushoni dhe të përfitoni prej 
begative të Tij, prandaj falënderoni (Atë).”. 

 Kur’ani Famëlartë e konsideron “hijen e shtrirë” si njërën 
prej mirësive të Xhennetit, domethënë nuk ka as dritë të 
vazhdueshme djegëse e as errësirë të vazhdueshme ngrirëse. 

 Pasi përmend mirësinë e hijeve, Kur’ani Famëlartë 
shpjegon dy mirësi të tjera simetrike e në harmoni të plotë me 
njëra-tjetrën, një anë tjetër prej sekreteve të sistemit të gjithësisë, 
që tregojnë ekzistencën e All’llahut. Për këtë, All’llahu, i Larti, 
njofton: “Ai, i Cili për ju e bëri natën rrobë”. 

 “Ai, i Cili për ju e bëri natën rrobë”; kjo perde e errët nuk 
mbulon vetëm njerëzit, por të gjitha qeniet që janë mbi sipërfaqen 
e tokës dhe i ruan ato, siç i ruan rroba. Pra, errësira e natës e 
mbështjell njeriun si një mbulesë gjumi, ose e shpëton nga puna që 
do të bënte për të sajuar errësirën. 

 Në vijim të ajetit, All’llahu, i Larti, thekson mirësinë e 
gjumit dhe thotë: “dhe gjumin pushim.”. 

 Nga ana gjuhësore, fjala “subatun” ka kuptimin e prerjes. 
Më pas, ajo është përdorur në kuptimin e ndalimit të punës për të 
pushuar; prandaj në gjuhën arabe, dita e parë e javës, e shtuna, 
është quajtur “dita e pushimit”. Në të vërtetë, ky kuptim është 
marrë prej emërtimit hebre të kësaj dite, për shkak se ditën e 
shtunë hebrenjtë nuk punojnë. 



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

76 

 Në realitet kjo fjalë “subàten” tregon ndërprerjen e të gjitha 
aktiviteteve të trupit gjatë gjumit. Dihet se gjatë gjumit, një pjesë e 
rëndësishme e organeve të trupit e ndalojnë plotësisht punën, 
kurse një pjesë tjetër e organeve, si zemra dhe aparati i 
frymëmarrjes e ngadalësojnë shumë punën e tyre. Kjo gjendje që 
vazhdon në qetësi të plotë, ndihmon në procesin e largimit të 
lodhjes dhe në ripërtëritjen e forcave. 

 Gjumi në kohën e vet dhe sipas nevojës, i përtërin të gjitha 
fuqitë e trupit; ai është një nxitës për aktivitet e forcë dhe mjeti më 
i mirë për qetësimin e nervave. Gjumi është e kundërta e 
pagjumësisë, sidomos e pagjumësisë për një kohë të gjatë. Dihet se 
pagjumësia e gjatë është shumë e dëmshme, madje disa herë 
mund të çojë deri në vdekje. Nuk është rastësi që ndërprerja e 
regjimit të gjumit është njëra prej metodave të torturës, sepse me 
pagjumësinë, rezistenca e trupit të njeriut bie me shpejtësi. 

 Në fundin e këtij ajeti, All’llahu, i Larti, thekson mirësinë e 
ditës dhe njofton: “kurse ditën Ai e bëri që ju të shpërndaheni”. 

 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “nushùren” ka kuptimin e 
shtrirjes, domethënë e kundërta e palosjes. Kjo shprehje mund të 
tregojë edhe shtrirjen e shpirtit kudo në trup, në kohën kur njeriu 
zgjohet nga gjumi dhe kjo gjendje është e ngjashme me ringjalljen 
pas vdekjes; ose tregon përhapjen e njerëzve në aktivitetet e 
shoqërisë, ose tregon lëvizjen e njerëzve në kërkim të sigurimit të 
mjeteve të jetesës. Në një hadith të ardhur prej Profetit më të 
nderuar (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) lexojmë lutjen që ai bënte çdo mëngjes: “Falënderimi e lavdërimi 
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janë vetëm për All’llahun, i Cili na ringjalli pasi na kishte vdekur dhe 
vetëm tek Ai do të kthehemi.”40F

1 

 Drita e ditës është motiv për shpirtin e për trupin e njeriut, 
që ai të lëvizë; gjithashtu, edhe errësira është motiv për gjumë e 
për qetësi. 

 Edhe në botën e natyrës, lëvizja e aktiviteti përfshijnë të 
gjitha qeniet e gjalla, të cilat fillojnë të gjallërohen sapo të dalë 
rrezja e parë e Diellit. Në këtë kohë, ato shkojnë nëpër 
destinacionet e veta, madje edhe bimët marrin frymë, ushqehen, 
rriten e piqen nën efektin e dritës; por kur Dielli perëndon, duket 
sikur në natyrë dëgjohet sirena që lajmëron mbarimin e punës dhe 
fillimin e qetësisë; shpendët kthehen nëpër foletë e veta dhe të 
gjitha qeniet e gjalla bien në qetësi e në gjumë, madje edhe bimët. 

 Pas shpjegimit të këtyre dhuntive, të cilat janë prej 
thesareve më të mëdha të jetës së njeriut, Kur’ani Famëlartë flet 
për një dhunti tjetër shumë të rëndësishme: “Ai i lëshon erërat 
përgëzim që lajmërojnë mëshirën e Tij dhe Ne prej qiellit 
lëshuam ujë të pastër.”. 

 Erërat janë lajmëtaret e para për zbritjen e mëshirës së 
All’llahut, pa të cilën në tokën e etur nuk do të binte as edhe një 
pikë e vetme shiu. 

 Nxehtësia e rrezeve të Diellit bën që detet të avullojnë. 
Avujt e ujit ngjiten lart në qiell dhe kur arrijnë në shtresat e larta e 
të ftohta, ato shndërrohen në pikëza uji shumë të imëta dhe 
formojnë re të dendura, të grumbulluara njëra mbi tjetrën. Kështu 

                                                            
1 Tefsiri i Kurtubij’jut, vëll. 7. f. 4455. 
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formohen retë shi-mbajtëse, të cilat erërat i mbartin prej lartësisë 
së oqeaneve dhe i shtyjnë drejt tokës së thatë. Kur retë shi-
mbajtëse qëndrojnë mbi sipërfaqen e tokës, ato shndërrohen në shi 
që bie edhe mbi vetë detin. 

 Kështu, ekzistenca e reve përgëzuese të kësaj mëshire, të 
cilat janë gjithmonë në lëvizje në të gjitha anët e tokës, është 
shkaku për vaditjen e tokës së tharë dhe për zbritjen e shiut, që 
është edhe baza e jetës së gjallë. Veç kësaj, prej ujit të shiut 
formohen lumenj, burime, puse dhe me të rriten të gjitha bimët. 

 Një pjesë të këtyre reve i shtyjnë përpara erërat, që duke u 
përzierë me lagështirën e përshtatshme që marrin prej reve, 
formojnë flladin jetëdhënës, prej të cilit ndihet aroma e shiut. 
Kështu, këto re i përngjasojnë atij që sjell lajmin e gëzueshëm për 
ardhjen e një miku shumë të dashur. 

 Fjala e ajetit “err’rrijàh” është në numrin shumës, ç’ka 
tregon se erërat janë të ndryshme: disa vijnë nga veriu, disa të 
tjera nga jugu, erëra të tjera fryjnë në drejtimin lindje-perëndim, 
ose perëndim-lindje. Kështu, erërat bëhen shkak që retë shi-
mbajtëse të përhapen në të gjitha anët. 

 Në këtë ajet, uji është cilësuar me fjalën “tahùren”, që në 
gjuhën arabe është mbiemër cilësor në shkallën sipërore dhe ka 
kuptimin: më i pastër, më i kulluar. Sipas këtij kuptimi, uji jo 
vetëm që është i pastër, por ka edhe cilësinë e pastruesit, pra ai 
pastron edhe sendet e ndotura. Përveç ujit, ka edhe sende të tjera 
të pastra, por ato nuk shërbejnë për të pastruar. 

 Edhe pse zakonisht nuk i asgjëson plotësisht mikrobet, uji 
mund t’i eliminojë e t’i heqë ato për shkak të cilësisë së tij tretëse. 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

79 

Kështu, uji ka një ndikim shumë të rëndësishëm në shëndetin e 
njeriut dhe në luftimin e shumë sëmundjeve.  

 Edhe pastrimi i shpirtit prej ndotjes bëhet me ujë me anë të 
guslit e të abdesit. Pra, uji është njëherësh pastrues për shpirtin 
dhe për trupin. 

 Me gjithë rëndësinë e madhe që ka uji si pastrues, kjo cilësi 
e tij është vënë në plan të dytë, ashtu siç e lexojmë në ajetin vijues 
që është objekt studimi. Në të mësojmë se qëllimi kryesor me 
lëshimin e shiut është gjallërimi i tokës së vdekur: “Që me atë (me 
ujin e shiut) t’i japim jetë një toke të vdekur.”.41F

1 

Si dhe: “…dhe që prej tij të pinë ata që Ne kemi krijuar, 
kafshë e shumë njerëz.”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Në ajetin e fundit flitet për kafshët dhe për “shumë 
njerëz”, ndonëse prej ujit të shiut përfitojnë të gjithë njerëzit dhe të 
gjitha kafshët. 

 Ajeti tregon për jetën e beduinëve nomadë, që banojnë 
nëpër tenda dhe që s‘kanë ujë tjetër përveç ujit të shiut. Kjo mirësi 
                                                            
1 Fjala “beldeten” ka kuptimin e shkretëtirës. Kjo fjalë është në gjininë femërore, 
kurse cilësori i saj “mejten”- “e vdekur” ka ardhur në gjininë mashkullore, për 
shkak se qëllimi është për vendin, që në gjuhën arabe është i gjinisë 
mashkullore. 
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e madhe është tepër e rëndësishme për ta. Vetëm kur bie shi, ata 
kanë ujë për të pirë për vete dhe për kafshët e bagëtitë e tyre. Me 
rënien e shiut, këta nomadë bëhen aktivë dhe jeta e tyre dhe e 
bagëtive të tyre zhvillohet vrullshëm. 

 2- Fjala e ajetit “nuskijehù”, siç thotë Ragibi në fjalorin e tij të 
fjalëve të Kur’anit, si dhe shumë interpretues të Kur’anit, ka 
kuptimin e përgatitjes së ujit për të qenë i përshtatshëm për t’u 
pirë; pra, prej atij uji, njeriu mund të pijë sa herë të ketë nevojë. 
Kjo fjalë ka një kuptim shumë më të gjerë sesa thjesht pirja e ujit.  

 3- Në fillim, në këtë ajet flitet për tokat e vdekura, pastaj 
për kafshët dhe në fund për njerëzit. Kjo shprehje tregon se kur 
tokat nuk gjallërohen prej shiut, nuk do të ketë ushqim për kafshët 
dhe, nëse kafshët nuk do të jetojnë, atëherë njeriu nuk do të ketë 
mundësi të ushqehet prej tyre.  

 4- Përmendja e gjallërimit dhe më pas e pastrimit, tregon 
lidhjen e ngushtë midis këtyre dy proceseve. Për efektin e 
gjallërimit prej ujit kemi dhënë një studim të detajuar në fundin e 
ajetit 30 të sures “El Enbijà”. 

Në ajetin e fundit të grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
All’llahu, i Larti, thekson: Këto argumente, Ne ua kemi shfaqur në 
mesin e tyre në forma të ndryshme e mbresëlënëse, që nëpërmjet 
tyre, ata të njihen me fuqinë e Krijuesit. Por ndaj këtyre mirësive 
të mëdha, shumë njerëz nuk kanë mbajtur qëndrim tjetër përveç 
mohimit e mosmirënjohjes, ashtu siç njofton ajeti: “Shumë herë 
Ne ua kujtojmë atyre këto (fakte) që ata të mendojnë, por 
shumica e njerëzve kundërshtojnë me mosmirënjohje.”. 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

81 

 Shumë interpretues të Kur’anit, si dijetari Tabrasij në 
tefsirin e tij, shejhu Tusij në tefsirin “Et Tibjàn”, dijetari Et 
Tabàtabaij në tefsirin “El Mijzàn” dhe të tjerë, përemrin pronor 
“hu” të bashkëngjitur me foljen “sarr’rrefnàhu” – “Ne ua kujtojmë 
atyre këto (fakte)“ ia referojnë shiut. Kështu, sipas interpretimit të 
tyre, kuptimi do të ishte: Ne e zbritëm shiun në zona të ndryshme 
të tokës dhe e shpërndamë atë në mesin e njerëzve, që ata të 
kujtohen e të mendojnë për këtë mirësi të madhe. 

 Por në të vërtetë, ky përemër i referohet Kur’anit dhe 
ajeteve të tij, sepse kjo shprehje në formën e foljes në kohën e 
shkuar dhe të kohës së tashme, ka ardhur në dhjetë ajete në 
Kur’anin Famëlartë; në nëntë ajete të tij, kuptimi është shprehur 
qartë dhe ka ardhur i shoqëruar me foljen “lijedh’dhek’kerù” – “që 
ata të mendojnë” ose edhe me fjalë të tjera të ngjashme; për të 
gjitha këto, kjo shprehje kur’anore nuk ka kuptim tjetër përveç 
këtij që përmendëm. 

 Duke u nisur nga kuptimi i rrënjës së foljes “sarr’rrefnà” – 
“Ne ua kujtojmë“ folja ka kuptimin e shndërrimit nga një gjendje 
në një gjendje tjetër. Nga ky këndvështrim, kjo fjalë i referohet më 
shumë ajeteve të Kur’anit. Pra: Ne u sjellim atyre shumë 
argumente, që u vijnë nga anë të ndryshme: herë në formë 
premtimi, herë në formë urdhri për veprim, herë në formë urdhri 
për ndalim dhe herë të tjera në formën e tregimeve rreth popujve 
të mëparshëm. 
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Ajetet: 51 - 55    

 

� َورَوۡ  َٗ ي ِٖ ََة  نّ َۡ ِ قَ
ّ ُُ ۡثَنا ِ�  ََ َۡۡنا َ�َ م بُِِ �ۡلَ� فََِِنَ  تُِطِع َََ�  ٥ ِش َُ  ۦ َوَ� ِهۡد

َو ٥ِجَهاٗدا َكبِٗ��  َُ ِي ۞َو َّ َج � ََ َۡنِ  َم ََ ا ِمۡلٌح �ۡ�َۡح َٖ ات  َوَ�  ََ ب  َُ ٖۡ ا َع َٖ  �َ 
 � َٗ ُۡجو َّ  � َٗ ا وَِحۡج َٗ َز َۡ ا بَ ََ َٖ بَۡيَنُه ََ َجاج  وََج

ُ
وَ  ٥أ َُ ِي َو َّ َِِن � لََق  ََ آءِ   ََ ۡ  �ر

 ُُ لَ ََ � َََج � ۥ�ََ�ٗ َٗ ََّك قَِدي ََ �ۗ َوَ�َن  َٗ ُبُدونَ  ٥ �ََسٗبا َوِصۡه َۡ ََ ِِن ُدوِن َو   ِ َّ ا � َِ  
ۡمۗ َوَ�َن  َُ ّ ُُ ُهۡم َوَ� يَ َُ َُ َ� يَنَف َِ ََ َُِِّ �ۡل ََ   ٥ َظِهٗ�� ۦ َ�َ  

  

“Sikur Ne të kishim dashur, në çdo vendbanim do të dërgonim 
një Profet.” 

 “Ti mos dëgjo mohuesit dhe luftoji ata me atë (me Kur’anin) me 
një luftë të madhe!” 

 “Ai, i Cili bashkoi dy detrat, ky (me ujë) të pijshëm e të 
shijshëm dhe ky (tjetri) me ujë të kripur e të hidhur; në mes tyre 
(dy ujërave) Ai bëri një si ndarëse që ato të mos përzihen.” 

 “Ai nga uji (fara) krijoi njeriun dhe e bëri atë të ketë fis e 
miqësi, Zoti yt është i Plotfuqishëm.” 

 “Dhe ata në vend të All’llahut adhurojnë atë që nuk sjell për 
ata as dobi e as dëm, por jobesimtari ndihmon atë që është 
kundër Zotit të vet.” 
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Komentimi 

 

Dy detra fqinjë, njëri i ëmbël (e i shijshëm) dhe tjetri, i 
kripur (e i hidhur) 

 Ajeti i parë i grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
thekson rëndësinë e madhe të Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). All’llahu, i Larti, thotë: Nëse 
Ne do të kishim dashur, do të dërgonim nga një Profet për çdo 
fshat e për çdo vendbanim, por Ne nuk e bëmë këtë dhe 
përgjegjësinë për udhëzimin e të gjitha botëve në rrugën e drejtë, e 
hodhëm mbi supet e tua. Kështu, në ajetin që është objekt studimi, 
lexojmë: “Sikur Ne të kishim dashur, në çdo vendbanim do të 
dërgonim një Profet.”. 

Ashtu siç e pamë në ajetet e mëparshme, All’llahu i 
Lartësuar është i Plotfuqishëm për të lëshuar pikat e shiut 
jetëdhënës në tokat e vdekura. Gjithashtu, Ai është i Plotfuqishëm 
të zbresë Shpalljen e Tij dhe profetësinë në zemrën e çdo Profeti 
dhe, nëse do të dëshironte, All’llahu do të dërgonte Profet për çdo 
vendbanim dhe për çdo grup njerëzish, por Ai zgjodhi për robtë e 
Vet atë ç’ka ishte më e mira për ta. Ai vendosi që profetësia të 
ishte e përqendruar në qenien e një personi të vetëm, sepse vetëm 
kështu ky i fundit do të ishte motiv për unitetin e për harmoninë 
midis njerëzve. Gjithashtu, përqendrimi i profetësisë vetëm në një 
individ, shërbente si një pengesë e fortë për çdo ndarje. 

 Disa idhujtarë e ngritën edhe këtë paradoks dhe thanë: A 
nuk do të ishte më mirë, që All’llahu të dërgonte një Profet për 
çdo qytet e për çdo fshat?! 
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 Në përgjigje të fjalës së idhujtarëve, Kur’ani Famëlartë 
thotë: Sikur All’llahu të dëshironte, do ta bënte edhe këtë, por kjo 
shpërndarje e përgjegjësisë nuk do të ishte në të mirën e kombeve 
dhe të popujve. 

 Gjithsesi, ky ajet është një argument që vërteton rëndësinë e 
madhe të Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) si dhe faktin se udhëheqja duhet të jetë e 
përqendruar vetëm në një person dhe vetëm ai duhet ta mbajë 
peshën e rëndë të përgjegjësisë. 

 Me të njëjtin argument, All’llahu i Lartësuar shpjegon dy 
çështje hyjnore shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me 
Profetët: 

Çështja e parë: në fillim, i Larti i flet në vetën e dytë të 
Dërguarit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 
e tij!) dhe i thotë: “Ti mos dëgjo mohuesit!”. 

 Mos hidh asnjë hap në rrugën e pajtimit me devijimet e 
mohuesve, sepse ky pajtim është një sëmundje për thirrjen në 
besimin tek All’llahu, Zoti Një dhe i Vetëm; qëndro përballë tyre 
fuqishëm dhe i hapur për t’i përmirësuar ata, por bëj shumë 
kujdes dhe mos u dorëzo para dëshirave e devijimeve të tyre. 

 Çështja e dytë: luftoji mohuesit me Kur’anin: “…dhe luftoji 
ata me atë (me Kur’anin) me një luftë të madhe”; me një luftë të 
madhe, me madhështinë e mesazhit tënd dhe me madhështinë e 
luftës në rrugën e All’llahut, ashtu siç kanë bërë edhe Profetët e 
mëparshëm, me një luftë që përfshin të gjitha dimensionet 
shpirtërore dhe mendimet e njerëzve, luftë në fushat materiale 
dhe morale. 
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 Këtu, qëllimi me fjalën “luftë” është për luftën në fushën e 
mendimeve, në fushën kulturore dhe në atë të kumtimit të 
mesazhit dhe jo lufta e armatosur, sepse kjo sure është zbritur në 
Mekë, ç’ka do të thotë se urdhri për luftë të armatosur nuk kishte 
zbritur ende. Dijetari Et Tabresij thotë në tefsirin e tij “Mexhmaul 
Bejan” se ky ajet është një argument i qartë që vërteton se lufta në 
fushën e mendimeve dhe në kumtimin e mesazhit në përballje me 
cytjet e atyre që kishin rënë në rrugën e humbjes dhe të armiqve të 
së vërtetës, është lufta më e madhe prej të gjitha luftrave në rrugën 
e All’llahut. 

 Transmetohet se kur po ktheheshin prej një fushate, i 
Dërguari më i madh (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) ka thënë: “U kthyem prej luftës së vogël për të hyrë 
në luftën më të madhe.”42F

1 

 Ky hadith thekson pikërisht këtë luftë dhe punën e madhe 
që bëjnë dijetarët për të kumtuar fenë e All’llahut. Gjithashtu, kjo 
shprehje mishëron pozitën e lartë të Kur’anit, si mjeti më i 
rëndësishëm dhe si arma më efikase në këtë luftë, për faktin se 
fuqia shpjeguese dhe argumentuese, ndikimi i thellë dhe fuqia e tij 
tërheqëse, qëndrojnë më lart se ç’mund ta përfytyrojnë njerëzit. 

 Kur’ani është mjeti ndikues më i qartë, si qartësia e Diellit 
dhe e dritës së ditës; siguria e Kur’anit është si siguria që japin 
perdet e natës. Kur’ani është mjeti që lëviz si erërat krijuese, është 
mjeti më i madh jetëdhënës, si retë shi-mbajtëse prej të cilave 
shpërdahen pikat e shiut që gjallërojnë tokën. 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 175. 
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 Pas një ndërprerjeje të shkurtër, Kur’ani Famëlartë sjell 
përsëri argumente që vërtetojnë madhështinë e Krijuesit, por kësaj 
here e bën këtë nëpërmjet shpjegimit të një mirësie tjetër që 
gjendet në sistemin e gjithësisë. Pas përmendjes së shirave në 
ajetet e mëparshme, kësaj here Kur’ani Famëlartë shpjegon 
çështjen e mospërzierjes së ujërave të pijshëm me ujërat e kripura. 
Kështu, në ajet thuhet: “Ai, i Cili bashkoi dy detrat, ky (me ujë) të 
pijshëm e të shijshëm dhe ky (tjetri) me ujë të kripur e të hidhur; 
në mes tyre (dy ujërave) Ai bëri një si ndarëse që ato të mos 
përzihen.”. 

 Fjala “merexhe” do të thotë: përzierje, ose dërgim, por këtu 
ka kuptimin e fqinjësisë midis ujit të pijshëm dhe atij të kripur. 

 Fjala “adhbun” do të thotë: i lehtë në pirje, i mirë dhe i 
ftohtë, kurse fjala “furàtun” do të thotë: “i shijshëm”. 

 Fjala “milhun” do të thotë “i kripur”, kurse fjala tjetër 
“uxhàxhun” do të thotë “i hidhur” dhe “i rrjedhshëm”. Bazuar mbi 
këtë shpjegim, fraza e ajetit “hàdhà milhun uxhàxhun”- “i kripur, i 
hidhur” tregon dy fjalë që qëndrojnë përballë dy fjalëve të para 
“adhbun” – “i lehtë në pirje, i mirë dhe i ftohtë” dhe  “furàtun”- “i 
shijshëm”. 

 Fjala e ajetit “berzekhan” do të thotë: ndarës, perde në mes 
dy sendeve. 

 Frazën e ajetit “hixhren mahxhùren”, e shpjeguam në 
komentin e ajetit 22 të kësaj sureje dhe thamë se arabët e 
përdornin për të kërkuar siguri kur gjendeshin përpara një 
personi prej të cilit kishin frikë. Kur kjo frazë thuhej, ajo kishte 
kuptimin: Na fal, na siguro jetën dhe qëndro larg nesh! 
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 Gjithsesi, ky ajet përshkruan njërën prej dukurive të 
mahnitshme të fuqisë së Krijuesit në botën e krijesave të Tij. 
Gjithashtu, ai tregon edhe mënyrën se si qëndron ndarësi i 
padukshëm në mes të detit me ujë të kripur dhe atij me ujë të 
ëmbël. Ky ndarës i padukshëm nuk lejon përzierjen e ujit të kripur 
me ujin e pijshëm. 

 Sot është zbuluar se ky ndarës i padukshëm qëndron në 
ndryshimin e dendësisë së ujit të kripur dhe atij të ëmbël. Me këtë 
duhet marrë parasysh ndryshimi në peshën specifike të dy 
ujërave, sepse pikërisht ky është shkaku që e ndalon për një kohë 
të gjatë përzierjen e tyre. 

 Një grup interpretuesish të Kur’anit janë lodhur për t’i 
zbuluar këto dy detra në globin tokësor, ku gjendet deti me ujë të 
ëmbël dhe pranë tij deti me ujë të kripur, që nuk u përzihen ujërat. 
Për ne, kjo çështje është e zgjidhur, sepse e dimë se të gjithë 
lumenjtë e mëdhenj me ujë të ëmbël derdhen në njërin prej 
brigjeve të detit. Për rrjedhojë, në grykëderdhjen e lumit formohet 
një det me ujë të pijshëm, i cili i shtyn ujërat e kripura të detit. Ky 
proces është i vazhdueshëm, për shkak të ndryshimit të dendësisë 
ndërmjet ujit të ëmbël dhe atij të kripur. Është pikërisht ky 
ndryshim që e ndal ujin e ëmbël për t’u përzier me të kripurin. 
Prandaj, secili prej dy ujërave i thotë tjetrit: “hixheren mahxhùren” – 
“largohu prej meje!”. 

 Të tërheq vëmendjen fakti se sipërfaqja e detit ngrihet e ulet 
në një masë të konsiderueshme për shkak të dukurisë baticë-
zbaticë që ndodh dy herë në ditë në saje të forcës tërheqëse të 
Hënës. Gjatë dukurisë baticë-zbaticë, ujërat e ëmbla që formojnë 
një det më vete, e mbulojnë tokën në grykëderdhjet e lumenjve 
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dhe në anët e grykëderdhjeve. Njerëzit kanë përfituar prej kësaj 
dukurie qysh në kohët e hershme, duke hapur kanale të mëdha në 
anët e takimit të lumenjve me detin. Në brigjet e këtyre kanaleve 
kanë mbjellë sipërfaqe të mëdha me pemë, pasi vaditja e tyre 
sigurohet prej të njëjtit ujë të ëmbël që shtrihet në zona shumë të 
gjera për shkak të dukurisë baticë-zbaticë. 

 Në ditët e sotme, në jug të Irakut e në Iran ka miliona drurë 
hurmash dhe një pjesë e mirë e tyre vaditen me këtë mënyrë, 
ndonëse janë shumë larg bregut të detit. Ndodh që disa herë uji i 
detit është me shumicë, për shkak të prurjeve të pakta të lumenjve 
në vitet e thata. Kjo gjë i shqetëson shumë fermerët e këtyre 
zonave sepse ky fenomen shkakton dëme të mëdha në të mbjellat 
e tyre. 

 Por zakonisht nuk ndodh kështu, sepse ky ujë i ëmbël dhe i 
shijshëm që gjendet pranë ujërave të kripura e të hidhura, 
konsiderohet si një rezervë ushqimore shumë e madhe për ta. 

 Dihet se anomalitë natyrore nuk e pakësojnë kurrë vlerën e 
kësaj dukurie mahnitëse.  

Por ç’është natyra? Ajo nuk është gjë tjetër veçse puna e All’llahut, 
është vullneti e dëshira e Tij. Është Ai, i Larti, i Gjithëpushtetshmi, 
që ia ka dhënë natyrës këto veçanti.  

 Kur njeriu kalon mbi këto zona me aeroplan, mund t’i 
shohë shumë mirë këto dy ujëra me ngjyrë të ndryshme, por që 
nuk përzihen. Kjo pamje i kujton njeriut cilësimin që u bën atyre 
ajeti i Kur’anit. 
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 Vënia e këtij ajeti në mes të ajeteve që flasin për mohuesit 
dhe për besimin, mund të shërbejë për konkretizimin e gjendjes së 
njerëzve. Në një shoqëri, ose edhe vetëm në një qytet, madje edhe 
vetëm në një shtëpi, gjenden besimtarë që ngjasojnë me ujin e 
pijshëm e të shijshëm, por ndodh që po aty të ketë edhe 
jobesimtarë, që ngjasojnë me ujin e kripur e të hidhur. Njerëzit e 
kësaj shtëpie shfaqin dy tipe mendimesh, dy lloje doktrinash dhe 
dy modele pune: njëri i pastër edhe tjetri jo i pastër, por pa u 
përzier me njëri-tjetrin, pavarësisht se jetojnë bashkërisht. 

 Në ajetin vijues me rastin e studimit për zbritjen e shiut dhe 
në studimin për dy detrat, të detit me ujë të pijshëm dhe atij me 
ujë të kripur që janë pranë njëri-tjetrit, Kur’ani Famëlartë flet për 
krijimin e njeriut prej ujit dhe i Larti thotë: “Ai nga uji (fara) krijoi 
njeriun.”. 

 Gdhendja në ujë dhe krijimi i një figure kaq mahnitëse siç 
është njeriu, është një argument që tregon madhështinë e fuqisë së 
Krijuesit. Në ajetet e mëparshme është folur rreth gjallërimit të 
bimëve me anën e ujit të shiut, kurse këtu flitet për një stad tjetër 
më të lartë, për krijimin e njeriut prej ujit. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka shumë thënie për 
qëllimin e fjalës “ujë” në këtë ajet.  

 Disa kanë thënë se qëllimi me fjalën e ajetit “besheren”-
“njeri”, është njeriu i parë, pra hazreti Ademi (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) – sepse krijimi i tij ishte prej baltës, domethënë prej 
një brumi ujë-dhe’, duke shtuar se uji është gjëja e parë që 
All’llahu krijoi. Veç kësaj, këtë kuptim e vërteton edhe fakti se 
fjala “besheren” – “njeri” ka ardhur në Kur’an si emër i pashquar. 
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 Një grup tjetër prej interpretuesve të Kur’anit kanë thënë se 
qëllimi me fjalën “ujë” në këtë ajet është sperma, prej së cilës, me 
fuqinë e Krijuesit, ngjizen të gjithë njerëzit nga përzierja e 
spermatozoidit të mashkullit që noton në ujë së bashku me 
vezoren e femrës. Nga kjo përzierje formohet bërthama e parë e 
jetës së njeriut, pra qeliza e parë njerëzore e gjallë. 

 Sikur njeriu të mendonte rreth fazave të ndryshimeve 
nëpër të cilat kalon spermatozoidi deri në fund, do të dëshmonte 
se në shumë ajete të Kur’anit që flasin për këtë çështje, ai sheh 
madhështinë e Krijuesit, fuqinë e Tij. Kjo do të ishte mëse e 
mjaftueshme për të njohur Qenien e Madhëruar. 

 Këtë interpretim e vërteton edhe fraza vijuese e ajetit, ku 
All’llahu, i Larti, njofton: “…dhe e bëri atë të ketë fis e miqësi”. 

 Uji është përbërësi kryesor në trupin e njeriut, madje ai 
është lënda bazë për ekzistencën e tij. Prandaj, njeriu ka rezistencë 
fare të vogël ndaj etjes, në një kohë që mund të durojë ditë e javë 
edhe me fare pak ushqim. 

 Të gjitha këto kuptime të ajetit mund të bashkohen në një të 
vetëm: njeriu i parë u krijua prej ujit; të gjithë individët 
formësohen prej ujit të spermatozoidit; uji përbën lëndën më të 
rëndësishme në konstruktin e trupit të njeriut.  

Si u bë uji, i cili konsiderohet prej gjërave më të zakonshme 
në botë, burim për ekzistencën e kësaj krijese kaq të bukur? Edhe 
ky fakt është një argument i qartë që vërteton fuqinë e All’llahut të 
Lartësuar. 
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 Pasi përmend krijimin e njeriut, i Gjithëfuqishmi flet për 
zgjerimin e rrethit të njeriut dhe thotë: “…dhe e bëri atë të ketë 
fis e miqësi”. 

 Fjala “neseben” ka kuptimin e lidhjes në mes të të afërmve, 
siç është lidhja baba-fëmijë, ose lidhja në mes të vëllezërve; kurse 
fjala “sihren” ka kuptimin e lidhjeve të miqësisë, pra lidhja që 
vendoset në mes të dy palëve, siç është lidhja e njeriut me të 
afërmit e gruas së tij. Këto dy lloje lidhjesh janë objekt i studimit të 
juristëve të ligjit të fesë për martesën, kur ata shprehen me termin 
“lidhje gjaku” dhe “lidhje shkaku”. 

 Në Kur’anin Famëlartë dhe pikërisht në suren “En Nisa” 
tregohet se kush janë të afërmit e gjakut dhe të afërmit e shkakut. 
Të afërmit e gjakut, me të cilët është e ndaluar martesa, janë 
shtatë: nëna, vajza, motra, halla, tezja, vajza e vëllait dhe vajza e 
motrës; kurse për të afërmit e shkakut, martesa është e ndaluar me 
katër vetë: vajza e gruas, nëna e gruas, gruaja e djalit dhe gruaja e 
babait. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka edhe pikëpamje të 
tjera për frazën e  këtij ajeti, por ajo që thamë deri tani, është 
thënia më e qartë. 

 Një grup prej interpretuesve të Kur’anit kanë thënë se fjala 
“neseben” ka kuptimin e fëmijëve të djalit, kurse fjala “sihren” ka 
kuptimin e fëmijëve të vajzës, për shkak se lidhja e gjakut (e fisit) 
ka si bazë babain dhe nënën. 

 Në ajetin 61 të sures “Ali Imran” kemi shpjeguar në mënyrë 
të detajuar se interpretimi i mësipërm ngjason shumë me 
përcaktimin e afërsisë së marrë prej arabëve të kohëve para 
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Islamit. Me afërsi fisi, ata konsideronin vetëm afërsinë nga ana e 
babait, kurse nëna në mendësinë e tyre s’kishte asnjë ndikim në 
afërsi. Mirëpo në aksiomat e jurisprudencës islame, që qarkullojnë 
në mesin e dijetarëve të fesë, thuhet qartë se ndalimi i martesës 
për shkak të afërsisë nga ana e fisit, është njëlloj si nga ana e 
babait, ashtu edhe nga ana e nënës. Për më shumë informacion në 
lidhje me këtë çështje, lexo komentin e ajetit 61 të sures “Ali 
Imran” të këtij tefsiri.  

 Vlen të përmendet se ndër ne qarkullon një hadith shumë i 
njohur që citohet në librat e fik’hut të shiitëve dhe të synitëve. Nga 
ky hadith mësojmë se ky ajet ka zbritur për Profetin (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe për Aliun, 
që ishte djali i xhaxhait të tij, por ai e martoi atë me vajzën e tij, 
Fatimen. Kjo lidhje e shpjegon më qartë kuptimin e frazës së ajetit 
“…dhe e bëri atë të ketë fis e miqësi”1. 

 Ndonëse transmetimet islame konsiderohen si vërtetuese të 
qarta, ato nuk e shprehin në të gjitha dimensionet kuptimin e 
afërsisë që shpreh ky ajet. Në fakt, kuptimi i këtij ajeti përfshin çdo 
afërsi me rrugë fisi dhe krushqie. Nga ky këndvështrim, lidhja e 
dyanshme e Aliut me Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) e vërteton kuptimin e kësaj fraze të 
ajetit.  

 Në fundin e ajetit, All’llahu, i Larti, e vë theksin në mënyrë 
të veçantë mbi çështjet e mësipërme, duke përdorur foljen e kohës 
së shkuar “kàne” - “është”: “Zoti yt është i Plotfuqishëm.”. 

                                                            
1  Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 175; tefsiri “Rùhul Meànij”, komenti i 
ajetit që është objekt studimi. 
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 Në ajetin e fundit të ajeteve që janë objekt studimi, Kur’ani 
shpjegon devijimin e idhujtarëve prej origjinës së Njësimit të 
All’llahut (Teuhidit), duke bërë krahasimin mes fuqisë së idhujve 
dhe fuqisë së Krijuesit. Shembuj të tillë krahasues kemi parë edhe 
në ajetet e mëparshme, ku All’llahu, i Larti, njofton: “Dhe ata në 
vend të All’llahut adhurojnë atë që nuk sjell për ata as dobi e as 
dëm.”. 

 Dihet se vetëm dobia e dëmi nuk mund të jenë kriter për 
adhurim, por me anë të kësaj shprehjeje, Kur’ani Famëlartë 
shpjegon qartë se me këtë adhurim që bëjnë për idhujt, idhujtarët 
kanë humbur çdo argument, sepse idhujt janë trupa që s’kanë 
ndjenja, s’kanë asnjë vlerë dhe asnjë ndikim, qoftë negativ, qoftë 
pozitiv. 

 Në fundin e këtij ajeti, Kur’ani Famëlartë shton se në 
vazhdën e mohimit e të mosbesimit, mohuesit ndihmojnë njëri-
tjetrin në përballjen me Krijuesin e tyre. Për këtë, në ajet thuhet: 
“…por jobesimtari ndihmon atë që është kundër Zotit të vet”. 

 Jobesimtarët nuk janë të vetëm në rrugën e gabuar ku kanë 
rënë. Në të vërtetë, ata përforcojnë njëri-tjetrin, ripërtërijnë forcat 
duke ndihmuar njëri-tjetrin dhe ngrenë pengesa kundër fesë së 
All’llahut, kundër Pofetit të Tij dhe kundër besimtarëve. Disa 
interpretues e kufizojnë fjalën “kàfir”- “mohues, jobesimtar” të këtij 
ajeti në personin e Ebu Xhehlit si më tipiku i jobesimtarëve 
kokëfortë, por në fakt kjo fjalë në çdo ajet që përmendet, ka një 
kuptim të gjerë dhe i përfshin të gjithë mohuesit. 
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Dy hulumtime 

 

1- Një udhëheqje 
 

 Në ajetin e parë të grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
lexuam fjalën e All’llahut, të Lartit, ku thuhet: “Sikur Ne të 
kishim dashur, në çdo vendbanim do të dërgonim një Profet”, 
por Ne nuk vepruam kështu. Profetët janë udhëheqësit e popujve, 
por ekzistenca e shumë udhëheqjeve në të njëjtën kohë çon në 
dobësimin e çdo populli e kombi, veçanërisht kur bëhet fjalë për 
Profetin e fundit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), udhëheqja e të cilit do të vazhdojë deri në ditën e 
përmbysjes së botës. Prandaj, bëhet akoma më e qartë 
domosdoshmëria e përqendrimit të udhëheqjes vetëm te një 
person. 

 Një udhëheqës i vetëm ka mundësi të bashkojë të gjitha 
forcat dhe t’i bashkërendojë ato. Çështja e një udhëheqjeje të 
vetme pasqyron të vërtetën e Njësimit të All’llahut në shoqërinë 
njerëzore dhe është një motiv për të qëndruar kundër dukurive të 
idhujtarisë, përçarjes e hipokrizisë.  

 Kuptimi që shpreh fraza e fundit e ajetit 24 të sures “Fatir”: 
“…nuk pati asnjë popull që të mos kishte një Profet.”, nuk është 
në kundërshtim me kuptimin që shprehin fjalët e ajetit që është 
objekt studimi, sepse në të parin bëhet fjalë për një popull dhe jo 
për banorët e çdo qyteti, apo për banorët e çdo vendbanimi. 

 Duke pasur parasysh pozitën e lartë të Profetëve, baza e një 
udhëheqjeje të vetme është e vërtetë edhe për nivelet më të ulëta 
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të saj. Shumë popuj ranë në robëri për shkak të ekzistencës në to të 
shumë udhëheqjeve. Për rrjedhojë, populli u nda në pjesë në të 
gjitha punët dhe nga ky copëzim erdhi edhe dobësimi i tij. 

 

2- Kur’ani është mjeti i luftës së madhe 
 

 Fjala e ajetit “luftë të madhe” shpreh me një gjuhë shumë 
të arrirë rëndësinë e programit luftarak konstruktiv të All’llahut. 

 Në këto ajete të tërheq vëmendjen fakti se ky emërtim i 
është dhënë Kur’anit, ose me fjalë të tjera, njerëzve që me të 
luftojnë hijet, devijimet dhe punët e ndyra. 

 Nga njëra anë, ky përkufizim i bën të qarta përballjet 
logjike e doktrinare dhe nga ana tjetër vë në dukje madhështinë e 
Kur’anit.  

 Në disa transmetime tregohet se një natë Ebu Sufjan bin 
Harb, Ebu Xhehl bin Hisham dhe Akhnes bin Sherijk bin Umer 
bin Uehb Eth’thekafij, kreu i fisit Benij Zehreh, dolën për të 
dëgjuar të Dërguarin e All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur ishte duke falur namaz në 
shtëpinë e tij. Secili prej atyre të treve zuri një vend prej ku mund 
të dëgjonte dhe asnjëri nuk e dinte se ku kishte qëndruar shoku i 
tij. Ata e kaluan natën duke përgjuar Profetin (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) derisa zbardhi agimi. 
Atëherë u larguan dhe u bashkuan në rrugë, qortuan njëri-tjetrin 
dhe thanë se nuk do të shkonin më aty, sepse sikur t’i kishte parë 
ndonjëri prej mendjelehtëve, do të ishin ulur shumë poshtë. Pastaj 
u larguan, por natën e dytë secili prej atyre të treve u kthye në 
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vendin ku përgjonte dhe qëndruan të dëgjojnë derisa zbardhi 
agimi. Atëherë u larguan përsëri, secili më vete, dhe u bashkuan 
në rrugë, ku i thanë njëri-tjetrit ato që i thanë herën e parë. E njëjta 
gjë ndodhi edhe natën e tretë.  

 Në mëngjes, Akhnes bin Sherijku mori shkopin, doli nga 
shtëpia dhe shkoi tek Ebu Sufjani, të cilit i tha: “O Ebu Handale, 
më thuaj ç’mendim ke për ato që dëgjove prej Muhammedit!” Ai i 
tha: “O Ebu Thalebe, pasha Zotin, unë dëgjova gjëra që i kuptova, 
por edhe të tjera që as nuk ua di kuptimin!” 

 Akhnesi tha: “Edhe unë, pasha Atë në të Cilin u betove ti!” 

 Pasi u largua nga Ebu Sufjani, ai shkoi të takonte Ebu 
Xhehlin, të cilit i bëri të njëjtën pyetje.  

 Ebu Xhehli iu përgjigj: “Çfarë dëgjova? Fisi ynë dhe fisi 
Abdumenàf kanë konkurruar gjithmonë me njëri-tjetrin. Ata 
shtruan ushqim, shtruam edhe ne; ata mbartën, mbartëm edhe ne; 
ata dhanë, dhamë edhe ne, derisa në fund u gjunjëzuam dhe u 
bëmë si ata kuajt për të cilët vihen baste. Ata thanë: Prej nesh ka 
një Profet, të cilit i zbret Shpallja e All’llahut prej qiellit. Si do ta 
kuptojmë një gjë të tillë? Pasha Zotin, atë nuk do ta besojmë kurrë 
dhe nuk do të vërtetojmë fjalët e tij!” 

 Akhnesi u ngrit dhe u largua prej Ebu Xhehlit.1 

 Po, forca tërheqëse e Kur’anit trokiti në shpirtrat e tyre në 
atë mënyrë, që për net me radhë qëndronin deri në agim të 
pushtuar prej saj; por mendjemadhësia, fanatizmi dhe kujdesi i 
madh që kishin për interesat materiale të kësaj bote, ishin aq 
                                                            
1 “Sijretu Ibni Hishàm”, vëll. 1. f. 337; tefsiri “Fi Dhilàlil Kur’àn”, vëll. 6, f. 172. 
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shumë mbizotëruese në shpirtrat e tyre, sa i ndalonin për ta 
pranuar të vërtetën. 

 Kjo dritë e All’llahut me këtë fuqi kaq të madhe tërheq çdo 
zemër të gatshme, kudo që të gjendet. Për këtë cilësi, Kur’ani është 
mjeti për “luftën e madhe”, për të cilën flet ajeti që është objekt 
studimi. 
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Ajetet: 56 - 59    

 

 ٓ ا َِ � َو َٗ ي ِٖ � َونَ ٗ بَّ�ِ ُِ ََ َك إِّ�  ََۡسۡل
َ
ٖۡ  ٥ أ ن قُ َِ َ  إِّ�  ۡج

َ
ِِۡن أ ۡۡ َٔلُُ�ۡم َعلَۡيُِ 

َ
آ أ َِ  

 َُِِّ ََ َٖ إَِ�   ِِ ّت ََ ن 
َ
ۡ  ٥ َسبِيٗ� ۦَشآَء أ َّ ِي �ۡلَ�ِّ  َ�َ َوتََو َّ وُت وََسّبِۡح � َُ ََ  �َ 
 ِ ِده َۡ ِ ۦ َوَ�َ�  بُِِ ۦۚ ِ�َ نُوِب ِعَبادِه ُٖ ِ بًِ�ا ۦ ب ََ ِي ٥  َّ لََق � ََ �َض  وَ �رّسَ� َ� تِ  

َ
�ۡ� 

ٖ  ُ�ّم  يّا
َ
ا ِ� ِسّتةِ َ ََ ا بَۡيَنُه َِ ٰ  َو َِۡش�  َ�َ �ۡسَتَو ََ َّۡحَ� نُ  �ۡل ٖۡ بُِِ �ر بِٗ�� ۦ ََۡ� َٔ ََ  ٥  

 

“Ne të kemi dërguar ty vetëm përgëzues e paralajmërues.”  

“Thuaj: për këtë unë nuk kërkoj shpërblim prej jush, prandaj 
kush të dojë le të marrë rrugën që e afron te Zoti i vet!” 

“Ti mbështetu vetëm tek i Gjalli, tek Ai që kurrë nuk vdes dhe 
madhëroje Atë me falënderimin që i takon vetëm Atij; është e 
mjaftueshme që Ai ka dijeni të plotë për fajet e robve të Vet Ai i 
krijoi qiejt, tokën dhe gjithçka që gjendet në mes qiejve e tokës 
për gjashtë ditë dhe pastaj mbizotëroi Arshin; Ai është i 
Gjithëmëshirshmi; prandaj kërko prej të Gjithëditurit!” 
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Komentimi 

 

Shpërblimi për mua është udhëzimi juaj në rrugën e drejtë 

 

 Ajetet e mësipërme flisnin për këmbënguljen e politeistëve 
për të adhuruar idhujt që nuk sjellin as dobi e as nuk dëmtojnë; 
kurse ajeti i parë i grupit të ajeteve që janë objekt studimi flet për 
detyrën e rëndësishme të Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të cilën ai u ngarkua ta kryente 
në mësimin e atyre mendjemëdhenjve. All’llahu, i Larti, i thotë: 
“Ne të kemi dërguar ty vetëm përgëzues e paralajmërues.”. 45F

1 

 All’llahu, i Larti, i thotë Profetit të Tij: nëse ata nuk duan ta 
pranojnë thirrjen tënde, ti nuk mban asnjë përgjegjësi, sepse e 
kreve misionin tënd, duke i përgëzuar dhe duke i paralajmëruar 
ata; ti u bëre thirrje zemrave që të përgatiteshin për të pranuar 
besimin në All’llahun, Zotin Një e të Vetëm. 

 Kjo bisedë e drejtpërdrejtë specifikon detyrën shumë të 
rëndësishme të Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 

                                                            
1  Për fjalën e ajetit “nedhijr”, disa besojnë se është mbiemër cilësor në shkallën 
sipërore, kurse fjala tjetër e ajetit “mubesh’shir”, në gramatikën e gjuhës arabe 
është vetëm emër veprues. Ky ndryshim në shprehje mund të jetë për shkak se 
Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ndodhej 
përballë një shtrese jobesimtarësh që mbronin me këmbëngulje devijimet e tyre. 
Për këtë, ishte e domosdoshme që paralajmërimi ndaj tyre të ishte shumë i 
ashpër (tefsiri “Rùhul Meànij”, fundi i ajetit që është objekt studimi). 

 



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

100 

dhe mbi familjen e tij!) dhe njëkohësisht fut gëzim në zemrën e tij. 
Gjithashtu, në këtë ajet bëhet një lloj kërcënimi për këtë shtresë që 
ka rënë në rrugën e humbjes si dhe një lloj njoftimi për shkujdesje 
të plotë ndaj tyre.   

 Në vijim, All’llahu, i Larti, e urdhëron Profetin (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që t’u 
drejtohet atyre me këto fjalë: Për Kur’anin që u mësoj dhe për 
kumtimin e mesazhit hyjnor që u njoftoj, unë nuk kërkoj prej jush as 
shpërblim e as kompensim!  

I Larti njofton me fjalën e Tij: 

 “Thuaj: për këtë unë nuk kërkoj shpërblim prej jush…”, dhe 
pastaj menjëherë shton: Shpërblimi i vetëm që kërkoj, është që 
njerëzit të udhëzohen në rrugën e All’llahut, ashtu siç thuhet në 
ajetin e nderuar: “…prandaj kush të dojë, le të marrë rrugën që e 
afron te Zoti i vet.”.  

 Pra, shpërblimi për mua është vetëm udhëzimi juaj në 
rrugën e drejtë, me vullnetin tuaj të lirë, pa asnjë imponim. Sa 
bukur që e tregon kjo shprehje butësinë dhe dashurinë e Profetit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ndaj 
ndjekësve të tij! Bujaria dhe dashuria e tij arrinin deri aty, sa si 
shpërblim për veten, të shihte vetëm lumturinë e tyre. 

 Për Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) ka një shpërblim moral shumë të madh për 
udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë sipas aksiomës profetike: 
“Ai që udhëzon në një punë të mirë, shpërblehet si ai që e bën atë.”1 

                                                            
1 “Uesàilu Shiiah”, vëll.16, f. 123, botim i shtëpisë botuese Alul Bejt. 
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 Interpretuesit e Kur’anit kanë përmendur edhe një 
interpretim tjetër të këtij ajeti: 

 Një grup prej tyre kanë thënë se kuptimi i këtij ajeti është: 
Unë nuk dua asnjë shpërblim prej jush, përveç atij shpenzimi që e 
bëni me dëshirën tuaj për hir të All’llahut, për të ndihmuar 
nevojtarët. 

 Gjithsesi, interpretimi i parë është më afër kuptimit që 
shprehin fjalët e ajetit. 

 Duket qartë se ajo që thamë më lart në lidhje me përemrin 
“hi” në fjalën e ajetit “alejhi” – “për këtë” i referohet Kur’anit dhe 
kumtimit të fesë islame, sepse bëhej fjalë për moskërkim 
shpërblimi për thirrjen që ai bënte. 

 Kjo frazë e ajetit i rrëzon të gjitha “argumentet” e 
adhuruesve të idhujve dhe shpjegon qartë se pranimi i kësaj 
thirrjeje të All’llahut nuk është një punë e rëndë. Përkundrazi, 
është shumë e lehtë dhe e thjeshtë për çdo njeri.  

 Gjithashtu, kjo frazë e ajetit që është objekt studimi, 
dëshmon për vërtetësinë e për drejtësinë e thirrjes së Profetit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për 
pastërtinë e mendimit dhe të programit të tij. Ajeti vijues, në 
frazën e parë të tij, e shpjegon qartë bazën ku mbështetej Profeti 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për 
kumtimin e thirrjes së tij: “Dhe mbështetu vetëm tek i Gjalli, tek 
Ai që kurrë nuk vdes!”. 

 Mbështetu vetëm në këtë Strehues dhe në këtë Ndihmës, që 
është e do të jetë gjithmonë i gjallë. Duke u mbështetur vetëm tek 
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Ai, ti s’ke nevojë që ata të të shpërblejnë dhe s’ke frikë as prej 
dëmeve dhe komploteve të tyre. 

 Dhe, tani që urdhri erdhi në këtë formë, madhëroje 
All’llahun e dëlirë nga të gjitha llojet e mangësive e nevojave dhe 
falënderoje e lavdëroje Atë. Ajeti urdhëron: “…dhe madhëroje 
Atë me falënderimin që i takon vetëm Atij.”. 

 Kjo frazë e ajetit mund të shpjegojë frazën paraardhëse, 
sepse All’llahu, i Larti, është plotësisht i dëlirë nga të gjitha të 
metat e nga të gjitha nevojat. Vetëm Ai është i Plotësuari, i Bukuri 
dhe i Vërteti, prandaj duhet të mbështetemi vetëm tek Ai.                                                                                                          

 Pastaj Kur’ani Famëlartë i drejtohet Profetit (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me këto fjalë: 
Mos u shqetëso nga shpifjet e komplotet e armiqve, sepse 
All’llahu ka dijeni të plotë për fajet e robve të Vet dhe, shumë 
shpejt, ata do të japin llogari para Tij për punët e tyre. Ajeti 
njofton: “…është e mjaftueshme që Ai ka dijeni të plotë për fajet 
e robve të Vet.”. 

 Ajeti në vijim shpjegon fuqinë e Krijuesit në krijimin e botës 
së ekzistencës si dhe thekson se sa vendstrehim i sigurtë është 
All’llahu, i Larti: “Ai i krijoi qiejt, tokën dhe gjithçka që gjendet 
në mes qiejve e tokës për gjashtë ditë dhe pastaj mbizotëroi 
Arshin.” - dhe e rregulloi botën. 

 Ai që ka këtë fuqi kaq të madhe, ka mundësi të ruajë edhe 
ata që janë mbështetur në Të. Ai i ruan ata prej çdo rreziku e prej 
çdo aksidenti. Ashtu siç e krijoi botën me fuqinë e Tij, edhe 
administrimi, udhëheqja dhe rregullimi i saj bëhet vetëm me 
urdhrin e Tij. 
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 Krijimi i botës në mënyrë graduale tregon se All’llahu nuk 
ngutet në asnjë punë, prandaj edhe mosdënimi i armiqve tuaj me 
të shpejtë, bëhet me qëllim që t’u japë atyre mundësi e raste, që ta 
përmirësojnë vetveten. Gjërat me nxitim i bën vetëm ai që ka frikë 
se një punë i del nga dora, por kjo gjë nuk mund të mendohet për 
All’llahun, të Gjithëfuqishmin, të Lartin mbi të gjitha sendet.  

 Për sa i përket krijimit të gjithësisë për gjashtë ditë, duhet 
theksuar se fjala “ditë” në të tilla ajete, ka kuptimin e periudhës 
kohore, por ajo mund të jetë e gjatë edhe miliona e miliarda vjet. 
Në letërsinë arabe dhe të popujve të tjerë gjenden vërtetues të 
shumtë të këtij kuptimi në lidhje me kohën e gjatë. Këtë çështje e 
kemi trajtuar në mënyrë të detajuar në komentin e ajetit 54 të sures 
“El Aràf”, ku kemi shpjeguar edhe këto periudha kohore. 

 Gjithashtu, edhe kuptimi i fjalës “arsh” dhe i frazës “dhe 
pastaj mbizotëroi Arshin” ka ardhur në të njëjtën sure. 

 Në mbyllje të ajetit, All’llahu, i Larti, shton fjalën: “Ai është 
i Gjithëmëshirshmi.”. Mëshira e Tij e përgjithshme i ka përfshirë 
të gjitha qeniet, të bindurin dhe të pabindurin, besimtarin dhe 
mohuesin; mirësitë e Tij të pandërprera i gëzojnë të gjitha qeniet.  

 Zoti yt është i Gjithëmëshirshëm, i Gjithëfuqishëm dhe 
Zotëruesi i të gjitha mundësive, prandaj nëse do diçka, kërkoje 
vetëm prej Tij, sepse vetëm Ai ka dijeni të plotë për nevojat e të 
gjithë robve të Vet. Për këtë, ajeti urdhëron: “…kërko prej të 
Gjithëditurit!”. 

 Në të vërtetë, kjo frazë e ajetit është një përmbledhje e të 
gjitha studimeve të mësipërme: All’llahu e urdhëron Profetin 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që 
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t’u drejtohet atyre me këto fjalë: Unë nuk kërkoj shpërblim prej 
jush. Pastaj e urdhëron: Mbështetu vetëm në All’llahun, 
Zotëruesin e të gjitha cilësive! Mbështetu vetëm në të 
Gjithëfuqishmin, të Gjithëmëshirshmin, të Gjithëditurin, i Cili ka 
dijeni për të gjitha nevojat tuaja dhe kërko prej Atij çdo gjë që 
dëshiron. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka edhe interpretime 
të tjera të kësaj fraze të ajetit. Një grup prej tyre kanë thënë se fjala 
“es’suàl” ka kuptimin e pyetjes dhe jo të kërkimit të ndonjë sendi. 
Duke u bazuar në këtë interpretim, ata janë shprehur se kuptimi i 
frazës është: Kur dëshiron të pyesësh rreth ndonjë problemi që ka 
lidhje me krijimin e gjithësisë dhe me fuqinë e gjithanshme të 
Krijuesit, pyet vetëm Atë, sepse vetëm Ai ka dijeni për çdo send. 

 Disa të tjerë, për fjalën “es’suàl”, përveç kuptimit të pyetjes, 
kanë thënë se qëllimi me fjalën “el khabijr” është Xhibrili, ose 
Profeti; pra: pyeti ata të dy për cilësitë e larta të All’llahut. 

 Interpretimi i fundit është shumë larg kuptimit që shpreh 
kjo frazë e ajetit. Gjithashtu, edhe interpretimi para këtij, nuk 
është në harmoni me shumë ajete të mëparshme. Për këtë, 
interpretimi më i afërt mbetet ai, sipas të cilit kuptimi i fjalës 
“es’suàl” është: Kërkoji All’llahut.  
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Dy hulumtime 

 

1- Shpërblimi i kumtimit të mesazhit të All’llahut 
 

 Në shumë ajete të Kur’anit lexojmë se Profetët e All’llahut e 
kanë shpjeguar shumë qartë këtë të vërtetë dhe të gjithë kanë 
deklaruar me zemër të hapur: Ne nuk kërkojmë shpërblim prej 
askujt, sepse atë na e jep vetëm All’llahu i Lartësuar. 

 Këtë kuptim e vërtetojnë ajetet 109, 127, 145, 164 dhe 180 të 
sures “Esh Shu’arà”;  ajetet 29 dhe 51 të sures “Hùd”; ajeti 72 i 
sures “Jùnus” dhe ajeti 47 i sures “Sebe’”. 

 Moskërkimi i shpërblimit për kumtimin e thirrjes rrëzon 
çdo akuzë ndaj Profetëve. Veç kësaj, duke mos kërkuar asnjë 
shpërblim, Profetët kishin mundësi të vazhdonin punën e tyre në 
liri të plotë. Prej tyre hiqeshin të gjitha pengesat që mund ta 
kufizonin lirinë e gjuhës së tyre për shkak të lidhjeve me interesat 
materiale. 

Këtu konstatohen tri shprehje (ajete) të ndryshme 
kur’anore, që janë të veçanta vetëm për të Dërguarin më të madh 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 
që tregojnë se ai nuk ka kërkuar shpërblim për thirrjen që bënte: 

a) Shprehja e ardhur në ajetin e  dytë të grupit të ajeteve që 
janë objekt studimi, është e mrekullueshme dhe tepër e arrirë: 
“Thuaj, për këtë unë nuk kërkoj shpërblim prej jush, prandaj 
kush të dojë le të marrë rrugën që e afron te Zoti i vet!”. 
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b) Shprehja e ardhur në ajetin 23 të sures “Esh Shùarà”: -
“Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë kurrfarë shpërblimi, përveç se 
dashurisë ndaj të afërmve.”. 

c) Shprehja e ardhur në ajetin 47 të sures “Sebe”: “Thuaj: unë 
nuk kërkova prej jush ndonjë shpërblim dhe ajo që unë kërkoj 
le të mbetet te ju; shpërblimi për mua është vetëm prej 
All’llahut.”. 
 Përmbajtja e këtyre tre ajeteve tregon se si shpërblim për 
kumtimin e mesazhit të tij, i Dërguari më i nderuar (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kërkon prej 
atyre vetëm dashuri e respekt për shkak të afërsisë që ka me ta. 
Nga njëra anë, kjo dashuri është në dobi të vetë besimtarëve dhe 
jo në dobi të Profetit, ndërsa nga ana tjetër, dashuria për shkak të 
afërsisë është një mjet për të arritur udhëzimin në rrugën e 
All’llahut të Lartësuar. 

 Duke u bazuar mbi këtë shpjegim, të gjitha këto ajete 
theksojnë se dashuria  e respekti që kërkoi Profeti (Paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për shkak të afërsisë 
që kishte me ta, është vazhdim i mesazhit dhe i udhëheqjes së tij. 
Me fjalë të tjera, për të vazhduar rrugën e Profetit (Paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe udhëzimin e tij, 
ai kërkoi prej tyre vetëm dashuri për shkak se ishin farefis me 
njëri-tjetrin. 

 Gjithashtu, dashuria për Profetin (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është një faktor shumë 
ndikues te pasuesit, siç e lexojmë edhe në ajetin 31 të sures “Ali 
Imran”, ku thuhet: “Thuaj: nëse e doni All’llahun, atëherë më 
ndiqni mua!”, sepse unë jam kumtuesi i urdhrit të Tij.  
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 Lidhja e dashurisë nga ana e origjinës, bën që njeriu të 
priret drejt të dashurit dhe të ndjekë vullnetin e tij. Sa më e fortë të 
jetë kjo dashuri, aq më e fuqishme do të jetë edhe forca tërheqëse 
drejt të afërmit. Në mënyrë të veçantë, kur dashuria ka si motiv 
figurën e plotësuar të të dashurit të All’llahut, atëherë ndjenja për 
të bëhet shkak që njeriu të punojë vazhdimisht për t’u afruar sa 
më pranë fillimit të plotësimit dhe për të zbatuar vullnetin e të 
dashurit.47F

1 

 

2- Ku duhet të mbështetemi?  
 

 Në ajetin e dytë të grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
All’llahu i Lartësuar e urdhëron Profetin (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) që të mbështetet 
plotësisht vetëm tek Ai (teuek’kul), të mos kërkojë mbështetje në 
asnjë krijesë tjetër, por ta përqendrojë shikimin e tij vetëm tek 
All’llahu i Gjithëpushtetshëm. 

 Vetëm cilësitë e plotësuara të Qenies së shenjtëruar 
mundësojnë vendstrehim të vërtetë dhe të sigurtë për njerëzit. 
Vendstrehuesi i vetëm tek i Cili duhet të mbështeten njerëzit, ka 
cilësitë e mëposhtme: 

 E para: Ai është i gjallë, sepse një qenie e vdekur i ka 
humbur të gjitha karakteristikat e jetës, siç janë idhujt, në të cilët 
njeriu nuk mund të mbështetet asnjëherë. 

                                                            
1  Për më shumë shpjegime për këtë çështje, lexo tefsirin “El Emthel” në 
komentin e ajetit 31 të sures “Ali Imran”. 
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 E dyta: Ai është përjetësisht i gjallë, domethënë se s’ka asnjë 
mëdyshje që Strehuesi i tyre mund të vdesë. 

 E treta: Dituria e Vendstrehuesit i përfshin të gjitha sendet. 
Ai ka dijeni për të gjitha nevojat që kanë të mbështeturit tek Ai si 
dhe për planet dhe komplotet e armiqve. 

 E katërta: Vendstrehuesi tek i Cili ata janë mbështetur, është 
fuqiplotë mbi të gjitha sendet; pra për Të nuk mund të mendohet 
pamundësia ose dobësia e asnjë forme. 

 E pesta: Të gjitha punët janë nën sundimin e Tij; edhe 
administrimi i tyre është vetëm në dorën e Tij. 

 Ne e dimë se këto cilësi nuk mund t’i ketë askush tjetër 
përveç All’llahut të Lartësuar, prandaj vetëm Ai është 
Vendstrehimi i sigurtë, që nuk tronditet kurrë para aksidenteve e 
ngjarjeve. 
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Ajetet: 60 - 62     

 

َٖ رَُهُم �َذا ا � �ِي َِ َّ� قَارُواْ َو َّۡحَ� نُ  رِل ۡم �ر َُ نَا َوَزاَد َُ ُم
ۡ
ا تَأ ََ ِ �َۡسُجُد ر

َ
َ 

 ۩� َٗ ََكَ  ٦ُُٗفو ِي َ�َبا َّ � �ِ َٖ ََ آءِ  َج ََ � �رّس َٗ ََ َٖ �ِيَها ِسَ� ٗجا َوَ� ََ وٗجا وََج َُ  بُ
نِٗ��  وَ  ٦ِّ َُ ِي َو َّ � َٖ ََ َٖ  َج ۡ َّ ََ  وَ � اَد ��َّها ََ

َ
ۡو أ
َ
ََ أ ّك ّٖ ن يَ

َ
اَد أ ََ
َ
ۡن أ ََ ِ ّ ۡلَفٗة ر َِ  

 � َٗ   ٦ُشُكو
 

“Dhe kur atyre u thuhej: bëni sexhde (madhërojeni) të 
Gjithëmëshirshmit, ata thanë: e kush është i Gjithëmëshirshmi? 
A t’i bëjmë sexhde pse ti na urdhëron? Dhe kjo i bëri ata të 
largohen më shumë.” 

 “I madhëruar është Ai që krijoi në qiell grupe yjesh dhe bëri 
Diell e Hënë që ndriçon.” 

 “Ai bëri natën e ditën të zëvendësojnë njëra-tjetrën dhe 
(argument) për atë që dëshiron të mendojë, ose që dëshiron të 
falënderojë.”  
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Komentimi 

 

Yjësitë qiellore 

 Ajetet e mësipërme flisnin për fuqinë e madhe të All’llahut 
dhe për mëshirën e Tij të pakufishme. Kurse në ajetin e parë të 
grupit të ajeteve që janë objekt studimi, All’llahu, i Larti, shton: 
“Dhe kur atyre u thuhej: bëjini sexhde (madhërojeni) të 
Gjithëmëshirshmit, ata thanë: e kush është i 
Gjithëmëshirshmi?”. 

 Ata thonin: Ne nuk e dimë se kush është ky i 
Gjithëmëshirshmi, madje këtë fjalë ne nuk e kuptojmë qartë. 
Atëherë, si na urdhëron: “A t’i bëjmë sexhde pse ti na 
urdhëron?”. Ne nuk i përulemi asnjërit dhe nuk do ta zbatojmë 
kurrë këtë urdhër, apo ndonjë urdhër tjetër si ky. Kur’ani njofton: 
“Dhe kjo ata i bëri të largohen më shumë”, pra duke i thënë këto 
fjalë, ata largoheshin edhe më shumë nga e vërteta. 

 Emri më i përshtatshëm prej emrave të bukur të All’llahut, 
që ndikon për ta madhëruar Atë me krye në tokë (sexhde), është 
“Err Rrahmàn” – “i Gjithëmëshirshmi”. Veç kësaj, ky emër tregon se 
sa e gjerë është mëshira e Tij. Por ata, për shkak të verbërisë së 
zemrave dhe kryeneçësisë për të kundërshtuar, jo vetëm që nuk 
reaguan fare ndaj kësaj thirrjeje, por e pritën edhe me tallje e 
përçmim. Madje, për të shprehur urrejtjen ndaj këtij urdhri, thanë: 
“e kush është i Gjithëmëshirshmi?”, ashtu siç tha edhe Faraoni 
kundrejt thirrjes së Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!): “Kale 
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fir’aunu ue mà rab’bul àlemijne”- “Faraoni tha: cili është zoti i 
botëve?”.48F

1 

Ata nuk kishin përgatitje deri në atë shkallë sa të kuptonin, 
prandaj pyesnin: Kush është i Gjithëmëshirshmi? Kush është Zoti i 
botëve? 

 Disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se emri “Err 
Rrahmàn” nuk njihej në mesin e arabëve të kohës së injorancës 
para Islamit. Kur ata e dëgjuan këtë emër prej Profetit (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), iu drejtuan 
njëri-tjetrit të habitur: “Ne nuk njohim ndonjë Rrahman tjetër përveç 
atij që është në Jemameh". Me këtë, ata kishin qëllim Musejlemeh 
Kedhdhàbin, i cili pretendonte se ishte profet dhe që njerëzit e tij e 
quanin me emrin Rrahmàn. 

 Por kjo thënie nuk është e saktë, sepse rrënja dhe forma e 
këtij emri janë në përputhje të plotë me rregullat e gjuhës arabe. 
Veç kësaj, Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) e këndonte gjithmonë frazën: “Me emrin e 
All’llahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit” në fillim të çdo 
sureje të Kur’anit. Kështu, duke u bazuar mbi këtë fakt, me fjalët 
që thonin, ata s’kishin qëllim tjetër përveç talljes e vënies në lojë. 
Këtë kuptim e përforcon akoma edhe më shumë pyetja përçmuese 
që bënin: “A t’i bëjmë sexhde pse ti na urdhëron?”. 

 Mësimet e udhëheqësve të All’llahut lënë gjurmë vetëm në 
zemrat e përgatitura, kurse kundërshtarët kokëngjeshur që i kanë 
zemrat e verbuara, jo vetëm që nuk përfitojnë dot prej tyre, por 
ato mësime i bëjnë ata të largohen edhe më shumë nga e vërteta. 

                                                            
1 Sure “Esh Shuarà”, ajeti 23. 
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Ajetet e Kur’anit janë si ato pikat e shiut që gjallërojnë bimësinë 
dhe që i bëjnë trëndafilat të çelin kur bien mbi një kopsht të 
punuar. Po ato pika shiu, bëjnë që të mbijnë edhe ferra kur bien 
mbi një tokë të papunuar. Prandaj s’është për t’u çuditur kur 
lexojmë fjalën e ajetit: “Dhe kjo u shton atyre më shumë largim 
(nga feja).”.1 

 Ajeti i dytë i këtij grupi ajetesh është përgjigje për pyetjen e 
idhujtarëve: Cili është “Rrahmani” – “i Gjithëmëshirshmi”? Ata e 
bënin këtë pyetje për t’u tallur, por Kur’ani i përgjigjet asaj 
seriozisht. Kështu, All’llahu, i Larti, thotë: “I madhëruar është Ai 
që krijoi në të grupe yjesh.”. 

 Fjala “burùxh” është emër në numrin shumës, që në rrënjën 
e saj do të thotë: dalje në dritë, shfaqje, dukje. Në këtë kuptim, me 
fjalën “burùxh”quheshin edhe pjesët më të larta e më të dukshme 
të murit rrethues të qytetit, ose kulla e vëzhgimit në kampin e një 
njësie ushtarake. Kjo fjalë përdoret edhe kur gruaja bën që të 
shihen stolitë e saj. Gjithashtu, me emrin “burùxh” quhen edhe 
pallatet e larta. 

 Grupet e yjeve formojnë figura karakteristike të veçanta, 
pranë të cilave kalojnë Dielli e Hëna në çdo stinë të vitit. Për 
shembull, thuhet se Dielli gjendet në grupin e yjeve të “dashit”, 
për shkak se ky grup yjesh ka formën e një dashi; ose thuhet se 
Hëna gjendet në grupin e yjeve të “akrepit”, sepse ky grup yjesh i 

                                                            
1  Kështu, kryefjala e kallëzuesit (zade/shtoi) është urdhri për të bërë sexhde, i 
cili pati një ndikim të kundërt tek idhujtarët me zemra të sëmura, edhe pse disa 
komentues të Kur’anit kanë thënë se pas kësaj fjale, Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) bëri sexhde; e pas tij edhe 
besimtarët, gjë që shkaktoi më shumë largim nga ana idhujtarëve. Gjithsesi, 
kuptimi i parë është më i saktë. 
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ngjan një akrepi (Fjala “burxh” që është njëjësi i fjalës “burùxh”, 
përdoret për një grup yjesh, që në sytë e vështruesit duken në 
formën e një figure të veçantë).    

 Në vijim të këtij rregulli, ajeti tregon edhe pozicionet që 
marrin Dielli e Hëna në qiell: “…dhe bëri në të Diell e Hënë që 
ndriçojnë.”. 50F

1  

 Ky ajet e shpjegon qartë sistemin e hollësishëm të lëvizjes 
së Diellit e të Hënës në qiell. Është e mahnitshme kur njeriu mëson 
se, në të vërtetë, këto ndryshime kanë lidhje me rrotullimin e tokës 
rreth Diellit, të cilët lëvizin sipas një sistemi tepër të hollësishëm, 
që vazhdon që prej miliona vitesh pa asnjë shtesë e pa asnjë 
pakësim. Kjo u ka mundësuar astronomëve të parashikojnë se si 
ka qenë gjendja e lëvizjes së Diellit, ose e Hënës para qindra viteve 
në një ditë të caktuar e në një orë të caktuar dhe si do të jetë lëvizja 
e Diellit dhe e Hënës  gjatë qindra viteve që do të vijnë. Ky sistem 
kaq i përsosur që sundon në trupat e mëdhenj qiellorë, dëshmon 
për ekzistencën e Krijuesit, që e rregullon dhe e administron botën 
e madhe të ekzistencës. 

 Vallë, edhe pas të gjitha këtyre argumenteve të qarta dhe 
këtyre pozicioneve të mahnitshme e të përcaktuara, nëpër të cilat 
lëvizin Dielli e Hëna, do të vazhdoni të thoni:  “…e kush është i 
Gjithëmëshirshmi?!”. 

                                                            
1  Në përputhje me interpretimin e mësipërm, përemri “hà” – “ato” në frazën 
“fijhà” – “në ato” u referohet grupit të yjeve. Duhet të jetë patjetër kështu, sepse 
është e rëndësishme që Dielli e Hëna të lëvizin sipas një sistemi të veçantë 
nëpër këto grupe yjesh; me këtë fjalë nuk nënkuptohet vetëm ekzistenca e 
yjësive në qiell. 
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 Në këtë ajet, Dielli është emërtuar me fjalën “siràxhen” – 
“ndrit” ndërsa Hëna është përshkruar me cilësinë “munijren” -  
“ndriçon”. Argument për këtë emërtim mund të jetë se fjala 
“siràxhen” ka kuptimin e burimit të dritës, pra Dielli në vetvete 
është ndriçues. Ky cilësim është në përputhje të plotë me gjendjen 
e Diellit dhe me të gjitha aksiomat shkencore që vërtetojnë se drita 
e Diellit del prej vetë atij. Prandaj, nga kjo cilësi, Dielli është e 
kundërta e Hënës, e cila e merr ndriçimin prej dritës së Diellit. 
Pikërisht për këtë, Hëna është cilësuar me fjalën “munijren” – “që 
ndriçon”, pra e merr dritën gjithmonë prej një tjetri. (Në tefsirin 
tonë “El Emthel” kemi folur në mënyrë të detajuar për këtë çështje 
në komentimin e ajetit 5 dhe 6 të sures “Junus”). 

 Në ajetin e fundit të grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
Kur’ani vazhdon të shpjegojë qartë fuqinë e plotë të Krijuesit të 
Gjithëpushtetshëm, duke trajtuar edhe një herë një pjesë tjetër prej 
sistemit të botës së ekzistencës. Për këtë, All’llahu, i Larti, njofton: 
“Ai bëri natën e ditën të zëvendësojnë njëra-tjetrën dhe 
(argument) për atë që dëshiron të mendojë, ose që dëshiron të 
falënderojë.”. 

 Ky sistem i mahnitshëm që rregullon procesin e 
shkëmbimit të natës me ditën, mundëson që ato të vijnë njëra pas 
tjetrës në mënyrë të vazhdueshme qysh prej miliona vjetësh. Nëse 
ky sistem i shkëmbimit natë-ditë nuk do të ekzistonte, jeta e 
njeriut në tokë do të bëhej e pamundur për shkak të dritës së 
fuqishme dhe të nxehtësisë së madhe. Gjithashtu, jeta e njeriut do 
të bëhej  e pamundur edhe për shkak të errësirës së vazhdueshme. 
Dukuria e shkëmbimit natë-ditë është një argument i shkëlqyer 
për ata që duan të njohin All’llahun e Gjithëpushtetshëm. 
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 Krijimi i sistemit “natë-ditë”, vjen si rezultat i rrotullimit të 
tokës rreth Diellit. Kështu, ndodh që nata e dita të vijnë në mënyrë 
graduale dhe sistematike; pra kur shkurtohet njëra, zgjatet tjetra. 
Kjo ndodh gjithmonë për shkak se aksi i rrotullimit të tokës është i 
pjerrët dhe nga kjo formohen edhe katër stinët e vitit. 

 Nëse globi tokësor do të lëvizte më shpejt ose më ngadalë 
në udhën e rrotullimit të vet, netët do të zgjateshin deri në atë 
shkallë sa do të ngrinte çdo gjë, por edhe ditët do të zgjateshin 
deri në atë shkallë sa Dielli do të digjte çdo gjë; ose, nëse ndarja në 
mes të natës e ditës do të ishte e shkurtër, ateherë ndikimi 
dobisjellës i natës dhe i ditës do të prishej shumë shpejt; përveç 
kësaj, edhe forca centripetale e lëvizjes së tokës do të shtohej aq 
shumë, saqë do t’i flakte të gjitha qeniet larg globit tokësor.   

 Si përmbledhje mund të themi se mendimi mbi këtë sistem, 
nga njëra anë zgjon tek njeriu cilësinë e lindur për të njohur 
All’llahun, ndërsa nga ana tjetër, gjallëron tek ai shpirtin e 
falënderimit. Ky fakt theksohet në fjalën e të Lartit: “…ose që 
dëshiron të falënderojë.”. 

 Në transmetimet e ardhura prej Profetit më të madh (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) si dhe prej 
Imamëve në lidhje me interpretimin e këtij ajeti, lexojmë se ardhja 
e njëpasnjëshme e ditës dhe e natës është në të mirën e njeriut. Kur 
ndodh që ai nuk e ka kujdesin e duhur dhe nuk plotëson njërën 
prej detyrave ditore ndaj All’llahut të Lartësuar, ka mundësi ta 
plotësojë atë në një kohë pasardhëse në formën e plotësimit të 
vonuar (kaza). Ky mund të jetë një interpretim i dytë për këtë ajet, 
sepse ajetet kur’anore kanë edhe kuptime të brendshme. Nga ky 
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këndvështrim, s’ka asnjë kundërshti midis këtij kuptimi dhe 
kuptimit të parë. 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut, lexojmë se 
ai ka thënë: “Çdo detyrim të natës që të mbeti pa e kryer, plotësoje atë 
ditën.”. Gjithashtu, në ajetin që është objekt studimi, All’llahu i 
Lartësuar thotë: “Ai bëri natën e ditën të zëvendësojnë njëra-
tjetrën dhe (argument) për atë që dëshiron të mendojë, ose 
dëshiron që të falënderojë”; pra, njeriu le të kryejë kaza (të 
plotësojë me vonesë) ditën, namazet që nuk i fali natën dhe le të 
falë kaza natën, namazet që nuk i fali ditën.1 

 Të njëjtin kuptim ka cituar edhe Fakhru Rràzij prej Profetit 
më të nderuar (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Libri “Men là jahdiruhul-fekijhu”; tefsiri “Nuruth Thekalejn” vëll. 4, f. 26, 
fundi i interpretimit të ajetit që është objekt studimi. 
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Ajetet: 63 - 67  

   

َّ� وَِعَبادُ  ِينَ  �ر َّ وَن َ�َ � َُ َۡ ََ �ِض  
َ
اَطَبُهُم �ۡ� ََ ۡوٗنا �َذا  ََ  قَارُواْ �ۡلَ� ِهلُونَ  

ا  َٗ ِينَ   وَ ٦َسَ�  َّ ا � َٗ َِِّهۡم ُسّجٗدا َوقَِ�  ََ ِ ِينَ  ٦ يَبِيُتوَن ر َّ ََّنا َو� ََ ُقورُوَن  ََ ِۡف   ّۡ � 
ا  ًِ ا ََ اَ�َها َ�َن َر َٖ اَب َجَهّنَمۖ إِّن َع َٖ ا ٦َ�ّنا َع ِٗ َقا ُِ � َو َّٗ َها َسآَءۡت ُمۡسَتَق ّٗ  ٦  إِ

ِينَ  َّ ا َو� ِٗ َ َ� رَِك قََوا َۡ واْ َوَ�َن َ� ۡقُ�ُ ََ نَفُقواْ رَۡم َُۡ�َُِواْ َورَۡم 
َ
  ٦ إَِذآ أ

“Robtë e të Gjithëmëshirshmit ecin të qetë nëpër tokë dhe kur 
atyre u drejtohen me fjalë injorantët, ata thonë: ‘selàm’ – 

‘paqe’.” 

“Dhe për hir të Zotit të tyre, ata e kalojnë natën (falin namaz) 
duke bërë sexhde dhe duke qëndruar në këmbë.” 

“Edhe ata që thonë: Zoti ynë, largoje prej nesh ndëshkimin në 
Xhehennem; padyshim që ndëshkimi në Xhehennem është 
shumë i rëndë!” 

“Vërtetë, ai (Xhehennemi) është vendqëndrimi e vendbanimi më 
i keq.” 

“Edhe ata që kur shpenzojnë as nuk e teprojnë e as janë 
dorështrënguar, por mbajnë një mesatare e janë të matur.” 
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Komentimi 

 

Cilësitë e veçanta të robve të të Gjithëmëshirshmit 

 

 Këto ajete dhe ajetet që vijnë më pas, shpalosin cilësitë e 
veçanta të robve të të Gjithëmëshirshmit. Ato janë plotësim i 
përmbajtjes së ajeteve të mëparshme, që tregonin se kur 
përmendej emri i All’llahut “Err Rrahmàn” – “i Gjithëmëshirshmi” 
politeistët kundërshtarë të rreptë të së vërtetës anonin kokat në 
shenjë talljeje dhe me mendjemadhësi gjoja pyesnin: “E, cili është 
i Gjithëmëshirshmi?”. Ne pamë se Kur’ani ua bëri atyre të njohur 
se Cili ishte “Err Rrahmàn” - “i Gjithëmëshirshmi” në dy ajete. Në 
këtë pjesë të trajtimit tonë do të flasim për “ibàdurr Rrahmàni” –
“Robtë e të Gjithëmëshirshmit”. 

 Ajetet që janë objekt studimi shpalosin dymbëdhjetë cilësi 
të veçanta të kësaj kategorie njerëzish. Disa nga këto cilësi kanë 
lidhje me besimin, të tjera me vetitë morale; disa prej tyre kanë 
karakter shoqëror dhe disa të tjera kanë lidhje me individin. Të 
gjitha këto cilësi theksojnë vlerat më të larta njerëzore të “ibàdurr 
Rrahmàni” - “Robtë e të Gjithëmëshirshmit”. 

 Në ajetin e parë të grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
All’llahu, i Larti, njofton: “Robtë e të Gjithëmëshirshmit ecin të 
qetë nëpër tokë.”.1 

                                                            
1  Fjala e ajetit “heunen” – “të qetë” ka kuptimin: të sjellshëm, të qetë dhe 
kryeulët. Sipas rregullit të gjuhës arabe, përdorimi i kësaj foljeje rrënjë në 
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 Cilësia e parë e “ibàdurr Rrahmàn” – “robve të të 
Gjithëmëshirshmit”: ata nuk janë mendjemëdhenj, nuk 
kapardisen e nuk e mbajnë veten për njerëz të rëndësishëm. Kjo 
thjeshtësi e kryeultësi e tyre dallohet në të gjitha punët dhe 
veprimet e tyre, deri në mënyrën se si ecin me këmbë nëpër rrugë. 
Në të vërtetë, cilësitë e larta morale dallohen te fjalët, te punët dhe 
te lëvizjet e njeriut; pra, një pjesë e rëndësishme e moraleve mund 
të shihet me imtësi edhe vetëm nga mënyra e ecjes në rrugë. 

 Po! Ata janë kryeulët dhe kryeultësia është çelësi i besimit 
(imanit), ndërsa mendjemadhësia e mashtrimi janë çelësi i 
mohimit (kufrit). 

 Edhe në jetën e përditshme, njerëzit shohin dhe kanë parë 
atë që tregojnë ajetet e Kur’anit Famëlartë: se mendjemëdhenjtë 
arrogantë e mashtrues, jo vetëm që nuk janë e nuk kanë qenë 
asnjëherë të gatshëm për ta dëgjuar fjalën e udhëheqësve të 
All’llahut, por ata i prisnin dhe vazhdojnë t’i presin me tallje të 
vërtetat, sepse nuk mund të shohin më larg se hunda e vet. Vallë, 
a mund të qëndrojnë së bashku besimi me mendjemadhësinë? 

 Po! Të tillë janë këta besimtarë, robër të Zotit të tyre, robër 
të të Gjithëmëshirshmit! Shenjë e robërisë së tyre është kryeultësia, 
e cila u ka depërtuar në të gjithë qenien, madje deri edhe në 
mënyrën se si ecin në rrugë. 

All’llahu e urdhëron Profetin e Tij dhe i thotë: “Dhe mos ec 
nëpër tokë duke u mburrur, sepse ti as nuk mund të çash tokën 

                                                                                                                                                 
kuptimin e emrit, thekson dhe përforcon kuptimin se ata janë aq të qetë, saqë 
duket sikur janë vetë qetësia e kryeultësia. 
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e as nuk mund të arrish lartësinë e maleve.”1. Ky ajet tregon se 
kryeultësia është çelësi i besimit (imanit). 

 Kur njeriu ka qoftë edhe njohurinë më të vogël rreth 
vetvetes dhe rreth botës që e rrethon, ai e kupton shpejt se sa i 
vogël është para kësaj bote të madhe, edhe sikur të jetë i gjatë sa 
malet; megjithëse në raport me madhësinë e tokës, edhe mali më i 
lartë është më i vogël se lartësia e një rrudhe në lëkurën e 
portokallit; por edhe vetë toka nuk është asgjë më shumë se një 
pikë lapsi në raport me trupat e mëdhenj qiellorë. 

 A nuk mendon se kjo mendjemadhësi e arrogancë është një 
argument që vërteton injorancën? 

 Në një hadith të mrekullueshëm të Profetit (Paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë se një ditë, ai 
po kalonte nëpër një rrugicë, ku pa se ishin mbledhur disa njerëz. 
I pyeti se çfarë po bënin aty dhe ata iu përgjigjën se një i çmendur 
i kishte tërhequr me punët e tij qesharake. I Dërguari i All’llahut 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u 
tha: “A doni t’ju tregoj se cili është me të vërtetë i çmendur?” Ata 
heshtën për ta dëgjuar me vëmendje. Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) iu drejtua: “I çmendur 
është ai që ecën me fodullëk e që gjatë ecjes sheh supet e veta, ai 
që lëviz me kokën lart, ai prej të cilit nuk pritet asnjë e mirë dhe 
prej të keqes së të cilit nuk ka asnjë siguri; ky është i çmendur dhe 
ky është sprovë”.2 

 

                                                            
1 Sure “El Isrà”, ajeti  37 
2 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 17, f. 233. 
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 Cilësia e dytë e robërve të të Gjithëmëshirshmit është butësia 
dhe durimi, ashtu siç njofton Kur’ani në vijim të këtij ajeti: “…dhe 
kur atyre u drejtohen me fjalë injorantët, ata thonë: ‘selam’ – 
‘paqe’.”. 

 Kjo përshëndetje me “selam” e injorantëve, është shenjë që 
tregon se robtë e të Gjithëmëshirshmit, me madhështinë që i 
karakterizon, nuk ndikohen nga fjalët e tyre, ç’ka do të thotë se 
përshëndetja e tyre me “selam”, nuk është në asnjë rast shenjë që 
tregon dobësi. 

 Përshëndetja me “selam” është një argument për të mos iu 
përgjigjur injorantëve me të njëjtën monedhë, është edhe një 
mënyrë për t’u ndarë një herë e  mirë prej fjalëve të tyre vulgare; 
prandaj, përshëndetja me “selam” (paqe) e robve të të 
Gjithëmëshirshmit, nuk është aspak e njëjtë me atë që del nga 
zemra e që tregon dashuri dhe lidhje miqësore. 

 Me fjalë të tjera, përshëndetja e tyre drejtuar injorantëve 
tregon butësi, durim e madhështi. 

 Po, një anë tjetër e madhështisë shpirtërore të robve të të 
Gjithëmëshirshmit është se ata janë tolerantë dhe zemërgjerë; ata 
kanë dy cilësi pa të cilat asnjë njeri s’mund të ecë në rrugën e 
“robërisë ndaj All’llahut”, të nënshtrimit të plotë ndaj urdhrave të 
Tij, kësaj rruge të mbushur me pengesa të shumta, veçanërisht në 
shoqëritë ku të korruptuarit, ngatërrestarët e injorantët janë 
shumica.  

 Cilësia e tretë e robve të të Gjithëmëshirshmit është 
adhurimi i pastër. Në ajetin e dytë të grupit të ajeteve që janë 
objekt studimi, përmendet adhurimi i robve të të 
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Gjithëmëshirshmit, i cili është i pastër dhe i kushtohet vetëm 
All’llahut. Për këtë, All’llahu, i Larti, thotë: “Dhe për hir të Zotit 
të tyre, ata e kalojnë natën (falin namaz) duke bërë sexhde dhe 
duke qëndruar në këmbë.”. 

 Ata falin namaz në errësirën e natës, atëherë kur sytë e të 
shkujdesurve janë në gjumë, në  kohën kur s’ka vend të thuhet se 
po e bëjnë këtë punë që t’i shohin të tjerët, ose për hipokrizi. 
Pikërisht në këtë kohë, ata e privojnë veten e tyre prej kënaqësisë 
së gjumit dhe kryejnë atë veprim që u jep kënaqësi më shumë se 
gjumi. Ata e përmendin All’llahun e Lartësuar, falin namaz duke 
qëndruar më këmbë e duke bërë sexhde për ta madhëruar të 
Gjithëpushtetshmin. Kështu e kalojnë ata një pjesë të natës në 
bisedë konfidenciale me të Dashurin e zemrës së tyre dhe i 
ndriçojnë zemrat e shpirtrat e tyre duke përmendur emrat e Tij. 

 Ndonëse fjala e ajetit “jebijtùne” - “kalojnë natën” është 
argument që tregon se ata e kalojnë natën duke bërë sexhde e 
duke qëndruar në këmbë deri në orën e faljes së namazit të 
sabahut, dihet se qëllimi me frazën “kalojnë natën” është që ata 
kalojnë një pjesë të madhe të natës. Por edhe sikur qëllimi do të 
ishte për të gjithë natën, patjetër që bëhet fjalë vetëm për disa 
raste.  

 Në këtë ajet bie në sy se fjala sexhde është përmendur para 
qëndrimit në këmbë. Kjo ka ardhur në këtë formë për shkak të 
rëndësisë së madhe të sexhdes, ndonëse qëndrimi në këmbë në  
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namaz është veprim që kryhet para sexhdes.55F

1 

 Cilësia e katërt e robërve të të Gjithëmëshirshmit është se ata 
kanë frikë prej ndëshkimit të All’llahut. Për këtë, All’llahu,  i Larti, 
njofton: “Edhe ata që thonë: Zoti ynë, largoje prej nesh 
ndëshkimin në Xhehennem; padyshim që ndëshkimi në 
Xhehennem është shumë i rëndë”; pra, dënimi në Xhehennem 
është shumë i ashpër dhe i vazhdueshëm, dhe “Vërtetë, ai 
(Xhehennemi) është vendqëndrimi e vendbanimi më i keq.”. 

 Megjithëse gjatë natës, ata janë të zënë me përmendjen e 
All’llahut e me adhurimin ndaj Tij, nuk lënë pa plotësuar as 
pretendimet që duhet të kryejnë gjatë ditës. Megjithatë, zemrat e 
tyre janë të mbushura me frikë prej përgjegjësive. Është pikërisht 
kjo frikë, motivi që u jep atyre fuqi për të lëvizur sa më shumë dhe 
për të plotësuar sa më mirë të gjitha pretendimet, pa qenë nevoja 
të kenë mbi vete ndonjë urdhërues ose një tjetër që të kontrollojë 
punën që ata bëjnë. Në të njëjtën kohë, atyre u duket se nuk e kanë 
madhëruar All’llahun aq sa është detyrë dhe ashtu siç duhet 
adhuruar Ai.  

 Fjala e ajetit “garàmen” ka kuptimin e fatkeqësisë së rëndë 
dhe dhimbjes shumë të madhe që nuk i ndahen njeriut. 
Gjithashtu, fjala “garijm” thuhet edhe për borxhdhënësin, 
kredituesin, sepse njeriu punon gjithmonë për të marrë të drejtën 
e tij.  

 Fjala “garàm” përdoret edhe për dashurinë e madhe dhe 
lidhjen e zjarrtë që e shtyn njeriun të këmbëngulë në një punë ose 
                                                            
1 Fjala e ajetit “suxh’xheden” është shumësi i fjalës “sàxhid” – “ai që bën sexhde” 
kurse fjala tjetër e ajetit: “kijàmen” është shumësi i fjalës “kàimun” – “ai që 
qëndron në këmbë gjatë faljes së namazit”. 
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në një send. Kjo fjalë përdoret edhe për të treguar Xhehennemin, 
për shkak se ndëshkimi në të është shumë i ashpër, i 
vazhdueshëm dhe nuk mbaron.  

 Dallimi midis dy fjalëve të ajetit “mustekarr’rren” - 
“vendqëndrim” dhe “mukàmen” - “vendbanim” është tek kuptimi: 
Xhehennemi është vendqëndrim i përhershëm për mohuesit dhe 
vendbanim i përkohshëm për besimtarët mëkatarë, sipas renditjes 
që ka ardhur në Kur’an për të dyja grupet, për të cilët qëllimi me 
këto fjalë është hyrja në Xhehennem. 

 Xhehennemi është vendqëndrim e vendbanim shumë i keq. 
Sigurisht që s’mund të krahasohet qëndrimi në vendin e qetësisë 
së përjetshme e në mes të mirësive të shumta me qëndrimin në 
zjarrin përvëlues. 

 Gjithashtu, ka mundësi që të dyja fjalët e mësipërme të 
ajetit “mustekarr’rren” - “vendqëndrim” dhe “mukàmen”– 
“vendbanim”, të kenë një kuptim të vetëm, që përforcon kuptimin e 
dënimeve të vazhdueshme në Xhehennem. Ky kuptim është 
plotësisht i vërtetë për Xhennetin, për të cilin lexojmë në ajetin 76 
të kësaj sureje: “Aty (në Xhennet) janë përgjithmonë, sa 
vendqëndrim e vendbanim i mirë është ai.”.1  

 Cilësia e pestë: në ajetin e fundit të grupit të ajeteve që janë 
objekt studimi tregohet cilësia e veçantë e robve të të 
Gjithëmëshirshmit: maturia dhe kryerja e të gjitha punëve larg çdo 
teprimi, ose çdo lënieje mangët, në mënyrë të veçantë në çështjen e 
shpenzimit. Për këtë të fundit, All’llahu, i Larti, thotë: “Edhe ata 

                                                            
1 Sure “El Furkàn”, ajeti  76. 
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që kur shpenzojnë as nuk e teprojnë e as janë dorështrënguar, 
por mbajnë një mesatare e janë të matur.”. 

 Të tërheq vëmendjen fakti, se baza e shpenzimit 
konsiderohet si urdhër dhe si një çështje aksiomë që s’ka nevojë të 
përmendet, sepse ajo është prej punëve të domosdoshme për çdo 
njeri. Prandaj fjala në këtë ajet ka ardhur të tregojë mënyrën se si 
shpenzojnë robtë e të Gjithëmëshirshmit. Ajeti njofton se 
shpenzimi i tyre është i matur, i drejtë, larg çdo teprimi dhe  
koprracie. Ata nuk e teprojnë në shpenzimet që bëjnë në atë masë 
sa të mbeten gratë e fëmijët e tyre të uritur, por nuk janë as 
dorështrënguar deri në atë masë, sa të mos përfitojnë të tjerët prej 
dhuratave e prej dhënieve të tyre.  

 Për interpretimin e dy fjalëve të ajetit “isràf” - “teprim” dhe 
“iktàr”– “koprraci”, si dy pika të kundërta, në mesin e 
interpretuesve të Kur’anit ka thënie të shumta, por që të gjitha 
bashkohen në një pikë të përbashkët. Interpretuesit e Kur’anit 
kanë shpjeguar se fjala “isràf” - “teprim”, ka për qëllim situatën kur 
myslimani shpenzon më shumë se ç’duhet, kur shpenzon pa të 
drejtë, ose kur shpenzon pa asnjë motiv; kurse fjala e ajetit “iktàr” 
– “koprraci” ka për qëllim situatën kur myslimani shpenzon më 
pak nga sa e ka detyrim.  

Në një transmetim islam flitet për një përngjasim të bukur 
në lidhje me shpenzimin e tepërt, me koprracinë dhe me kufirin e 
maturisë në shpenzim. Në të lexojmë se Ebu Abdullahu (Imam 
Sadiku), pasi lexoi ajetin: “Edhe ata që kur shpenzojnë as nuk e 
teprojnë e as janë dorështrënguar, por mbajnë një mesatare e 
janë të matur”, mori një grusht me guralecë, i shtrëngoi ata dhe 
tha: “Kjo është koprracia që ka përmendur All’llahu në Librin e Tij.”. 
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Pastaj mori edhe një grusht tjetër me guralecë, e hapi dorën 
plotësisht, i la ata të binin në tokë dhe tha: “Ky është teprimi në 
shpenzim.”. Pastaj mori edhe një grusht të tretë me guralecë, por pa 
i shtrënguar shumë, duke i lënë disa të binin në tokë e disa të tjerë 
të mbesnin në dorën e tij dhe tha: “Kjo është maturia në shpenzim.”.1 

 Fjala “kavàm” ka kuptimin e drejtësisë, të qëndrimit të 
matur dhe të kufirit mesatar midis dy gjërave. 

 

 

Dy hulumtime 

 

1- Mënyra e ecjes së besimtarëve 
 

 Në ajetet e mësipërme lexuam se kryeultësia ishte njëra prej 
shenjave të “ibàdurr Rrahmàni” - “robve të të Gjithëfuqishmit”. 
Kryeultësia është cilësia mbizotëruese në shpirtrat e tyre dhe kjo 
duket edhe në mënyrën se si ata ecin. Është pikërisht kjo 
kryeultësi që i bën ata të dorëzohen para të Vërtetit, ndonëse disa 
mund të mendojnë se ajo tregon dobësi, pamundësi, pafuqi dhe 
dembelizëm. Padyshim që ky lloj mendimi është tepër i 
rrezikshëm. 

                                                            
1  “Usùlul Kàfij”, i cituar tekstualisht prej tefsirit “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 
29. 
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 Kryeultësia në ecje nuk tregon as dobësi, as mungesë fuqie 
e as hapa të dobët. Përkundrazi, hapat janë të matur, të sigurtë 
dhe tregojnë seriozitet e fuqi. Ky është thelbi i kryeultësisë.                                                                  
 Në jetëshkrimin e Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë se njëri prej sahabëve 
ka thënë: “S’kam parë njeri të ecë më shpejt se i Dërguari i All’llahut 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kur 
ai ecte, dukej sikur toka i mbështillej pas këmbës.”. 58F

1 
 Në një transmetim tjetër të ardhur prej Imam Sadikut në 
lidhje me interpretimin e ajetit  - “ecin nëpër tokë…”, ai ka thënë: 
“Burri ecën me cilësinë me të cilën është krijuar; as nuk nxiton e as nuk 
kapardiset.”.59F

2 
 Në një transmetim islam tregohet mënyra se si ecte Profeti 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Ai 
ecte me hapa të njëjtë (me kujdes), si të ishte mbi një vend të lagur.”.60F

3 
 Pra, i Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ecte me hapa të shpejtë, por pa 
u nxituar, sikur të ecte në një rrëpirë. 
 Sido që të jetë mënyra e ecjes, këtu qëllimi nuk është vetë 
ecja, e cila nuk është më shumë se një dritare për t’u njohur me 
gjendjen shpirtërore të njeriut, sepse me të, ajeti thekson 
depërtimin e kryeultësisë e të nënshtrimit në shpirtrat e në zemrat 
e “ibàdurr Rrahmàni” - “robve të të Gjithëmëshirshmit”. 
 
 
                                                            
1   Tefsiri “Fij Dhilàlil Kur’àn”, vëll. 6, f. 182, në interpretimin e ajetit që është 
objekt studimi. Në tefsirin e Kurtubij’jut citohet një transmetim tjetër në lidhje 
me këtë çështje, i cili është shumë i ngjashëm me atë që kemi thënë më sipër. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, 179, në interpretimin e ajetit që është objekt 
studimi. 
3 Tefsiri “Rùhul Meànij”, në interpretimin e ajetit që është objekt studimi. 
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2- Koprracia dhe teprimi në shpenzim 
 

 Në pikëpamjen e Kur’anit dhe të Islamit, teprimi është prej 
punëve të ulëta. Në shumë ajete të Kur’anit dhe në transmetime të 
shumta islame, tregohet qartë se teprimi e tejkalimi i kufirit në 
veprime, është mënyra se si vepronte Faraoni. Kështu, në ajetin 83 
të sures “Junus” thuhet: “Me të vërtetë, Faraoni ishte sundues i 
madh mbi tokë dhe ishte prej atyre që e teprojnë.”. 
 Ata që e teprojnë (në veprimet e tyre) do të jenë prej 
banorëve të Xhehennemit e të zjarrit, ashtu siç e lexojmë në ajetin 
43 të sures “Gàfir”: “Pa dyshim se ata që e teprojnë (që kanë dalë 
prej rrugës së drejtë), janë banorë të zjarrit.”. 
 Në ditët e sotme, burimet e pasurive natyrore në raport me 
shtimin e madh të popullsisë së globit nuk janë aq të shumta, sa 
njeriu të shpenzojë tepër, sepse shpenzimi i tepërt do të bëhet 
shkak që shumë njerëz të pafajshëm të privohen deri edhe për 
gjërat më elementare të jetesës. Përveç kësaj, teprimi në shpenzim 
është zakoni që shkon krah për krah me mendjemadhësinë, 
mashtrimin, vetëpëlqimin dhe largimin prej njerëzve. 
 Gjithashtu, edhe koprracia e shpenzimi më pak se ç’duhet, 
është veprim shumë i ulët dhe i dënueshëm. Në këndvështrimin e 
Njësimit të All’llahut (Teuhidit), Sunduesi i vërtetë është vetëm 
All’llahu i Lartësuar, kurse ne të gjithë jemi sundues në tokë në 
emër të Tij. Prandaj, çdo veprim që bëhet pa lejen e All’llahut, me 
të cilin nuk fitohet kënaqësia e Tij, është veprim i keq dhe i 
papranueshëm. All’llahu i Lartësuar nuk e lejon teprimin në 
shpenzim dhe as koprracinë. 
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Ajetet: 68 - 71   

 

ِينَ  َّ َع َو� َِ ِ  َ� يَۡدُعوَن  َّ ۡقُتلُوَن � ََ ََ َوَ�  ََ َم �ّلِ�  ��ّۡفَس  إَِ� ًها َءا َّ ُ  َح َّ  إِّ� �
َقِّ بِ  ۡۡ ا � ِٗ ثَا

َ
ٖۡ َ� رَِك يَۡلَق َ ََ ۡف ََ ن  َِ َۡ  ٦ َوَ� يَۡزنُوَنۚ َو ََ اُب  َ�ُ يَُ�  َٖ ََ  يَۡوَم �ۡل

ةِ  ََ ۡ �ِيُِ �ۡلقَِ�  ُۡ ِۡ ََ ٗ� َ� لِٗحا إِّ�  ٦ ُمَهانًا ۦ َو ََ �َ َٖ َِ َن وََع َِ ن تَاَب َوَءا َِ  
ُل  َبّدِ َُ ٰ�َِك  َٰ ْو

ُ
ُ ََأ َّ � َوَ�َن � ََ ت  اتِِهۡم َحَس ُ  َسّ�ِ َٔ َّ ا � َٗ َِّحي  � َٗ ُفو ََ ن ٧  َِ  تَاَب َو

 ُُ َٖ َ� لِٗحا ََِِنّ َِ ُتوُب إَِ� ۥوََع ََ   ِ َّ َتاٗ�ا � َِ  ٧  
 

“Edhe ata që përveç All’llahut nuk lusin zot tjetër dhe nuk 
vrasin njeriun që e ka ndaluar All’llahu, por (e ekzekutojnë) 
vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë; ata nuk bëjnë 
imoralitet dhe, kush i bën këto, ai gjen ndëshkim.” 

“Ditën e Kiametit atij i dyfishohet ndëshkimi dhe në ndëshkim 
mbetet përgjithmonë i përbuzur.” 

“Me përjashtim të atij që është penduar (ka bërë teube), ka 
besuar dhe ka bërë punë të mirë; të këtillëve, All’llahu të këqijat 
ua shndërron në të mira; All’llahu është Gjithëfalësi, 
Mëshirëploti.” 

“Atij që është penduar (ka bërë teube) dhe ka bërë punë të mira, 
All’llahu ia pranon pendimin dhe në të vërtetë, ai është kthyer 
tek Ai.” 
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Komentimi 

 

Studim tjetër për “robtë e të Gjithëmëshirshmit” 

 

 Cilësia e gjashtë e robve të të Gjithëmëshirshmit: Në ajetet që 
janë objekt studimi, tregohet se një cilësi tjetër e robve të të 
Gjithëmëshirshmit është adhurimi i tyre i sinqertë dhe i pastër 
vetëm për All’llahun. Ky adhurim i largon ata prej çdo forme të 
vënies shok e ortak All’llahut në adhurim, ose i mban larg prej 
adhurimit të dy zotave, apo të shumë zotave. Për këtë, All’llahu i 
Lartësuar njofton: “Edhe ata që përveç All’llahut nuk lusin zot 
tjetër.”. 

 Njësimi i All’llahut (besimi se All’llahu është Zoti Një dhe i 
Vetëm, Teuhid) ka ndikuar mbi zemrat dhe mbi jetën e tyre 
individuale e shoqërore dhe ka hequr nga mendimetdhe shpirtrat 
e tyre të gjitha errësirat e vënies shok All’llahut në adhurim 
(shirkut). 

 Cilësia e shtatë e robve të të Gjithëmëshirshmit është se ata 
janë të pastër dhe të pandotur prej gjakut të të pafajshmëve, ashtu 
siç njofton ajeti: “…dhe nuk vrasin njeriun që e ka ndaluar 
All’llahu, por (e ekzekutojnë) vetëm kur e meriton në bazë të 
drejtësisë.”.1 

                                                            
1  Përveçimi në fjalinë e mësipërme është si një term i “përveçimit zbrazës”. 
Kështu, kuptimi i këtij ajeti është: “Ata nuk e vrasin njeriun për asnjë shkak, 
sepse All’llahu e ka ndaluar vrasjen e njeriut, përveçse me të drejtë (kur e 
dënon drejtësia). 
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 Prej ajetit që është objekt studimi, mësojmë se në parim, jeta 
e të gjitha qenieve njerëzore është e ndaluar të preket. Derdhja e 
gjakut të njeriut është e ndaluar rreptësisht, përveç rasteve kur 
shkaqet e heqin këtë respekt për njeriun dhe lejojnë që ai të vritet. 

 Cilësia e tetë e robve të të Gjithëmëshirshmit është 
ndershmëria e tyre. Ata nuk ndoten kurrë me llumin e 
imoralitetit, ashtu siç njofton ajeti: “Ata nuk bëjnë imoralitet”. 

 Ata ndodhen në kryqëzimin e dy rrugëve, mosbesimit dhe 
besimit, por pa ngurruar zgjedhin besimin; ata ndodhen në 
kryqëzimin e dy rrugëve, sigurisë dhe pasigurisë në lidhje me 
jetën e njeriut, por pa ngurruar zgjedhin sigurinë; ata ndodhen në 
kryqëzimin e dy rrugëve, pastërtisë dhe ndotjes, por pa ngurruar 
zgjedhin pastërtinë. Në të vërtetë, me punën e tyre, ata përgatisin 
mjedisin e pastër prej çdo lloj forme të vënies shok All’llahut në 
adhurim (shirk), nga çdo lloj armiqësie, nga çdo lloj forme të 
prostitucionit dhe të ndotjes. 

 Për të theksuar edhe më shumë rëndësinë e këtyre punëve, 
në fund ajeti shton:  “…dhe, kush i bën këto, ai gjen ndëshkim”. 

 Fjala e ajetit “ethàmen”, në rrënjën e saj ka kuptimin e 
punëve që e pengojnë njeriun për të arritur shpërblimin. Më pas, 
kjo fjalë është përdorur edhe për të treguar çdo faj, kurse këtu ka 
kuptimin e dënimit për fajin.       

 Disa kanë thënë se fjala “ithmun”, që është rrënja e fjalës 
“ethàmen”, ka kuptimin e fajit; kurse fjala “ethàm”, ka kuptimin e 
dënimit për fajin.62F

1 Megjithatë, disa interpretues të Kur’anit i kanë 
                                                            
1  Tefsiri "Kebijr”, vëll. 24, f. 111, fundi i komentit rreth ajetit që është objekt 
studimi. 
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përmendur këto fjalë në kuptimin e shkretëtirës, ose të malit, ose 
të pusit në Xhehennem.  

 Rreth filozofisë së ndalimit kategorik të imoralitetit, kemi 
dhënë një shpjegim të detajuar në komentin e ajetit 33 të sures “El 
Isrà”. 

 Në këtë ajet të tërheq vëmendjen fakti se në fillim flitet për 
vënien shok All’llahut në adhurim (shirk), pastaj për vrasjen e 
njeriut dhe në fund për imoralitetin. Prej disa transmetimeve 
mësojmë se renditja e këtyre tri fajeve, ashtu siç kanë ardhur në 
ajetin që është objekt studimi, ka ndodhur për shkak të rëndësisë 
së tyre. 

 Transmetohet prej Ibni Mes’ùdit se ai e ka pyetur Profetin 
më të nderuar (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), se cili është faji më i madh. Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i është përgjigjur: “T’i 
bësh shok All’llahut që të ka krijuar”. Ibn Mes’udi e vazhdon 
transmetimin e tij duke thënë: “E pyeta të Dërguarin e All’llahut: Po 
pas këtij faji?”Ai m’u përgjigj: “Të vrasësh fëmijën tënd nga frika se s’ke 
me çfarë ta ushqesh”. E ka pyetur përsëri dhe ai është përgjigjur: “Të 
bësh imoralitet me gruan e fqinjit tend.”. Ndërkaq All’llahu zbriti 
ajetin që është objekt studimi e që i vërteton këto fjalë.1 

 Ndonëse në këtë hadith bëhet fjalë për një lloj të veçantë të 
vrasjes e të imoralitetit, duke marrë parasysh kuptimin e 
pakushtëzuar të ajetit, del qartë se kjo dispozitë i përfshin të gjitha 
llojet e vrasjes e të imoralitetit. Madje vetë përmbajtja e këtij 

                                                            
1  “Sahijhul Bukhàrij” dhe “Myslimi”, i cituar tekstualisht sipas tefsirit 
“Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 179, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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transmetimi është vërtetuesi më i qartë për kuptimin e fjalëve: 
vrasje dhe imoralitet. 

 Edhe ajeti vijues i grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
mbështet atë që u tha më lart, se tre llojet e fajeve janë të një  
rëndësie tepër të madhe. All’llahu, i Larti, njofton se ai që i bën 
këto mëkate do të ketë: “Ditën e Kiametit atij i dyfishohet 
ndëshkimi dhe në ndëshkim mbetet përgjithmonë i përbuzur.”. 

 Këtu lindin dy pyetje: 

 Pyetja e parë: Përse dyfishohet ndëshkimi për këtë kategori 
individësh? Përse ata nuk ndëshkohen sipas rëndësisë së fajeve të 
tyre? A përputhet dyfishimi i ndëshkimit me bazën e drejtësisë? 

 Pyetja e dytë: Këtu bëhet fjalë për ndëshkim të përjetshëm, 
ndërkohë që përjetësia këtu ka lidhje vetëm me mohuesit, pasi 
vetëm faji i parë ndër tri fajet e përmendura në këtë ajet, mohimi, 
është shkak për qëndrim të përjetshëm në ndëshkim, kurse vrasja 
e njeriut dhe imoraliteti nuk janë të tilla.  

 Përgjigje: Interpretuesit e Kur’anit kanë bërë studime të 
shumta për pyetjen e parë dhe kanë dalë në përfundimin se 
qëllimi me dyfishimin e ndëshkimit është se për çdo faj prej tre 
fajeve të përmendura në këtë ajet, do të ketë një ndëshkim më 
vehte dhe ndëshkimet si tërësi do të jenë një ndëshkim i dyfishtë. 

 Veç kësaj, ndodh që njëri prej fajeve mund të bëhet burim 
për faje të tjera; si për shembull, mohimi (kufri) çon në braktisjen e 
pretendimeve dhe në kryerjen e punëve të ndaluara rreptësisht 
(haram), por vetë ky fakt e bën të detyrueshëm dyfishimin e 
ndëshkimit të All’llahut. 
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 Bazuar mbi këtë shpjegim, disa interpretues të Kur’anit e 
kanë marrë këtë ajet si argument që vërteton bazën ligjore të 
njohur, se “mohuesit janë të obliguar si me degët, ashtu edhe me 
bazat”.  

 Për sa i përket pyetjes së dytë, mund të thuhet se disa faje 
janë aq të rënda, sa mund të bëhen shkak që njeriu të ikë nga kjo 
botë si jobesimtar. Këtë çështje e kemi trajtuar në fundin e 
komentit të ajetit 93 të sures “En Nisa”. 

 Gjithashtu, ka mundësi që dyfishimi i ndëshkimit mund të 
jetë edhe për fajin e imoralitetit, veçanërisht kur bëhet me një grua 
të martuar. 

 Ka mundësi që me fjalën “khulùd” – “përjetësi”, të 
përmendur në këtë ajet, qëllimi është për atë që i kryen këto tre 
faje së bashku, pra që mohon Zotin, që vret një njeri dhe që bën 
imoralitet. Këtë kuptim e dëshmon ajeti vijues, ku thuhet: “Me 
përjashtim të atij që është penduar (ka bërë teube), ka besuar 
dhe ka bërë punë të mire.”. 

 Disa interpretues të Kur’anit kanë marrë në konsideratë 
faktin se fjala “khulùd” - “përjetësi”, këtu ka kuptimin e kohës së 
gjatë dhe jo të përjetësisë. Gjithsesi, interpretimi i parë dhe i dytë 
mbeten më të saktët. 

 Përveç dënimeve të zakonshme, në këtë ajet përmendet 
edhe një dënim tjetër, që është përçmimi e përbuzja, pra 
ndëshkimi më i rëndë shpirtëror. Ka të ngjarë që vetë kjo fjalë të 
jetë një interpretim për çështjen e dyfishimit të ndëshkimit, 
domethënë se përveç ndëshkimit fizik, ata do të kenë edhe një 
ndëshkim shpirtëror. 
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 Siç është thënë edhe më lart, Kur’ani Famëlartë jo vetëm që 
nuk e mbyll kurrë rrugën e rikthimit për jobesimtarët e kriminelët, 
por u bën thirrje dhe i nxit ata që të pendohen. Për këtë, All’llahu, 
i Larti, në ajetin vijues thotë: “Me përjashtim të atij që është 
penduar (ka bërë teube), ka besuar dhe ka bërë punë të mire.”. 

 Ndërkohë që në ajetin paraardhës përmenden tre fajet e 
rënda, ajeti që është objekt studimi e ka lënë të hapur portën e 
pendimit (teubes) para atyre individëve fajtorë. Ky është argument 
që vërteton se çdo fajtor që pendohet, mund të rikthehet në rrugën 
e  All’llahut, me kusht që pendimi i tij të jetë i vërtetë. Shenja që 
tregon se pendimi është i vërtetë, është puna e mirë 
(kompensuese), ashtu siç ka ardhur në këtë ajet. Kërkimi i faljes 
vetëm me fjalë, ose pendimi që nuk është rrënjosur në zemër, nuk 
mund të shërbejë si argument që pendimi (teubeja) është i vërtetë. 

 Çështja më e rëndësishme në këtë ajet është shndërrimi i 
punëve të tyre të këqija në të mira. 

 

Shndërrimi i të këqijave në të mira 

 Në lidhje me këtë çështje ka interpretime të shumta, të cilat 
mund të përmblidhen të gjitha si më poshtë: 

 a) Kur njeriu pendohet dhe beson në All’llahun, në të gjithë 
qenien e tij ndodhin ndryshime. Për shkak të kësaj përmbysjeje të 
brendshme, në të ardhmen punët e tij të këqija shndërrohen në 
punë të mira; për shembull, ai që ka vrarë një njeri padrejtësisht, 
në të ardhmen mund të marrë në mbrojtje persona që u është bërë 
padrejtësi, duke iu kundërvënë atyre që bëjnë padrejtësi; ose në 
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rastin kur një njeri i pamoralshëm bëhet i ndershëm dhe i pastër. 
Këtë mbarësi të All’llahut, njeriu e arrin vetën nën hijen e besimit 
e të pendimit të sinqertë. 

 b) All’llahu i Lartësuar me butësinë, bujarinë, mirësinë dhe 
të mirat që Ai jep, pas pendimit të sinqertë, i shlyen punët e këqija 
të robit dhe në vend të punëve të tyre vendos punë të mira. Në  
një transmetim të ardhur prej Ebù Dherrit lexojmë se i Dërguari i 
All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 
e tij!) ka thënë: “Në Ditën e Gjykimit, para njeriut do të shpalosen fajet 
e tij të vogla dhe do të jenë të fshehura fajet e tij të mëdha. Në atë çast, 
atij i thuhet: Filan ditë ke bërë këtë e atë. Njeriu pohon dhe nuk i mohon. 
Ai ka frikë se para tij do të shpalosen edhe fajet e mëdha, por kur 
All’llahu ka shfaqur vullnetin e Tij për të mirë ndaj atij njeriu, urdhëron: 
Në vend të çdo pune të keqe, jepini atij një të mirë! Atëherë, robi do të 
thotë: O Zot, unë kam bërë faje që këtu nuk po i shoh.”.  

 Transmetuesi i hadithit thotë: “E pashë të Dërguarin e 
All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 
e tij!) të qeshte aq shumë, saqë iu duk mishi i nofullave.” Pastaj, ai 
lexoi ajetin: “…të këtillëve All’llahu të këqijat ua shndërron në 
të mira.”. 

c) Interpretimi i tretë i fjalës “sej’jià” - “të këqijat” është se 
qëllimi nuk janë vetë punët e këqija që bën njeriu, por gjurmët e 
këqija të tyre, të cilat mbeten në zemrën e në shpirtin e tij. Por kur 
njeriu pendohet (bën teube) dhe i kthehet rrugës së besimit, këto 
gjurmë të këqija largohen prej zemrës e shpirtit të tij dhe 
shndërrohen në gjurmë punësh të mira. Ky është edhe kuptimi i 
frazës “të këqijat shndërrohen në të mira”. 
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 Midis këtyre tre interpretimeve s’ka asnjë kontradiktë, 
madje ato mund të bashkohen në kuptimin e vetëm që shprehin 
fjalët e ajetit. 

 Ajeti vijues shpjegon mënyrën e pendimit të vërtetë (et 
teubetus sahijhatu). Për këtë, All’llahu, i Larti, njofton me fjalën e 
Tij: “Ai që është penduar (ka bërë teube) dhe ka bërë punë të 
mira, All’llahu e pranon pendimin e tij dhe në të vërtetë, ai 
është kthyer tek Ai.”.64F

1 

 Pra, motiv për pendimin dhe heqjen dorë prej fajeve duhet 
të jetë nijeti (qëllimi) i sinqertë dhe kthimi tek All’llahu i 
Lartësuar.  

 Duke u bazuar mbi këtë sqarim, heqja dorë nga pijet 
dehëse, ose nga gënjeshtra, nuk duhet të ndodhë për shkak të 
dëmit të madh që ato shkaktojnë, edhe pse heqja dorë nga këto 
vese të ulëta është një veprim i mirë; por vlera e vërtetë dhe 
themelore e këtij veprimi, realizohet vetëm atëherë kur heqja dorë 
nga punët e këqija vjen prej motivit  për hir të All’llahut. 

 Disa interpretues të Kur’anit kanë përmendur edhe një 
interpretim tjetër për këtë ajet dhe kanë thënë se vetë ai është 
përgjigje për habinë që mund të shkaktojë në mendjen e disave 
përmbajtja e ajetit paraardhës, kur ata mund të pyesin: Si është e 
mundur që All’llahu i shndërron punët e këqija në të mira?!  

                                                            
1  Në gjuhën arabe, fjala e ajetit “metàben” është emër në kuptimin e foljes 
pjesore. Këtu, ajo ka kuptimin “teube” – “pendim”. Fakti se nga ana sintaksore, 
kjo fjalë ka ardhur si kundrinor i drejtë, e përforcon më shumë kuptimin e 
pendimit që shpreh fjala “metàben”. 
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Ajeti i përgjigjet edhe kësaj kategorie pyetësish, duke u thënë se 
kur njeriu kthehet plotësisht te Zoti i tij i Madhëruar, s’ka më vend 
për habitje as për këtë çështje. 

 Një interpretim i tretë për këtë ajet shpjegon se çdo njeri që 
pendohet (bën teube) për një faj që ka bërë, kthehet tek All’llahu, 
prandaj edhe shpërblimi për të nuk mund të llogaritet. 

 Edhe pse midis këtyre tre interpretimeve s’ka asnjë 
kontradiktë, interpretimi i parë mbetet më afër kuptimit që 
shprehin fjalët e ajetit. Veç kësaj, interpretimi i parë përputhet 
edhe me transmetimin e cituar në tefsirin e Ali bin Ibrahim El 
Kumij, në fundin e komentit të këtij ajeti. 
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Ajetet: 72 - 76 

 

ِينَ  َّ َهُدوَن َو� َۡ َ َ �َ  ََ واْ بِ �رّزو َّ ا �رّلۡغوِ  �َذا َم ِٗ ا ََ واْ كِ َّ ِينَ  ٧ َم َّ واْ َو� َُ  إَِذا ُذّكِ
ِينَ  ٧بَِٔاَيَ تِ ََبِّهِمۡ لَمۡ يَخَُِّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا  َّ ۡب َ�َا َو� ََ ََّنا  ََ ُقورُوَن  ََ  

َُ  وَ  �ۡ
َ
ةَ أ َّ ِّ� تَِنا قُ َّ ۡزَ� ِجَنا َوُذ

َ
ۡلَناِِۡن أ ََ ا �ۡج ًِ ا َِ ِ ََ إ ّتقِ َُ ٰ�َِك  ٧ رِۡل َٰ ْو

ُ
 ُ�َۡزۡوَن أ

ََةَ  َۡ ا �ۡلُغ ًَ ِّيٗة وََسَ�  َۡ َُلَّقۡوَن �ِيَها  واْ َو ا َصَ�ُ ََ ِ ِينَ  ٧ ب ِۡ  �ِيَهاۚ َحُسَنۡت َ� 
ا  ِٗ َقا ُِ � َو َّٗ   ٧ُمۡسَتَق

 

“(Rob të të Gjithëmëshirshmit janë) edhe ata që nuk dëshmojnë 
rrenë dhe kur kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke ruajtur 
dinjitetin e vet.” 

“Edhe ata që kur këshillohen me argumentet e Zotit të tyre, nuk 
u kthejnë shpinën si të shurdhët e të verbër.”  

“Edhe ata që thonë: O Zoti ynë, bëj që të jemi të gëzuar me 
(punën) e grave e të pasardhësve tanë dhe ne na bëj shembull 
për të devotshmit.” 

“Për shkak se duruan, të këtillë do të shpërblehen me një gradë 
të lartë (në Xhennet) dhe aty përshëndeten me selam.” 

“Aty do qëndrojnë përgjithmonë. Sa vendqëndrim dhe 
vendbanim i mirë është ai!” 
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Komentimi 

 

Shpërblimi i “ibàdurr Rrahmàni” - “robve të të 
Gjithëmëshirshmit”: 

 Në vijim të ajeteve paraardhëse, ku flitej për cilësitë e 
veçanta të “ibàdurr Rrahmàni” - “robërve të të Gjithëmëshirshmit” 
ajetet që janë objekt studimi shpjegojnë cilësi të tjera të tyre: 

         Cilësia e nëntë e robve të të Gjithëmëshirshmit është se ata 
respektojnë dhe ruajnë të drejtat e të tjerëve dhe nuk dëshmojnë 
kurrë rrenë, ashtu siç njofton ajeti i parë i këtij grupi ajetesh: 
“Edhe ata që nuk dëshmojnë rrenë.”. 

 Interpretuesit më të dëgjuar të Kur’anit e kanë komentuar 
këtë ajet në dy mënyra:  

 Disa prej tyre e kanë konsideruar fjalën e ajetit “ez’zùr” si 
“dëshmi e pavërtetë”, ashtu siç kemi thënë më lart, sepse në 
rrënjën e saj, kjo fjalë do të thotë: anim e devijim, në kuptimin që 
rrena anon nga e pavërteta dhe padrejtësia, por që të dyja janë prej 
devijimeve.  Prandaj, fjala “ez’zùr” përdoret për të treguar të gjitha 
devijimet nga e vërteta. 

 Në librat e fikhut, fjala “ez’zùr” gjendet në kapitullin 
“Dëshmitë” me të njëjtin kuptim. Dëshmia e rreme është e ndaluar 
edhe në transmetimet islame, ndonëse në disa prej tyre nuk janë 
nxjerrë argumente prej ajetit që është objekt studimi. 
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 Sipas një komentimi tjetër, fjala “esh’shuhùd” ka kuptimin 
“el hudùr” – “prani”. Pra, robtë e të Gjithëmëshirshmit nuk janë të 
pranishëm aty ku thuhen gënjeshtra e fjalë të pavërteta. 

 Në disa transmetime të ardhura me rrugën e Imamëve të 
Ehli Bejtit, fjalës “ez’zùr” – “rrenë” i jepet kuptimit të këngës, 
domethënë në mjedise ku thuren vjersha për t’u englendisur, të 
cilat këndohen të shoqëruara nën tingujt e veglave muzikore. 

 Qëllimi i këtyre transmetimeve nuk është kufizimi i 
kuptimit të gjerë të fjalës së ajetit “ez’zùr” – “rrenë” vetëm me 
këngën, sepse dihet që kënga është vetëm njëra prej elementëve 
më të dallueshëm të mjediseve të qejfit, kumarit, pijes, rrenës, 
përgojimit e të ngjashmeve me to. 

 Të dy interpretimet mund të bashkohen në një të vetëm në 
kuptimin e ajetit. Duke u bazuar mbi këtë bashkim 
interpretimesh, rezulton se robtë e të Gjithëmëshirshmit nuk 
mund të japin kurrë dëshmi të rreme, nuk janë të pranishëm në 
lokalet e qejfit, në mjediset ku bëhen punë krejtësisht të gabuara, 
sepse prania në të tilla mjedise, përveç mëkatit, është edhe 
parathënie për ndotjen e zemrave dhe të shpirtrave. 

 Cilësia e dhjetë e robve të të Gjithëmëshirshmit është se ata 
kanë qëllim pozitiv në jetë: “…dhe kur kalojnë pranë të keqes, 
kalojnë duke e ruajtur dinjitetin e vet.”. 

 Robtë e të Gjithëmëshirshmit nuk shkojnë në mjedise ku 
bëhen punë të gabuara; ata nuk ndoten me veprime të kota e me 
punë të ndaluara. Pavarësisht se fjala e ajetit “el’lagv” ka kuptimin 
e fjalëve pa vlerë, dërdëllitjeve, përrallisjeve dhe rrenave, në të 
vërtetë ajo përfshin çdo punë të paarsyeshme. Kjo tregon se robtë 
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e të Gjithëmëshirshmit ndjekin gjithmonë qëllimet e arsyeshme, 
dobisjellëse dhe konstruktive; ata largohen prej veprimeve që 
s’kanë objektiv e prej punëve të gabuara. Kur ndodh që në rrugën 
e jetës së tyre u dalin përpara të tilla punë, ata janë të detyruar të 
kalojnë pranë tyre, por nuk interesohen për to. Vetë ky 
mosinteresim është një argument që tregon se në brendësi të 
zemrës, ata nuk janë të kënaqur kur i shikojnë ato punë dhe nuk 
mund t’i miratojnë. Kështu, “ibàdurr Rrahmàni” janë të lartë, në 
kuptimin që ata nuk ndikohen as nga mjediset e shthurura e as 
nga larmia e punëve që bëhen në to. 

 Mosinteresimi i “ibàdurr Rrahmàni” - robve të të 
Gjithëmëshirshmit - për të tilla punë, tregon se ata s’kanë mundësi 
as të përballen me degjenerimin dhe as t’i ndalojnë punët e këqija. 
Përndryshe, padyshim që ata do të kishin marrë përsipër të gjitha 
përgjegjësitë mbi vete, për eliminimin e punëve të liga e të 
ndaluara. 

 Cilësia e njëmbëdhjetë e “ibàdurr Rrahmàni”- “robve të të 
Gjithëmëshirshmit” është se ata kanë sy vështrues dhe veshë që 
dëgjojnë me vëmendje kur ballafaqohen me argumentet e 
Krijuesit. Për këtë, All’llahu, i Larti, njofton: “Edhe ata që kur 
këshillohen me argumentet e Zotit të tyre, nuk ua kthejnë 
shpinën si të shurdhët e të verbër.”. 

 Qëllimi nuk është të tregohet puna e mohuesve, sepse te 
mohuesi nuk ka interesim ndaj argumenteve të All’llahut, Por 
qëllimi këtu janë hipokritët (munafikët) ose myslimanët 
sipërfaqësorë, të cilët i shikojnë argumentet e All’llahut me sy e 
me veshë të mbyllur, pa menduar në të vërtetat që shprehin ato 
dhe pa u thelluar në kuptimin e tyre; ata nuk e njohin atë çfarë ka 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

143 

për qëllim All’llahu, pra nuk meditojnë mbi atë ç’ka panë e 
dëgjuan, që nëpërmjet tyre të udhëzohen. 

 Të fshehtat e rrugës së All’llahut nuk mund të shihen e të 
dëgjohen symbyllur e me veshë të taposur, sepse veshi që dëgjon 
mirë dhe syri që vështron me imtësi, janë të domosdoshëm për të 
ecur në atë rrugë (d.m.th. syri që shikon në brendësinë e në 
thellësinë e sendeve dhe veshi që dëgjon mirë përmbajtjen e 
urtësisë). 

 Po të mendojmë me kujdes, do të kuptojmë se dëmi që vjen 
prej kësaj shtrese që i ndjek argumentet e All’llahut me sy që 
s’vështrojnë e me veshë të mbyllur, nuk është më i vogël se ai i 
armiqve që e sulmojnë bazën e ligjit të All’llahut me ndërgjegje e 
në mënyrë të vazhdueshme. Madje, dëmi që sjellin ata që i 
shikojnë argumentet e All’llahut në mënyrë sipërfaqësore, disa 
herë mund të jetë shumë më i madh sesa dëmi që mund të vijë 
prej armiqve. 

 Kontakti i ndërgjegjshëm me fenë e All’llahut është ndihma 
themelore për rezistencë, për qëndrueshmëri e për vendosmëri, 
sepse është e lehtë të mashtrohet ai që e sheh fenë vetëm nga ana e 
jashtme. Duke e devijuar këtë njeri, e devijon atë nga linja 
origjinale e fesë. Pastaj ky i devijuar kalon lehtë në rrugën e 
mohimit dhe bie në rrugën e humbur e të mosbesimit. 

 Kjo kategori individësh bëhet një vegël në duart e armiqve 
dhe një llokëm që djajtë e gëlltisin me kënaqësi. Vetëm besimtarët 
që mendojnë, që vështrojnë, që dëgjojnë e që i sistemojnë punët e 
tyre në përputhje me udhëzimin e argumenteve të All’llahut, janë 
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si një mal i patundur dhe nuk mund të jenë kurrë lodra në dorën e 
këtij apo të atij. 

 Në një transmetim të ardhur prej Ebu Besijrit, ai tregon: “E 
pyeta Ebu Abdullahun (Imam Sadikun) për fjalën e All’llahut: 
‘Edhe ata që kur këshillohen me argumentet e Zotit të tyre, nuk 
ua kthejnë shpinën si të shurdhët e të verbër’, dhe ai më tha se 
bëhet fjalë për ata që vështrojnë dhe nuk janë mosbesues”.1 

 Cilësia e dymbëdhjetë e “ibàdurr Rrahmàn” – “robve të të 
Gjithëmëshirshmit” është se ata besojnë në All’llahun, Zotin Një 
dhe të Vetëm (Teuhid). Kjo cilësi e besimtarëve të vërtetë 
konkretizohet në mënyrë të veçantë në kujdesin që ata kanë për 
edukimin e fëmijëve e të familjeve të tyre, në përgjegjësinë e 
madhe që ndjejnë ndaj fëmijëve e pjesëtarëve të tjerë të familjes. 
All’llahu, i Larti, njofton për këtë cilësi të robve të të 
Gjithëmëshirshmit me fjalën e Tij: “Edhe ata që thonë: O Zoti ynë, 
bëj që të jemi të gëzuar me (punën) e grave e pasardhësve 
tanë…”. 

 Qëllimi nuk është që ata të rrinë në një qoshe dhe të 
përkushtohen vetëm në lutje. Jo! Lutja e “ibàdurr Rrahmàni” – 
“robve të të Gjithëmëshirshmit” për fëmijët e për gratë e veta, tregon 
dashurinë e madhe që kanë ata për këto punë dhe shfaq 
seriozitetin e punën e tyre të pandërprerë. 

 Individë të tillë nuk lënë asgjë mangët në edukimin e 
fëmijëve e të grave të tyre, për t’u mësuar atyre bazat dhe rregullat 
e Islamit. Ata u mësojnë fëmijëve e grave të tyre rrugët e së 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4. f. 43. 
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vërtetës dhe të drejtësisë deri aty ku ata kanë fuqi e mundësi dhe 
më pas, ata i luten All’llahut dhe i kërkojnë Atij mbarësi.  

 Si bazë, lutja e vërtetë duhet të jetë në këtë formë: punë aq 
sa është mundësia dhe lutje jashtë kufirit të fuqisë e të mundësisë. 

 Shprehja e ajetit “kurr’rretu a’junin”, ka kuptimin e diçkaje 
që sjell gëzim. Ajo është nxjerrë prej fjalës “karr” që ka kuptimin: i 
ftohtë, i freskët. Siç dihet dhe siç janë shprehur shumica e 
interpretuesve të Kur’anit, loti që del nga dashuria dhe nga 
gëzimi, është i ftohtë, kurse loti që del nga hidhërimi e zemërimi 
është i nxehtë. Bazuar mbi këtë shpjegim, shprehja e ajetit 
“kurr’rretu a’junin” ka kuptimin e një sendi që shkakton ftohjen e 
syrit të njeriut, pra loti i dashurisë që del prej syve të tij. Kjo fjalë 
është një metaforë për të shprehur gëzimin e kënaqësinë.66F

1 

 Edukimi i fëmijëve dhe udhëzimi i grave, si dhe 
përgjegjësia e prindërve ndaj fëmijëve të tyre, është prej çështjeve 
më të rëndësishme që Kur’ani e thekson në mënyrë të veçantë. Për 
këtë do të flasim në mënyrë të detajuar gjatë komentit të ajetit 6 të 
sures “Et Tahrim”. 

 Cilësia e trembëdhjetë e “ibàdurr Rrahmàn” – “robve të të 
Gjithëmëshirshmit” është se ata nuk kënaqen asnjëherë që janë në 
rrugën e të Vërtetit; ata synojnë më shumë; ata duan që në këtë 
rrugë të jenë shembull e model për t’u ndjekur prej besimtarëve; 
ata luten që t’u bëjnë thirrje njerëzve për në rrugën e të Vërtetit. 
                                                            
1 Këtë thënie e dëshmon edhe vjersha që ka cituar Kurtubij në tefsirin e tij prej 
disa poetëve arabë: 

Dhe sa të ftohta ajo ngrohu dje 
dhe sa sy ftohën lotët që rrodhën. 

 



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

146 

 Robtë e të Gjithëmëshirshmit nuk janë si asketët që 
qëndrojnë në ndonjë qoshe. Ata nuk shqetësohen për ta shpëtuar 
veten nga mbytja. Jo! Ata punojnë vetëm për të shpëtuar të 
mbyturit. 

 Prandaj edhe në fundin e ajetit, në vijim të lutjes së tyre, ata 
thonë: “dhe ne na bëj shembull për të devotshmit”. 

 Me këto cilësi, “ibàdurr Rrahmàni”- “robtë e të 
Gjithëmëshirshmit” nuk luten për të qenë në pozitën e të 
mëdhenjve të rrezikshëm. Jo! Me ato cilësi, ata përgatisin shkaqet 
e madhështisë, për të qenë shembull për të tjerët. Puna e tyre është 
shumë e lodhshme, është një punë që kryhet në kushte të rënda e 
të vështira. 

 Në këto ajete, Kur’ani Famëlartë nuk përmend cilësitë e të 
gjithë besimtarëve, por cilësitë e besimtarëve më të dalluar, të 
atyre që janë në vijën e parë; përmend ata individë, të cilët janë 
emërtuar si “ibàdurr Rrahmàni” – “robtë e të Gjithëmëshirshmit”. 
Mëshira e përgjithshme e All’llahut i përfshin të gjithë njerëzit, 
por për ata, kjo mëshirë është më shumë, sepse dituria, mendimet, 
shpjegimet që ata japin, pena e fjala e tyre, pasuria dhe kapacitetet 
e tyre, janë në shërbim të pandërprerë për të udhëzuar në rrugën e 
All’llahut. 

 Të tillë besimtarë janë modeli i njeriut të plotësuar dhe 
shembulli për t’u ndjekur nga e gjithë shoqëria njerëzore. 

 Besimtarët e tillë janë shembull për të devotshmit. 

 Ata janë fanarë ndriçues në det e në shkretëtirë; i ftojnë ata 
që kanë humbur rrugën e drejtë, që t’i shpëtojnë mbytjes.  
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 Disa interpretues të Kur’anit kanë dalë në përfundimin se 
kërkimi i kryesisë morale e shpirtërore nuk është veprim i 
qortueshëm, por një veprim që duhet bërë.67F

1 

 Në këtë ajet tërheq vëmendjen fjala “imàm”, që ka 
kuptimin: model e shembull për t’u ndjekur. Kjo fjalë është në 
numrin njëjës, por në të vërtetë tregon numrin shumës, ashtu siç 
ka ardhur edhe në këtë ajet.  

 All’llahu, i Larti, thekson se “ibàdurr Rrahmàni”- “robtë e të 
Gjithëmëshirshmit” kanë këto karakteristika të veçanta dhe janë si 
yje të vegjël. Shpërblimi i All’llahut për ta do të jetë: “Për shkak se 
duruan, të këtillë do të shpërblehen me një gradë të lartë (në 
Xhen’net).”. 

 Fjala e ajetit “el gurfete” ka kuptimin e ngritjes lart të një 
sendi dhe marrjen e tij; gjithashtu, fjala “gurfetun” përdoret për 
marrjen e ujit me dorë, kur njeriu merr një dorë ujë prej burimit 
për të pirë. Kjo fjalë është përdorur edhe për të treguar pjesën e 
lartë të ndërtesës dhe banesat e klasave të larta. Këtu, ajo është një 
metaforë që tregon gradën më të lartë të Xhennetit. 

 Robtë e të Gjithëmëshirshmit që kanë këto cilësi, janë në 
radhën e parë të besimtarëve. Për rrjedhojë, edhe shpërblimi për ta 
duhet të jetë në gradën më të lartë. 

 Në këtë ajet, All’llahu thotë se atyre u është dhënë kjo 
pozitë e lartë, për shkak se ata punuan me durim dhe mbajtën 
qëndrime të drejta në rrugën e All’llahut. Madje ka mundësi që 
kjo të jetë edhe një cilësi më shumë për ta, por që në të vërtetë nuk 

                                                            
1 Lexo tefsirin e Kurtubijut dhe tefsirin "Kebijr”, vëll 24, f. 115. 
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është një cilësi e re, pasi përmbajtja e saj përputhet plotësisht me të 
gjitha cilësitë e përmendura më lart. Ndryshe, a mund të 
mendohet se adhurimi i Krijuesit, përballja me tiranët, dëshirat, 
heqja dorë prej dëshmisë së rreme, kryeultësia, nënshtrimi i plotë 
në rrugën e All’llahut dhe të tjera cilësi të tyre, do të bëheshin 
realitet pa durimin dhe pa qëndrimet e drejta? 

 Ky shpjegim i sjell çdo njeriu ndërmend fjalën e njohur të 
prijësit të besimtarëve, Imam Aliut, në lidhje me durimin: “Durimi 
është prej besimit, ashtu siç është koka prej trupit; trupi qëndron për 
shkak se qëndron koka. Kjo tregon se komanda e të gjitha gjymtyrëve të 
trupit është e përqendruar në trurin e njeriut.”. 

 Duke u bazuar mbi këtë shpjegim, durimi këtu ka një 
kuptim shumë të gjerë dhe përfshin: mbajtjen e barrës së 
përgjegjësisë, qëndrimin përballë vështirësive në rrugën e të 
Vërtetit, luftën e përballjen me kundërshtarët dhe qëndrimin e 
prerë para të gjitha veprimeve që çojnë në faje. Në disa 
transmetime, durimi shpjegohet me përballimin e varfërisë, por 
ky shpjegim është në vazhdën e sqarimit të mëtejshëm të tij.  

 Në vijim të ajetit, All’llahu, i Larti, shton: “…dhe aty 
përshëndeten me selam.”. 

 Banorët e Xhennetit përshëndesin njëri-tjetrin, melekët i 
përshëndesin ata me selam dhe mbi të gjitha, All’llahu Vetë i 
përshëndet ata me selam, ashtu siç e lexojmë në ajetin 58 të sures 
“Jasin”: “Selam dhe fjalë prej Zotit, Mëshirëplotit.”.  

Gjithashtu, përshëndetjen me “selam” të banorëve të Xhennetit e 
lexojmë edhe në ajetet 23 dhe 24 të sures “Er Rad”: “Melekët do të 
hyjnë tek ata nga secila portë” dhe “Paqe e shpëtim për ju!”. 
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 A kanë të njëjtin kuptim dy fjalët e fundit të ajetit që është 
objekt studimi “tehij’jeten” dhe “selàmen” – “përshëndeten me 
selam”? 

Në lidhje me këtë çështje ka shumë thënie në mesin e 
interpretuesve të Kur’anit, por duke patur parasysh se në rrënjën 
e saj, fjala “tehij’jeten” ka kuptimin e lutjes për jetën e tjetrit, 
atëherë edhe fjala “selàmen” në rrënjën e saj “selàmetun”, ka 
gjithashtu të njëjtin kuptim. 

 Duke u bazuar mbi këtë shpjegim, fjala e parë “tehij’jeten” 
ka kuptimin e kërkimit të jetës për bashkëbiseduesin, kurse fjala e 
dytë “selàmen” është lutje në kuptimin e kërkimit të jetës së 
shoqëruar me shpëtim. Disa herë, këto dy fjalë vijnë në një kuptim 
të vetëm. 

 Në traditën e arabëve, fjala e ajetit “tehij’jeten” ka një 
kuptim shumë të gjerë dhe përfshin të gjitha fjalët e mira e të 
gëzueshme që thuhen gjatë takimit me të tjerët. Përshëndetja me 
këto fjalë bëhet shkak për të përcjellë te bashkëbiseduesi gëzim, 
respekt dhe dashurinë e ndërsjellë. 

 Në ajetin e fundit të këtij grupi ajetesh, All’llahu, i  Larti, 
njofton: “Aty do qëndrojnë përgjithmonë, sa vendqëndrim dhe 
vendbanim i mirë është ai.”. 
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Ajeti: 77 

 

 ٖۡ ۢ� قُ َِ ۡ�ُتۡم َََسۡوَف يَُ�وُن رَِزا ّٖ ِ رَۡوَ� ُدَ�ُُُٓ�ۡمۖ َ�َقۡد َك ّّ ََ َبُؤاْ بُِ�ۡم  َۡ ََ ا  َِ  ٧  
 

“Thuaj: Zoti im nuk do të kujdesej për ju sikur të mos ishte 
lutja juaj, por ju përgënjeshtruat, prandaj dënimi do të jetë i 
pandërprerë.” 

 

 

Komentimi 

 

Sikur të mos ishte lutja juaj, s’do të kishit asnjë vlerë 

 Ky ajet, që është ajeti i fundit i sures “El Furkàn”, ka ardhur 
si përmbledhje e të gjithë sures dhe e studimeve për cilësitë e 
“ibàdurr Rrahmàni” – “robve të të Gjithëmëshirshmit” që u 
përmendën në ajetet e mësipërme. Në këtë ajet, All’llahu, i Larti, i 
flet drejtpërdrejt Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!) dhe e urdhëron: “Thuaj, Zoti im nuk do të 
kujdesej për ju sikur të mos ishte lutja juaj.”. 

 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “ja'beu” ka kuptimin e peshës. 
Duke u bazuar mbi këtë shpjegim, kuptimi i fjalës është: nuk 
interesohet, nuk kujdeset. 
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 Për interpretimin e kuptimit të fjalës “duàu” – “lutje”, janë 
përmendur mundësi të shumta, por në të gjitha këto interpretime, 
kuptimi është i njëjti.  

 Disa kanë thënë se fjala “duàu” shpreh kuptimin e njohur 
që ka fjala “lutje”. 

 Disa të tjerë e kanë interpretuar në kuptimin e besimit 
(iman). 

 Të tjerë kanë thënë se ka kuptimin e adhurimit dhe të 
Njësimit të All’llahut (All’llahu është Zoti Një dhe i Vetëm). 

 Disa të tjerë e kanë interpretuar në kuptimin e falënderimit. 

 Disa të tjerë kanë thënë se ka kuptimin e nënshtrimit e të 
përuljes së plotë ndaj All’llahut në rastet e sprovave të rënda. 

 Megjithatë, baza e të gjitha këtyre interpretimeve mbetet 
besimi (imani) dhe Teuhidi (besimi se All’llahu është Zoti Një dhe i 
Vetëm). 

 Duke u bazuar mbi këtë shpjegim, kuptimi i frazës së këtij 
ajeti do të ishte: Vepra që u jep juve peshë e vlerë tek All’llahu, 
është besimi në All’llahun, Njësimi i Tij dhe robëria juaj ndaj Tij. 

 Në vijim të ajetit, All’llahu, i Larti, shton: “por ju 
përgënjeshtruat, prandaj dënimi do të jetë i pandërprerë.”. 

 Mund të mendohet se ka kontradiktë në mes të fillimit dhe 
fundit të ajetit, ose më e pakta, që nuk dallohet lidhja midis tyre. 
Por nëse do të shikojmë pak me më shumë imtësi, do të bëhet e 
qartë se qëllimi është që atyre t’u thuhet: Më përpara, ju i 
përgënjeshtruat argumentet e All’llahut dhe Profetët e Tij. Nëse 
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nuk ktheheni tek All’llahu, nëse nuk ndiqni rrugën e besimit në 
All’llahun dhe nëse nuk adhuroni vetëm Atë, atëherë jo vetëm që 
nuk do të keni asnjë vlerë e asnjë pozitë tek All’llahu, por për 
shkak të përgënjeshtrimit tuaj, do të jeni të rrethuar nga të gjitha 
anët me dënime.1 

 Prej dëshmuesve të qartë që e vërtetojnë këtë interpretim, 
është transmetimi i cituar nga Imam Bàkiri, të cilit kur i është bërë 
pyetja: “A është më mirë të lexohet sa më shumë Kur’an, apo të 

                                                            
1  Ky ajet ka qenë objekt diskutimesh të shumta në mesin e interpretuesve të 
Kur’anit, por ajo që kemi cituar për komentin e tij, është interpretimi më i qartë 
që kanë bërë një grup interpretuesish të dëgjuar. Gjithashtu, për këtë ajet është 
përmendur edhe interpretimi vijues: “All’llahu nuk kujdeset për ju, për shkak 
se ju i përgënjeshtruat argumentet e All’llahut, megjithatë Ai u bën thirrje të 
besoni. Në përputhje me këtë interpretim, përemri i vetës së dytë në numrin 
shumës “kum” bashkëngjitur në fjalën e ajetit “duàukum” – “lutja juaj”, duhet t’i 
referohet fjalës së ajetit “rab’bij” – “Zoti im” por duke u bazuar në interpretimin 
që zgjodhëm, përemri u referohet lutësve.  
 Ka edhe një interpretim të tretë të këtij ajeti, sipas të cilit qëllimi është 
që njerëzve t’u bëhet e qartë dhe t’u thuhet: O njerëz, shumë herë keni ndjekur 
rrugën e përgënjeshtrimit, prandaj ju tek All’llahu nuk peshoni asgjë dhe s’keni 
asnjë vlerë, por bëheni me vlerë për shkak të asaj pakice që janë “ibàdurr 
Rrahmàni” – “robtë e të Gjithëmëshirshmit” të cilët i drejtohen vetëm All’llahut 
dhe i luten vetëm Atij me përkushtim e me sinqeritet. (Nëse ky interpretim do 
të ishte i saktë nga ana e kuptimit dhe e përmbajtjes, nuk është në përputhje me 
fjalët e ajetit, sepse përemri në vetën e dytë, në numrin shumës “kum” në fjalën 
“duàukum” – “lutjen tuaj”, si dhe përemri në vetën e dytë, në numrin shumës 
“tum” – “ju”, në fjalën e ajetit “kedh’dhebtum”– “përgënjeshtruat”, duket qartë se i 
referohet vetëm një shtrese. 
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bëhen lutje?”, ai është përgjigjur: “Të bëhen sa më shumë lutje!”, 
dhe ka lexuar më pas ajetin në fjalë. 69F

1 

 

 

Hulumtim 

 

Lutja është rrugë për përmirësimin e vetvetes dhe për 
njohjen e All’llahut 

 Lutjes i është kushtuar një vëmendje shumë e madhe në 
ajetet e Kur’anit dhe në hadithet e transmetimet islame. Ajeti që 
është objekt studimi shërben si model për këtë kuptim. Por disa 
njerëz, në fillim e kanë shumë të vështirë të pranojnë përparësinë e 
lutjes dhe thonë se ajo është gjëja më e lehtë dhe të gjithë mund të 
luten; ose mund të thonë se lutja është çështje e atyre që kanë 
shumë punë, ose që ajo është një punë e parëndësishme. 

 Këto vlerësime kanë lidhje me faktin se ata mendojnë se 
lutja nuk ka asnjë kusht, por në fakt ajo ka kushtet e saj të veçanta. 
Lutja ndikon në përmirësimin e vetvetes dhe në forcimin e lidhjes 
dhe të afrimit ndërmjet All’llahut dhe njeriut sipas kushteve të 
mëposhtme: 

                                                            
1  Tefsiri “Es’sàfij”, fundi i ajetit që është objekt studimi. Për këtë transmetim 
janë cituar interpretime të shumta me një ndryshim të vogël. Gjithashtu, janë 
cituar edhe transmetime të tjera që vërtetojnë interpretimin e mësipërm; disa 
prej tyre janë cituar prej librit “Emàlij” të shejhut Et Tùsij dhe disa të tjera prej 
tefsirit të Ali bin Ibrahimit në interpretimin e këtij ajeti. 
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Kushti i parë i lutjes është njohja e atij të cilit i lutesh 
(All’llahut). 

 Kushti i dytë është nxjerrja e çdo gjëje prej zemrës dhe 
përgatitja e shpirtit për t’iu lutur të Gjithëfuqishmit, të Lartit. Edhe 
në jetën e përditshme, kur njeriu shkon në një takim, duhet të jetë i 
përgatitur për të. 

 Kushti i tretë i lutjes është arritja e miratimit të atij që njeriu i 
lutet, miratim pa të cilin nuk mund të pritet ndikimi i lutjes. 

 Kushti i katërt për pranimin e lutjes është se njeriu jo vetëm 
që duhet të përdorë të gjitha fuqitë dhe mundësitë për të punuar, 
por duhet që punën ta kryejë me seriozitet. Për të tjerat që s’ka as 
fuqi e as mundësi, le të ngrejë duart, t’i drejtohet të 
Gjithëpushtetshmit me zemër të hapur dhe le të kërkojë vetëm 
prej Atij. 

 Në transmetimet islame thuhet qartë se kur njeriu nuk 
punon ashtu siç duhet, por vetëm lutet pa bërë atë që duhet të 
bëjë, lutja e tij nuk do të gjejë përgjigje. 

Përveç kësaj, lutja është mjet për të njohur All’llahun, 
cilësitë e Tij të larta e të plotësuara. Në të njëjtën kohë, lutja është 
edhe një mjet për t’u penduar për një faj të kryer, është mjet për të 
pastruar shpirtin. Ajo është edhe mjet për të bërë punë të mira, për 
të luftuar në rrugën e All’llahut, për të studiuar dhe për të punuar 
brenda mundësive që ka njeriu. 

 Në hadithet e në transmetimet islame gjejmë shprehje 
brilante në lidhje me lutjen, por ato  mund të kuptohen vetëm nën 
dritën e asaj që shpjeguam më lart. 
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 Në një hadith të ardhur prej Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë se ai ka thënë:  
“Lutja është arma e besimtarit, shtylla e fesë, drita e qiejve dhe e tokës.”70F

1  

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Aliut lexojmë fjalën 
e tij: “Lutja është çelësi i suksesit, çelësi i shpëtimit. Lutja më e mirë 
është ajo që del nga një zemër e pastër, e cila ruhet prej mëkateve.”. 71F

2 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut, lexojmë: 
“Lutja depërton më shumë sesa maja e shpatës.”. 72F

3 

 Në jetën e njeriut ndodhin aksidente e fatkeqësi që i 
shkaktojnë atij hidhërime, të cilat burojnë nga shkaqe të dukshme. 
Lutja i mundëson atij që të shikojë shpresën e fitores. Ajo e 
ndihmon të përballojë fatkeqësinë e humbjen e shpresës. 

Në raste gjendjesh të rënda e të lodhshme, lutja i jep njeriut 
forcë, e mbush me shpresë e me siguri. 

 Një studim të detajuar rreth çështjes së lutjes, filozofisë, 
kushteve dhe rezultateve të saj, e kemi paraqitur në këtë tefsir te 
komenti i ajetit 186 të sures “El Bekare”. 

 

 O Zoti ynë, na bëj prej robve të Tu të afërt e na mëshiro me 
mbarësinë e me cilësitë e “ibàdurr Rrrahmàni” – “robve të të 
Gjithëmëshirshmit”! 

                                                            
1  “Usùlul Kàfij”, vëll. 2, f. 468; pjesa: “Lutjet”, kapitulli: “Lutja është arma e 
besimtarit”. 
2 Burimi i mësipërm. 
3 Burimi i mësipërm. 
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 O Zoti ynë, na i hap portat e lutjes dhe bëje lutjen shkak, që ne ta 
vlerësojmë veten para madhështisë Tënde! 

 O Zoti ynë, na dhuro mirësi me lutjet që bëjmë para madhërisë 
Tënde dhe mos na privo nga përgjigjja e tyre! 

 O Zoti ynë, vetëm Ti je i Plotfuqishmi që i pranon lutjet tona! 
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Sure Esh SHUARÀ 
E zbritur në Mekë, 227 ajete 
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Përmbajtja e sures  

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit Famëlartë pohohet 
se, me përjashtim të katër ajeteve të fundit1, të gjitha ajetet e tjera 
të kësaj sureje kanë zbritur në Mekë. 

 Përmbajtja e ajeteve të kësaj sureje është në përputhje me 
atë të ajeteve të sureve të tjera të zbritura në Mekë. Këto janë prej 
sureve që kanë zbritur në fillimet e thirrjes islame dhe kryesisht 
shpjegojnë bazat e besimit, Njësimin e All’llahut (All’llahu është 
Zoti Një dhe i Vetëm) – Teuhidin – Ringjalljen pas vdekjes, thirrjen 
e Profetëve dhe rëndësinë e madhe të Kur’anit Famëlartë. 

 Të gjitha temat e sures “Esh Shuarà” trajtojnë çështjet e 
lartpërmendura. 

 Përmbajtja e kësaj sureje mund të paraqitet shkurtimisht në 
disa pjesë: 

 Pjesa e parë: Kjo sure fillon me shkronja të ndara, pas të 
cilave flitet për madhështinë e Kur’anit. Në të kurajohet dhe 
përgëzohet Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) në përballjen me këmbënguljen e adhuruesve të 
idhujve, theksohen disa argumente që vërtetojnë Njësimin e 
All’llahut (Teuhid) dhe tregohen disa prej cilësive të larta të 
All’llahut të Lartësuar.  

 Pjesa e dytë: Këtu flitet për anë të shumta të veprimtarisë së 
shtatë Profetëve të mëdhenj, tregohet përballja që ata patën me 
                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7 f. 182; tefsiri "Kebijr”, vëll. 24, f. 118; tefsiri i 
Kurtibij’jit; në tefsirin “Et Tibjàn” thuhet se në Mekë nuk kanë zbritur pesë ajete 
të kësaj sureje. Kurse disa interpretues të tjerë të Kur’anit, si dijetari poliedrik Et 
Tabàtàij, në tefsirin e tij “El Mijzàn”, nuk pranon asnjë përjashtim. 
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popujt e vet dhe flitet për mendjemadhësinë e kokëfortësinë e 
idhujtarëve në kundërshtimin e Profetëve. Gjithashtu, aty flitet në 
mënyrë të veçantë për disa Profetë, siç është për shembull, tregimi 
për Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të dhe!) dhe përballja e tij me 
Faraonin. Në tregimet e tjera të kësaj sureje, që trajtojnë ndodhitë e 
Profetëve të tjerë, flitet më shkurt, siç janë për shembull, tregimet 
për Ibrahimin, Nuhun, Hudin, Salihun, Lutin dhe Shuajbin (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi ta).  

 Në këtë pjesë theksohet në mënyrë të veçantë, logjika e 
dobët e adhuruesve të idhujve, logjikë kjo e përzier me fanatizmin 
e tribusë, që ka qenë karakteristikë në çdo shekull e në çdo kohë 
në përballjen me Profetët e All’llahut dhe që ngjason me logjikën e 
adhuruesve të idhujve të kohës së Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Profeti (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por edhe 
besimtarët e parë gëzoheshin kur mësonin prej këtyre ajeteve 
historinë e kësaj kategorie njerëzish dhe logjikën e tyre, prandaj 
nuk ndikoheshin prej logjikës së adhuruesve të idhujve. Ata nuk 
shfaqën shenja dobësie dhe nuk i lejuan vetes që dobësia të gjente 
rrugë depërtimi në shpirtrat e tyre. 

 Në këtë pjesë të sures flitet në mënyrë të veçantë por të 
përmbledhur, për fyerjet e shumta, për ndëshkimet e rënda dhe 
për sprovat e vështira, nëpër të cilat kaluan popujt e mëparshëm. 
Në të vërtetë, njoftimi për përfundimin e keq që patën popujt e 
përmendur në këtë sure të Kur’anit Famëlartë, janë kërcënim i 
drejtpërdrejtë për armiqtë e Profetit të Islamit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 
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 Pjesa e tretë mund të quhet përmbledhje e dy pjesëve të 
para. Në të flitet për Profetin e Islamit (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për madhështinë e Kur’anit 
dhe për përgënjeshtrimin e adhuruesve të idhujve. Gjithashtu, aty 
flitet edhe për urdhrat që merrte Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për mënyrën e thirrjes 
dhe të bashkëpunimit me besimtarët. Kjo sure mbyllet me një 
përgëzim për besimtarët e sinqertë dhe me një kërcënim të ashpër 
për mohuesit mizorë.  

 Emri i sures është marrë prej grupit të ajeteve të fundit të 
saj, që flasin për poetët “esh’shuarà” jobesimtarë. 

 Kjo sure ka edhe një të veçantë që ngjall interes. Ajo është 
surja me më shumë ajete ndër të gjitha suret e Kur’anit pas sures 
“El Bekare”, edhe pse ka më pak fjalë se suret e gjata. 

 

Mirësia e sures “Esh Shuara’” 

 Në një hadith të ardhur prej të Dërguarit të Islamit (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ku flitet 
për rëndësinë e madhe të leximit të kësaj sureje, lexojmë: “Kush 
lexon suren “Esh Shuarà”, ka shpërblim aq sa ç’është numri i atyre që i 
besuan Nuhut dhe i atyre që e përgënjeshtruan atë, si dhe sa numri i 
atyre që besuan dhe përgënjeshtruan Hudin, Shuajbin, Salihun e 
Ibrahimin. Gjithashtu, ai ka shpërblim aq sa ç’është numri i atyre që 
përgënjeshtruan Isain dhe i atyre që besuan Muhammedin.”.1(1) 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7. f. 183, fillimi i sures “Esh Shuarà”. 
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 Ky shpërblim nuk mund të arrihet vetëm me leximin 
mekanik të kësaj sureje, por duhet që lexuesi të mendojë rreth 
kuptimit të ajeteve të saj dhe të punojë sipas përmbajtjes së tyre. 
Për mirësitë e sures “Esh Shuarà” flitet në shumë transmetime 
islame, ku tregohet qartë se leximi është si një parathënie për 
mendimin. Pas këtij të fundit vjen vendosmëria e puna, për të cilat 
kemi folur më lart. 

 Këtë kuptim e përforcojnë vetë fjalët e hadithit të 
mësipërm, të cilat tregojnë se që të arrihen të mirat me aq sa është 
numri i atyre që kanë besuar dhe që kanë përgënjeshtruar 
Profetët, duhet që në radhë të parë, personi të jetë vetë prej atyre 
që janë besimtarë të vërtetë, të jetë prej atyre që nuk bëjnë punë të 
ndaluara, por që qëndrojnë larg prej rrugëve dhe fjalëve të 
përgënjeshtruesve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

162 

Ajetet: 1 - 6 

�  ِ َّ � �َّ َِّحيمِ  �ر   �ر
 

َِ  �ۡلِكَ� بِ  تِۡلَك َءاَ� ُت  ١ طٓسمٓ  بِ َُ
ۡ ّلَك  ٢ �ر ََ ّ� يَُ�ونُواْ لَ

َ
ّٗۡفَسَك َ ع   ِِ  َٰ  

 ََ ِِنِ َِن إِن ٣ُمۡؤ ِّ ِۡل َعلَۡيِهم  ّ�َُٗ  
ۡ
أ ََ ّ آءِ  � ََ ََ ُقُهۡم رََها �رّس ۡع

َ
ّلۡت أ ََ  َءايَٗة َ�

 ََ َِ ِِ ا ٤َ�  َِ َِن َو ِّ ِن ذِۡكَ   ِّ �ِيِهم 
ۡ
َّ� يَأ ََ �ر َِ َِ َۡ ُِ  ُُ ٍ  إِّ� َ�نُواْ َ�ۡن َۡد

َُ  
ا َ�نُواْ بُِِ َ�َقدۡ  ٥ َِ ُؤاْ  ٰ ََ �

َ
�ِيِهۡم أ
ۡ
بُواْ َََسَيأ ّٖ   ٦ ََۡسَتۡهزُِءوَن ۦ َك

 

Me emrin e të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 

“Tà, Sijn Mijm.” 

“Këto janë argumente të librit të qartë (Kur’anit).” 

“Mos do të shkatërrosh veten tënde që ata nuk besojnë?” 

“Sikur Ne të donim, do të zbrisnim një argument (mrekulli) prej 
qiellit dhe qafat e tyre do të përuleshin para atij (argumenti).” 

 “S’ka ndonjë këshillë të re që u vjen atyre prej të 
Gjithëmëshirshmit, që ata të mos ia kthejnë shpinën.” 

“Me të vërtetë, ata përgënjeshtruan, por shumë shpejt atyre do 
t’u vijë njoftimi për atë me të cilën ata talleshin.” 
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Komentimi 

 

Ata ia kthejnë shpinën çdo këshille të re 

Në fillim të kësaj sureje ndeshemi përsëri me shkronja të 
ndara dhe pikërisht me shkronjat “Tà, Sijn, Mijm”. Në 
komentimin e secilës prej sureve: “El Bekare”, “Ali Imran” dhe “El 
A’ràf”, në lidhje me shkronjat e ndara, kemi vënë nga një studim 
të gjatë, prandaj nuk e shohim të nevojshme të përsërisim të njëjtat 
gjëra dhe të rikthehemi në të njëjtat çështje.  

Këtu duhet të shtojmë transmetimet e ardhura prej Profetit 
dhe prej disa sahabëve të nderuar në lidhje me komentin e 
shkronjave “Tà, Sijn, Mijm”. Në tërësi, këto transmetime tregojnë 
se shkronjat në fjalë janë iniciale të emrave të All’llahut të 
Lartësuar, ose të emrave të Kur’anit, ose të emrave të vendeve të 
shenjta, ose të emrave të disa prej pemëve të Xhennetit.  

Këto transmetime mbështesin komentin që kemi bërë në 
fillim të sures “El A’ràf” në lidhje me shkronjat e ndara. Ky 
studim nuk bie në kundërshtim me atë që kemi thënë në fillim të 
sures “El Bekare”, se qëllimi me këto shkronja të ndara është që të 
shpjegohet gjuha e arrirë dhe madhështia e Kur’anit, ndonëse kjo 
“Fjalë e madhe” është e përbërë prej shkronjave të thjeshta e të 
vogla. 

Ajeti vijues i grupit të ajeteve që janë objekt studimi, e 
shpjegon këtë madhështi të Kur’anit vetëm me një frazë të 
shkurtër: “Këto janë argumente të librit të qartë (Kur’anit).”. 
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Në gramatikën e gjuhës arabe, përemri lidhor i përmendur 
në fillim të këtij ajeti “tilke” – “këto” quhet emër tregues dhe 
përdoret për të shprehur largësi. Përemri “tilke”- “këto” përdoret 
në këtë formë për të treguar jo vetëm njëjësin e emrave të gjinisë 
femërore, por edhe shumësin e rregullt dhe atë të parregullt të 
këtyre emrave. 

Siç e thamë, fjala “tilke” – “këto”  tregon madhështinë e një 
sendi, qoftë edhe kur është afër, dhe thekson rëndësinë e madhe të 
tij, ose vë në dukje se sa lart mbi ne është objekti që e ka vendin në 
lartësitë e qiejve. 

 Ky ajet ka ardhur edhe në fillim të sureve “Jùsuf” dhe “El 
Kasas”, pa asnjë shtesë e pa asnjë mangësi në fjalë e në shkronja. 
Gjithashtu, duhet të theksojmë se ardhja e këtij ajeti menjëherë pas 
shkronjave të ndara, tregon lidhjen që kanë këto të fundit me 
madhështinë e Kur’anit. 

 Cilësimi i Kur’anit me fjalën “el mubijn” – “shpjegues i qartë” 
tregon se ai ka ardhur në një gjuhë shumë të qartë dhe të arrirë. Sa 
më shumë të shohë njeriu në përmbajtjen e Kur’anit, aq më shumë 
do të mësojë se sa e lartë dhe e arrirë është gjuha e tij. Përveçse e 
shpjegon të vërtetën në mënyrë të detajuar dhe e dallon atë nga e 
gabuara, Kur’ani shpjegon qartë rrugën që të çon drejt lumturisë e 
fitores dhe e shpëton njeriun prej rënies në rrugën e humbjes.  

 Ajeti vijues ka për qëllim të kënaqë e të qetësojë zemrën e 
Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) dhe i tërheq vëmendjen duke i thënë: “Mos do të shkatërrosh 
veten tënde që ata nuk besojnë?”. 
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 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “bàkhiun” ka kuptimin e 
shkatërrimit të vetvetes prej hidhërimit të madh. Kjo shprehje 
tregon se sa shumë i digjej zemra Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nga dhimbsuria që 
kishte për ymetin e tij, sa shumë merakosej ai për të kryer 
misionin e tij, sa këmbëngulës ishte në zbatimin e planit të tij dhe 
se sa i paepur bëhej kur përballej me vështirësi të mëdha e me 
sprova të rënda. Të gjitha këto ia përvëlonin zemrën dhe nuk po 
gjente ujë që do ta shuante atë zjarr që e digjte nga brenda. Ai 
ishte i shqetësuar dhe e mundonte veten aq shumë, saqë po 
shkonte drejt shkatërrimit të plotë, ngaqë ndjente shumë 
keqardhje kur shihte se njeriu vazhdonte të ecte në rrugën e 
padrejtësive dhe, ndonëse kishte shumë dritë, ai vazhdonte të 
shkonte drejt greminës për ta asgjësuar vetveten. 

 Edhe Profetët e tjerë e kanë përjetuar këtë problem nga 
mëshira e madhe që kishin për popujt e tyre, por këtë gjendje po e 
përjetonte në mënyrë të veçantë i Dërguari më i madh (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ashtu siç 
tregohet edhe në ajete të tjera të Kur’anit.  

Disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se shkaku i zbritjes 
së këtij ajeti lidhet me faktin se Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u bënte vazhdimisht thirrje 
banorëve të Mekës, që të besonin në All’llahun, Zotin Një dhe të 
Vetëm (Teuhid), por ata nuk bindeshin. Nga mosbesimi i tyre, 
Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) ndiente një keqardhje kaq të madhe, saqë shenjat e saj filluan 
të duken edhe në fytyrën e tij. Në këtë kohë zbriti ajeti që është 
objekt studimi për të qetësuar e për të kënaqur zemrën e Profetit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 
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 Për të sqaruar se All’llahu është Fuqiploti mbi të gjitha 
sendet dhe se Ai ka mundësi t’i bëjë ata të besojnë në Të nga frika, 
ajeti vijues njofton: “Sikur Ne të donim, do të zbrisnim një 
argument (mrekulli) prej qiellit dhe qafat e tyre do të përuleshin 
para atij (argumenti).”. 

 Ky ajet tregon se vetëm All’llahu është i Plotfuqishmi, që 
mund të zbresë nga qielli një mrekulli mahnitëse, ose të lëshojë 
mbi ta një ndëshkim shumë të rëndë dhe nga ky ndëshkim ata do 
të nënshtroheshin, do të ulnin kokat e do të dorëzoheshin para 
urdhrit e para vendimit të Tij. Por besimi me detyrim nuk ka asnjë 
vlerë, prandaj është e rëndësishme që ata të nënshtrohen para së 
vërtetës me vullnetin e tyre të lirë e me ndërgjegje të plotë, pasi e 
kanë kuptuar dhe kanë menduar mbi të vërtetën. 

 Shprehjen “ulin qafat e tyre”, arabët e përdorin si metaforë 
për të treguar nënshtrimin e plotë të njeriut, sepse qafa është njëra 
prej pjesëve të rëndësishme të trupit të tij. Për shembull, në 
mënyrë alegorike për kryengritësit e mëkatarët thuhet “qafë-
trashët”, kurse për të pafuqishmit dhe ata që s’kanë përkrahje, 
thuhet “qafë-përulurit”.   

 Nga tërësia e interpretimeve të saj, mësojmë se fjala “qafat” 
ka kuptimin “kokat”. Disa interpretime të tjera, fjalën “qafat” e 
kanë shpjeguar në kuptimin e grupeve të njerëzve, por të gjitha 
këto mundësi interpretimi janë të dobëta. 

 Në vijim, Kur’ani flet për qëndrimet që mbanin adhuruesit 
e idhujve dhe mohuesit ndaj ajeteve të Kur’anit. Për këtë, 
All’llahu, i Larti, njofton: “S’ka ndonjë këshillë që u vjen atyre 
prej të Gjithëmëshirshmit, që ata të mos ia kthejnë shpinën.”. 
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 Fjala e ajetit “dhikr” tregon se Kur’ani e zgjon njeriun nga 
shkujdesja dhe është kujtesë për të. Kjo cilësi e Kur’anit 
konstatohet në të gjitha ajetet dhe suret e tij; por idhujtarët e 
Mekës, jo vetëm që ua kthenin shpinën këshillave e 
paralajmërimeve të Kur’anit, por edhe largoheshin kur i dëgjonin 
ato. 

 Fjala e ajetit “Err Rrahmàn” - “i Gjithëmëshirshmi” tregon 
se këto ajete, All’llahu i zbriti nga mëshira e Tij gjithëpërfshirëse. 
Me to, Ai u bën thirrje të gjithë njerëzve, pa asnjë përjashtim, që të 
futen në rrugën e lumturisë e të plotësimit. 

 Kjo shprehje mund të ketë edhe kuptimin e lindjes së 
ndjenjës për të falënderuar All’llahun. Pra, si mund t’i kthehet 
shpina kësaj këshille të ardhur prej All’llahut, mirësitë e të Cilit 
kanë përfshirë të gjithë qenien e tyre, tani dhe në përjetësi?! Fakti 
që i Gjithëfuqishmi nuk shpejton të lëshojë mbi ju ndëshkimin e 
rëndë, është sërish vetëm prej mëshirës së Tij. 

 Fjala tjetër e ajetit “muhdethin” – “e re” tregon se ajetet e 
Kur’anit zbresin njëri pas tjetrit dhe çdonjëri prej tyre ka një 
përmbajtje të re. Por ata, edhe pse i kishin para syve këto të 
vërteta të reja, vazhdonin t’ua kthenin shpinën këshillave të 
Kur’anit dhe largoheshin kur i dëgjonin ato, në atë mënyrë sikur 
të kishin rënë në marrëveshje të plotë që të mbaheshin fort pas 
miteve të të parëve të tyre. Në të vërtetë, ata ishin krejtësisht të 
varur prej atyre miteve, prandaj  nuk donin në asnjë mënyrë, që t’i 
jepnin lamtumirën rrugës së humbjes dhe të injorancës së tyre. 
Edhe pse ajetet e reja të Kur’anit e bënin detyrim futjen në 
udhëzimin e rrugës së drejtë, injorantët e fanatikët kundërshtonin 
ta pranojnë të vërtetën dhe të nënshtrohen para saj. 
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 Në suren “El Mu’minùn”, ajeti 68, lexojmë: “A nuk e 
menduan ata thellë fjalën (Kur’anin), apo atyre u erdhi diçka që 
nuk i kishte ardhur të parëve të tyre?”. 

 Në vijim, Kur’ani shton se mohuesit e kësaj kategorie nuk 
qëndrojnë në cakun e kthimit të shpinës, por e tejkalojnë atë dhe 
hidhen në fazën e përgënjeshtrimit. Ata nuk mjaftohen as me 
përgënjeshtrimin, por fillojnë të tallen e të vënë në lojë këshillën e 
Kur’anit, ashtu siç njofton All’llahu, i Larti, me fjalën e Tij: “Me të 
vërtetë ata përgënjeshtruan, por shumë shpejt atyre do t’u vijë 
njoftimi për atë me të cilën ata talleshin.”. 

 Fjala e ajetit “enbau” ka kuptimin e lajmeve e njoftimeve 
shumë të rëndësishme. Qëllimi më këtë fjalë këtu, është për 
dënimin e rëndë që ata do të pësojnë në këtë botë e në Botën 
Tjetër. Interpretuesi i Kur’anit, shejhu Et Tùsij në tefsirin “Et 
Tibjàn”, thotë se qëllimi me këtë fjalë është vetëm për dënimin në 
Botën Tjetër. Megjithatë, shumica e interpretuesve besojnë se ata 
do t’i përfshijë ndëshkimi në të dyja botët. Në fakt kështu duhet të 
jetë, sepse ajeti nuk është i kushtëzuar. 

 Pavarësisht nga të gjitha këto, mohimi e refuzimi kanë 
reflektime në dimensione shumë të gjera e gjithëpërfshirëse. 
Atëherë, si është e mundur të heshtet para këtij fakti?! 

 Një studim më i hollësishëm i këtij ajeti dhe i ajetit 
paraardhës, nxjerr në dritë faktin se kur njeriu devijon nga rruga e 
drejtë, ai e ndan veten prej së vërtetës në mënyrë të vazhdueshme. 

 Në fazën e parë, ai ia kthen shpinën së vërtetës dhe 
largohet prej saj. Pastaj, në mënyrë graduale, ai arrin në fazën e 
mohimit e të përgënjeshtrimit; më pas e tejkalon edhe këtë fazë 
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dhe kalon në atë të talljes e të vënies në lojë. Në fund të gjithë 
kësaj, njeriu e meriton dënimin e ndëshkimin e All’llahut. Një 
shprehje e ngjashme ka ardhur edhe në ajetet 4 dhe 5 të sures “El 
En’àm”. 

 

 

Dy hulumtime 

 

 1- Në disa hutbe të Imam Aliut në “Nehxhul Belaga”, 
sidomos në hutben e njohur si “El Kàsiah”, tregohet për këtë të 
vërtetë dhe thuhet se All’llahu i Lartësuar i dërgoi Profetët në atë 
formë, që njerëzit të besonin pa asnjë lloj imponimi në thirrjen e 
tyre për të besuar vetëm në All’llahun, Zotin Një e të Vetëm. Nëse 
nuk do të ishte kështu, atëherë besimi do të ishte i imponuar me 
forcë. Në këtë hutbe, Imam Aliu thotë:  

“Po të donte All’llahu, i Gjithëfuqishmi, do t’u kishte dhënë 
Profetëve të Tij thesaret e arit, minierat e argjendit, pemët e kopshteve 
dhe do të kishte vënë në dispozicion të tyre shpendët e qiellit e bishat e dy 
tokave, por atëherë nuk do të kishte më sprova dhe dënimi do të ishte i 
pavlerë…”75F

1 

 Në librin “El Kàfij”, në komentin e ajetit që është objekt 
studimi, lexojmë:  

                                                            
1 Lexo “Nehxhul Belaga”, hutbeja “El Kàsiah”, nr. 192. 
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“Sikur All’llahu të zbriste një argument nga qielli, qafat e tyre do të 
kërruseshin menjëherë të nënshtruara para Tij, por nëse All’llahu do ta 
bënte këtë, atëherë nuk do të kishte më sprova për të gjithë njerëzit.”1 

 Qëllimi në këto transmetime është që të bëhet e qartë e 
vërteta e gjerësisë së kuptimit të ajetit: “Sikur Ne të donim, do të 
zbrisnim një argument (mrekulli) prej qiellit dhe qafat e tyre do 
të përuleshin para atij (argumenti)”; pra, në fund të fundit do të 
nënshtrohen të gjitha qeveritë despotike, tirane e mizore, por kjo 
do të ndodhë vetëm atëherë kur të shfaqet udhëheqësi Mehdi, 
prijësi i qeverisë botërore. Vetëm atëherë, të gjithë tiranët e 
mizorët do të nënshtrohen para fuqisë së All’llahut, të gjithë do të 
përulen para madhështisë së Tij, të gjithë do të nënshtrohen edhe 
para atij që ka mbrojtjen e All’llahut. 

 2- Ndër shekuj është diskutuar çështja nëse fjala e All’llahut 
(Kur’ani) është e hershme, apo e re. Kjo fjalë është lakuar edhe në 
librat e tefsireve, prej të cilëve mësojmë se një grup interpretuesish 
të Kur’anit, duke u bazuar në fjalën e ajetit që është objekt studimi 
“muhdethin”  -  “e re” janë shprehur se Kur’ani është fjalë e re. 

 Por më lart kemi theksuar, se baza e këtij studimi nuk 
mund të jetë e logjikshme, pasi duket qartë se pushtetmbajtësit 
dhe ata që e kishin punën në dorë në atë kohë, sundimtarët e fisit 
“Benij Umej’jeh” dhe pas tyre sundimtarët e fisit “Benij Ab’bàs”, 
kanë ndikuar në këto studime të gabuara, me qëllim që ta largonin 
vëmendjen e myslimanëve prej çështjeve më të rëndësishme e më 
serioze dhe që dijetarët myslimanë të merreshin me të tilla  

                                                            
1 “Usùlul Kàfij”, e cituar sipas tefsirit “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 47, fundi i 
ajetit që është objekt studimi. 
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çështje. Në të vërtetë, ata e bënë këtë vetëm që të ruanin pushtetin 
e qeverisjen e tyre. 

 Nëse qëllimi me fjalën e All’llahut “muhdethin” – “e re” 
është përmbajtja e Kur’anit, ai ka qenë gjithmonë në diturinë e 
All’llahut dhe All’llahu ka njohuri të plotë e të gjithanshme për 
çdo gjë që flet e njofton Kur’ani; pra, Kur’ani është i hershëm. Por 
nëse qëllimi me fjalën e All’llahut “muhdethin” – “e re” është 
zbritja e Shpalljes së All’llahut, pra zbritja e fjalëve dhe e 
shkronjave të Kur’anit, nga ky këndvështrim Kur’ani është i ri dhe 
për këtë s’ka asnjë kundërshtim.  

 Duke u bazuar mbi këtë shpjegim, Kur’ani është i hershëm 
në përmbajtjen e tij dhe i ri në kohën e Shpalljes. Është detyrë e të 
gjithë individëve të shoqërisë islame të jenë të zgjuar, veçanërisht 
dijetarët, dhe të mos vihen në sprovë në asnjë rast me studime të 
gabuara e të stisura, ose të merren me gjoja studime të diktuara 
prej tiranëve dhe prej armiqve të Islamit. 
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Ajetet: 7 - 9 

 

وَ 
َ
ۡواْ إَِ� أ ََ �ِض  رَۡم يَ

َ
ِ َزۡوج  َكََِ�  �ۡ�

ّ ُُ ِِن  �َبۡتَنا �ِيَها 
َ
  إِّن ِ� َ� رَِك ٧ َ�ۡم أ

 ََ ِِنِ ۡؤ ِّ م  َُ ُ ََ �ۡ
َ
ا َ�َن أ َِ ََّك رَُهَو �نّ  ٨ييَٗةۖ َو ََ زَِزُ   ََ َِّحيمُ  �ۡل   ٩ �ر

 

 “A nuk e shikuan ata tokën, se sa shumë lloje bimësh të 
dobishme bëmë që të mbijnë në të?” 

 “Vërtetë, në këtë ka fakte, megjithatë shumica e tyre nuk ishin 
besimtarë.” 

 “S’ka dyshim se Zoti yt është i Gjithëpushtetshmi, 
Mëshirëploti.” 

 

 

Komentimi 

 

Çiftëzimi te bimët 

 Në ajetet e mësipërme tregohej se si mohuesit ua kthenin 
shpinën ajeteve ligjore të Kur’anit Famëlartë. Kurse ajetet që janë 
objekt studimi, flasin për krijimin, argumentet që sjell All’llahu në 
fushën e krijimit të njerëzve dhe gjithçkaje tjetër. Megjithatë, 
mohuesit jo vetëm që i mbyllën veshët dhe zemrat e tyre, që në to 
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të mos depërtonin fjalët e Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por as sytë nuk i lejuan të 
shikonin argumentet e së vërtetës që kishin rreth tyre. 

 Ajeti i parë i grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
njofton: “A nuk e shikuan ata tokën, se sa shumë lloje bimësh të 
dobishme bëmë që të mbijnë në të?”. 

 Fjala e ajetit “zeuxh” është një prej shprehjeve që duhet të 
shihen me imtësi. Shumica e interpretuesve të Kur’anit kanë thënë 
se këtu, kjo fjalë do të thotë “lloj” ose “kategori”. Për rrjedhojë, 
edhe shumësi i saj do të thotë “lloje” dhe “kategori” të shumta e të 
ndryshme. Megjithatë, kjo fjalë mund të interpretohet edhe në 
kuptimin e zakonshëm – mashkull – ç’ka tregon se edhe te bimët 
ekziston çiftëzimi. 

 Edhe në të kaluarën, njerëzit e kanë kuptuar se disa bimë 
ishin me dy gjini (mashkull e femër). Duke e ditur këtë të vërtetë, 
ata praktikonin polenizimin e tyre, me qëllim që ato të jepnin 
fruta. Ky fenomen njihej në mënyrë të veçantë në pemët e hurmës.  

 Dijetari suedez, biologu dhe specialisti i mirënjohur në 
fushën e botanikës, Line, e zbuloi këtë të vërtetë qysh në mesin e 
shekullit të tetëmbëdhjetë; domethënë ai zbuloi se edhe bimët janë 
çift dhe se tek ato, ligji i çiftëzimit vepron afërsisht si në të gjitha 
krijesat. Kjo do të thotë se bimët, ashtu si çdo gjallesë, për të dhënë 
frytet e tyre, mbarsen me rrugën e fekondimit. 

 Por Kur’ani Famëlartë e ka vënë në dukje në shumë ajete 
dukurinë e “çiftëzimit” të bimëve shumë shekuj para këtij 
shkencëtari suedez; për shembull, në ajetin që është objekt 
studimi, në ajetin 4 të sures “Er Ra’d”, në ajetin 10 të sures 
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“Lukmàn” dhe në ajetin 7 të sures “Kàf”. Të gjitha këto ajete 
tregojnë vetëm njërën prej mrekullive shkencore të Kur’anit. 

 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “kerijm” ka kuptimin e çdo 
gjëje me vlerë. Kjo fjalë mund të përdoret për njeriun, bimët, por 
edhe për letrën e shkruar, në kuptimin e letërkëmbimit të 
premtuar midis dy korrespondentëve, ashtu siç tregohet në 
Kur’an për mbretëreshën e Sebes dhe për letrën që i shkroi asaj 
Hazreti Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), kur ajo tha: 
“In’nij ulkije ilej’je kitàbun kerijmun” – “mua më ka ardhur një letër 
shumë e rëndësishme”.1  

 Qëllimi me frazën e dytë të ajetit “se sa shumë lloje 
bimësh të dobishme bëmë që të mbijnë në të”, është për bimët e 
rëndësishme dhe dobisjellëse për jetën e njeriut, ndonëse s’ka 
asnjë bimë prej së cilës të mos vijë më e pakta një dobi. Kjo e 
vërtetë del në dritë ditë pas dite me përparimin e shkencës. 

 Ajeti vijues e përforcon këtë të vërtetë dhe njofton: 
“Vërtetë, në këtë ka fakte”.  

 Nëse e shohim me kujdesin e duhur këtë fenomen, do të 
konstatojmë se dheu, që në pamje të parë s’ka asnjë vlerë, në saje 
të përbërjes së tij, është ndihmësi i parë për daljen në dritë të 
llojeve të bukura të luleve dhe të pemëve frutore, të cilat përveç 
frutave, i sigurojnë njeriut e kafshëve qetësi e pushim nën hijen e 
tyre. Veç kësaj, pemët jo vetëm që janë të shumëllojshme e me 
ngjyra të bukura, por edhe të shijshme e me karakteristika të 
veçanta. Siç shihet, dheu që e konsiderojmë si diçka fare të 

                                                            
1 Sure “En Neml”, ajeti 29. 
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rëndomtë, shpjegon me qartësi të plotë fuqinë e All’llahut të 
Lartësuar. Por atyre që All’llahu ua ka vulosur zemrat me gjumin 
e shkujdesjes e të injorancës deri në atë gradë sa ata, megjithëse i 
shikojnë argumentet e All’llahut me sytë e tyre, jo vetëm që i 
mohojnë e nuk besojnë në to, por në zemrat e tyre forcohet edhe 
më shumë dëshira për të kundërshtuar dhe për të bërë polemikë. 

 Prandaj fraza vijuese e ajetit njofton: “…megjithatë 
shumica e tyre nuk ishin besimtarë”. 

 Pra mosbesimi tek ata është bërë një karakteristikë e 
rrënjosur, prandaj s’ka asgjë për t’u çuditur që nuk përfitojnë prej 
këtyre këshillave, sepse aftësia e zemrës për të pranuar të vërtetën, 
është prej kushteve bazë që të përfitohet prej ajeteve të Kur’anit. 
Kjo gjë përmendet në ajetin 2 të sures “El Bekare”: “…është 
udhëzues për të devotshmit”. 

Ajeti i fundit në grupin e ajeteve që janë objekt studimi, 
shpreh kërcënim e frikësim, njëkohësisht edhe dëshirë për 
shpërblimin e bukur e të mirë, ashtu siç njofton All’llahu, i Larti, 
me fjalën e Tij: “S’ka dyshim se Zoti yt është i 
Gjithëpushtetshmi, Mëshirëploti.”. 

 Fjala e ajetit “El Azijzu” - është njëri prej emrave të bukur të 
All’llahut: i Gjithëmundshmi, i Gjithëpushtetshmi, i Cili nuk 
mundet e as nuk mposhtet; Ai është i Plotfuqishëm për të sjellë 
argumente madhore, por edhe i Gjithëfuqishëm e Fuqiplotë për të 
shkatërruar e për të asgjësuar edhe ata që përgënjeshtrojnë. 
Megjithatë, ndonëse i ka të gjitha mundësitë dhe fuqitë, Ai nuk e 
bën këtë, sepse është “Rrahijm” - “i Gjithëmëshirshëm”. Mëshira e 
All’llahut i ka përfshirë të gjitha sendet dhe mjafton kthimi i 
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sinqertë tek Ai, që brenda një çasti fare të shkurtër, mëshira e Tij të 
përfshijë cilindo që kthehet i penduar sinqerisht. All’llahu e fal 
këtë të penduar me dashamirësinë e me mëshirën e Tij. 

 Vënia e emrit të bukur të All’llahut “El Azijzu” – “i 
Gjithëpushtetshmi” para emrit tjetër të bukur të Tij “Err Rrahijmu” – 
“Mëshirëplot” është bërë për shkak se sikur emri i bukur “Err 
Rrahijmu” të ishte vënë para emrit të bukur “El Azijzu”, do të 
tregonte pafuqi, por Ai që s’ka asnjë të metë e që nuk i mungon 
asgjë, e ka vënë përpara cilësinë “i Gjithëmundshmi, i 
Gjithëpushtetshmi”, me qëllim që njerëzit të kuptojnë se fuqia e Tij 
nuk mund të përshkruhet. Por njëkohësisht, Ai është Mëshirëploti, 
pra as mëshira e Tij nuk mund të përshkruhet, aq e madhe dhe e 
gjerë është ajo. 
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Ajetet: 10 - 15 

 

ِن �ذۡ 
َ
ََّك ُموَ�ٰ أ ََ   ٰ ََ  �ۡلَقۡومَ  �ئۡتِ  نَاَد َِ َّ لِ ّتُقوَن ١ �ل ََ  �َ

َ
ََۡعۡوَنۚ َ   قَۡوَم َِ

بُوِن قَاَل  ١ ِ ّٖ ن يَُ�
َ
اُف أ ََ

َ
ٓ أ ََّبِ إِّ�ِ يقُ  ١  ِِ ََ  َصۡدَِي َوَ� يَنَطلُِق رَِساِ� َو
وَن  َُ ٖۡ إَِ�  َ�  َِۡس

َ
ۡقُتلُوِن ١ََأ ََ ن 

َ
اُف أ ََ

َ
ّ َذ�ب  ََأ ۖ قَاَل  ١  َورَُهۡم َ�َ ّ ََ  

َباَف  ََ   ١ بَِٔا يَ تِنَآۖ إِنَّا مَعَكُم مُِّۡتَمِعُونَ �ۡذ

 

“Kur Zoti yt e thirri (e urdhëroi) Mùsain: të shkosh te populli i 
padrejtë (mizor), populli i Faraonit (dhe i thuaj), a nuk i 
frikësoheni (dënimit të All’llahut)?” 

“Ai (Mùsài) tha: Kam frikë se do të më përgënjeshtrojnë.” 

 “Do të ndihem shumë ngushtë dhe gjuha ime nuk do të flasë 
rrjedhshëm, prandaj dërgoje te Hàrùni (detyrën e profetësisë).” 

 “Unë kam një faj ndaj tyre dhe kam frikë se do të më vrasin.” 

 “Ai (All’llahu) tha: Kurrsesi (nuk do të të vrasin), shkoni të dy 
me argumentet Tona, Ne jemi së bashku me ju dhe dëgjojmë 
(ndihmojmë).” 
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Komentimi 

 

Fillimi i mesazhit të Musait 

 Më lart thamë se në këtë sure jepen tregimet e shtatë 
Profetëve të mëdhenj (Paqja e All’llahut qoftë mbi ata). Qëllimi me 
këto tregime është që myslimanët të nxjerrin mësim prej tyre, në 
mënyrë të veçantë myslimanët e kohës së Profetit (Paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)  

 Tregimi i parë që trajtohet në këtë sure, është ai që lidhet 
me ngjarjet që përjetoi Hazreti Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) në faza të ndryshme të jetës së tij, si përballja me Faraonin e 
me ndjekësit e tij, derisa mizorët u asgjësuan në ujërat e lumit Nil. 

 Për Beni Israilët, Musain, Faraonin dhe popullin e tij, është 
folur në shumë sure të Kur’anit, si për shembull në suret: “El 
Bekare”, “El Maide”, “El A’ràf”, “Junus, “El Isra”, “Tà Hà”. Rreth 
tyre do të flitet edhe në disa prej sureve vijuese. 

 Edhe pse duken si përsëritje, po të shohim me kujdes, do të 
konstatojmë se në çdonjërin prej tregimeve trajtohet një anë e 
veçantë e ngjarjes dhe shpaloset përmbajtja e saj, e cila ka ardhur 
në këtë sure për të qartësuar një qëllim të caktuar. 

 Për shembull, kur zbritën ajetet që janë objekt studimi, 
myslimanët përbënin një pakicë të pafuqishme, kurse armiqtë e 
tyre ishin të shumtë në numër dhe shumë të fuqishëm. Kështu,  
ishte e pamundur që të dy grupet (besimtarët dhe jobesimtarët) të 
ishin të barabartë. Me këto ajete, All’llahu i Lartësuar e bën të 
qartë se gjendja e myslimanëve në atë kohë ishte e ngjashme me 
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atë që kishin përjetuar edhe popujt e mëparshëm. Në këtë mënyrë, 
prej këtyre tregimeve, myslimanët do të mësonin se forca që 
kishin armiqtë dhe pafuqia në dukje e vetë atyre, nuk do të ishin 
shkaqe që ata të pësonin disfatë. Gjithashtu, duke mësuar ngjarjet 
që tregohen në këtë tregim, myslimanët forcoheshin moralisht dhe 
rezistenca e tyre bëhej akoma më e fuqishme. Ata bëheshin më të 
qëndrueshëm në rrugën e tyre të drejtë. 

Këtu të tërheq vëmendjen fakti se pasi plotësohet biseda 
rreth çdo Profeti, përsëriten të dy ajetet që pamë më lart: 
“…megjithatë shumica e tyre nuk ishin besimtarë” dhe “S’ka 
dyshim se Zoti yt është i Gjithëpushtetshmi, Mëshirëploti.”.  

E njëjta shprehje që ka ardhur edhe në fillim të kësaj sureje 
për Profetin Muhammed (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!), tregon se të tilla kushte të ngjashme po 
përjetonin edhe myslimanët nga ana shpirtërore e shoqërore, 
ashtu siç përjetuan edhe popujt e Profetëve të mëparshëm. 

Dy ajetet e para të grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
njoftojnë: “Kur Zoti yt e thirri (e urdhëroi) Musain të shkosh tek 
ai popull i padrejtë (mizor) populli i Faraonit (dhe i thuaj), a nuk 
frikësoheni (prej dënimit të All’llahut)?”, pra të hiqni dorë nga 
mizoria, degjenerimi, kokëfortësia e kundërshtimi dhe të pranoni 
të vërtetën.  

 Cilësia e vetme e përmendur në këtë ajet për popullin e 
Faraonit, ka ardhur me fjalën “edh’dhàlimijne”, që ka kuptimin 
“njerëz të padrejtë e mizorë”. Në rrënjën e saj “edh’dhulm”, fjala 
“edh’dhàlimijne” ka një kuptim shumë më të gjerë, njëri prej të 
cilëve është edhe shirku - vënia shok e ortak All’llahut në adhurim 
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- ashtu siç e lexojmë në ajetin 13 të sures “Lukmàn”: “…dhe vënia 
shok All’llahut (idhujtaria) është padrejtësia më e madhe.”. 

 Gjithashtu, edhe rënia në robëri e Beni Israilëve dhe 
shfrytëzimi i tyre, duke përfshirë edhe fatkeqësitë e mundimet e 
shumta që ranë mbi ta, është një prej kuptimeve të fjalës 
“padrejtësi”. Por populli i Faraonit, me punët e tij që ishin në 
kundërshtim me logjikën, në radhë të parë i bëri padrejtësi 
vetvetes. Nga ky këndvështrim, mund të themi në mënyrë të 
përmbledhur se thirrja që kanë bërë të gjithë Profetët, ka qenë një 
duel me padrejtësinë (përfshirë këtu edhe vënien shok All’llahut 
në adhurim) në të gjitha dimensionet e kuptimit të fjalës 
“edh’dhulm” – “padrejtësi”. 

 Kur’ani Famëlartë tregon kërkesën e Musait: 
“kelijmull’llàhu” – “bashkëbiseduesi i All’llahut” ashtu siç e ka 
cilësuar vetë Kur’ani këtë Profet të madh - i kërkoi të 
Gjithëpushtetshmit më shumë fuqi e ndihmë, që ai të mbante 
barrën e kumtimit të një mesazhi aq të rëndësishëm. Për kërkesën 
e tij, ajeti njofton: “Ai (Mùsài) tha: Kam frikë se do të më 
përgënjeshtrojnë”, kam frikë se do të më përzënë përpara se të 
kryej kumtimin e mesazhit, për shkak të përgënjeshtrimit e të 
zhurmës që ata do të bëjnë kundër meje.  

 Dhe Musai kishte plotësisht të drejtë me fjalët që thoshte, 
sepse Faraoni së bashku me oborrtarët e tij ishin sundues absolutë 
në Egjipt. Askush nuk e kundërshtonte dot mendimin e Faraonit. 
Nëse ata do të dëgjonin që dikush thoshte diçka kundër tij, ishin të 
gatshëm ta vrisnin.  



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

181 

 Në kërkesën e tij, Musai shton: Zemra ime nuk është në 
gjendje ta mbajë këtë mesazh të All’llahut, ashtu siç njofton ajeti: “Do 
të ndihem shumë ngushtë”. 

 Pastaj, Musai thotë: Gjuha ime nuk do të jetë në gjendje ta 
shpjegojë qartë mesazhin: “…dhe gjuha ime nuk do të flasë 
rrjedhshëm”. Për të gjitha këto, të kërkoj të më përforcosh me vëllain 
tim: “…prandaj dërgoje te Hàrùni (detyrën e profetësisë)”78F

1(1) - në 
mënyrë që ne të plotësojmë kumtimin e mesazhit Tënd madhor në formën 
më të plotë, duke e mbështetur njëri-tjetrin në përballjen me mizorët e 
mendjemëdhenjtë. Megjithatë, unë kam frikë se populli i Faraonit do të 
na përzënë, sepse: “Unë kam një faj ndaj tyre”. Ata besojnë se unë 
kam vrarë një njeri prej tyre gjatë kohës që po grindej me një izraelit. 
Unë u afrova t’i ndaj, por e godita rëndë dhe për këtë, unë jam shumë i 
shqetësuar se ata do të më vrasin: 

 “…dhe kam frikë se do të më vrasin”. 

 Në të vërtetë, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
mendonte se kishte katër probleme të mëdha në rrugën e tij. 
Prandaj, që të kryente misionin e vet, i kërkon All’llahut zgjidhjen 
e tyre. Këto probleme ishin:  

 - Përgënjeshtrimi. 

 - Sikleti që do të ndiente.  

 - Mungesa e rrjedhshmërisë në të folur.   

 - Kërkesa e tyre për ta ekzekutuar atë për vrasjen e atij 
njeriut. 

                                                            
1 Në këtë fjali ka një heqje dhe aludim: “Dërgo Xhibrilin te Hàrùni”. 
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 Nga brendia e këtyre problemeve del qartë se Musai (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi të!) nuk kishte frikë për veten e tij. 
Përkundrazi, ai kishte frikë se nuk do të arrinte ta realizonte 
objektivin. Në kërkesën e tij, ai kishte qëllim vetëm katër 
problemet e lartpërmendura, prandaj kërkoi prej All’llahut të 
Gjithëpushtetshëm më shumë fuqi në këtë përballje. 

 Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i kërkoi Zotit forcimin 
e zemrës, zgjidhjen e nyjes që e pengonte të fliste lirshëm si dhe të 
ngarkonte me detyrën e profetësisë Harunin, që të përforconin 
njëri-tjetrin në kumtimin e mesazhit. Kërkesën e tij e lexojmë me 
detaje në ajetet 25-34 të sures “Ta Hà”: “Ai (Mùsài) tha: Ma zgjero 
gjoksin tim (më ndihmo) dhe më lehtëso në këtë punën time! 
Më zgjidh nyjen e gjuhës time që ta kuptojnë fjalën time! Më 
cakto një ndihmës prej familjes time, Hàrùnin, vëllain tim, që 
me atë të më forcosh fuqinë time! Bëje atë shok në punën time, 
në mënyrë që të madhërojmë Ty më shumë dhe që të 
përkujtojmë Ty sa më shpesh!”. 

 All’llahu i Lartësuar e plotësoi kërkesën e Musait dhe 
thirrjen e vërtetë e tha: “Ai (All’llahu) tha: kurrsesi”; ata nuk do të 
kenë kurrë mundësi të të vrasin ty; ose nuk do të ndihesh kurrë ngushtë 
dhe gjuha jote do të flasë rrjedhshëm; Ne iu përgjigjëm edhe kërkesës 
tënde për vëllain tënd, i cili është urdhëruar të jetë së bashku me ty në 
këtë mision, prandaj: “shkoni të dy me argumentet Tona” për t’u 
bërë thirrje Faraonit e popullit të tij, që të besojnë në All’llahun, Zotin 
Një dhe të Vetëm. Ne jemi me ju dhe nuk do të jeni kurrë vetëm. Unë do 
t’ju ndihmoj në ngjarjet e vështira, prandaj shkoni të sigurtë e me 
mendje të mbledhur. Ecni përpara në këtë rrugë, me hapa të sigurtë dhe 
me vendosmëri të plotë. 
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 Ja kështu, All’llahu i Gjithëfuqishëm i dha Musait (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) siguri të mjaftueshme vetëm me tri fjali të 
shkurtra dhe e plotësoi kërkesën e tij. Ai e siguroi me fjalën e Tij: 
“kurrsesi”; domethënë, populli i Faraonit jo vetëm që nuk do të të 
vrasë, por as që kanë mundësi ta bëjnë këtë; gjithashtu, ti nuk do 
të kesh asnjë siklet dhe as nuk do të të mbahet goja. Fjala e të 
Lartit “shkoni të dy me argumentet Tona” tregon se All’llahu e 
dërgoi si profet vëllain e tij, që të ndihmonte Musain në detyrën e 
ngarkuar. Pastaj, me fjalën: “Ne jemi së bashku me ju dhe 
dëgjojmë” u premton se ata të dy do të jenë gjithmonë nën 
mbrojtjen e Tij. 

 Përemri “kum” – “ju” në fundin e fjalës së të Lartit “in’nà 
meakum” - “Ne jemi së bashku me ju”, ka ardhur në numrin 
shumës, ç’ka tregon se All’llahu i Lartësuar (me madhërinë e me 
ndihmën e Tij) ishte përkrah Musait dhe Harunit në të gjitha 
përballjet e polemikat që do të kishin me oborrtarët e Faraonit. 
All’llahu, i Larti, dëgjonte çdo fjalë që do të shkëmbenin me ta dhe 
Ai do t’i ndihmonte Musain dhe Harunin kundër tiranëve 
shtypës. 

 Disa interpretues të Kur’anit janë shprehur se fjala e ajetit 
“mea” tregon se ndihma e mbrojtja nuk e përfshin popullin e 
Faraonit, por ky interpretim nuk është i saktë, sepse kjo fjalë 
tregon se Krijuesi është gjithmonë i pranishëm kudo dhe në të 
gjitha polemikat; Ai është i pranishëm edhe në të gjitha qeniet pa 
shpirt. 

 Fjala e ajetit “mustemiùne”, e ardhur në formën e emrit 
foljor në numrin shumës, ka kuptimin: “dëgjojmë me vëmendje të 
shoqëruar me orientim”.  
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Ajetet: 16 - 22 

 

�َِيا
ۡ
ََّبِ ََأ ََُسوُل  ََۡعۡوَن َ�ُقوَ�ٓ إِنّا  َِ  ََ َِ نۡ  ١ �ۡلَ� لَ

َ
َٖ أ ٰءِي ََ َنا بَِ�ٓ إِۡس ََ َِ  ٖۡ َِۡس

َ
 أ

ََ قَاَل  ١ ِ ََِك ِسن َُ ِِۡن ُ� ٗدا َوَ�ِۡثَت �ِيَنا  َِ ََِّك �ِيَنا َو ََ رَۡم نُ
َ
ۡلَت ١ َ ََ   َوَ�
لََتَك  َۡ َِِن �ّلِ� َ� نَت 

َ
ۡلَت َوأ ََ َِِن قَاَل  ١ �ۡلَ� فََِِنَ  َ� نَا۠ 

َ
ۡلُتَهآ إِٗذا َوَ ََ �َ  ََ ِ آّل ِّ  �ر

َُۡت  ٢ ََ َِِن َ�َف لَِ�  ََ ا وََج َٗ ِ ُحۡك ّّ ََ َب ِ�  ََ ۡفُتُ�ۡم َََو َِ ا  َّ
َ ِِنُ�ۡم ر  

 ََ ََۡسلِ َُ ۡ َٖ َوتِۡلَك  ٢ �ر ٰءِي ََ ۡن َ�ّبدّت بَِ�ٓ إِۡس
َ
ّ أ ّنَها َ�َ َُ ة  َ� ََ َۡ ِ   ٢ ن

 

“Shkoni te Faraoni dhe i thoni: Ne jemi dërguar prej Zotit të 
botëve.” 

 “Lejo Beni Isràilët të vijnë me ne!” 

 “Ai (Faraoni) tha: A nuk të rritëm ty si fëmijë në mesin tonë? Në 
mesin tonë ti kalove disa vjet të jetës tënde.” 

“Dhe bëre atë punën tënde që bëre, ti je mosmirënjohës.” 

”(Mùsài) tha: Atë e bëra atëherë kur isha i pavetëdijshëm.” 

 “Dhe u largova kur pata frikë prej jush, por Zoti im më dhuroi 
urtësi dhe më bëri prej të Dërguarve.” 

 “Ti po më përmend të mirën që më bëre dhe robërove Beni 
Isràilët.” 
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Komentimi 

 

Ballafaqimi me Faraonin ishte logjik dhe i formës së prerë 

 Në ajetet e mëparshme merr fund faza kur Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) u ngarkua me detyrën e mbajtjes së 
mesazhit dhe i zbriti Shpallja. Gjithashtu, në ato ajete u treguan 
edhe kërkesat që ai shtroi, në mënyrë që ta realizonte këtë qëllim 
madhor. 

 Ajetet që janë objekt studimi përfaqësojnë fazën e dytë, pra 
ballafaqimin e Musait dhe të Harunit me Faraonin si dhe tregojnë 
fjalët që u shkëmbyen mes tyre. 

 Ajeti i parë i këtij grupi është si një hyrje në këtë fazë të 
misionit të tyre, ku njoftohet urdhri i All’llahut, të Lartit: “Shkoni 
te Faraoni dhe i thoni: Ne jemi dërguar prej Zotit të botëve.”. 

 Fraza e ajetit “Shkoni te Faraoni” tregon se ata të dy duhej 
të përballeshin me vetë Faraonin, cilido që të ishte çmimi. 

 Fjala “resùlun” – “i dërguar” ka ardhur në numrin njëjës, 
ndonëse ata ishin dy Profetë të dërguar (Musai dhe Haruni), por 
në këtë formë, kjo fjalë tregon se thirrja e atyre të dyve ishte një 
thirrje e vetme, si të ishin dy shpirtra në një trup të vetëm. 
Gjithashtu, kjo fjalë tregon se qëllimi i atyre të dyve ishte një i 
vetëm.79F

1  

                                                            
1 Ràgibi në fjalorin e tij ”Mufredàtu Elfàdhul Kur’àni”, shpjegon se fjala “resùlu” 
thuhet për njëjësin dhe për shumësin, por ndodh që vjen edhe në numrin 
shumës  “rusulu” – “të dërguar”. Të tjerë mendojnë se kjo fjalë është rrënjë folje, 
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Përmbajtja e thirrjes tuaj është: të dy jeni të dërguar prej 
Zotit të botëve dhe po të dy do t’i kërkoni Faraonit, që të lejojë 
Beni Israilët të vijnë me ju dhe të mos vërë dorë mbi ta: “Lejo Beni 
Isràilët të vijnë me ne!”. 

 Qëllimi me këtë frazë të ajetit është që Faraoni të hiqte 
zgjedhën e robërisë për Beni Israilët dhe të mos vazhdonte t’i 
shtypte e t’i robëronte; Beni Israilët duhej të çliroheshin dhe të 
lejoheshin të shkonin së bashku me Musain e Harunin. Pra, në 
këtë ajet nuk është qëllimi që Faraoni duhej thjesht t’i lejonte Beni 
Israilët. 

 Me qëllim që të mohojë mesazhin, Faraoni fillon të flasë me 
fjalë të studiuara, por të mbushura me ligësi e me djallëzi: “Ai 
(Faraoni) tha: A nuk të rritëm ty si fëmijë në mesin tonë?” - kur 
ne të nxorrëm prej rrymave vrastare të Nilit dhe të shpëtuam nga vdekja. 
Për të të ushqyer, morëm edhe një mëndeshë dhe hoqëm dorë nga urdhri 
për të vrarë fëmijët djem të Beni Israilëve. Ja kështu, ti u rrite në një 
mjedis të qetë, të sigurtë dhe në mes të të mirave, duke jetuar në shtëpinë 
tonë për vite me radhë: “në mesin tonë ti kalove disa vite të jetës 
tënde”. 

Pastaj, Faraoni i drejtohet Musait dhe i kujton vrasjen e atij 
koptit, duke i thënë: “Dhe bëre atë punën tënde që bëre”. 

                                                                                                                                                 
në kuptimin e mesazhit të All’llahut. Gjithashtu, dihet se në gramatikën e 
gjuhës arabe, fjala “resùlu” si rrënjë folje, nuk ka as numrin shumës. Në fjalorin 
“Lisànul Arebi” thuhet se kjo fjalë ka kuptimin e mesazhit të All’llahut; ajo 
mbart kuptimin e cilësorit dhe shpesh ndodh që vjen si në numrin njëjës, ashtu 
edhe në numrin shumës, siç edhe shihet në ajetin 47 të sures “Tà Hà”, ku 
tregohen pjesë prej tregimit të Musait dhe Harunit: “Ne të dy jemi të dërguar 
të Zotit tënd.”. 
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 Ai nuk u mjaftua vetëm me këto fjalë, por e akuzoi Musain 
duke i thënë: “ti je mosmirënjohës” (ndaj mirësive të mia). Ti ke 
ngrënë kaq kohë në një tryezë me ne, të njëjtat ushqime që hanim ne! Pra, 
si është e mundur që ti të jesh Profet, kur i mohon këto mirësi dhe je kaq 
mosmirënjohës?!  

 Me këtë logjikë të përshkallëzuar, Faraoni kishte për qëllim 
që me këto akuza, Musai të paraqitej si një i dënuar prej ligjit gjatë 
polemikës me të. 

 Ngjarja e vrasjes që përmendet këtu është ashtu siç lexohet 
në ajetin 15 të sures “El Kasas”, ku tregohet se Musai pa dy burra 
që po ziheshin; njëri ishte prej Beni Israilëve ndërsa tjetri ishte 
kopt, pra prej armiqve të tij. Musai ndihmoi izraelitin dhe nga 
goditja e tij, kopti vdiq. 

 Kur dëgjoi fjalët e Faraonit të mbushura me ligësi e djallëzi, 
Musai u dha përgjigje tre paradokseve të tij. Duke marrë në 
konsideratë rëndësinë e çështjes, në fillim ai i dha përgjigje për 
paradoksin e dytë. Ose Musai ka menduar se paradoksit të parë të 
Faraonit nuk ia vlente t’i kthehej përgjigje, sepse rritja e një njeriu, 
nuk është argument që e ndalon të rriturin për ta udhëzuar në 
rrugën e drejtë atë që e rriti, kur ky i fundit është i humbur. 

 Akuzave të Faraonit, Musai u përgjigjet: “(Mùsài) tha: Atë 
e bëra atëherë kur isha i pavetëdijshëm.”. 

 Për fjalën e ajetit “i pavetëdijshëm” është diskutuar 
gjerësisht në mesin e interpretuesve të Kur’anit. Të gjithë e dimë 
se Profeti nuk kishte një të kaluar të keqe përpara se të ngarkohej 
me detyrën e profetësisë; përndryshe do të ishte një tronditje e 
fuqishme për pozitën e tij në mendjet e njerëzve. Në këtë mënyrë, 
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qëllimi i dërgimit të tij si Profet do të ishte me mangësi, pra nuk 
do të ishte i plotësuar. Prandaj, ruajtja e Profetëve prej mëkateve 
është një domosdoshmëri edhe para ngarkimit me detyrën e 
profetësisë.  

 Nga ana tjetër, kjo fjalë duhet të jetë një përgjigje e heshtur 
dhënë Faraonit. Pikërisht për këtë kuptim, shumë interpretues të 
Kur’anit besojnë se qëllimi me fjalën “ed’dàl’lijne” – “i 
pavetëdijshëm” është që të tregohet fakti se në atë kohë, Musai ishte 
i pavetëdijshëm. Pra, duke e goditur koptin, Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) nuk kishte për qëllim që ta vriste atë, por 
donte thjesht t’i dilte në krah personit të dhunuar padrejtësisht 
prej tij. Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk kishte si ta dinte 
se ajo goditje e tij, do të çonte në vdekjen e koptit. Duke u bazuar 
mbi këtë shpjegim, fjala e ajetit  “ed’dàl” ka kuptimin e njeriut që 
nuk i di pasojat e punës së tij. 

 Të tjerë interpretues të Kur’anit kanë thënë se qëllimi me 
këtë fjalë nuk është kryerja e asnjë gabimi për vrasjen e koptit, 
sepse në të vërtetë, ai e meritonte të vritej. Sipas këtyre 
interpretuesve, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) donte të 
thoshte se ai nuk e dinte që përfundimi i veprimit të tij do të ishte 
ajo që ndodhi. Gjithashtu, me këtë fjalë, Musai nënkuptonte se 
nuk mund të qëndronte më në Egjipt dhe se duhej të dilte patjetër 
jashtë atdheut të vet. Kështu, misioni i tij për kumtimin e mesazhit 
do të shtyhej në kohë. 

 Kjo nuk mund të konsiderohet si një përgjigje ndaj 
Faraonit, por si një çështje që Musai donte t’ua shpjegonte 
pasuesve e dashamirësve të tij. 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

189 

 Duke marrë parasysh pozitën e lartë të Musait (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), ka mundësi që interpretimi i tretë të jetë më 
i përshtatshëm. Musai e përdori këtë shprehje aluduese në 
përgjigjen që i dha Faraonit dhe menjëherë pas saj, tha se në atë 
kohë nuk kishte dijeni për rrugën e vërtetë. Pas asaj ngjarjeje, 
All’llahu jo vetëm që ia mësoi rrugën e drejtë, por i dhuroi edhe 
urtësi dhe e bëri prej të Dërguarve. Me këto fjalë, Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) kishte edhe një qëllim të brendshëm: ai 
donte të thoshte se atëherë ai nuk e dinte se cili do të ishte 
rezultati i veprimit të tij, duke përfshirë këtu mundimet, lodhjen 
dhe trazimin që pësoi, pa harruar edhe kujdesin për të ruajtur 
veten, ndonëse origjina e veprimit të tij ishte e drejtë. Një 
interpretim tjetër rreth kësaj, mund të jetë edhe i mëposhtmi:  

Në ditën e ngjarjes, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e kishte 
humbur rrugën dhe u gjend rastësisht i pranishëm kur po 
ndodhte grindja. 

 Aludimi (teurijetun) është atëherë kur njeriu thotë një fjalë, 
e cila është e vërtetë në vetvete, por nga ana e jashtme lë të 
kuptohet një gjë tjetër. Njeriu e përdor aludimin kur gjendet në 
situata të vështira, por nuk dëshiron të gënjejë. 80F

1 

 Në vijim të polemikës me Faraonin, Musai shton: “Dhe u 
largova kur pata frikë prej jush, por Zoti im më dhuroi urtësi 
dhe më bëri prej të Dërguarve.”. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka mendime të 
ndryshme për qëllimin e fjalës “hukmen” – “urtësi” nëse ajo ka 
                                                            
1 Kjo thënie është në përputhje me transmetimin e ardhur prej Imam Rizait në 
komentin e këtij ajeti; referohu në librin “Ujùnu Akhbàru Rridà”, e cituar prej 
tefsirit “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4. f. 48. 
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kuptimin e profetësisë, të diturisë, apo të të dyjave së bashku. 
Duke parë fundin e këtij ajeti, në të cilin përmendet pozita e 
dërgimit të Musait si mbajtës i mesazhit kundrejt fjalës “urtësi”, 
bëhet e qartë se fjala “hukmen” – “urtësi” nuk ka të bëjë as me 
mesazhin e as me profetësinë. 

 Dëshmues tjetër për këtë çështje është edhe ajeti 79 i sures 
“Ali Imran”, ku All’llahu, i Larti, njofton: “Nuk është as e drejta e 
as nuk i takon ndonjë njeriu të cilit All’llahu i ka dhënë librin, 
urtësinë dhe profetësinë dhe pastaj ai t’u thotë njerëzve më 
adhuroni mua dhe jo All’llahun…”. 

 Nga ana gjuhësore, fjala “hukmen” ka kuptimin “ndalim me 
qëllim përmirësimin”. Nga ky kuptim, në gjuhën arabe edhe frerit të 
kafshës i thuhet “hakemeh” në kuptimin që freri mundëson që 
kafsha të ecë vetëm në rrugën e duhur. Më pas, kjo fjalë është 
përdorur për të tjera gjëra që përputhen me kuptimin e urtësisë; 
për shembull, fjala “hukmen” përdoret për mendjen dhe për 
diturinë. Ky kuptim i kësaj fjale del qartë edhe në ajetin 14 të sures 
“El Kasas”, ku tregohet se Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
kishte arritur pozitën e urtësisë e të diturisë para ballafaqimit me 
Faraonin. Për këtë, ajeti në fjalë njofton: “Dhe kur ai (Mùsài) arriti 
moshën madhore dhe u poq, Ne i dhamë atij urtësi e dituri…”. 

Dituria dhe urtësia kanë etapa të ndryshme. Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) kishte arritur një etapë të diturisë e të 
urtësisë qysh më parë, dhe vetëm pasi arriti pozitën e profetësisë, 
e kuptoi atë që i ishte dhënë në mënyrë më të plotë. 

Më pas, kur Faraoni po i përmendte mirësinë që e kishte 
rritur dhe ishte kujdesur për të qysh kur ishte fëmijë i vogël dhe 
më pas kur ishte djalë i ri, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

191 

kundërpërgjigjet në mënyrë të prerë dhe i thotë: “Ti po më 
përmend të mirën që më bëre dhe robërove Beni Isràilët.”. 

 Është e vërtetë që ngjarjet rrodhën në mënyrë të atillë, që unë u 
solla në pallatin tënd dhe u rrita pranë teje, por në këtë ndodhi’ ka një 
shpjegim të qartë për fuqinë e All’llahut. A e sheh si të erdha? Përse nuk 
u rrita në prehërin e prindërve të mi e në shtëpinë time?  

 A nuk ndodhi kjo për shkak se ti i skllavërove Beni Israilët, ua 
lidhe duart me prangat e robërisë dhe, në fund, urdhërove të vriteshin 
fëmijët e tyre meshkuj e të liheshin gjallë vetëm femrat, që të përdoreshin 
për shërbim?! 

 Kjo mizori e jotja ishte shkaku që nëna ime më vuri brenda në 
arkë, që të më ruante, dhe më hodhi në ujërat e Nilit. Por ishte dëshira e 
All’llahut që rryma e lumit ta sillte “varkën” time të vogël pranë pallatit 
tënd. Ishte mizoria jote e tejskajshme që më bëri mua peng të mirësisë 
tënde, më privoi prej shtëpisë time të ndershme dhe më hodhi në pallatin 
tënd të ndyrë. 

 Me këtë interpretim bëhet e qartë lidhja e përgjigjes së 
Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me pyetjen e Faraonit. 

 Gjithashtu, ky ajet ka edhe një interpretim tjetër, sipas të 
cilit qëllimi i Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ishte që t’i 
kundërvihej Faraonit, duke i thënë: Nëse rritja ime pranë teje do të 
ishte mirësi e jotja, atëherë kjo mirësi kundrejt mizorisë tënde ndaj Beni 
Israilëve është si një pikë uji në det. A krahasohet mirësia jote ndaj meje 
me mizorinë e tiraninë tënde ndaj njerëzve?! 

 Interpretimi i tretë i përgjigjes së Musait (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) dhënë Faraonit është:  
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Vërtet, unë u rrita dhe jetova në pallatin tënd në mes të mirave që ti më 
sigurove, por mos harro se ndërtuesit e parë të pallatit tënd ishin skllevër 
prej popullit tim. Ata punuan që të gjitha këto mirësi të jenë të tuat dhe 
gjithçka e ke në saje të punës së skllevërve prej Beni Israilëve. Pra, si më 
bën mirë mua në kurriz të punës e të lodhjes së popullit tim?! 

 Këto tre interpretime nuk janë në kontradiktë me njëri-
tjetrin, megjithatë interpretimi i parë është më i qartë nga disa 
aspekte. 

 Nga fraza e ajetit “minel murselijne”- “prej të Dërguarve” 
mësohet se Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i tha Faraonit: 
Unë nuk jam i Dërguari i vetëm që kam ardhur prej All’llahut. Para 
meje kanë ardhur disa të Dërguar dhe unë jam njëri prej tyre. Por 
Faraoni i harroi ata, ose bëri sikur i harroi. 
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Ajetet: 23 - 29 

 

ََّب قَاَل  ا  َِ ََۡعۡوُن َو َِ  ََ َِ ََّب قَاَل  ٢ �ۡلَ� لَ �ِض  وَ �رّسَ� َ� تِ  
َ
اۖٓ إِن �ۡ� ََ ا بَۡيَنُه َِ  َو

 ََ ِ وقِن ِّ ۡن َحۡوَ�ُ ٢ُكنُتم  ََ ِ وَن ۥٓ   قَاَل ر َُ َِ َ� ََۡسَت
َ
ََّب قَاَل  ٢ َ َُّ�ۡم َو ََ  

ََ َءابَآ�ُِ�ُم  ّولِ
َ
ََُسولَُ�ُم قَاَل  ٢ �ۡ� ِيٓ  إِّن  َّ ۡجُنون  � ََ َ ُۡ�ۡم ر ََ ِ َٖ إ َِۡس

ُ
 قَاَل  ٢ أ

ۡ�ِقِ ََّب  ََ
ۡ ۡغَِبِ  وَ �ر ََ ۡ قِلُوَن �ر َۡ اۖٓ إِن ُكنُتۡم َ� ََ ا بَۡيَنُه َِ َت  لَ�ِِن قَاَل  ٢ َو ٖۡ َ َّ  إَِ� ًها �

َِِن  لَّنَك  ََ ۡج
َ
ۡ�ِي َ� ََ ََ ۡسُجوِٗ ََ ۡ   ٢ �ر

 

“Ai (Faraoni) tha: Kush është ai zoti i botëve?” 

“Ai (Mùsài) tha: ‘Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çfarë ka ndërmjet 
tyre, nëse bindeni’. ‘Ai (Faraoni) u tha atyre që ishin rreth tij: A 
nuk e dëgjoni?!’” 

“Ai (Mùsài) tha: Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të 
mëparshëm.” 

“Ai (Faraoni) tha: Vërtetë që i dërguari juaj që u dërgua te ju 
patjetër që është i çmendur.” 

“Ai (Mùsài) tha: Zoti i lindjes dhe i perëndimit dhe ç’ka 
ndërmjet tyre, nëse ju kuptoni.” 

“Ai (Faraoni) tha: Nëse ti beson zot tjetër përveç meje, patjetër 
që do të jesh prej të burgosurve.” 
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Komentimi 

 

Akuza për çmenduri dhe kërcënimi me burgosje 

Kur Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u përball me 
gjuhën e ashpër të Faraonit, ai iu përgjigj atij me fjalë të prera dhe 
ia mbylli gojën. Atëherë Faraoni e ndërroi rrjedhën e fjalës së tij 
dhe e pyeti Musain se ç’kuptim kishte fjala e tij “unë jam i 
Dërguari i Zotit të botëve”, siç njofton ajeti: “Ai (Faraoni) tha: 
Kush është ai zoti i botëve?”. 

 Kuptohet që Faraoni nuk ia ka bërë këtë pyetje Musait 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me qëllim që ta kuptonte të vërtetën 
dhe të njoftohej rreth problemit. Jo! Duket qartë se pyetja e tij ishte 
me qëllim injorimi e vënieje në lojë. 

 Por Musai nuk kishte rrugë tjetër, veçse të përgjigjej si të 
gjithë studiuesit e ndërgjegjshëm e të ditur, prandaj iu përgjigj 
Faraonit me seriozitet të plotë, duke ia bërë të qartë se All’llahu i 
Gjithëfuqishëm është larg nga mendimet që qarkullojnë në mesin 
e njerëzve. Ai filloi t’i flasë Faraonit për argumentet e All’llahut që 
shihen në horizontin rrethues dhe për shenjat e gjalla, që tregojnë 
pushtetin e Tij mbi të gjitha sendet: “Ai (Mùsài) tha: Zoti i qiejve 
e i tokës dhe çfarë ka në mes tyre, nëse bindeni.”. 

 Me këtë shprehje, ai i thoshte Faraonit: Shikoje madhësinë e 
qiejve dhe ç’ka ndër ta, shikoje tokën e gjerë, shikoji edhe llojet e shumta 
të qenieve! Kurse ti e pallati yt, në krahasim me madhësinë e qiejve, me 
gjerësinë e tokës dhe me shumëllojshmërinë e qenieve të gjalla, nuk jeni 
as sa një grimcë! Të gjitha këto janë prej krijesave të Zotit tim. Prandaj 
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vetëm Krijuesi e Rregulluesi i kësaj bote meriton të adhurohet dhe jo një 
krijesë e pafuqishme e mjerane si ti! 

 Adhuruesit e idhujve besonin se për çdo qenie në këtë botë 
ka një zot; gjithashtu, ata e konsideronin botën të përbërë prej 
shumë sistemesh. Por me fjalën e tij, Musai (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) donte ta bënte Faraonin dhe ata që ishin të pranishëm, të 
kuptonin qoftë edhe me insinuatë, se me këtë pyetje Faraoni nuk 
kishte për qëllim të kuptohej e vërteta, sepse po të kishte dashur ta 
kuptonte dhe ta studionte atë, argumentet që mund të nxirrte 
ishin plotësisht të mjaftueshme. Nga ky këndvështrim, dukej sikur 
Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u thoshte atyre: Hapini sytë 
qoftë edhe për pak, dhe mendoni vetëm për një orë rreth qiejve, 
tokës dhe çfarë ka ndërmjet tyre, që të shikoni shenja prej 
krijesave mahnitëse, sepse vetëm kështu, ju do të mësoni rreth 
këtyre krijesave e rreth botës së tyre. Vetëm duke menduar rreth 
shenjave që shihni, do të korrigjoni e do të formoni mendimin tuaj 
rreth gjithësisë. 

 Por Faraoni nuk u zgjua prej gjumit të shkujdesjes e prej 
mendjemadhësisë as para këtij shpjegimi të vërtetë e të qartë të 
këtij mësuesi të madh të All’llahut, por vazhdoi në rrugën e talljes 
e të vënies në lojë. Me fjalë të tjera, Faraoni ndoqi rrugën e 
mendjemëdhenjve të mëparshëm dhe me mburrje tha: “Ai 
(Faraoni) u tha atyre që ishin rreth tij: A nuk e dëgjoni?!”. 

 Ata që rrinin rreth Faraonit, ishin njerëz të rrethit të tij; ata 
ishin prej atyre që nga pushteti e pasuria e madhe që kishin, bënin 
mizori të shumta dhe ushtronin dhunë e shtypje. 

 Ibni Ab’bàsi ka thënë se rreth Faraonit rrinin pesëqind vetë, 
që ishin prej më të zgjedhurve të popullit të tij. 
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 Me këto fjalë, Faraoni kishte për qëllim të mos lejonte që 
fjala logjike e Musait të bënte efekt në zemrat e errësuara të atij 
grupi njerëzish. Për këtë, ai e cilësoi fjalën e Musait si pa 
përmbajtje dhe të pakuptueshme. 

 Por Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i rikthehet edhe 
një herë fjalës së tij logjike pa frikë, pa dobësi dhe pa insinuata. Ai 
e vazhdon fjalën e tij, duke iu drejtuar të gjithë të pranishmëve: 
“Ai (Mùsài) tha: Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të 
mëparshëm.”. 

 Në fillim, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) flet për 
argumentet që duken në horizont, ndërsa në fazën e dytë të 
bisedës, për argumentet e gjalla. Ai thekson sekretet e krijimit te 
vetë njerëzit, flet për shenjat që tregojnë se Zot është vetëm 
All’llahu, për gjurmët e këtyre shenjave në zemrat e në trupat e 
njerëzve; ai u bën thirrje mendjemëdhenjve të pranishëm, që të 
mendojnë së paku në vetet e tyre dhe të mundohen të mësojnë 
prej asaj që shohin në to dhe pastaj ta njohin Atë që i ka krijuar. 

 Megjithatë, Faraoni vazhdoi të mbështetej në grupin e tij 
dhe prej talljeve e vënies në lojë, kaloi në fazën e akuzimit të 
Musait si të çmendur, siç njofton ajeti: “Ai (Faraoni) tha: vërtetë 
që i Dërguari juaj që u dërgua te ju, patjetër që është i 
çmendur.”. 

 Ky ka qenë zakoni i tiranëve dhe i mendjemëdhenjve gjatë 
gjithë historisë, që reformatorët e All’llahut t’i etiketojnë si të 
çmendur. 

 Te ky tiran mendjemadh bie në sy fakti se ai nuk ishte i 
gatshëm as të thoshte: “Ky i Dërguari jonë, që u ngarkua me 
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detyrën e profetësisë te ne”, por tha: “Vërtetë që i Dërguari juaj 
që u dërgua te ju.”. Në logjikën e Faraonit, edhe shprehja “i 
Dërguari juaj” është tallje, që buronte nga mënyra superiore me të 
cilën e shihte veten. Me këtë shprehje, ai kishte për qëllim të 
thoshte se është shumë më i madh sesa një i Dërguar. Gjithashtu, 
duke e akuzuar Musain për të çmendur, ai jo vetëm që synonte ta 
ulte logjikën e tij të fuqishme dhe të bënte që ajo të dështonte, por 
kishte frikë se ajo do të ndikonte në mendimet e të pranishmëve. 

 Kjo akuzë nuk pati asnjë ndikim në shpirtin e në moralin e 
lartë të Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), por ai vazhdoi të 
shpjegonte argumentet e All’llahut në botën e krijesave përreth 
dhe në veten e tyre, duke shpjeguar rrugën origjinale të Njësimit 
të All’llahut (Teuhid), ashtu siç e lexojmë në ajetin vijues: “Ai 
(Mùsài) tha: Zoti i lindjes e i perëndimit dhe çfarë ka ndërmjet 
tyre, nëse ju kuptoni.”. 

 Me këtë frazë, ai i thoshte Faraonit: Nëse ti, o Faraon, ke një 
sundim që shtrihet në një vend të kufizuar që quhet Egjipt, dije mirë se 
qeverisja e vërtetë e Zotit tim shtrihet nga lindja në perëndim dhe në të 
gjitha vendet ndërmjet tyre. Gjithashtu, shenjat e kësaj qeverisjeje 
shkëlqejnë në fytyrat e të gjitha qenieve.  

 Nëse shihet me vëmendje, ky Diell që lind e perëndon sipas atij 
sistemi të përkryer, dhe të gjitha qeniet, të gjitha këto janë argumente që 
tregojnë madhështinë e Tij. Ndërsa ju, të metën e keni në veten tuaj; ju 
nuk e vini logjikën në punë dhe nuk jeni mësuar të mendoni. 

 Këtu duhet të theksojmë se fjalia “nëse ju kuptoni”, është 
një shenjë që u thotë atyre: Sikur ju të mendoni dhe ta përdorni 
mendjen rreth së kaluarës e të tanishmes tuaj, patjetër që do të 
arrinit ta kuptoni edhe këtë çështje.  
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 Në fakt, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) iu përgjigj 
akuzës së Faraonit për çmenduri me një logjikë të hollë, duke i 
thënë se i çmendur është ai që nuk i shikon këto argumente dhe 
shenja, që dëshmojnë ekzistencën e Krijuesit. Është e çuditshme se 
pavarësisht ekzistencës së shenjave e argumenteve para portës e 
në muret e ndërtesës, përsëri ka njerëz të atillë, që nuk mendojnë 
rreth tyre. 

 Në fillim, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e vuri 
theksin mbi rregullimin e qiejve e të tokës, sepse qielli është 
shumë i lartë; gjithashtu, edhe toka ka sekrete të padëgjuara. Në 
fund, ai përmendi një argument, të cilin s’mund ta mohojë askush 
dhe që njeriu e ka përballë çdo ditë; ai përmendi lindjen e 
perëndimin e Diellit sipas një sistemi të përcaktuar qartë, që 
askush s’mund të thotë se e ka në dorë ta rregullojë. 

 Shprehja “dhe çfarë ka ndërmjet tyre” tregon unitetin dhe 
lidhjen midis lindjes e perëndimit të Diellit, sepse e tillë është edhe 
shprehja që e pamë edhe në ajetin e mësipërm për qiejt e tokën: 
“Ai (Mùsài) tha: Zoti i qiejve e i tokës dhe çfarë ka ndërmjet 
tyre.”. 

Shprehja “Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të 
mëparshëm”, të cilën gjithashtu e pamë në ajetin e mësipërm, 
tregon lidhjen midis brezave dhe unitetin e saj. 

Por as kjo logjikë e fuqishme nuk e uli zemërimin e fortë të 
Faraonit. Ai përdori gjuhën me të cilën tiranët mendjemëdhenj 
duan të frikësojnë njerëzit kur janë në pragun e përmbysjes: “Ai 
(Faraoni) tha: nëse ti beson zot tjetër përveç meje, patjetër që do 
të jesh prej të burgosurve.”.  
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 Me këtë frazë, Faraoni i thoshte Musait se ai nuk i merrte 
vesh fjalët e tij, se nuk njihte ndonjë zot tjetër, se i adhuruari i 
madh ishte vetëm ai dhe kush adhuronte zot tjetër përveç tij, do të 
dënohej me vdekje, ose me burgim. 

 Disa interpretues të Kur’anit janë shprehur se nyja shquese 
në gjuhën arabe “el” në frazën e ajetit “minel mesxhùnijne” – “prej 
të burgosurve”, tregon për detyrimin që kishte marrë mbi vete 
Faraoni. Ai kishte një burg të veçantë dhe kushdo që futej në të, 
mbetej aty derisa të dilte prej andej si kufomë(1).81F

1 

 Me këtë logjikë kërcënuese, Faraoni kishte për qëllim ta 
bënte Musain të heshtte, sepse nëse ai do të vazhdonte të fliste me 
këtë gjuhë, fjala e tij do t’i zgjonte njerëzit dhe për tiranët s’ka 
rrezik më të madh sesa zgjimi i njerëzve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Referohu në tefsiret: “El Mijzàn”; tefsiri "Kebijr" dhe në tefsirin “Rùhul Meànij, 
fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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Ajetet: 30 - 37 

 

  َ بِ ِّ ء   ۡ ََ ِ َورَۡو ِجۡئُتَك �
َ
ِت بُِِ قَاَل  ٣ قَاَل أ

ۡ
َِِن ۦٓ  ََأ ََ  إِن ُكنَت  َّ ِد�ِ   ٣ �ل

  َ بِ ِّ َبان   َۡ �ُ َ ِِ ََ  َعَصاهُ َََِِذا  ۡل
َ
َََِن ۥ يََدهُ َونََزعَ  ٣ََۡ َِ  َّ آُء رِل َِ َ َ�ۡي ِِ  َََِِذا 
َ�ِ َحۡوَ�ُ قَاَل  ٣ ََ ٌَ َعلِيم  ۥٓ  رِۡل ا لََ� ِح َٖ ِۡن يََُِدُ  ٣ إِّن َ�  ِّ ََِجُ�م  ن ُ�ۡ

َ
 أ

 ِ َِه ُ�م �ِِسۡح َِ �
َ
وَن ۦأ َُ ُم

ۡ
اَذا تَأ ََ �َ ٣  ْ اهُ وَ قَارُٓوا ََ

َ
ُۡ َوأ َِۡج

َ
ۡث  أ ََ َدآ�ِنِ  ِ� �ۡ� ََ ۡ  �ر

َ  َعلِي�  ٣َ� ِ�ََِن  ِ َسّحا
ّٖ تُوَك بُِ�

ۡ
  ٣  يَۡ

 

“Ai (Mùsài) tha: Edhe nëse të sjell një argument të qartë?” 

“Ai (Faraoni) tha: Hë, sille nëse thua të vërtetën.” 

“Atëherë ai (Mùsài) e hodhi shkopin e tij dhe shkopi u 
shndërrua në gjarpër të vërtetë.” 

“Nxori dorën prej (xhepit) dhe dora në sytë e shikuesve 
shndriste nga bardhësia.” 

“Ai (Faraoni) i tha parisë që ishin rreth tij: Ky qenka magjistar 
shumë i ditur.” 

 “Ai ka qëllim t’u nxjerrë jashtë tokës tuaj me magjinë e tij, ç’më 
propozoni?” 
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 “Shtyje për më vonë atë dhe vëllain e tij (çështjen e tyre) dhe 
dërgo nëpër qytete mbledhësit (policinë).” 

 “Ata do të sjellin te ti çdo magjistar të ditur.” 

 

 

Komentimi 

 

Vendi juaj është në rrezik 

 

 Në ajetet e mësipërme pamë se si në sytë e të pranishmëve, 
Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e ruajti epërsinë e tij gjatë 
polemikës logjike me Faraonin. Ai e mbështeti parimin e tij mbi 
logjikën dhe e rrëzoi pretendimin mjeran e të pafuqishëm të 
Faraonit, të cilit i dukej se po tallej me Musain, duke e akuzuar si 
të çmendur. Në fund, Faraoni i kthehet rrugës së kërcënimit dhe i 
kanoset se do ta burgosë ose do ta ekzekutojë. 

 Këtu Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) hap një faqe të re. 
Në këtë fazë të polemikës, atij i duhet të ecë mbi një rrugë tjetër, 
rrugë e cila do ta ulte Faraonin dhe do t’ia hiqte atij të gjitha 
mundësitë. Në këtë fazë, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
kaloi në rrugën e përdorimit të forcës, të asaj force hyjnore që do 
të shfaqej nëpërmjet mrekullisë. Duke e sfiduar hapur, ai iu 
drejtua Faraonit me këto fjalë: “Ai (Mùsài) tha: Edhe nëse të sjell 
një argument të qartë?”. 
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 Pas kësaj sfide, Faraoni e pa veten në një rrugë të mbyllur, 
sepse Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) zbatoi një plan të ri. Ky 
plan veprimi bëri që të pranishmit të shihnin në drejtim të tij. Në 
gjendjen që u krijua pas kësaj fjale të Musait, Faraoni edhe sikur ta 
refuzonte sfidën që i lëshoi ai:  “edhe nëse të sjell një argument të 
qartë?”, të gjithë do t’i thonin: “Lëre të na e tregojë punën e tij të 
rëndësishme! Le ta shohim nëse ka fuqi ta bëjë atë që thotë. Nëse e 
bën, atëherë do të mësojmë se nuk është e mundur të qëndrohet 
përballë tij. Përndryshe, kjo fjalë e tij nuk është gjë tjetër veçse një 
komedi!”  

Sidoqoftë, fjala e Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk ishte 
një punë që mund të kalohej lehtë. 

 Prandaj Faraoni u detyrua t’i përgjigjej menjëherë 
propozimit të Musait, duke i thënë: “Ai (Faraoni) tha: Hë, sille 
nëse thua të vërtetën.”. 

  “Atëherë ai (Mùsài) e hodhi shkopin e tij dhe shkopi u 
shndërrua në gjarpër të vërtetë”, sigurisht me urdhër të 
All’llahut. 

 Pastaj, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) shfaqi edhe një 
mrekulli të dytë, kur nxorri dorën prej xhepit (nga e çara në pjesën 
e sipërme të rrobës) dhe ajo i shndriste nga bardhësia, ashtu siç 
njofton ajeti: “Nxori dorën prej (xhepit) dhe dora në sytë e 
shikuesve shndriste nga bardhësia.”. 

 Në të vërtetë, ai erdhi me këto dy mrekulli të mëdha: njëra 
ishte për të shfaqur frikën dhe tjetra për të shfaqur shpresën; 
mrekullia e parë ishte paralajmërim, kurse e dyta përgëzim; 
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mrekullia e parë shpjegonte qartë ndëshkimin e All’llahut, kurse e 
dyta ishte dritë e mëshirë.  

 Fjala e ajetit “thu’bànun” do të thotë “gjarpër i madh”. Në 
fjalorin e tij “Mufredàtu Elfàdhul Kur’àni”, Ràgibi shpjegon se 
rrënja e kësaj fjale është marrë prej lëvizjes së ujit, sepse lëvizja e 
këtij zvarraniku ngjason me atë të ujit të lumenjve. 

 Fjala vijuese e ajetit: “mubijnun” – “i vërtetë” shpjegon se 
shkopi i Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u shndërrua në 
gjarpër konkret, në një mënyrë të atillë që nuk mund të thuhej se 
ajo punë ishte një errësim i syve të të pranishmëve, ose magji. 

 Në ajetin 10 të sures “En Neml”, si dhe në ajetin 31 të sures 
“El Kasas”, shprehja “u shndërrua në gjarpër”, ka ardhur në 
trajtën “u shndërrua në xhind”, në kuptimin e shpejtësisë, duke 
pasur parasysh gjarpërinjtë e vegjël që ecin mbi sipërfaqen e tokës 
me shpejtësi e me kërcime; kurse në ajetin 21 të sures “Tà Hà” , në 
vend të fjalës “thu'bànun” – “gjarpër”, ka ardhur fjala “haj’jetun”, 
gjithnjë në kuptimin “gjarpër”, por rrënja e saj është nxjerrë prej 
fjalës “hajàt” – “jetë”; pra, shkopi u shndërrua në një gjallesë që 
lëviz. 

 Në shikim të parë, duket se në këto shprehje kemi të bëjmë 
me ndryshim e kontradiktë, por në të vërtetë, ndryshimi e 
kontradikta në mes këtyre tri fjalëve sinonime për të njëjtin 
kuptim, është për të shpjeguar njërën prej dy mundësive të 
mëposhtme:  

 1- Mund të jetë një shenjë që tregon tri gjendjet e ndryshme 
të atij gjarpri: në fillim shkopi u shndërrua në xhind, ose në një 
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gjarpër të vogël; pastaj gjarpri i vogël filloi të zmadhohet derisa u 
bë gjarpër i madh. 

 2- Çdonjëra nga këto tri gjendje të metamorfozave të 
gjarprit simbolizojnë disa karakteristika që ka kjo qenie kur kalon 
nga njëra gjendje në një gjendje të re. 

Fjala “thu'bànun” tregon se gjarpri ishte i madh; fjala 
“xhàn” tregon se ai lëvizte me shpejtësi, kurse fjala “haj’jetun” 
tregon se ai ishte i gjallë. 

 Faraoni u turbullua shumë nga kjo mrekulli marramendëse 
dhe u zhyt edhe më shumë në egërsinë e tij. Megjithatë, ai e ruajti 
fuqinë e tij djallëzore dhe u përqendrua në rrezikun që iu shfaq 
me ardhjen e Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Njëkohësisht, 
për të ngritur lart moralin e njerëzve të tij dhe të parisë që ishte e 
pranishme aty, u përpoq t’i zhvlerësonte mrekullitë e Musait. Për 
të larguar shikimin e tyre, ai tha: “Ai (Faraoni) i tha parisë që 
ishin rreth tij: Ky qenka magjistar shumë i ditur.”. 

 Ky tiran mendjemadh, që pak më parë e kishte quajtur 
Musain të çmendur, tani thoshte se ai ishte njeri shumë i ditur. Por 
e tillë është rruga e të gjithë tiranëve mizorë, e tillë është edhe 
mënyra e tyre e veprimit. Ata janë të gatshëm të ndryshojnë fjalët 
që thonë, madje i ndryshojnë ato disa herë edhe në të njëjtin 
kuvend; ata mundohen t’i vërtetojnë fjalët që thonë me të gjitha 
rrugët e mënyrat vetëm për të arritur qëllimin e tyre. 

 Faraoni besonte se duke e akuzuar Musain si magjistar, 
kishte hedhur mbi të akuzën më të pranueshme për të pranishmit, 
sepse ajo ishte kohë e magjisë. Kur Musai (Paqja e All’llahut qoftë 
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mbi të!) i shfaqi mrekullitë e tij, ishte krejt e lehtë për Faraonin që 
ta etiketonte atë si magjistar.  

Me qëllim që të mobilizonte parinë dhe të nxiste 
konservatorizmin e tyre kundër Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!), Faraoni u tha: “Ai ka për qëllim t’u nxjerrë jashtë tokës tuaj 
me magjinë e tij, ç’më propozoni?”. 

 Në të vërtetë, kjo fjalë e Faraonit shkakton habi, sepse më 
parë ai thotë: “e lejse lij mulku misre” – “a nuk është i imi pushteti 
i Egjiptit?”.82F

1  

 Kur pa se froni po i lëkundej, Faraoni e harroi pretendimin 
e tij për pushtet absolut mbi atë tokë, por tha se ajo ishte pronë e 
njerëzve. Me këtë shprehje, Faraoni u tha njerëzve të tij se toka e 
tyre ishte në rrezik, se Musai kishte për qëllim t’i nxirrte prej aty 
dhe se ata duhej të mendonin mirë për këtë hile të tij. 

 Ky Faraon që para pak çastesh nuk donte të dëgjonte 
askënd, tani që ndodhej në pozitë shumë të vështirë, u thotë atyre 
që janë rreth tij: “màdhà te'murùne” – “ç’më propozoni?”.  

 Sugjerimi që pret Faraoni prej parisë së vet tregon situatën 
delikate në të cilën ndodhej ai.   

 Prej ajetit 110 të sures “El A’ràf” mësojmë se pasuesit e 
Faraonit dhe ata që ishin rreth tij, filluan të këshillohen me njëri-
tjetrin rreth kësaj çështjeje. Të gjithë ishin të trazuar nga ana 
shpirtërore dhe pyesnin njëri-tjetrin: “Ç’ke për të thënë? Çfarë 
propozon?” 

                                                            
1 Sure “Ez Zuhruf”, ajeti 51. 
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 Është pikërisht kjo, rruga e tiranëve në çdo kohë e në çdo 
vend. Kur ata e kanë gjendjen nën kontroll, pretendojnë se të 
gjitha sendet janë pronë e tyre dhe të gjithë njerëzit i konsiderojnë 
si skllevër të tyre. Ata nuk kuptojnë gjë tjetër përveç logjikës së 
tiranisë. Por kur atyre u lëkunden fronet e uzurpuara me të 
padrejtë dhe kur shohin se sundimi i tyre është në rrezik, ata ulen 
përkohësisht nga pozita e tiranisë absolute dhe kërkojnë 
mbështetje te njerëzit e flasin në emër të tyre. Tani toka për ta 
është e popullit, qeveria përfaqëson popullin dhe ajo respekton 
mendimet e tij. Por, kur qetësohet tufani dhe bie furia e rrymës, 
njerëzit e shohin se ata janë sërish sundues e tiranë, siç ishin më 
parë. 

 Edhe në kohën tonë shohim mbetjet e sulltanëve të vjetër, 
të cilët e konsiderojnë shtetin si pronën e tyre absolute. Këtë 
gjendje e pamë edhe atëherë kur filluan të fryjnë erërat e 
Revolucionit Islamik, kur djajtë e veshur me pushtet filluan ta 
respektojnë e ta nderojnë popullin, madje pranuan edhe fajet që 
kishin bërë, kërkuan edhe falje, por njerëzit e dinin mirë se si ishin 
sjellë ata gjatë shumë viteve dhe nuk u mashtruan nga demagogjia 
e fjalëve të tyre. 

 Paria e Faraonit, pasi u konsultuan me njëri-tjetrin, i thanë: 
“Shtyje për më vonë atë dhe vëllain e tij (çështjen e tyre) dhe 
dërgo nëpër qytete mbledhësit (policinë).”. Me këto fjalë, ata i 
thanë Faraonit: Tani lëri ata dhe dërgo emisarët e tu nëpër të gjitha 
rajonet e krahinat: “Ata do të sjellin te ti çdo magjistar të ditur.”. 

 Në fakt, paria e Faraonit ose ishin me të vërtetë njerëz 
naivë, ose e pranuan akuzën që Faraoni lëshoi kundër Musait, 
pasi ata ishin të vetëdijshëm për çështjen e magjisë. Për këtë, ata 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

207 

përgatitën një plan që, sipas logjikës së tyre, do të funksiononte. 
Ata menduan se meqenëse Musai ishte magjistar, atëherë përballë 
magjisë së tij duhej vënë një magji më e madhe dhe më 
mjeshtërore. 

 Ata thanë: Për fat të mirë, në vendin tonë ka shumë 
magjistarë, të cilët duhet të mblidhen patjetër për ta hedhur 
poshtë magjinë e Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 

 Fjala e ajetit “hàshirijne” ka kuptimin e mobilizimit të 
njerëzve dhe drejtimin e tyre për në fushën e betejës, ose për punë 
të ngjashme. Pra, ata që do të urdhëroheshin, do të mblidhnin 
magjistarët, të cilët duhej të ballafaqoheshin me Musanë (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) me magjinë e tyre. 
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Ajetet: 38 - 42 

 

َِعَ  ةُ  ََُج ََ ٖ  �رّسَح لُو َۡ ِّ   ٖ ََ ِت يَۡو َِي ِ َُوَن ٣ ر َِ َت ۡ ُّ نُتم 
َ
ٖۡ أ ََ  ِِ َٖ رِلّنا  ٣  َو�ِي

ّلَنا ََ ةَ  نَّتبُِع لَ ََ ُم �رّسَح َُ ََ  إِن َ�نُواْ  ِ ا ٤ �ۡلَ� لِب َّ ةُ  َجآَء ََلَ ََ ََۡعۡوَن �رّسَح  قَارُواْ لِفِ
ا إِن ُكّنا َ�ُۡن  ًَ ۡج

َ
�ِّن َ�َا َ�

َ
ََ أ ِ ََِن قَاَل  ٤ �ۡلَ� لِب ّ ۡم �نُّ�ۡم إِٗذا ر ََ َٗ   ََ ِ َ َّ َق َُ

ۡ   ٤ �ر

 

“Dhe magjistarët u mblodhën në kohën e në ditën e caktuar.” 

“Dhe njerëzve iu tha: a u mblodhët?” 

 “…Që të mbështesim magjistarët nëse ata triumfojnë?” 

“Dhe kur magjistarët erdhën, i thanë Faraonit: a do të ketë 
shpërblim për ne nëse triumfojmë?” 

“Ai (Faraoni) tha: Po, madje atëherë ju do të jeni prej më të 
afërmve.”  
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Komentimi 

 

Mbledhja e magjistarëve prej të gjitha vendeve 

 

 Në këtë grup ajetesh shfaqet një tjetër aspekt i këtij tregimi 
emocionues. Sipas propozimit të njerëzve të Faraonit, mbledhësit 
e taksave u vunë në lëvizje nëpër krahina e qytete për të kërkuar e 
grumbulluar magjistarët, sepse koha ishte caktuar, ashtu siç e 
lexojmë në ajetin e parë të grupit të ajeteve që janë objekt studimi: 
“Dhe magjistarët u mblodhën në kohën e në ditën e caktuar.”. 

 Thënë ndryshe: ata i përgatitën magjistarët para ditës së 
caktuar, sepse duhej patjetër që të mblidheshin në “sheshin e 
kurorës”, në ditën e në kohën e duhur. 

 Qëllimi me frazën e ajetit “jeumin ma’lùmin” – “ditën e 
caktuar” ashtu siç mësohet prej disa ajeteve të sures “El A’ràf”, 
ishte dita në të cilën festohej njëra prej festave të banorëve të 
Egjiptit. Pikërisht këtë ditë kishte zgjedhur Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) për t’u ballafaquar me magjistarët. Ai e 
zgjodhi këtë ditë feste e pushimi me qëllim që të mblidheshin sa 
më shumë njerëz, sepse ai ishte plotësisht i sigurtë se do të 
triumfonte. Gjithashtu, ai donte që argumentet e All’llahut t’i 
shpaloste në prani të sa më shumë njerëzve, të cilët do kishin 
rastin të shihnin pafuqinë e Faraonit dhe të rrethit të tij. Por mbi të 
gjitha, Musai donte që drita e besimit të ndriste në zemrat e sa më 
shumë njerëzve. 
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 Në këtë tubim, njerëzve iu kërkua të mblidheshin, ashtu siç 
e lexojmë në fjalët e ajetit “Dhe njerëzve iu tha: A u mblodhët?”. 

 Kjo frazë e ajetit tregon se ata që u urdhëruan prej Faraonit për të 
mbledhur njerëzit bënë të pamundurën që në atë tubim të 
mblidhen sa më shumë njerëz me dëshirën e tyre. Ata ishin të 
bindur se mbledhja e njerëzve me detyrim do të shkaktonte 
reagime negative, sepse njeriu nga vetë natyra e tij e urren 
imponimin dhe e kundërshton atë. Për këtë, të urdhëruarit prej 
Faraonit u thanë njerëzve: A dëshironi të jeni të pranishëm dhe a u 
mblodhët? Kjo mënyrë veprimi bëri që në atë tubim të 
mblidheshin shumë njerëz. 

 Atyre u thuhej se qëllimi i pranisë së tyre në atë tubim ishte 
për të parë triumfin e magjistarëve, i cili do të ishte edhe triumf i 
zotave të tyre. Prandaj, ata kishin për detyrë t’i mbështesnin, 
ashtu siç njofton ajeti: “Që të mbështesim magjistarët nëse ata 
triumfojnë”; sheshi duhej të ushtonte nga thirrjet e tyre, në 
mënyrë që magjistarët të ndiheshin të mbështetur. Gjithashtu, të 
pranishmit do të shihnin edhe disfatën përfundimtare që do të 
pësonte armiku i zotave të tyre.  

 Pra, sa më e madhe të jetë prania e spektatorëve që bëjnë 
tifozllëk në një ndeshje, aq më shumë do të përpiqet secili prej 
sfidantëve (sfidantët mund të jenë edhe skuadër) për të arritur 
fitoren. Prania e spektatorëve i ndihmon moralisht sfidantët. Kur 
njëri prej tyre korr fitore, fitorja e tij shkakton ovacione e thirrje 
gëzimi të fuqishme nga ana e tifozëve të fituesit. Madje ovacionet 
e thirrjet e tyre e lënë në hije sfidantin humbës. Veç kësaj, prania e 
madhe e tifozëve të njërit prej sfidantëve, e dobëson moralisht 
palën tjetër dhe ia pakëson mundësinë për fitore. 
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 Nga njëra anë, ndjekësit e Faraonit donin që në këtë tubim 
të ishin të pranishëm sa më shumë njerëz, ndërsa nga ana tjetër 
edhe Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i lutej All’llahut që të 
vinin sa më shumë njerëz, pasi kishte për qëllim që puna e thirrja 
e tij të bëhej e qartë në mënyrën më të plotë e më të bukur për një 
masë sa më të madhe njerëzish. 

 Edhe magjistarët shpresonin të merrnin shpërblime prej 
Faraonit, prandaj ata i thanë: “Dhe kur magjistarët erdhën, i 
thanë Faraonit: a do të ketë shpërblim për ne nëse triumfojmë?”. 

 Faraoni ishte shumë i shqetësuar ngaqë e shihte se rruga 
para tij ishte e mbyllur. Në këtë gjendje, ai ishte i gatshëm t’u jepte 
magjistarëve privilegjet më të mëdha, prandaj iu përgjigj 
pozitivisht kërkesës së tyre: “Ai (Faraoni) tha: po, madje atëherë 
ju do të jeni prej më të afërmve”; me fjalë të tjera, Faraoni u tha: 
Çfarëdo që të dëshironi, pasuri a pozitë, të dyja do t’i keni! 

 Kjo frazë e ajetit tregon se në atë mjedis, afërsia te Faraoni 
konsiderohej si diçka shumë e rëndësishme, madje ishte ndër 
gjërat më të rëndësishme, përderisa ai u premtoi magjistarëve një 
shpërblim aq të madh. Në fakt, s’ka shpërblim më të madh sesa 
kur njeriu arrin të jetë afër fuqisë së kërkuar. 

 Ata që ishin në rrugën e humbjes e konsideronin afrimin te 
Faraoni si shpërblimin më të madh, ndërsa robtë e All’llahut nuk 
mendojnë se ka shpërblim më të madh sesa afrimi tek All’llahu i 
Lartësuar. Madje për këta të fundit, as Xhenneti me të gjitha 
mirësitë e tij nuk mund të barazohet as edhe me një shikim të 
vetëm në “fytyrën” e All’llahut. 
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 Pikërisht për këtë, dëshmorët në rrugën e All’llahut do të 
kenë shpërblimin më të madh. Ata do të arrijnë afrimin tek 
All’llahu me dëshminë e Kur’anit dhe shprehja e Kur’anit “inde 
rab’bihim” - “te Zoti i tyre” është dëshmuesja më e qartë për këtë 
të vërtetë. 

 I tillë është besimtari me zemër të shëndoshë kur e plotëson 
adhurimin për All’llahun. Ai e bën këtë vetëm me qëllimin për t’u 
afruar te Zoti i tij. 
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Ajetet: 43 - 51 

 

ۡلُقوَن قَاَل  ِّ نُتم 
َ
آ أ َِ ۡلُقواْ 

َ
وَ�ٰ َ ِّ ْ  ٤ رَُهم  ۡلَقۡوا

َ
 ِحَبارَُهۡم وَِعِصّيُهۡم َوقَارُواْ بَِِّزةِ ََۡ

ََۡعۡوَن إِنّا َ�َۡحُن  ََ   ٤ �ۡلَ� لُِبونَ َِ ۡل
َ
ا ََۡ َِ  َُ َ تَۡلَق ِِ  ُموَ�  َعَصاهُ َََِِذا 

َُِكوَن 
ۡ
َ ٤يَأ َِ ۡل

ُ
ةُ   ََۡ ََ ََّبِ ٤ َ� ِجِديَن �رّسَح ِ ّنا ب َِ ََ   قَارُٓواْ َءا َِ  ََّبِ  ٤ �ۡلَ� لَ
وَن  َُ نُتۡم َ�ُ قَاَل  ٤ُموَ�  َوَ�  َِ ُُ ۥ َءا ۡن َءاَذَن لَُ�ۡمۖ إِنّ

َ
َٖ أ ِي لََكبِ�ُُ�ُم ۥ َ�ۡب َّ � 

ُ�ُم  ََ ََ َعّل ۡح ِۡن �رّسِ ِّ َُۡجلَُ�م 
َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
ّن َ ََ َ�ّطِ

ُ
وَنۚ َ� َُ لَ َۡ  ََلََسۡوَف َ�

 ََ ََِ�ۡ
َ
َصّلَِبّنُ�ۡم أ

ُ
َ  َوَ�  �َ َِ٤  ْ نَقلُِبوَن قَارُوا ُِ ََِّنا  ََ آ إَِ�   ّٗ ۖ إِ َ�ۡ ََ  إِنّا ٥ َ� 

ّوَل 
َ
ن ُكّنآ أ

َ
َ� َ� َنآ أ ََ ََّنا  ََ ََ َ�َا  ۡغفِ ََ ن 

َ
ُع أ ََ ََ َٗۡط ِِنِ ۡؤ َُ ۡ   ٥ �ر

 

“Mùsài u tha atyre (magjistarëve): Hidheni atë që keni për të 
hedhur!” 

“Dhe ata (magjistarët) hodhën litarët e shkopinjtë e tyre duke 
thënë: Me madhërinë e Faraonit, ne me siguri do të jemi 
ngadhënjyes.” 

“Atëherë edhe Mùsài hodhi shkopin e vet, i cili menjëherë filloi 
të gëlltisë ato që kishin sajuar ata (magjistarët).” 

“Magjistarët menjëherë ranë në sexhde…” 

 “…dhe thanë: Ne i besuam Zotit të botëve…” 
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 “Zotit të Mùsàit e Hàrùnit.” 

“Ai (Faraoni) tha: I besuat atij para se unë t’ua lejoj?! Patjetër që 
ai (Mùsài) është prijësi juaj; ai ua ka mësur juve magjinë; pas 
pak do ta merrni vesh se unë do t’ua pres duart e këmbët në anë 
të kundërta (dorën e djathtë e këmbën e majtë, pastaj në të 
kundërtën) dhe të gjithëve do t’ju kryqëzoj.” 

“Ata (magjistarët) thanë: S’ka rëndësi, ne po kthehemi te Zoti 
ynë.” 

“Ne shpresojmë që Zoti ynë të na i falë mëkatet tona dhe të jemi 
prej besimtarëve të parë.” 

 

 

Komentimi 

 

Drita e besimit në zemrat e magjistarëve 

 Pasi u sqaruan me Faraonin për shpërblimin dhe pasi 
morën edhe premtimin e tij se do të jenë të afërm tek ai, 
magjistarët u bënë shumë më të vendosur dhe filluan të 
përgatisnin mjetet e tyre të magjisë, litarët e shkopinjtë, të cilët 
dukej qartë se ishin bosh nga brenda dhe i kishin lyer me një lëndë 
kimike (me merkur), me qëllim që të dukeshin sikur lëviznin e të 
shndrisnin sapo mbi to të binin rrezet e Diellit. 

 Më në fund, erdhi dita e koha e caktuar dhe njerëzit grupe-
grupe u drejtuan për në “sheshin e fronit”, ku do të ishin të 
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pranishëm në “duelin” historik: nga njëra anë, Faraoni me 
popullin e tij, nga ana tjetër magjistarët dhe, nga një anë e tretë, 
Musai me vëllain e tij Harunin. Të gjithë ishin në shesh. 

 Kur’ani nuk flet për veprimet paraprake që janë bërë të 
kuptueshme prej ajeteve të lartpërmendura, por përqendrohet në 
thelbin e çështjes, atë të përballjes së Musait me magjistarët, të 
cilëve u drejtohet duke u thënë: “Mùsài u tha atyre (magjistarëve): 
hidheni atë që keni për të hedhur.”. 

 Prej ajetit 115 të sures “El A’ràf” mësohet se Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) e tha këtë fjalë pasi magjistarët e pyetën: A 
do të fillosh ti i pari, apo të fillojmë ne? 

 Ky propozim që u bëri Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
magjistarëve, tregon se ai ishte plotësisht i sigurtë në fitoren e tij 
dhe se ishte i qetë para atij grupi të shumtë armiqsh e para 
ndjekësve të Faraonit. Ky propozim i Musait konsiderohet si 
“goditja” e parë me të cilën ai damkosi magjistarët.  

 Magjistarët, të pushtuar nga mendjemadhësia, bënë çdo gjë 
të mundur për të arritur fitoren në atë “shesh”. Ata ishin 
përgatitur mirë dhe shpresonin se do ta mposhtnin Musain (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi të!). Kur hodhën shkopinjtë e litarët e tyre, 
thanë: “Dhe ata (magjistarët) hodhën litarët e shkopinjtë e tyre 
duke thënë: me madhërinë e Faraonit, ne me siguri do të jemi 
ngadhënjyes.”. 

 Ata, si të gjithë servilët, u mbështetën në madhështinë e 
Faraonit dhe filluan me emrin e me fuqinë e tij të papërfillshme. 
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 Për çastin kur magjistarët hodhën litarët e shkopinjtë e tyre, 
në ajetin 66 të sures “Tà Hà”, Kur’ani Famëlartë shpjegon se ato 
lëviznin si të ishin gjarpërinj të mëdhenj: “atij iu duk se nga 
magjia e tyre ato lëviznin.”. 

 Magjistarët zgjodhën të përdornin shkopinjtë si mjet për 
magjinë e tyre. Nëpërmjet iluzioneve, ata mendonin se shkopinjtë 
e tyre do ta mposhtnin shkopin e Musait. Gjithashtu, ndër mjetet e 
magjisë, ata shtuan edhe litarët, për të treguar se qëndronin më 
lart dhe ishin më të mirë se ai.  

 Gëzimi që shndriste në fytyrat e njerëzve pasqyrohej edhe 
në fytyrën e Faraonit. Sytë e tij dhe të ndjekësve të tij rrezatonin 
shpresë e gëzim. Ata i gëzoheshin kënaqësisë që do të kishin prej 
asaj “shfaqjeje”. 

Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk u la kohë të 
pranishmëve që të shijonin kënaqësinë e asaj “shfaqjeje”, por doli 
përpara dhe “Atëherë edhe Mùsài hodhi shkopin e vet”, i cili u 
shndërrua në një gjarpër të madh dhe filloi t’i gëlltiste me 
shpejtësi mjetet e magjisë, ashtu siç njofton ajeti: “i cili menjëherë 
filloi të gëlltisë ato që kishin sajuar ata (magjistarët).”.1 

 Në atë çast, një heshtje e frikshme ra në fytyrat e të 
pranishmëve. Ata nuk mund të flisnin nga frika. Nga çudia që 
panë, gojët dhe sytë e tyre mbetën të hapura, si të ishin të ngrirë, 
por shumë shpejt në shesh shpërthyen britmat e të pranishmëve të 
frikësuar. Një pjesë i lanë vendet e tyre dhe u larguan me vrap; të 
                                                            
1  Fjala e ajetit “telkafu” do të thotë: kapje e një sendi me shpejtësi me dorë ose 
me gojë. Këtu është qëllimi për kapjen me gojë dhe gëlltitjen e menjëhershme të 
sendit të kapur. Gjithashtu, në rrënjën e saj, kjo fjalë ka kuptimin e sajesës, 
gënjeshtrës, çka tregon se mjetet e magjisë së tyre ishin të rreme. 
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tjerët qëndruan të shihnin edhe fundin e asaj “shfaqjeje”; edhe 
vetë magjistarët mbetën gojëhapur nga habia. 

 Çdo gjë ndryshoi dhe magjistarët i thirrën mendjes. Deri në 
atë çast, së bashku me Faraonin, ata ishin të pushtuar prej 
djallëzisë dhe ishin të zënë me problemet e magjisë, por tashmë u 
ndërgjegjësuan se shkopi i Musait nuk ishte magji. Ajo ishte një 
mrekulli e madhe e All’llahut. Për këtë, ajeti njofton: “Magjistarët 
menjëherë ranë në sexhde.”. 

 Me të vërtetë, është diçka origjinale që nënshtrimin e 
magjistarëve, Kur’ani e shpreh me foljen pësore, që do të thotë: u 
lëshuan në tokë, ranë në tokë. Kjo mënyrë shprehjeje tregon se aq 
shumë u ndikuan ata nga mrekullia e Musait, saqë u duk sikur u 
rrëzuan për tokë, pa dashjen e tyre, dhe bënë menjëherë sexhde.  

 Veç kësaj, veprimin adhurues që bënë – sexhden – 
magjistarët e shoqëruan me fjalët që lakoi gjuha e tyre: “Dhe 
thanë: Ne i besuam Zotit të botëve.”. 

 Dhe, që të mos mbetej vend për ndonjë mëdyshje, ose për 
ndonjë paqartësi, dhe që Faraoni të mos e komentonte fjalën e tyre 
me ndonjë shpjegim tjetër, ata shtuan: “Zotit të Mùsàit e të 
Hàrùnit.”. 

 Kjo shprehje tregon se Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
ishte i ngarkuar me përgjegjësinë e “duelit”, të hedhjes së shkopit 
në tokë dhe të polemizimit me magjistarët, ndërsa vëllai i tij 
Haruni e mbështeste dhe e ndihmonte atë në punën e tij. 

 Ky ndryshim i befasishëm që ndodhi në shpirtrat e 
magjistarëve, bëri që ata vetëm brenda një çasti të kalonin prej 
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errësirës absolute në dritën e qartë. Ata nuk u mjaftuan vetëm me 
kaq, por e vunë veten para rrezikut të ekzekutimit kur ua kthyen 
shpinën joshjeve të Faraonit dhe interesave të tyre materiale. E 
gjitha kjo ndodhi te magjistarët prej asaj “diturie” që u mundësoi 
atyre të lënë rrugën e gabuar dhe të kapen fuqishëm pas së 
vërtetës. 

 Jetën që u kishte mbetur, ata nuk e kaluan sipas gabimeve 
të mendjes së tyre, por u hipën kuajve të “dashurisë”; ata ishin 
dehur prej parfumit të luleve të asaj “dashurie” dhe dukeshin se 
nuk do të zgjoheshin nga ajo trallisje. Për shkak të saj, ata morën 
qëndrimin më të drejtë, edhe para kërcënimeve tmerruese të 
Faraonit. 

 Në një hadith të transmetuar prej të Dërguarit (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë se ai 
ka thënë:  

“S’ka asnjë zemër që të mos jetë ndërmjet dy gishtave të të 
Gjithëmëshirshmit. Nëse do, Ai e drejton atë dhe nëse nuk do, Ai e largon 
atë.”1  

(Dëshira e All’llahut në këto dy etapa ka lidhje me 
gatishmërinë e njeriut. Gjithashtu, edhe suksesi ose dështimi 
lidhet me pranimin nga zemrat dhe nuk është arbitraritet). 

Në këtë situatë, Faraoni e pa veten të shpartalluar moralisht 
dhe mendoi se ekzistenca dhe pushteti i tij ishin në rrezik. Ai e 
dinte mirë ndikimin e thellë të besimit të magjistarëve në zemrat e 
njerëzve. Nën shembullin e tyre, një grup njerëzish të tjerë mund 

                                                            
1 “Fij Dhilàlil Kur’àn”, vëll. 6, f. 208. 
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të binin në sexhde, ashtu siç ranë magjistarët, prandaj Faraoni 
mendoi të përdorte një sajesë tjetër mashtruese. Duke u kthyer në 
drejtim të magjistarëve, tha: “Ai (Faraoni) tha: i besuat atij para se 
unë t’ua lejoj?”. 85F

1 

Faraoni kishte qëndruar në fronin e tij për shumë vite. Gjatë 
atyre viteve, ai jo vetëm që kishte nën kontroll që njerëzit të mos e 
refuzonin nënshtrimin ndaj tij, ose të bënin ndonjë punë pa lejen e 
tij, por kishte arritur që edhe zemrat e njerëzve dhe mendimet e 
tyre të ishin peng i tij dhe i urdhrit të tij. Kështu ka qenë dhe është 
rruga e të gjithë tiranëve mendjemëdhenj. 

 Ky njeri mendjemadh nuk e përmendi as emrin e All’llahut 
e as emrin e Musait, por u mjaftua vetëm duke thënë “àmentum 
lehù”- “i besuat atij” dhe me fjalën “atij”, ai kishte për qëllim të 
shprehte përçmimin dhe urrejtjen. 

 Faraoni nuk u kënaq me fjalët që tha, por që të forconte 
gjendjen e tij, ai shtoi edhe dy fjali të tjera, me të cilat kishte për 
qëllim që të hynte menjëherë në mendimet e njerëzve (që tashmë 
ishin zgjuar), dhe t’i kthente ata përsëri në gjumin e shkujdesjes. 

 Në fillim, Faraoni i akuzoi magjistarët se ata komplotuan 
me Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kundër të gjithë 
banorëve të Egjiptit dhe tha: “patjetër që ai (Mùsài) është prijësi 
juaj, ai ua ka mësuar juve magjinë.”. Ju jeni marrë vesh me Musain 
para se të vini në këtë shesh, me qëllim që të çoni banorët e Egjiptit në 

                                                            
1 Fraza “àmentum lehù” – “i besuat atij” ka ardhur edhe në ajetin 71 të sures “Tà 
Hà”, kurse në ajetin 123 të sures “El À’ràf”, ka ardhur në formën “àmentum 
bihi” – “besuat në të”. Gjuhëtarët më të dëgjuar kanë shpjeguar se fraza 
“àmentum lehù” – “i besuat atij” ka kuptimin e nënshtrimit; kurse fraza 
“àmentum bihi” – “besuat në të” ka kuptimin e vërtetimit. 



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

220 

rrugën e gabuar, që ata të vijnë pas jush e t’i nënshtrohen pushtetit tuaj. 
Ju doni t’i përzëni të zotët e këtij vendi, t’i nxirrni ata prej shtëpive dhe 
vendin e tyre ta zënë skllevërit. Por unë nuk do t’ju lejoj që të fitoni dhe 
do ta rrëzoj këtë komplot qysh në fillim. Ai tha: “pas pak do ta merrni 
vesh se unë do t’ua pres duart e këmbët në anë të kundërta 
(dorën e djathtë e këmbën e  majtë, pastaj në të kundërtën) dhe të 
gjithëve do t’u kryqëzoj.”. 

 Pra, unë nuk do të mjaftohem vetëm me ekzekutimin tuaj, por më 
parë do t’ju torturoj para syve të njerëzve, të lidhur nëpër trungjet e 
hurmave (prerja e duarve dhe e këmbëve në mënyrë të alternuar 
çon në një vdekje të ngadaltë, me qëllim që i dënuari ta ndiejë sa 
më shumë e sa më gjatë dhimbjen e ndëshkimit). 

 Kjo është rruga e të gjithë tiranëve, shtypësve dhe e 
sundimtarëve mizorë të çdo kohe. Në fillim akuzojnë njerëzit e 
mirë për komplot kundër popullit dhe pasi përfitojnë nga liria që 
kanë për të lëshuar akuza, ata vënë në përdorim shpatën mbi 
qafat e njerëzve, me qëllim që të thyejnë vendosmërinë e atyre që 
kërkojnë të drejtën e të vërtetën. Në këto veprime, tiranët nuk 
gjejnë asnjë që t’i kundërshtojë, ose që t’i sprapsë nga rruga e tyre. 

 Megjithatë, Faraoni këtu nuk e realizoi qëllimin e tij, për 
shkak se para një çasti në zemrat e magjistarëve dhe të 
besimtarëve kishte hyrë besimi (imani). Ata digjeshin aq shumë 
nga dashuria për All’llahun, saqë nuk i frikësonte më kërcënimi i 
Faraonit. Me përgjigjen aq të prerë ndaj kërcënimit të Faraonit, ata 
e hodhën poshtë planin e tij kur thanë: “Ata (magjistarët) thanë: 
s’ka rëndësi, ne po kthehemi te Zoti ynë.”. 

 Me fjalë të tjera, magjistarët i thanë Faraonit se me atë 
veprim, ai nuk u pakësonte asgjë. Përkundrazi, do t’i çonte tek i 
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Dashuri dhe tek i Adhuruari i tyre i vërtetë. Në kohën kur ato 
kërcënime ndikonin mbi ta, ata nuk njihnin as veten e as Zotin e 
tyre. Në atë kohë, ata ishin në rrugë të gabuar, por tashmë e kishin 
kuptuar. Ata i thanë Faraonit të bënte atë që kishte planifikuar.  

 Pastaj shtuan se me të vërtetë, ata i ishin kundërvënë më 
parë Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe e kishin 
përgënjeshtruar atë, veprim me të cilin kishin mëkatuar rëndë, por 
megjithatë: “Ne shpresojmë që Zoti ynë të na i falë mëkatet tona 
dhe të jemi prej besimtarëve të pare.”. 

 Me këto fjalë, magjistarët besimtarë i thanë Faraonit qartë e 
prerë se ata nuk kishin frikë prej asgjëje, as prej kërcënimeve të tij. 
Ajo nga e cila kishin vërtet frikë, ishin mëkatet që kishin bërë në të 
kaluarën, por shpresonin se me bujarinë e mëshirën e All’llahut, 
ato do të shlyheshin e do të shuheshin nën hijen e besimit.  

 Ç’fuqi e ç’forcë ishte kjo tek njeriu, që e bën atë t’i duket e 
vogël edhe fuqia më e madhe, edhe atëherë kur mbi të do të bjerë 
dënimi më i dhimbshëm? Ishte ajo fuqi e forcë që i mbush njeriut 
shpirtin me bujari e me altruizëm edhe aty ku do të sakrifikohet. 

 Kjo është fuqia e forca e besimit (imanit). 

 Ajo është shkëndija ndriçuese e dashurisë, që e bën rënien 
dëshmor në rrugën e All’llahut më të ëmbël se mjalti në hoje dhe 
arritjen tek i Dashuri, e bën qëllimin më të lartë.  

 Për këtë fuqi e forcë kërkoi ndihmë Profeti (Paqja dhe bekimi 
i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Me të, ai i edukoi 
myslimanët e parë; me këtë fuqi e me këtë forcë, ai e ngriti 
popullin e injorantëve të prapambetur në majat e krenarisë me një 
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shpejtësi marramendëse dhe ymeti islam që ai ndërtoi, e habiti 
botën. 

 Ajo “shfaqje” i kushtoi shumë rëndë Faraonit. Për të dhe 
për popullin e tij u krijua një gjendje shumë e vështirë. Sipas disa 
transmetimeve, Faraoni e zbatoi kërcënimin e tij dhe magjistarët, 
tashmë besimtarë, ranë dëshmorë para syve të tij. Këto mizori të 
Faraonit jo vetëm që nuk i shuan ndjenjat e njerëzve për Musain, 
por ndikimi i fjalëve dhe i veprës së tij filloi të ndihej gjithnjë e më 
shumë.  

Në çdo vend filloi të dëgjohej jehona e Profetit të ri. Kudo 
flitej për dëshmorët e parë besimtarë dhe, në këtë mënyrë, u 
formua grupi i besimtarëve në mesin e popullit të Faraonit dhe të 
ndjekësve të tij. Madje, besimtarë kishte prej atyre që ishin edhe 
afër Faraonit, edhe në mesin e njerëzve të familjes së tij, deri edhe 
gruaja e tij. Të gjithë besuan te Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!). 

 Por, si e shpallën veten magjistarët e penduar si besimtarë 
të parë? 

 A ishin ata besimtarët e parë në atë “shfaqje”? 

 Apo ishin besimtarët e parë prej atyre që i kishte Faraoni në 
mbrojtje? 

 Apo ishin besimtarët e  parë dëshmorë? 

 Të gjitha këto mundësi interpretimi mund të jenë të vërteta 
dhe nuk bien në kundërshtim me njëra-tjetrën. 
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 Të gjitha këto interpretime janë të vërteta, edhe kur themi 
se një grup prej Beni Israilëve, ose jo prej tyre, i besuan Musait 
para kësaj ndodhie, ose ata u urdhëruan pas ardhjes së tij që të 
shkonin drejtpërdrejt te Faraoni për t’i dhënë atij goditjen e parë. 
Asnjëra nga këto mundësi nuk e përjashton faktin që ata të jenë 
besimtarët e parë, prandaj për këtë çështje nuk është nevoja për 
ndonjë interpretim tjetër. 
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Ajetet: 52 - 59 
 

وَن  َُ ّتَب ِّ ۡ ِ بََِِبادِٓي إِنُّ�م 
َ
ۡن أ
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�  ُموَ�ٰ أ

َ
ََۡعۡوُن ِ� ٥۞َوأ َِ َٖ ََۡس

َ
  ََأ

َدآ�ِنِ  ََ ۡ ة  قَلِيلُوَن إِنّ  ٥ َ� ِ�ََِن �ر َِ ذِ ُؤَ�ٓءِ رَِ�ۡ ٰ ََ وَن ٥  َُ ِ ُهۡم َ�َا لََغآ� ّٗ �  ٥ 
وَن �نّا َُ ِٖ َِيٌع َ�  َ َۡ َّ ت  وَُ�ُيون  ٥  ِن َج ِّ ََ ُهم  ََۡج َۡ

َ
ٖ  ٥  ََأ َقا َِ   َوُ�ُنوز  َو

َٖ َكَ� رَِكۖ  ٥َكََِ�   ٰءِي ََ ََ َها بَِ�ٓ إِۡس ثۡ ََ ۡو
َ
  ٥ َوأ

 

“Ne i reveluam (e urdhëruam) Mùsàit: Udhëto natën me robtë e 
Mi se ju do të ndiqeni!” 

“Faraoni dërgoi nëpër qytete për të mbledhur njerëz.” 

“Ata (që ikën me Mùsàin) janë një grup i vogël.” 

“Me të vërtetë, ata na zemëruan.” 

“Patjetër të gjithë duhet të jemi syhapur.” 

“Ne i nxorëm ata (Faraonin me njerëzit e tij) prej kopshteve e 
burimeve, prej thesareve (pasurive të depozituara) dhe prej 
vendbanimeve të bukura.” 

“Kështu, Ne ua lamë trashëgim ato Beni Israilëve.” 
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Komentimi 

 

Fundi i faraonëve 

Në ajetet e mësipërme pamë se si Musai (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) doli triumfues në dialogun me Faraonin dhe me 
magjistarët, pavarësisht se ai dhe populli i tij nuk besuan. Ai 
triumf pati disa ndikime shumë të rëndësishme dhe çdonjëri prej 
tyre mund të konsiderohet si një fitore më vete. Ndër to 
përmendim:  

 1- Beni Israilët e besuan Profetin e tyre, Musain (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) dhe u mblodhën rreth tij me zemra që 
besojnë në All’llahun, Zotin Një dhe të Vetëm. Vetëm pas shumë e 
shumë vitesh shtypjeje, dhune e padrejtësish, ata po shihnin në 
mesin e tyre një Profet qiellor, i cili siguronte udhëzimin e tyre në 
rrugën e drejtë dhe ishte i gatshëm të udhëhiqte revolucionin e 
tyre drejt lirisë dhe arritjen e fitores mbi Faraonin. 

 2- Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e çau rrugën e tij në 
mesin e banorëve të Egjiptit, Koptëve e të tjerëve, por drejt tij u 
afruan vetëm një grup, ose më e pakta ata që kishin frikë ta 
kundërshtonin. Megjithatë, thirrja e Musait jehoi në të gjitha anët e 
Egjiptit. 

 3- Më e rëndësishme nga të gjitha këto ishte fakti se 
Faraoni, në veten e tij, nuk gjeti fuqinë t’ua impononte njerëzve 
mendimet e tij, as me anë të frikësimit e as me pozitën e tij. 
Gjithashtu, ai që pretendonte se ishte zot i gjithçkaje, nuk gjeti 
forcë të përballej me një njeri, i cili kishte vetëm një shkop të 
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zakonshëm dhe një gjuhë shumë ndikuese, siç ishte ajo e Musait 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!).  

 Të gjitha këto përgatitën mjedisin e përshtatshëm që Musai 
të përhapte thirrjen e tij në mesin e njerëzve si dhe të plotësonte 
edhe argumentin kundër tyre. 

 Kjo gjendje vazhdoi për shumë vite. Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) vazhdoi të shpaloste mrekullitë e tij njërën 
pas tjetrës, ashtu siç tregohet në suren “El A’ràf” dhe që i 
shpjeguam gjatë komentit të ajeteve 130-135 të kësaj sureje. Ai 
vazhdoi t’i shpaloste ato mrekulli, të shoqëruara me një logjikë të 
fuqishme, derisa All’llahu i sprovoi banorët e Egjiptit me thatësirë 
që zgjati për shumë vjet, me qëllim që ata t’i frikësoheshin Atij.  

 Kur Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e plotësoi edhe 
argumentin më të madh për banorët e Egjiptit, atëherë kur filluan 
të dalin sheshit grupet e besimtarëve prej radhëve të mohuesve, 
pikërisht në atë kohë, Musait i zbriti Shpallja që e urdhëronte atë 
të nxirrte popullin e tij jashtë Egjiptit. Ajetet e mëposhtme e 
konkretizojnë këtë pjesë të tregimit: “Ne i reveluam (e 
urdhëruam) Mùsàit: Udhëto natën me robtë e Mi se ju do të 
ndiqeni!”. 

 Ky ishte një plan i All’llahut të cilin Musai (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) urdhërohej ta zbatonte dhe të udhëtonte natën me 
popullin e tij. Por edhe Faraoni e populli i tij do të mësonin për 
largimin e tyre natën dhe do t’i ndiqnin ata, në mënyrë që të bëhej 
realitet ajo që ishte vendosur në planin e All’llahut me urdhrin e 
Tij.   
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Në fjalën e ajetit “ibàdij” – “robtë e Mi” përemri ka ardhur 
në numrin njëjës, ndonëse folja “euhajnà” – “Ne i reveluam (Ne e 
urdhëruam)”, ka ardhur në vetën e parë në numrin shumës. Kjo 
mënyrë ardhjeje e fjalëve të ajetit shpjegon qartë dashurinë e 
madhe të All’llahut për robtë e Tij besimtarë. 

 Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e zbatoi këtë urdhër; ai 
i mobilizoi Beni Israilët në fshehtësi prej armiqve të tyre dhe i 
urdhëroi ata të lëviznin. Që të zbatonte urdhrin e All’llahut dhe që 
plani i tij të ishte i realizueshëm, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) zgjodhi një natë të veçantë për këtë udhëtim. 

 Lëvizja e një grupi të tillë nuk është një gjë e lehtë dhe nuk 
mund të mbahej e fshehtë për një kohë të gjatë. Pavarësisht se ajo 
lëvizje qe shumë e shpejtë, sërish spiunët e Faraonit e çuan lajmin 
tek ai. Për këtë, Kur’ani njofton se Faraoni i dërgoi njerëzit e tij 
nëpër të gjitha qytetet që të mblidhnin sa më shumë forca: 
“Faraoni dërgoi nëpër qytete për të mbledhur njerëz.”. 

 Në kushtet e asaj kohe, arritja e urdhrit të Faraonit nëpër 
qytete e nëpër të gjitha krahinat e Egjiptit kërkonte një kohë të 
konsiderueshme. Por në qytetet e afërta, urdhri i Faraonit arriti  
shumë shpejt dhe kështu forcat e përgatitura filluan të lëviznin 
menjëherë. Pararoja e ushtrisë mund ta kryente detyrën e saj. Nga 
pas, atë e ndiqnin formacionet e tjera të ushtrisë që do të arrinin 
pararojën njëra pas tjetrës. Njëkohësisht, duheshin mobilizuar 
njerëzit dhe duhej përgatitur terreni që ata të nxiteshin kundër 
Musait e popullit të tij. Atëherë, Faraoni tha: “Ata (që ikën me 
Mùsain) janë një grup i vogël.”. 
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 Me këtë fjalë, Faraoni u thoshte njerëzve të tij se do të 
triumfonin mbi atë grup të vogël. 

 Fjala e ajetit “esh’shirdhemeh” ka kuptimin “një pakicë prej 
kolektivit”, ashtu siç kuptohet në gjuhën arabe me këtë fjalë, kur 
njerëzit thonë: ka mbetur pak prej një sendi. Gjithashtu, kjo fjalë 
thuhet edhe për rrobën e grisur dhe atyre që kanë veshur rroba të 
grisura u thuhet “shirdhàm”. Bazuar mbi këtë shpjegim, Faraoni u 
thoshte njerëzve të vet: “Ata, pra ‘Musai dhe populli i tij’ janë 
pakicë dhe janë të shpërndarë.” Me këtë shprehje, ai kishte për 
qëllim të thoshte se Beni Israilët, duke qenë të shpërndarë, nuk 
kishin mundësi të koordinonin veprimet për ta përgatitur ushtrinë 
e tyre.  

 Ajeti vijues njofton fjalët që shtoi Faraoni më pas: “Me të 
vërtetë ata na zemëruan.”. Kush do t’i vadisë nesër të mbjellat 
tona? Kush do të ndërtojë pallate për ne? Kush do të shërbejë në 
shtëpitë e pallatet tona? 

 Prandaj, ata duhej të ishin të vëmendshëm ndaj komplotit 
të tyre: “Patjetër të gjithë duhet të jemi syhapur” dhe të ishin të 
gatshëm për t’u ndeshur me ta. 

 Duke u nisur nga rrënja e saj, fjalën e ajetit “hàdhirùne”, disa 
e kanë interpretuar në kuptimin e frikës prej komplotit. Të tjerë 
janë shprehur se rrënja e kësaj fjale ka kuptimin e perfeksionimit 
të armëve dhe të forcave dhe pajisjes me armë e me furnizime. 
Këto dy interpretime nuk janë në kundërshtim me njëri-tjetrin, 
sepse në fakt, Faraoni e populli i tij ishin të shqetësuar prej 
veprimeve të Musait dhe për këtë, ata ishin të gatshëm të luftonin 
me të. Në vijim, Kur’ani përmend përfundimin e Faraonit e të 
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popullit të tij, pra asgjësimin e qeverisjes së tij dhe ndërtimin e 
qeverisë së Beni Israilëve. Për këtë, ajeti njofton: “Ne i nxorëm ata 
(Faraonin me njerëzit e tij) prej kopshteve e burimeve, prej 
thesareve (pasurive të depozituara) dhe prej vendbanimeve të 
bukura.”. 

 Dhe ja: “Kështu Ne ua lamë trashëgim ato Beni 
Israilëve.”. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka mendime të 
ndryshme në lidhje me qëllimin e frazës së ajetit “mekàmin 
kerijmin” – “vendbanimeve të bukura”. Disa prej tyre kanë thënë 
se me këtë frazë nënkuptohen pallatet e zbukuruara dhe shtëpitë 
me hije freskuese. 

Të tjerë kanë thënë se qëllimi me këtë frazë janë kuvendet e 
tyre të këndshme nën aromën e tymit të beharnave dhe zbavitjeve 
të ndryshme.  

 Një grup i tretë kanë thënë se bëhet fjalë për pozitën e 
qeveritarëve dhe të princërve, të cilët qëndronin ulur në kolltuqe 
dhe ata që ishin rreth tyre, stafi dhe ushtarët, zbatonin urdhrat e 
shefave. 

 Një grup i katërt janë shprehur se qëllimi me këtë frazë janë 
tribunat ku ngjiteshin ligjëruesit dhe ku lavdërohej Faraoni, 
sundimi dhe aparati i shtetit të tij. Nga ky këndvështrim, ato 
tribuna ishin mjete reklamuese.   

 Në krahasim me interpretimet e tjera, interpretimi i parë 
është më shumë në përshtatje me fjalët e ajetit. Megjithatë, këto 
interpretime nuk janë në kundërshtim me njëri-tjetrin, prandaj 
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mund të përmblidhen në një interpretim të vetëm. Kështu, 
kuptimi i  ajetit do të ishte: Mendjemëdhenjtë (Faraoni dhe populli 
i tij) u nxorrën prej pallateve të tyre, prej qeverisjes, prej pozitave 
dhe prej mundësive që ata kishin, si dhe prej kuvendeve ku ata 
zbaviteshin nën efektin e tymrave aromatikë. 

 

 

Dy hulumtime 

 

1- A e sunduan Beni Israilët Egjiptin? 

Duke u bazuar në ajetin e fundit të ajeteve që janë objekt 
studimi: “Kështu Ne ua lamë trashëgim ato Beni Israilëve”, një 
grup prej interpretuesve të Kur’anit janë shprehur se Beni Israilët 
u kthyen dhe u bënë sundimtarë të Egjiptit për njëfarë kohe.1 

 Edhe ana e jashtme e kuptimit të fjalëve të ajetit është në 
përputhje me këtë interpretim. 

Një grup tjetër prej interpretuesve të Kur’anit janë shprehur 
se pas vdekjes së Faraonit dhe njerëzve të tij, Beni Israilët lëvizën 
në drejtim të Bejtul-Mukad’desit dhe pas një kohe të shkurtër, ata u 
kthyen në Egjipt dhe aty formuan qeverinë e tyre.2  

                                                            
1  Referohu në tefsirin e Kurtubijut, vëll. 7, f. 191, fundi i ajetit që është objekt 
studimi. Gjithashtu, edhe El Alùsij’ji e ka interpretuar këtë ajet në tefsirin 
“Rùhul Meànij”. Ky interpretim meriton vërtet të shihet me kujdes. 
2 Tefsiri “Rùhul Meànij”, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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Pasazhet e Teuratit të tanishëm që kanë lidhje me këtë pjesë 
të tregimit, janë në përputhje me këtë interpretim. 

 Interpretues të tjerë janë shprehur se Beni Israilët u ndanë 
në dy grupe: njëri grup prej tyre qëndroi në Egjipt dhe e sundoi 
atë, kurse grupi tjetër së bashku me Musain (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) lëvizën në drejtim të Bejtul-Mukad’desit. 

 Sipas një interpretimi tjetër, Beni Israilët e sunduan Egjiptin 
pas Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), edhe në kohën e Profetit 
Sulejman bin Daud (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), ashtu siç thuhet 
edhe në ajetin e mëposhtëm: “Kështu Ne ua lamë trashëgim ato 
Beni Israilëve.”. 

 Duke pasur parasysh faktin se Musai (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) ishte një Profet revolucionar, është larg logjikës të 
mendohet se ai e la këtë tokë kur kolonat e qeverisjes së Faraonit u 
gremisën dhe kur drejtimi i punëve të atij vendi mbeti në dorën e 
tij. Ai nuk mund të largohej prej Egjiptit pa vënë në jetë asnjë plan 
dhe të merrte rrugën për në Palestinë për të shkuar në Bejtul-
Mukad’des, duke përshkuar shkretëtirat pa fund, veçanërisht duke 
pasur parasysh se Beni Israilët ishin ambientuar tashmë me 
mjedisin e Egjiptit. Duke u bazuar mbi këtë shpjegim, ekzistojnë 
dy mundësi: ose Beni Israilët u kthyen të gjithë në Egjipt dhe 
sunduan aty, ose një pjesë e tyre qëndruan në Egjipt dhe sipas 
urdhrit të Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) morën në dorë 
frerët e pushtetit dhe sunduan aty. Pa këto dy mundësi nuk mund 
të bëhet i qartë kuptimi i fjalëve të ajetit: nxjerrja e Faraonit me 
pasuesit e tij prej Egjiptit dhe trashëgimi prej Beni Israilëve i 
sundimit të pronave të tij.  
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2- Renditja e ajeteve 
 

 Në vijim, Kur’ani Famëlartë shpjegon se si u mbytën në ujë 
Faraoni dhe ndjekësit e tij. Por si e përmend Kur’ani nxjerrjen e 
Faraonit e të popullit të tij prej kopshteve e prej burimeve të ujit, 
prej pasurive të shumta të depozituara dhe prej banesave të 
këndshme e madhështore? Si e shpjegon Kur’ani mënyrën e 
mbytjes në ujë të Faraonit dhe të popullit të tij?  

Dihet se ajetet e Kur’anit nuk janë sipas renditjes së ngjarjeve që u 
përmendën në pyetjen tonë. 

 Përmendja e këtyre gjërave në Kur’an është bërë nëpërmjet 
shpjegimit të ngjarjeve në përgjithësi dhe pastaj të paraqitjes së 
tyre në mënyrë të detajuar. Pra në fillim, Kur’ani përmend 
subjektin dhe pastaj e shpjegon atë më qartë në ajete të tjera. 

 Gjithashtu, përmendja e këtyre punëve të Kur’anit ka 
ardhur me rrugën e përmendjes së rezultatit dhe pastaj Kur’ani 
shpjegon veprimet paraprake të ngjarjes dhe i rendit ato sipas 
radhës që ndodhën. 
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Ajetet: 60 - 68 

 

 ََ ِ�ِ�ۡ ِّ م  َُ و َُ ۡ�َب
َ
ا ٦ ََۡ َّ َٰءا ََلَ ََ انِ  تَ ََ َۡ َ ۡۡ ُ�وَن � ََ ۡد َُ َ ۡصَ� ُب ُموَ�ٰ إِنّا ر

َ
 قَاَل أ

ِ َسَيۡهِديِن قَاَل  ٦ ّّ ََ  َ�ِ َِ ۖٓ إِّن 
ّ ََ  ٦  ٓ وَۡحۡيَنا

َ
ِن ََأ

َ
َصاَك �ۡ�ِب إَِ�  ُموَ�ٰ أ ََ ِ �ّ 

 ۖ ََ ق  كَ �نَفلَقَ  َف �ۡ�َۡح َۡ َِ ّ ُُ َن  ََ يمِ  �لّطۡودِ  ََ َِ ََ ۡزلَۡفَنا َ�ّم ٦ �ۡل
َ
ََِنَ   َوأ ََ �� ٦ 

�َۡيَنا
َ
ُُ َوأ ََ ِّ ن  َِ ََ ۥٓ  ُموَ�  َو ََِ�ۡ

َ
ََۡ�َنا ٦ أ ۡر

َ
ََِنَ   ُ�ّم أ ََ  ِ� َ� رَِك إِنّ  ٦ ��

 ََ ِِنِ ۡؤ ِّ م  َُ ُ ََ �ۡ
َ
ا َ�َن أ َِ ََّك رَُهَو ٦ييَٗةۖ َو ََ زَِزُ   �ّن  ََ َِّحيمُ  �ۡل   ٦ �ر

 

“Ata (të Faraonit) i arritën ata në kohën e lindjes së Diellit.” 

“Dhe kur dy grupet panë njëri-tjetrin, shokët e Mùsàit thanë: Na 
zunë.” 

“Ai (Mùsài) tha: Kurrsesi, me mua është Zoti im, Ai do të më 
udhëzojë.” 

“Ne e urdhëruam Mùsàin: Godite detin me shkopin tënd dhe ai 
(deti) u hap dhe çdo pjesë u bë si kodër e madhe.” 

 “Ne i afruam ata të tjerët (ata të Faraonit).” 

 “Ne e shpëtuam Mùsàin dhe të gjithë ata që ishin me të.” 

 “Kurse të tjerët i mbytëm në ujë.” 
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 “Me të vërtetë, në këtë (ngjarje) ka fakte, megjithatë shumica e 
tyre nuk besuan.” 

 “Pa dyshim Zoti yt, vetëm Ai është i Gjithëfuqishmi, 
Mëshirëploti.” 

 

 

Komentimi 

 

Përfundimi i rëndë i Faraonit dhe i ndjekësve të tij 

 Në këto ajete paraqitet pjesa e fundit e tregimit të Musait 
me Faraonin. Gjithashtu, ato tregojnë se si qe vdekja e Faraonit 
dhe e atyre që ishin së bashku me të si dhe shpëtimin e Beni 
Israilëve e fitoren e tyre. 

 Në ajetet e mësipërme lexuam se Faraoni i dërgoi nëpunësit 
e tij nëpër qytete për të mbledhur njerëz, me të cilët ai përgatiti një 
“fuqi” ushtarake. Disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se 
Faraoni dërgoi si pararojë të ushtrisë gjashtë mijë luftëtarë dhe 
vetë me një milion1 të tjerë qëndroi prapa pararojës. 

 Faraoni me ushtrinë e tij marshoi me shpejtësi gjatë natës 
dhe e arritën Musain me Beni Israilët në mëngjes, ashtu siç njofton 
ajeti i parë i grupit të ajeteve që janë objekt studimi: “Ata (të 

                                                            
1  Fjalët “milion”, “miliard”, “bilion” etj, janë terma të kohës së sotme dhe nuk 
janë arabe, pasi arabët e asaj kohe për milionin përdornin fjalën “ një mijë mijë”. 
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Faraonit) i arritën ata në kohën e lindjes së Diellit89F

1(2). Dhe kur dy 
grupet panë njëri-tjetrin, shokët e Mùsàit thanë: Na zunë.”. 

Para nesh kemi detin me dallgë të mëdha, nga prapa kemi detin e 
ushtrive të etura për gjak me të gjitha pajimet. Ata që na urrejnë kaq 
shumë janë pikërisht ata që vranë fëmijët tanë të pafajshëm për vite me 
radhë; vetë Faraoni është njeri gjakatar dhe tiran, i cili shumë shpejt do të 
na rrethojë dhe të gjithëve do të na kalojnë nën tehun e shpatave, ose do 
të na marrin robër lufte dhe do të na torturojnë. Kështu janë të gjitha 
gjasat.  

 Në atë vend, Beni Israilët kaluan çaste shumë të vështira. 
Ato ishin çaste aq të hidhura, sa nuk mund të përshkruhen. Ka të 
ngjarë që një grup prej atyre u lëkundën në besim, aq sa ranë 
moralisht e shpirtërisht. 

 Por Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ishte i sigurtë dhe i 
qetë. Ai e dinte se premtimi i All’llahut për shkatërrimin e 
Faraonit e të popullit të tij nuk do të ndryshonte kurrë, ashtu siç e 
dinte se All’llahu nuk e thyen kurrë premtimin e dhënë ndaj të 
Dërguarve të Tij. 

 Musai u kthye përballë Beni Israilëve të tmerruar nga frika 
dhe me qetësi e me siguri të plotë u tha: “Ai (Mùsài) tha: Kurrsesi, 
me mua është Zoti im, Ai do të më udhëzojë.”. 

                                                            
1  Disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se qëllimi me fjalën “mushrikijne” – 
“koha e lindjes së Diellit“ është se Beni Israilët udhëtuan në drejtim të lindjes. 
Gjithashtu, edhe Faraoni me ushtrinë e vet marshuan në të njëjtin drejtim, sepse 
Bejtul-Mukad’desi ndodhet në anën lindore të Egjiptit. 
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 Ky ajet thekson premtimin që i bëri All’llahu Musait dhe 
vëllait të tij Harunit, kur i urdhëroi të paralajmëronin popullin e 
vet dhe u tha të dyve: “Unë jam me ju të dy, dëgjoj dhe shoh.”.1  

 Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e dinte se All’llahu 
ishte me atë kudo. Kjo duket qartë në fjalën e tij “rab’bij” – “Zoti 
im”, pra Sunduesi dhe Edukuesi im. Gjithashtu, kjo shprehje e 
Musait tregon se ai e dinte mirë se nuk do të ishte kurrë në këtë 
rrugë pa mëshirën e pa mirësinë e të Gjithëfuqishmit, 
Mëshirëplotit. 

 Kështu, ata e dëgjuan fjalën e tij, ndonëse disa edhe nuk e 
besuan dhe po prisnin të përjetonin çastet e fundit të jetës së tyre. 
Por pikërisht në ato çaste të rënda e të frikshme, zbriti urdhri i 
All’llahut, ashtu siç e lexojmë në Kur’an: “Ne e urdhëruam 
Mùsàin: godite detin me shkopin tënd.”. 

 Ai shkop një ditë ishte një argument paralajmërimi e 
frikësimi, ndërsa një ditë tjetër ishte mëshirë e shpëtim. 

 Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e zbatoi menjëherë 
urdhrin e Zotit të tij. Para tij u paraqit një pamje e çuditshme, e 
mahnitshme: fytyrat e Beni Israilëve rrezatonin gëzim kur panë se 
deti u hap, ashtu siç njofton ajeti i nderuar: “…dhe ai (deti) u hap 
dhe çdo pjesë u bë si kodër e madhe.”. 

 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “infeleka” - ka kuptimin e çarjes 
dhe të ndarjes; kurse fjala tjetër e ajetit “et’teud” do të thotë “mal i 
madh”. Cilësimi i dallgëve të mëdha me këtë fjalë e përforcon 
kuptimin e fjalës së ajetit. 

                                                            
1 Sure “Tà Hà”, ajeti 46. 
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 Sidoqoftë, ai që zbatohet është vetëm urdhri i All’llahut: 
nën urdhrin e Tij janë dallgët e egërsuara të detit; me urdhrin e Tij 
ndërron drejtimi i erërave e lëvizin shtrëngatat. Çdo gjë në botën e 
ekzistencës është vetëm prej Mirësisë dhe Bujarisë së All’llahut. 
Me fuqinë e Tij zbriti urdhri për dallgët e detit, të cilat u mblodhën 
menjëherë mbi njëra-tjetrën dhe ndërmjet tyre u shfaqën rrugët e 
kalimit, përgjatë të cilave ecën Beni Israilët. 

 Por Faraoni me pasuesit e vet, edhe pse e panë me sytë e 
tyre këtë mrekulli, përsëri as nuk u nënshtruan para së vërtetës e 
as nuk hoqën dorë mga mendjemadhësia. Ata e ndoqën Musain 
dhe njerëzit e tij me synim që t’i kapnin, por me këtë ndjekje, 
Faraoni me të vetët do të gjenin fundin e tyre të pashmangshëm 
dhe do të asgjësoheshin njëherë e përgjithmonë, ashtu siç njofton 
Kur’ani: “Ne i afruam ata të tjerët (ata të Faraonit).”. 

 Ja, kështu u fut Faraoni me njerëzit e vet në det, që të zinin 
skllevërit e tyre të mëparshëm, të cilët i kishin robëruar me 
tiraninë e tyre, por ata nuk dinin asgjë dhe ishin krejtësisht të 
shkujdesur se jeta e tyre po i afrohej fundit dhe se ndëshkimi i 
All’llahut do të binte shumë shpejt mbi ta. 

 Ajeti i tretë i grupit të ajeteve që janë objekt studimi njofton: 
“Ne e shpëtuam Mùsain dhe të gjithë ata që ishin me të.”. 

 Kur doli prej detit edhe personi i fundit prej Beni Israilëve 
dhe kur u fut në shtratin e detit edhe ushtari i fundit i Faraonit, 
zbriti urdhri i All’llahut: dallgët e detit u kthyen në gjendjen e tyre 
të parë dhe në mënyrë të befasishme u mbyllën mbi ata të 
Faraonit; ja kështu vdiq Faraoni e njerëzit e tij në thellësi të detit. 
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 Këtë gjendje, Kur’ani e shpjegon vetëm me një frazë të 
shkurtër: “Kurse të tjerët i mbytën në ujë.”. 

 Ja kështu mbaroi kjo punë vetëm brenda një çasti. Skllevërit 
u bënë njerëz të lirë, despotët vdiqën dhe u mbyll njëra prej faqeve 
të librit të historisë, mori fund ai qytetërim i ndërtuar mbi gjakun 
e të pafuqishmëve dhe pas mbytjes së atyre tiranëve, të 
pafuqishmit trashëguan pushtetin e pasurinë e mizorëve. 

 Është e qartë se: “Me të vërtetë në këtë (ngjarje) ka fakte, 
megjithatë shumica nuk besuan”, sikur ishin të verbuar nga sytë, 
sikur veshët i kishin të vulosur dhe sikur zemrat i kishin të 
mbyllura.   

 Përderisa nuk besoi Faraoni me popullin e tij dhe pse panë 
aq shumë mrekulli, as ti mos u çudit që ty o Muhammed, nuk të 
besojnë idhujtarët, as mos u dëshpëro ngaqë ata nuk besojnë, 
sepse historia në faqet e saj ka shumë ngjarje të tilla. 

 Fjala e ajetit “ektheruhum” – “shumica e tyre” tregon se një 
grup prej popullit të Faraonit i besuan Musait dhe u bashkuan me 
njerëzit e tij; pra atij nuk i besoi vetëm gruaja e Faraonit dhe shoku 
i ngushtë i tij që përmendet në Kur’an, por i besuan edhe të tjerë, 
siç qenë magjistarët e penduar. 

 Ajeti i fundit të grupit të ajeteve që janë objekt studimi me 
një frazë fare të shkurtër, por me shumë kuptime të mëdha 
thekson fuqinë absolute të All’llahut dhe mëshirën e Tij që s’ka 
fund dhe thotë: “Pa dyshim Zoti yt, vetëm Ai është i 
Gjithëfuqishmi, Mëshirëploti.”. 
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 Me fuqinë e Tij absolute, Ai ka asgjësuar popujt e 
mëparshëm për shkak se ata e tepruan në të gjjtha drejtimet dhe 
ngaqë ishin tiranë e shtypës të të tjerëve. Ai s’ka nevojë të zbresë 
prej qiellit ushtrinë e engjëjve për të asgjësuar një komb mizor. Ai 
i asgjëson mizorët edhe me atë që Ai e ka bërë të jetë shkaku i vetë 
jetës, siç asgjësoi Faraonin e popullin e tij në ujërat e lumit Nil, uji i 
të cilit përbënte bazën e jetës, pasurisë e fuqisë së tyre, por ja që ai 
ujë vetëm brenda një çasti u bë për ta varrezë. 

 Nga Mëshira e Tij e madhe, All’llahu kurrë nuk e shpejton 
zbritjen e dënimit, po u jep kohë jobesimtarëve, madje për shumë 
vite me radhë, dërgon edhe mrekulli që të plotësohet argumenti. 
Gjithashtu, nga Mëshira e Tij shpëtuan të skllavëruarit prej 
grushtit të tiranëve mizorë.  
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Hulumtime 

 

1- Vendkalimi i Beni Israilëve 

 Në Kur’an flitet shpesh se Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) e kaloi popullin e tij nëpër “det”1. Në tekstin e Kur’anit ky 
kalim përshkruhet me fjalën “bahr”. Por në disa ajete të tjera, në 
vend të fjalës “bahr” – “det” ka ardhur fjala “jem’m”.2 

Tani duhet të njohim qëllimin me fjalën e ajetit “bahrun”. A 
tregon kjo fjalë lumin e madh të Egjiptit, lumin Nil që vadit të 
gjitha tokat e tij? Apo Detin e Kuq, që në disa tekste njihet me 
emrin Deti Kalzem? 

 Prej Teuratit të tanishëm, si dhe prej thënieve të disa 
interpretuesve të Kur’anit, mësohet se me këtë fjalë qëllimi është 
Deti i Kuq. Por shembujt e tjerë krahasues që janë të shumtë 
tregojnë se qëllimi me fjalën “jem’m” është lumi Nil. Veç kësaj, 
Ràgibi në fjalorin e tij “Mufredàtu El Fàdhil-Kur’àni”, shpjegon se 
nga ana gjuhësore, fjala “bahr” do të thotë “ujë i bollshëm”. Edhe 
fjala “jem’m” ka të njëjtin kuptim, prandaj të dyja ato mund të 
përdoren për lumin Nil.  

 Ndër shembujt krahasues që e mbështesin këtë mendim, 
përmendim: 

                                                            
1 Lexo në suret: “Junus”, ajeti 90; sure “Tà Hà”, ajeti 77; sure “Esh Shu’arà”, ajeti 
63; sure “Ed Duhàn”, ajeti 24 dhe ajeti që është objekt studimi. 
2  Lexo në suren “Tà Hà”, ajeti 78; sure “El Kasas”, ajeti 40 dhe sure “Edh 
Dhàrijàt”, ajeti 40. 
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1- Zona e banimit të faraonëve ishte qendra e qyteteve të 
banuara të Egjiptit. Ato zona gjendeshin pranë lumit Nil 
dhe, nëse  

2- marrim në konsideratë vendbanimin e tyre real, 
domethënë piramidat, ose zonën rreth tyre, Beni Israilët 
duhej të kalonin patjetër lumin Nil që të arrinin në 
“Tokën e shenjtë”, sepse ajo ndodhet në anën 
perëndimore të tij. Kështu, ata duhej të drejtoheshin nga 
ana e lindjes për të shkuar atje.  

 2- Zonat e banuara të Egjiptit ndodhen pranë lumit Nil, pra 
janë larg Detit të Kuq, kështu që është e pamundur që distanca 
deri në Detin e Kuq të kalohet brenda një nate, apo edhe brenda 
gjysmës së natës.  

 Prej ajeteve të mëparshme duket qartë se Beni Israilët u 
larguan prej tokës së Faraonit natën. Gjithashtu, ajetet e 
lartpërmendura njoftojnë se Faraoni me ushtrinë e tij i ndoqën 
Beni Israilët derisa i arritën ata në mëngjes, në kohën e lindjes së 
Diellit. 

 3- Për të arritur në “Tokën e shenjtë”, Beni Israilët nuk e 
kishin të nevojshme të kalonin Detin e Kuq, sepse në atë kohë atje 
ndodhej një rrip toke i ngushtë dhe i thatë (deri para hapjes së 
kanalit të Suezit). Megjithatë, mund të themi se ata e kaluan detin 
vetëm nëse supozojmë se në të kaluarën, Deti i Kuq ishte i 
bashkuar me Detin Mesdhe dhe se aty nuk kishte rrip toke të 
thatë, por ky supozim nuk është i vërtetueshëm. 

 4- Kur flet për Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), 
Kur’ani tregon se nëna e tij e hodhi atë në “jem’m”, - “lumë” ashtu 
siç e lexojmë në ajetin 39 të sures “Tà Hà”. Gjithashtu, edhe 
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mbytjen në ujë të Faraonit e të popullit të tij, Kur’ani e ka shprehur 
me fjalën “jem’m”- “lumë” ashtu siç e lexojmë në ajetin 78 të së 
njëjtës sure: “…dhe lumi i mbuloi ata ashtu siç i mbuloi.”. Siç 
shihet, të dyja çështjet e të njëjtit tregim gjenden në të njëjtën sure, 
në suren “Tà Hà”. Veç kësaj, në të dy ajetet gjendet fjala “eljem’m” 
– “lumi” por ky fakt lë të kuptohet se bëhet fjalë për të njëjtin ujë. 
Duke vërejtur me kujdes në këto fjalë, mund të themi se Musai 
nuk ka goditur me shkopin e tij ujërat e Detit të Kuq, por ujërat e 
lumit Nil. Gjithnjë nga ky konstatim, mësohet se Faraoni dhe 
populli i tij u mbytën në ujërat e lumit Nil.  

 

2- Mënyra e shpëtimit të Beni Israilëve dhe mbytja në ujë e 
Faraonit së bashku me popullin e tij 

 Disa prej interpretuesve të Kur’anit nuk e pranojnë se 
shpëtimi i Beni Israilëve dhe mbytja e Faraonit së bashku me 
popullin e tij, ishte një mrekulli. Sipas tyre, ajo ishte ndodhi 
natyrore, madje këmbëngulin në këtë të dytën dhe pohimin e tyre 
e mbështesin vetëm mbi shkaqet natyrore. 

 Ata thonë se kalimi i ujit mund të realizohet me anën e 
urave të transportueshme, ashtu siç veprohet në kohët moderne.1 

 Të tjerë kanë thënë se Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
kishte dijeni se kalimi për në Gadishullin e Sinait mund të bëhej 
nëpër rrugët (brezat nën ujë) që gjendeshin në gjirin e Suezit. 

                                                            
1 “A'làmul Kur’àn”, f. 622. 
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Madje, ata thonë se çarja e detit që përmendet në ajetet që janë 
objekt studimi, e vërteton pikërisht këtë kuptim.94F

1 

 Disa të tjerë kanë thënë se ka shumë mundësi që Musai dhe 
populli i tij të kenë arritur në bregun e detit në kohën e fundit të 
baticës dhe ai e ka kapërcyer me shpejtësi detin nëpër tokën e 
liruar prej ujit. Kur u fut Faraoni me popullin e tij në shtratin e 
thatë të detit, kishte ardhur koha e baticës. Pikërisht në atë kohë, 
ata u mbytën dhe vdiqën të gjithë. 

 Në fakt, të gjitha këto mundësi nuk përputhen me 
kuptimin që shprehin ajetet e Kur’anit, prandaj nuk lind nevoja 
për të tilla orientime. Pse duhet të duket i çuditshëm fakti që valët 
e lumit Nil të grumbullohen njëra mbi tjetrën, pasi u goditën prej 
shkopit të Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me urdhër të 
All’llahut, Sunduesit mbi ligjin e shkakësisë në botën e 
ekzistencës? Këtij ligji që e bëri ujin të tërhiqet në vetvete, për të 
lënë një rrugë të thatë që shihet qartë në mesin e detit dhe pastaj 
kjo forcë tërheqëse pas një kohe bëri që dallgët të shtrihen përsëri, 
deti të kthehej në gjendjen e tij natyrore dhe valët e tij të përplasen 
njëra me tjetrën? Kjo gjendje nuk është përjashtim në ligjin e 
shkakësisë, por është njohje e efektit të shkaqeve jo të zakonshme, 
të cilat ne nuk i dimë, sepse kemi pak dituri e informacion. 

 

 

 

                                                            
1 Burimi i mësipërm. 



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

244 

3- All’llahu është i Gjithëfuqishmi (“El Azijzu”), 
Mëshirëploti (“Err Rrahijmu”) 

 Për ajetin e fundit të grupit të ajeteve që janë objekt studimi 
duhet të bëjmë një konstatim të saktë e kuptimplotë. Në fakt, ky 
konstatim është rezultati për të gjithë punën e Musait (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) si dhe për punën e Faraonit e të popujve të 
këtyre të dyve, për fitoren e ushtrisë së të vërtetës dhe për disfatën 
e së gabuarës. Ajeti i fundit, All’llahun e Lartësuar, të Cilit nuk i 
mungon asgjë e nuk ka nevojë për asgjë, e përshkruan me dy 
cilësi: i Gjithëfuqishmi (“elAzijzu”), Mëshirëploti (“err Rahijmu”). 
Cilësimi i parë tregon se fuqia e Tij as nuk dobësohet e as nuk 
mposhtet, kurse cilësimi i dytë tregon se Ai e dhuron mëshirën e 
Tij për të gjithë robtë e Vet. Kjo duket në mënyrë të veçantë nga 
radha e renditjes së dy cilësimeve. Në fillim ka ardhur cilësimi: i 
Gjithëfuqishmi, pastaj pa asnjë ndarje në mes dy cilësimeve, ka 
ardhur cilësimi: Mëshirëploti. Kjo mënyrë cilësimi për të Lartin i 
pret rrugën çdo iluzioni sipas të cilit, Mëshira e Tij ka ardhur nga 
logjika e mungesës së fuqisë.   

 Disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se cilësimi i Zotit 
me mbiemrin cilësor i Gjithëfuqishmi, tregon se armiqtë e Tij 
kishin marrë tatëpjetën, ndërsa cilësimi i Zotit me mbiemrin 
cilësor Mëshirëploti, tregon triumfin e miqve të Tij. Megjithatë, 
këto cilësime mund t’i përfshijnë të dyja palët njëherësh, sepse të 
gjithë i gëzojnë të mirat në saje të Mëshirës së Zotit, madje edhe 
njerëzit më të këqinj, por edhe të gjithë e kanë frikë forcën e 
sundimit të Tij. 
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Ajetet: 69 - 82 

 

 ُٖ ِيَم َو�تۡ  َ  إِبَۡ�
َ
َبأ َٗ ُِِِ إِذۡ  ٦ َعلَۡيِهۡم  �ِيُِ َوقَۡو

َ
ُبُدوَن ۦ قَاَل ِ� َۡ ا َ� َِ ُبُد ٧  َۡ َٗ   قَارُواْ 

 ََ ّٖ رََها َ� ِكفِ ََ ا َ�َن ِٗ ۡصَنا
َ
ونَُ�ۡم إِۡذ تَۡدُعوَن قَاَل  ٧أ َُ ََ ٖۡ ََۡس ََ ۡو ٧ 

َ
  أ

وَن  ّ ُُ ۡو يَ
َ
ونَُ�ۡم أ َُ ْ  ٧يَنَف لُوَن قَارُوا ََ ۡف ََ ٖۡ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَ� رَِك   قَاَل  ٧ بَ

ُبُدوَن  َۡ ا ُكنُتۡم َ� ِّ ُتم  َۡ َََء ََ
َ
نُتۡم َوَءابَآُُُ�ُم ٧أ

َ
ۡقَدُمونَ   أ

َ
ُّٗهمۡ  ٧ �ۡ� ََِِ ٓ  َعُدّو  ّ�ِ

ََّب  ََ إِّ�  َِ ِي  ٧ �ۡلَ� لَ َّ ۡهِديِن � ََ لََقِ� َ�ُهَو  ََ ِي ٧  َّ ِ� َو� َُ ۡطَِ َُ َو  َُ  
 َِ َِ ٧َوََۡسقِ فِ َۡ َ ُت َ�ُهَو َ َۡ ِي ٨  �َذا َمَِ َّ َِ َو� ۡيِ َُ َِيتُِ� ُ�ّم  ِيٓ  ٨ يُ َّ  َو�

ِطٓ� َِٔ� يَۡوَم  ََ  �ِ ََ ۡغفِ ََ ن 
َ
ُع أ ََ ۡط
َ
  ٨ �ّ�ِينِ أ

“Lexoju atyre (o Muham’med) ngjarjen e Ibrahimit!” 

“Kur ai (Ibrahimi) i tha babait e popullit të tij: Çfarë adhuroni?” 

“Ata i thanë: Adhurojmë idhuj dhe do të vazhdojmë t’i 
adhurojmë.” 

“Ai (Ibrahimi) u tha: A u dëgjojnë ato kur ju u luteni?” 

“A u sjellin dobi apo dëm?” 

“Ata thanë: Jo, por kështu e gjetëm që bënin edhe prindërit 
tanë!” 

“Ai (Ibrahimi) tha: A e shihni se ç’po adhuroni?” 
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“Ju dhe prindërit tuaj të mëparshëm.” 

“Në të vërtetë ato (që ju adhuroni) janë armiq për mua, përveç 
Zotit të botëve.” 

“Ai më krijoi dhe Ai më udhëzon.” 

“Ai më ushqen dhe Ai më jep për të pirë.” 

“Dhe kur sëmurem Ai më shëron.” 

“Ai bën që unë të vdes dhe pastaj Ai më ringjall.” 

“Tek Ai shpresoj se do të më falë mëkatet e mia Ditën e 
Gjykimit.” 

 

 

Komentimi 

 

Adhuroj një Zot... këto janë cilësitë e Tij 

 Në fillim të kësaj sureje, kemi thënë se All’llahu i Lartësuar 
shpjegon ngjarjet e shtatë prej Profetëve të mëdhenj si dhe 
përballjet që ata patën me popujt e tyre, te të cilët ishin dërguar 
për t’i udhëzuar në rrugën e drejtë. Në të njëjtën kohë, këto 
tregime ngjallnin gëzim te Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe te besimtarët e paktë që 
ishin së bashku me të, pavarësisht nga vështirësitë që po kalonin. 
Gjithashtu, këto tregime janë një paralajmërim frikësues për të 
gjithë armiqtë e sundimtarët mendjemëdhenj. 
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 Ajetet që janë objekt studimi vijnë pas tregimit të Musait 
me Faraonin. Këto ajete janë të mbushura me mësime dhe 
shpjegojnë qartë gjendjen e Profetit Ibrahim (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) dhe përballjen e tij me adhuruesit e idhujve. Ky grup 
ajetesh fillon me dialogun që Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) bëri me xhaxhain95F

1 e tij, Àzerin, dhe pastaj me popullin e tij. 
Për këtë, ajeti njofton: “Lexoju atyre (o Muham’med) ngjarjen e 
Ibrahimit!”. 

 Në këtë sure, Kur’ani Famëlartë thekson fjalët që Ibrahimi 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i tha xhaxhait dhe popullit të vet: 
“Kur ai (Ibrahimi) i tha babait e popullit të tij: Kë adhuroni?!”. 

 Ibrahimi e dinte mirë se çfarë ardhuronin ata, por ai kishte 
për qëllim që në mënyrë graduale t’i bënte të pohonin vetë se çfarë 
adhuronin. Fjala “çfarë” në tekstin e ajetit ka ardhur me diftongun 
“mà”, që shpjegon se ata adhuronin një diçka jo të gjallë, siç ishin 
idhujt. Njëkohësisht, kjo mënyrë pyetjeje shpreh përbuzjen për 
idhujt që ata adhuronin. 

 Ata u përgjigjën menjëherë: “Ata i thanë: Adhurojmë 
idhuj dhe do të vazhdojmë t’i adhurojmë.”. Kjo përgjigje tregon 
se ata nuk e kishin për turp të adhuronin idhujt, madje 
krenoheshin me veprimin e tyre. Kjo krenari e tyre del qartë, sepse 
nuk u mjaftuan vetëm duke thënë “i adhurojmë idhujt”, por 
shtuan edhe frazën: “dhe do të vazhdojmë t’i adhurojmë”. 

 Fjala “do të vazhdojmë” në tekstin e ajetit ka ardhur me 
foljen “nedhal’lu”. Zakonisht, kjo fjalë thuhet për punët që kryhen 
                                                            
1 Disa herë e kemi përmendur se në gjuhën arabe, fjala “ebun” - “baba” përdoret 
jo vetëm në kuptimin “baba”, por edhe si “xhaxha”. Këtu është përdorur në 
kuptimin e dytë. 
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gjatë ditës dhe, fakti që folja ka ardhur në kohën e tashme (e 
vazhdueshme), tregon vazhdimësi të përhershme. 

 Gjithashtu, edhe fjala vijuese e ajetit “àkifijne” në rrënjën e 
saj ka kuptimin e drejtimit nga një send dhe respektimi i tij në 
mënyrë të vazhdueshme. Nga ky këndvështrim, kjo shprehje 
përforcon fjalën e tyre paraardhëse.   

 Fjala e ajetit “asnàmun” është shumësi i fjalës “sanemun”, që 
do të thotë: shtatore, ose figurinë e punuar prej floriri, ose prej 
druri, ose prej guri, ose prej ndonjë materiali tjetër, së cilës ata i 
bënin adhurim. Ata mendonin se adhurimi i tyre ishte madhërim 
për idhujt. 

 Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i dëgjoi fjalët e tyre 
me dyshim, i kundërshtoi fuqishëm dhe i mposhti ata vetëm me 
dy fraza: “Ai (Ibrahimi) u tha: A u dëgjojnë ato kur ju i luteni!? A 
u sjellin dobi apo dëm?”. 

 I adhuruari duhet ta dëgjojë lutjen e adhuruesit, ose ta 
ndihmojë këtë të fundit kur ka pësuar ndonjë fatkeqësi, ose ta 
dëmtojë atë, kur ai kundërshton urdhrin e tij. 

 Por idhujt e tyre nuk i kishin këto cilësi. Ata nuk kishin as 
ndijimin e as ndikimin më të vogël në pësimet që binin mbi 
njerëzit nga sprovat e nga fatkeqësitë, sepse idhujt ishin prej guri, 
ose minerali, ose metali, ose druri dhe nuk kishin asnjë vlerë. Por 
edhe vlerat e rreme që kishin idhujt prej adhuruesve të tyre, ishin 
vetëm në sajë të miteve e të legjendave.  

 Adhuruesit injorantë të idhujve, ishin aq fanatikë në 
adhurimin e tyre saqë vazhduan t’i përgjigjen Ibrahimit me 
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përgjigjen e tyre të vjetër, përgjigje të cilën ata e përsërisin 
vazhdimisht: “Ata thanë: Jo, por kështu e gjetëm që bënin edhe 
prindërit tanë!”. 

 Kjo përgjigje zbulon traditën e verbër të të parëve të tyre 
injorantë dhe ishte e vetmja që mund t’i jepnin Ibrahimit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!). Ajo ishte një përgjigje që vërtetonte se sa i 
kotë ishte adhurimi që ata bënin për idhujt. Asnjë i mençur nuk 
do t’ia lejonte vetes të binte nën ndikimin e një tjetri, apo të 
mbyllte veshët e sytë e tij, sidomos kur dihet se zakonisht 
eksperiencat e të mëvonshmëve janë më të shumta se eksperiencat 
e të mëparshmëve. Gjithashtu, s’ka asnjë argument që të vërtetojë 
se traditat e të mëparshmëve duhet të ndiqen symbyllur. 

 Fraza e ajetit “kedhàlike jef’alùne” – “kështu bënin ata” e 
përforcon akoma më shumë faktin se ata ndiqnin traditën e të 
parëve.  

 Me fjalët që u tha atyre, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) i qortoi dhe ua bëri të qartë qëndrimin e tij ndaj adhurimit që 
ata u bënin idhujve. Për këtë, ajeti njofton: “Ai (Ibrahimi) u tha: A 
e shihni se ç’po adhuroni? Ju dhe prindërit tuaj të mëparshëm. 
Në të vërtetë ato (që ju adhuroni) janë armiq për mua, përveç 
Zotit të botëve.”. 

Ibrahimi tha se për të, ata ishin armiq dhe se nuk do u 
nënshtrohej kurrë atyre. Duhet të tërheqim vëmendjen për faktin 
se Ibrahimi, “miku i All’llahut” (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
thotë: “in’nehum aduv’vun lij” – “ato janë armiq për mua” por 
edhe ai është armik për to. Kjo shprehje është thënë prej tij sepse 
adhurimi i idhujve e çon njeriun në rrugën e humbjes, është baza 
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që sjell ndëshkimin e tij jo vetëm në këtë botë, por edhe në Botën 
Tjetër. Të gjitha këto punë tregojnë se idhujt janë armiq të njeriut. 
Këtu duhet shtuar se prej disa ajeteve të tjera të Kur’anit mësohet 
se idhujt do të shfajësohen prej adhuruesve të tyre në Ditën e 
Gjykimit, do të kundërshtojnë adhurimin që u është bërë dhe do 
të largohen prej atyre që i adhuruan.1 

 Përveçimi i “Zotit të botëve” nga ana e Ibrahimit, tregon se 
adhuruesit e idhujve nuk e adhuronin All’llahun. Gjithashtu, ai 
është një përveçim i formës së prerë dhe si i tillë është përforcim 
për besimin e sinqertë se All’llahu është Zoti Një dhe i Vetëm 
(Teuhid). 

 Gjithashtu, ekziston edhe një mundësi tjetër interpretimi: 
në mesin e adhuruesve të idhujve mund të kishte prej atyre që 
adhuronin All’llahun, po njëkohësisht me All’llahun adhuronin 
edhe idhujt, prandaj Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e 
përjashtoi “Zotin e botëve” prej idhujve. Me këtë përjashtim, ai 
tregoi kujdesin që duhet në këtë çështje bazë të besimit të vërtetë.  

 Edhe përemri në vetën e tretë “hum” – “ato” në fjalën 
“ine’nehum” – “me të vërtetë ato” përdoret zakonisht për të 
treguar shumësin e qenieve me logjikë, por këtu ka ardhur në këtë 
formë për idhujt, ashtu siç e kemi sqaruar më lart.  

 Pastaj Ibrahimi, “miku i Zotit të botëve” (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) përmend mirësitë morale e materiale që jep “Zoti i 
botëve”. Për ta bërë çështjen edhe më të qartë, ai i krahason këto 
mirësi me idhujt që as nuk i dëgjojnë lutjet, as nuk sjellin ndonjë të 

                                                            
1 Për më shumë shpjegime rreth kësaj çështjeje, lexo komentin e ajetit 82 të sures 
“Merjem” të këtij tefsiri. 
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mirë e as nuk dëmtojnë. Në fillim, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) përmend mirësinë e krijimit e të udhëzimit dhe thotë: “Ai 
më krijoi dhe Ai më udhëzon”; Ai më udhëzoi mua në botën e 
krijimit; Ai më mundësoi mjetet e jetës materiale; Ai më pajisi me 
morale e më edukoi; Ai më udhëzoi në fushën e ligjit, më zbriti 
Shpalljen dhe fletët e shkruara qiellore.  

 Përmendja e mirësisë së udhëzimit menjëherë pas asaj të 
krijimit, ashtu siç e tregon përdorimi i lidhëses “fe” – “dhe” në 
fjalën “fehuve” – “Ai” në gjuhën arabe tregon se në mes të dy 
veprimeve s’ka ndarje në kohë. Veç kësaj, fakti që folja “jehdijn” – 
“më udhëzon mua” ka ardhur në kohën e tashme (e 
vazhdueshme), është argument i qartë që tregon vazhdimësinë e 
udhëzimit. Ky fakt tregon se njeriu ka vazhdimisht nevojë për 
udhëzimin e Krijuesit të tij në të gjitha fazat e jetës. 

 Me fjalën e tij, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) sikur 
ka qëllim të thotë se ka qenë me All’llahun qysh nga koha kur Ai e 
ka krijuar, ka qenë me Të në të gjitha gjendjet. Ai e ndjen praninë e 
All’llahut në jetën e tij. Ai e ndihmon kudo që të ndodhet, është 
me zemrën e tij, ashtu siç Ai dëshiron. 

 Pasi shpjegon etapën e parë të njohjes së pushtetit të 
All’llahut, etapën e krijimit, nga fjala e Ibrahimit del qartë se pas 
saj vjen etapa e udhëzimit. Ibrahimi, “miku i të Gjithëpushtetshmit” 
përmend mirësitë materiale dhe thotë: “Ai më ushqen dhe Ai më 
jep për të pirë.”. 

 Të gjitha mirësitë i kam prej mëshirës së All’llahut. Mishi e 
lëkura ime, ushqimi dhe pija, të gjitha këto janë prej begative të 
Tij. 
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 Mirësitë e Krijuesit për njeriun nuk janë vetëm kur ai gëzon 
shëndet të plotë, por në të gjitha gjendjet nëpër të cilat kalon ai. 
Ajeti njofton fjalën e Ibrahimit, i cili thotë: “Dhe kur sëmurem, Ai 
më shëron.”. 

 Ndonëse edhe sëmundja mund të jetë prej All’llahut, 
prapëseprapë Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e ruan 
edukatën në të drejtuarin e fjalëve, prandaj edhe sëmundjen ia 
ngarkon vetes. 

 Më pas, prej periudhës së jetës në këtë botë, ai kalon në një 
etapë shumë më të gjerë, në etapën e jetës së përhershme në Botën 
Tjetër dhe me fjalët e tij zbulon se ai gjithmonë ka ngrënë prej 
tryezës së All’llahut kudo. Jo vetëm në këtë botë, por edhe në 
Botën Tjetër, ai do të ushqehet në tryezën e Tij. Pastaj shton: “Ai 
bën që unë të vdes dhe pastaj Ai më ringjall.”. 

 Vdekja ime është vetëm në dorën e Tij, por edhe kthimi im edhe 
një herë tjetër në jetë, përsëri është vetëm prej Tij. 

 Dhe, kur të vijë Dita e Gjykimit të madh, unë e kam lidhur 
shpresën time vetëm në bujarinë e Tij: “Tek Ai shpresoj se do të 
më falë gjynahet e mia Ditën e Gjykimit.”. 

 Profetët (Paqja dhe shpëtimi i All’llahut qofshin mbi ta!) nuk 
kanë gjynahe. Mbi ta nuk rëndon barra e fajit, por siç e kemi thënë 
më lart, disa herë edhe punët e mira të njerëzve të All’llahut 
numërohen si punë të këqija. Prandaj edhe ata që bëjnë punë të 
mira, kërkojnë faljen e fajeve, për shkak se kanë lënë pa bërë punë 
edhe më të mira. Në të tilla raste edhe njërit prej punëmirëve i 
thuhet: “Ke lënë pa bërë më të mirën”. 
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 Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk i mbështet 
shpresat në punët e tij të mira, sepse ato s’janë asgjë dhe nuk 
mund të maten me mirësitë e shumta të All’llahut. Por ai i var 
shpresat vetëm në mëshirën, në butësinë e në dashamirësinë e 
All’llahut dhe, kjo është etapa e fundit prej etapave të shkëputjes 
për të shkuar tek All’llahu.  

 Për të shpjeguar sa më qartë të adhuruarin e vërtetë e të 
Vetëm, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) në fillim ecën në 
drejtim të fuqisë krijuese të All’llahut dhe pastaj shpjegon me 
qartësi të plotë pozitën e madhështisë së All’llahut në të gjitha 
etapat. 

 Etapa e parë është etapa e udhëzimit. 

 Pastaj vjen etapa e mirësive materiale që përfshijnë të gjitha 
sa duhen për kërkesat e jetës, kushtet e përshtatshme për jetën, ose 
sprapsjen e pengesave. 

 Etapa e fundit është etapa e jetës së përhershme në Botën 
Tjetër. Atje do të shihet shkëlqimi i madhështisë së All’llahut, ku 
Ai do të dhurojë pa masë, ku do të shihet mëshira e Tij ndaj fajeve 
dhe ku do të bëhet falja e gjynaheve.  

 Ja kështu i hodhi poshtë Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!), mitet e legjendat dhe idhujt e shumtë në popullin e tij, duke 
theksuar nënshtrimin vetëm për Krijuesin e gjithësisë. 
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Ajetet: 83 - 87 

 

ِۡقِ� بِ  ۡۡ
َ
ا َوَ َٗ ۡب ِ� ُحۡك ََ ََّبِ    ََ َّ لِِح ََٖ ٨ �ل  ّ�ِ رَِساَن ِصۡدق  ِ� َو�ۡج

ََِنَ  َِ ۡلِ�  ٨ �� ََ ثَةِ َجّنةِ َو�ۡج ََ ِِن َو َۡ   وَ ٨ ��َِّيمِ   ُُ �ۡرفِ ٓ إِنّ َِ
َ
َِِن ۥ ِ�  َ�َن 

 ََ ِ آّل ِّ ُثوَن َوَ�  ٨ �ر ََ ۡب َُ ۡزِِ� يَۡوَم 
َُ  ٨  

 

“Zoti im, dhuro për mua urtësi dhe më bashko me të mirët!” 

“Dhe bëj që për mua të flasin mirë ndër brezat e ardhshëm!”  

“Më bëj mua prej trashëgimtarëve të Xhennetit të begative!” 

“Dhe fale babain tim! Në të vërtetë, ai është prej të shmangurve 
nga rruga e drejtë. Dhe mos më turpëro Ditën kur do të 
ringjallemi!” 

“Ditën kur nuk sjell dobi as pasuria e as fëmija.” 
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Komentimi 

 

Lutja e Ibrahimit 

 Në këto ajete jepet lutja e Ibrahimit dhe kërkesat që ai i bën 
All’llahut, pasi i kishte bërë thirrje popullit të tij të shmangur nga 
rruga e drejtë dhe pasi u kishte shpjeguar tyre se në të gjithë 
ekzistencën, Sunduesi është All’llahu, Zoti Një dhe i Vetëm. Në 
këtë gjendje, ai kthehet krejtësisht tek All’llahu dhe ua kthen 
shpinën adhuruesve të idhujve. Çdo gjë që ai ka nevojë e kërkon 
vetëm prej All’llahut, me qëllim që të bëhet e qartë për të gjithë 
njerëzit, përfshirë edhe adhuruesit e idhujve, se çdo gjë që ata 
duan prej punëve të kësaj bote dhe të Botës Tjetër, duhet ta 
kërkojnë vetëm prej All’llahut. Me këtë fakt përforcohet edhe një 
herë përmbajtja e besimit se Zoti Një dhe i Vetëm është All’llahu 
(Teuhid). 

 Gjëja e parë që kërkon Ibrahimi prej All’llahut të Lartësuar 
është: “Zoti im, dhuro për mua urtësi dhe më bashko me të 
mirët!”. 

 Pozita e parë që Ibrahimi kërkon për veten e tij prej 
All’llahut, është urtësia dhe pastaj bashkimi me të mirët. 

 Fjala e ajetit “el hukmu” ka të njëjtën rrënjë me fjalën “el 
hikmetu. Që të dyja fjalët, ashtu siç e shpjegon Ràgibi në fjalorin e 
fjalëve të Kur’anit “Mufredàtu El Fàdhul Kur’an”, kanë kuptimin 
e arritjes tek e vërteta me rrugën e dijes, të njohjes së qenieve dhe 
të punëve të mira. Me fjalë të tjera: njohja e vlerave dhe e kritereve 
që i mundësojnë njeriut të njohë të vërtetën kudo që të gjendet. 
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Kjo është e vërteta, të cilën filozofët në terminogjinë e tyre e 
quajnë: “plotësimi i fuqisë vëzhguese”. 

 Në të vërtetë edhe Lukmanin, All’llahu i Lartësuar e pajisi 
me urtësi, ashtu siç e lexojmë në ajetin 12 të sures “Lukmàn”: “Ne 
i dhamë Lukmànit urtësinë (mençuri të plotësuar)”; kurse në 
ajetin 269 të sures “El Bekare”, urtësia është cilësuar me frazën 
“khajren kethijren” - “mirësi të shumta”: “Dhe kujt i është dhënë 
urtësia, në të vërtetë, atij i janë dhuruar mirësi të shumta.”. 

 Duket se fjala “el hukmu” ka një kuptim më të lartë se fjala 
“el hikmetu”; pra fjala “el hukmu” ka kuptimin e diturisë së bashku 
me përgatitjen për ta zbatuar dhe për të punuar sipas kësaj 
diturie. Me fjalë të tjera, urtësia është fuqia për të kryer punën në 
mënyrën më të saktë dhe krejtësisht të zhveshur nga dëshirat dhe 
gabimet. 

 Natyrisht, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) para çdo 
gjëje kërkon prej All’llahut dituri të thellë, të vërtetë, të shoqëruar 
me urtësi, sepse asnjë program nuk mund të realizohet pa këtë 
bazë. 

 Pas kësaj kërkese, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i 
lutet All’llahut ta bashkojë me të mirët. Kjo lutje tregon se ai 
kërkon anën praktike, ose siç quhet në termin e filozofëve 
“urtësinë praktike”, kundrejt kërkesës së mëparshme të tij për 
“urtësi teorike”. 

 S’ka dyshim se Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
gëzonte pozitën e “urtësisë” dhe se ishte ndër të mirët. Atëherë, 
përse i kërkoi ai këto prej All’llahut?! 
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 Përgjigjja për këtë pyetje është se urtësia s’ka një kufi të 
caktuar, as për njeriun e mirë. Prandaj ai i kërkon këto mirësi me 
qëllim që të arrijë në gradat më të larta të diturisë e të punës ditë 
pas dite. Megjithëse Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ishte 
Profet, madje prej atyre Profetëve të cilët Kur’ani i cilëson si “të 
vendosurit”, ai sërish nuk mjaftohet vetëm me këto tituj.  

 Veç kësaj, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e di mirë 
se të gjitha këto i ka vetëm prej të Gjithëpushtetshmit, i ka prej Atij 
që s’ka asnjë të metë e që s’ka nevojë për asgjë. Gjithashtu, ai e di 
mirë se All’llahu është i Gjithëfuqishmi që brenda një çasti ia heq 
njeriut këto dhunti, pra e ul atë me këmbë në tokë. Për këtë, 
Ibrahimi i kërkon All’llahut që këto mirësi për atë të jenë jo vetëm 
të vazhdueshme, por edhe të plotësuara. Edhe ne me lejen e 
All’llahut ecim në rrugën e drejtë. Megjithatë, çdo ditë, në çdo 
namaz që falim, i lutemi Zotit tonë të na udhëzojë në rrugën e 
drejtë. Ne kërkojmë prej Tij plotësimin dhe njëherësh i kërkojmë 
që të na mundësojë të vazhdojmë ecjen në rrugën e drejtë. 

 Pas këtyre dy kërkesave, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) kalon në një temë tjetër, të cilën ai e shpreh me frazën: 
“Dhe bëj që për mua të flasin mirë ndër brezat e ardhshëm.”. 

Pra, më bëj prej atyre që përmenden për të mirë në brezat e 
ardhshëm dhe rrugën time bëje të jetë e vazhdueshme në mesin e 
njerëzve, që ata të më marrin mua si shembullin më të mirë për t’u 
ndjekur, që ata të punojnë e të lëvizin në kuadrin e programeve 
Tuaja të vërteta dhe të ecin vetëm në rrugën Tënde që s’ka 
zigzake. 
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 Dhe All’llahu iu përgjigj lutjes së Ibrahimit, ashtu siç 
njofton vetë i Gjithëpushtetshmi në Librin e Tij Famëlartë: “dhe 
bëmë që ata të përmenden për të mirë.” (Sure “Merjem”, ajeti 50). 

 Nuk përjashtohet mundësia që kjo kërkesë e Ibrahimit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) të përfshihet në lutjen që ai i drejtoi 
All’llahut pasi përfundoi ndërtimin e Qabes: “Zoti ynë, dërgo 
ndër ata një Profet që t’u lexojë atyre ajetet Tuaja dhe t’u mësojë 
atyre Librin e Urtësinë e t’i pastrojë ata!”. 

 Ne e dimë se kjo lutje u bë realitet me ardhjen e Profetit të 
Islamit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!) dhe Ibrahimi, “miku i All’llahut”, përmendet dhe do të 
përmendet në ymetin islam vetëm për të mirë. 

 Në vijim, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) sheh më 
larg se horizonti i kësaj bote. Ai orientohet në drejtim të Botës 
Tjetër dhe bën lutjen e tij të katërt: “Më bëj mua prej 
trashëgimtarëve të Xhennetit të begative.”. 

 Ai kërkoi “Xhennetin Neijmi”- “Xhennetin e begative”; ai 
kërkoi Xhennetin në të cilin mirësitë morale dhe materiale 
lartësohen si dallgët. Ai kërkoi në Xhennet mirësitë që as nuk 
zhduken e as nuk kalben; i kërkoi All’llahut nga ato që janë mirësi 
që ne, të burgosurit e kësaj bote, e kemi të pamundur edhe t’i 
përfytyrojmë; mirësitë e Xhennetit nuk i ka parë asnjë sy dhe për 
ato nuk ka dëgjuar asnjë vesh.  

 Më sipër kemi thënë se shprehja “veretheti” – 
“trashëgimtarë” në lidhje me Xhennetin, ka kuptimin e arritjes së 
një sendi pa vështirësi e pa lodhje. Dihet se mirësitë e Xhennetit 
nuk mund të maten me bindjen tonë ndaj urdhrave të All’llahut, 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

259 

sepse kjo bindje nuk përfaqëson asgjë në krahasim me mirësitë e 
Xhennetit. Ashtu siç thuhet në disa transmetime, çdo njeri do të 
ketë një shtëpi në Xhennet dhe një shtëpi tjetër në Xhehennem. 
Nëse njeriu është prej atyre që do të hyjnë në zjarr, shtëpinë e tij 
në Xhennet e trashëgojnë të tjerët. 

 Në lutjen e tij të pestë, Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) e hedh shikimin e tij te xhaxhai i vet, i cili ishte në rrugën e 
humbjes. Ashtu siç i kishte premtuar, ai kërkoi prej All’llahut t’ia 
falë mëkatet, duke u lutur me këto fjalë: “Dhe fale babain tim, në 
të vërtetë ai është prej të shmangurve nga rruga e drejtë.”. 

 Në lidhje me këtë premtim, shprehet qartë edhe ajeti 114 i 
sures “Et Teube”: “Dhe lutja e Ibrahimit për babain e vet ishte 
për shkak të atij premtimi që i kishte bërë atij”; premtimin që i 
kishte bërë më përpara, me qëllim që edhe në zemrën e babait të 
tij të depërtonte drita e kësaj rruge. Për këtë, ai jo vetëm që i 
premtoi, por edhe e mbajti premtimin. Në një transmetim të 
ardhur prej Ibni Ab’bàsit lexojmë se Ibrahimi (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!)) i ka kërkuar All’llahut falje për babain e tij Azer 
shumë herë. Vetëm kur ai vdiq si mohues dhe armiqësia e tij ndaj 
fesë së All’llahut u vërtetua plotësisht, atëherë Ibrahimi (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) e ndërpreu kërkimin e faljes për të atin, 
ashtu siç e lexojmë në frazën vijuese të ajetit të lartpërmendur: 
“dhe kur për atë u bë e qartë se ai ishte armik i All’llahut, ai 
hoqi dorë prej tij.”.97F

1 

 Në fund vjen edhe lutja e gjashtë që Ibrahimi (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) kërkon prej All’llahut. Kjo lutje e tij ka të 
                                                            
1 Për më shumë sqarime, lexo komentin e ajetit 114 të sures “Et Teube” të këtij 
tefsiri. 
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bëjë me Ditën e Gjykimit: “Dhe mos më turpëro Ditën kur do të 
ringjallemi!”. 

 Në rrënjën e saj, fraza e ajetit “ue là tukhzinij”, ashtu siç e 
shpjegon Ràgibi në fjalorin e tij të fjalëve të Kur’anit “Mufredàtu 
El Fàdhil Kur’àn”, ka kuptimin e poshtërimit dhe të thyerjes 
shpirtërore që duket në fytyrën e njeriut nga turpi i madh, ose prej 
turpit që ai ka prej të tjerëve, kur t’i nxjerrin në shesh punën e 
turpshme dhe ta qortojnë për të. 

 Kjo lutje e Ibrahimit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) është jo 
vetëm një mësim për të tjerët, por edhe një argument që tregon 
ndjenjën e përgjegjësisë dhe mbështetjen vetëm në mëshirën e në 
bujarinë e madhe të All’llahut të Lartësuar. 
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Ajetet: 88 - 104 

 

ال  َوَ� َ�ُنوَن  َِ َ� إِّ�  ٨ يَۡوَم َ� يَنَفُع 
َ
ۡن َ َِ   َ َّ ۡزلَِفِت ٨ بَِقۡلب  َسلِي�  �

ُ
  َوأ

َّنةُ  ۡۡ � ََ ّتقِ َُ ِزَتِ  ٩ رِۡل َّ َُ َِحيمُ  َو ۡۡ ا ُكنُتۡم ٩ رِۡلَغاوََِن � َِ َن  َۡ
َ
َٖ رَُهۡم َ   َو�ِي

ُبُدوَن  َۡ ِ  ُدوِن ِِن ٩َ� َّ وَن � ۡو يَنَتِ�ُ
َ
ونَُ�ۡم أ ٖۡ يَنُ�ُ ََ   ََُكۡبِكُبواْ �ِيَها ٩ 

ۡم وَ  وَن وَُجُنودُ  ٩ �ۡلَغاوُۥنَ َُ َُ َ�ۡ
َ
وَن ٩ إِبۡلِيَس أ َُ ۡم �ِيَها َ�َۡتِص َُ  ٩  قَارُواْ َو

 ِ َّ َ  تَ� بِ ِّ   ٖ  �َ ََ  �ِ
ََّبِ ٩ إِن ُكّنا لَ ِ ََ   إِۡذ �َُسّوَُِ�م ب َِ ٓ  ٩ �ۡلَ� لَ ا َِ ّلَنآ َو ََ

َ
 أ

ۡجَُِمونَ إِّ�  َُ ۡ ََ ٩ �ر ِِن َ� فَِِ ا َ�َا  ََ ّن َ�َا ََلَوۡ  ١  َوَ� َصِديق  َ�ِي�  ١  َ�
َ
 أ

َِِن  ٗة َ�َنُكوَن  َّ ََ َك ِِنِ ۡؤ َُ ۡ ََ إِنّ  ١ �ر ِِنِ ۡؤ ِّ م  َُ ُ ََ �ۡ
َ
ا َ�َن أ َِ   ١ ِ� َ� رَِك ييَٗةۖ َو

ََّك رَُهَو  ََ زَِزُ �ّن  ََ َِّحيمُ  �ۡل   ١ �ر
 

“Ditën kur nuk sjell dobi as pasuria e as fëmija.” 

“Përveç atij që vjen tek All’llahu me zemër të shëndoshë.” 

“Dhe Xhenneti u afrohet të devotshmëve.” 

“Kurse Xhehennemi u tregohet atyre që ishin në rrugën e 
humbjes.” 

“Dhe atyre u thuhet: ku janë ato që ju i adhuronit?” 
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“Dhe nuk adhuruat All’llahun, a u ndihmojnë ju ato, ose a e 
ndihmojnë veten e tyre?” 

“Dhe flaken në të (në zjarr) njëri mbi tjetrin ato (idhujt) dhe ata 
që ishin në rrugën e humbjes.“ 

“Dhe të gjithë ushtarët (ithtarët) e djallit.” 

“Brenda në atë (në zjarr) ata grinden njëri me tjetrin dhe thonë: 
Pasha All’llahun, ishim krejtësisht në rrugën e humbjes!” 

“Kur u barazonin ju (o idhuj) me Zotin e botëve.” 

“Ne nuk na humbi askush tjetër përveç kriminelëve.” 

“Për ne s’ka as ndërmjetësues.” 

”Dhe as ndonjë mik të ngushtë.” 

“Sikur të ktheheshim (në botën e tokës) edhe një herë, do të 
bëheshim besimtarë. Me të vërtetë, në këtë (që u tha) ka 
argument (bindës), por shumica e tyre nuk ishin besimtarë.” 

“Me të vërtetë, Zoti yt është i Gjithëpushtetshmi, Mëshirëploti.” 
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Komentimi 

 

Grindja midis adhuruesve të idhujve dhe të adhuruarve të 
tyre 

 Në ajetin e fundit të grupit të ajeteve të mëparshme u vu 
theksi në Ditën e Gjykimit dhe në çështjen e Ringjalljes, kurse në 
ajetet që janë objekt studimi, vërejmë se Dita e Gjykimit 
përshkruhet e shoqëruar me një shpjegim përgjithësues. 
Gjithashtu, në këto ajete vërejmë përfundimin e besimtarëve dhe 
të mohuesve, të atyre që ishin në rrugën e humbjes dhe të 
ushtarëve të djallit. Kuptimi që shprehin fjalët e këtyre ajeteve 
tregon se ky përshkrim është prej fjalës së Ibrahimit, “mikut të 
All’llahut”, që në fakt është fundi i lutjes me të cilën ai iu drejtua 
Zotit të vet. Por shumica e interpretuesve të Kur’anit besojnë se 
këto fjalë janë prej fjalëve të All’llahut. Sigurisht që këto ajete janë 
prej fjalëve të të Gjithëpushtetshmit, të Atij që nuk i mungon asgjë 
dhe që s’ka nevojë për asgjë. Këto fjalë jo vetëm që e plotësojnë 
lutjen e Ibrahimit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), por edhe e 
shpjegojnë atë. Gjithsesi, kjo mundësi interpretimi është e dobët. 

 Ajeti i parë i grupit të ajeteve që janë objekt studimi, fillon 
me përshkrimin e Ditës së Gjykimit. Për këtë, ajeti njofton: “Ditën 
kur nuk sjell dobi as pasuria e as fëmija.”. 

 Këto dy gjëra të rëndësishme në jetën e kësaj bote (pasuria 
dhe fëmijët), në Ditën e Gjykimit nuk i sjellin asnjë dobi zotëruesit 
të tyre. Asgjë e kësaj bote (prona, pozita, miqësia etj.) nuk sjell 
dobi pas vdekjes.  
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 Qëllimi me shprehjen “…as pasuria e as fëmija” nuk është 
për atë pasuri e për ata fëmijë që bëhen shkak për të mos e fituar 
kënaqësinë e All’llahut. Këtu qëllimi është mbështetja në punët 
materiale, por mbështetësit materialë në atë Ditë nuk mund të jenë 
ndihmës; fëmijët e pasuria që janë për të fituar kënaqësinë e 
All’llahut nuk numërohen prej vlerave materiale, sepse punët me 
të cilat fitohet kënaqësia e All’llahut të Lartësuar, kanë ngjyrën e 
mirësive të Tij. Ato numërohen prej atyre punëve që Kur’ani i 
përmend me frazën: punë të mira, të qëndrueshme. 

 Ajeti vijues ka ardhur në formë përveçimi dhe njofton: 
“Përveç atij që vjen tek All’llahu me zemër të shëndoshë.”. 

 Ajeti shpjegon se shpëtuesja më e mirë në Ditën e Gjykimit, 
është zemra e shëndoshë. Në zemrën e shëndoshë kristalizohet 
besimi dhe nijeti i sinqertë. Një zemër e tillë nuk mund të japë fryt 
tjetër përveç punës së mirë. 

 Me fjalë të tjera, zemra dhe shpirti ndikojnë në punët e 
njeriut, por edhe punët e njeriut lënë gjurmë të thella në zemrën e 
tij, qofshin ato të mira apo të këqija. Në vijim, Kur’ani shpjegon 
Xhennetin dhe Xhehennemin dhe njofton: “Dhe Xhenneti u 
afrohet të devotshmëve. Kurse Xhehennemi u tregohet atyre që 
ishin në rrugën e humbjes.”. 

 Në të vërtetë, kjo gjë do të ndodhë para se banorët e të dyja 
shtëpive (Xhennetit dhe Xhehennemit) të çohen në vendet 
përkatëse. Çdonjëri prej individëve të të dy grupeve do të shohë 
nga afër vendin e vet në njërën prej dy shtëpive. Besimtarët 
gëzohen, kurse ata që ishin në rrugën e humbjes i ka mbërthyer 
frika. I tillë është shpërblimi ose ndëshkimi i parë për të dyja 
grupet. 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

265 

 Është interesant fakti se Kur’ani nuk thotë: “afrohen të 
devotshmit”, ose “të devotshmit nisen për në Xhennet”, por “Dhe 
Xhenneti u afrohet të devotshmëve”. Kjo mënyrë shprehjeje 
tregon pozitën e tyre të nderuar dhe rëndësinë e madhe që ata 
kanë.   

 Gjithashtu, duhet të theksojmë se shprehja “el gàvijne” – 
“ata që janë në rrugën e humbjes” është e njëjta që ka ardhur 
edhe në tregimin e djallit, kur atë e përzuri All’llahu prej mjedisit 
të shenjtëruar dhe i tha, ashtu siç e lexojmë në ajetin 42 të sures “El 
Hixhr”: “Mbi robtë e Mi ti s’ke asnjë fuqi, përveçse mbi ata që 
janë në rrugën e humbjes dhe të ndjekin ty.”. 

 Pastaj Kur’ani flet për fjalët qortuese që u thuhen atyre që 
ishin në rrugën e humbjes. Për këtë, ajeti njofton: “Dhe atyre u 
thuhet: ku janë ato që ju i adhuronit? Dhe nuk adhuruat 
All’llahun”; A kanë mundësi ata t’u ndihmojnë në këtë gjendje 
shumë të rëndë, ose a kanë mundësi ata të kërkojnë ndihmë për 
vete prej jush ose prej të tjerëve? Ajeti mbyllet me frazën: “A u 
ndihmojnë ju ato, ose a e ndihmojnë veten e tyre?”.(1) 

 Idhujtarët s’kanë përgjigje për këtë pyetje, sepse asnjëri prej 
tyre nuk e parashikonte këtë gjendje. Kështu, ajeti njofton: “Dhe 
flaken në të (në zjarr) njëri mbi tjetrin ato (idhujt) dhe ata që 
ishin në rrugën e humbjes.”. 

 Disa interpretues të Kur’anit kanë shpjeguar se në Ditën e 
Gjykimit idhujt dhe adhuruesit e tyre, do të hidhen të gjithë në 
zjarr njëri mbi tjetrin: “Dhe të gjithë ushtarët (ithtarët) e djallit.”. 

 Në të vërtetë, këto tri kategori: idhujt, adhuruesit e tyre dhe 
ushtarët e djallit, do të shkojnë të gjithë në drejtim të Xhehennemit 
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dhe do të hidhen në zjarr njëri grup pas tjetrit për shkak se 
devijuan nga rruga e drejtë, ashtu siç është dhe kuptimi i fjalës 
“kubkibù”, e cila në rrënjën e saj “keb’be” do të thotë: hedhja e një 
sendi në gropë me fytyrë përmbys. Veç kësaj, vetë mënyra e kësaj 
foljeje tregon përsëritje dhe e përforcon kuptimin e rrëzimit prej së 
larti poshtë. Gjithashtu nga kjo fjalë kuptohet se kur ata do të 
hidhen në zjarr, do të ngjasojnë me një gur që rrëshqet prej malit, 
ose me një gur që lëshohet nga maja e malit e vazhdon rrokullisjen 
derisa ndalon në fundin e luginës. 

 Porse fjalët që shkëmbejnë banorët e zjarrit nuk ndalojnë në 
asnjë cak; zënkat e grindjet në mes këtyre tri grupeve janë të 
ashpra, ashtu siç e tregon Kur’ani: “Brenda në atë (në zjarr) ata 
grinden njëri me tjetrin dhe thonë...”. 

 Adhuruesit e idhujve që ishin në rrugën e humbjes edhe në 
grindje e sipër me njëri-tjetrin, betohen në All’llahun dhe thonë: 
“Pasha All’llahun, ishim krejtësisht në rrugën e humbjes. Kur u 
barazonim ju (o idhuj) me Zotin e botëve. Ne nuk na humbi 
askush tjetër përveç kriminelëve.”. Ata, kriminelët që ishin paria e 
shoqërisë tonë, ata që ishin kryetarët dhe të mëdhenjtë tanë, janë ata që 
na çuan në rrugën e humbjes për të ruajtur përfitimet e veta; ata dhe 
vetëm ata na çuan në rrugën e mundimeve. Ka mundësi që me fjalën 
“el muxhrimùne”– “kriminelët” qëllimi të jetë për djajtë, ose për 
gjyshërit e tyre që kishin rënë në rrugën e humbjes e që i tërhoqën 
edhe ata në këtë përfundim të mjerueshëm e shumë të rëndë. 

 Ata vazhdojnë të qajnë hallin e tyre duke thënë: “Për ne 
s’ka as ndërmjetësues. Dhe as ndonjë mik të ngushtë.”. 
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 Ata arrijnë në përfundimin se idhujt nuk u sjellin dobi, 
ashtu siç e përfytyronin në jetën e kësaj bote. Veç kësaj, këtu nuk 
na afrohet asnjëri prej miqve të ngushtë për të na ndihmuar.  

Në këtë frazë të ajetit, bie në sy se fjala “shàfi’ijne” – 
“ndërmjetësues” ka ardhur në numrin shumës, kurse në ajetin 
vijues fjala “mik” - “sadijk” ka ardhur në numrin njëjës. Ardhja e 
emrit “shàfi’ijne”- “ndërmjetësues” në numrin shumës dhe e emrit 
“sadijk” - “mik” në numrin njëjës, shpjegon më qartë se ata që 
ishin në rrugën e humbjes do shohin me sytë e tyre se për 
besimtarët mëkatarë do të ndërmjetësojnë Profetët, njerëzit e 
ruajtur prej mëkateve, melekët dhe disa prej miqve të tyre të mirë. 
Pikërisht në atë çast, të humburit do të duan që edhe për ta të 
kishte një mik, apo një ndërmjetësues. 

 Gjithashtu, duhet shtuar se për fjalët “sadijk” – “mik” dhe 
“aduv’vun” -  “armik” disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se 
kur janë në numrin njëjës, ato thuhen edhe për numrin shumës. 

 Të humburit që janë në zjarr do ta kuptojnë shumë shpejt 
gjendjen e tyre të hidhur; do të kuptojnë se aty ku janë nuk kanë 
më se çfarë të humbin. Gjithashtu, ata e kuptojnë se këtu, në të 
këtë “shtëpi” të dënimit nuk mund të punojnë për të zëvendësuar 
atë ç’ka nuk e bënë në “shtëpinë” e botës së tokës, prandaj 
shpresojnë dhe urojnë në vetvete që të kthehen dhe një herë atje, 
duke thënë: “Sikur të ktheheshim (në botën e tokës) edhe një 
herë, do të bëheshim besimtarë.”. 

 Është e vërtetë se Ditën e Gjykimit, në Ditën kur të gjithë 
janë mbledhur për të dhënë llogari, edhe ata besojnë në Zotin e 
tyre, por ky besim është i imponuar, prandaj në atë gjendje ai s’ka 
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asnjë ndikim. Ai nuk është si besimi me vullnet të lirë, që ata 
duhej ta kishin shprehur në botën e tokës, ku është baza për 
udhëzim në rrugën e drejtë dhe për kryerjen e punëve të mira. 

 Por prej kësaj shprese që ata ushqejnë nuk realizohet asgjë, 
sespe aty nuk është vendi as për ndihmë e as për punë. Rruga që 
ka caktuar All’llahu nuk e lejon kurrë realizimin e shpresës së 
tyre. Ata e kuptojnë këtë të vërtetë, të cilën e shprehën ata vetë me 
parafjalën “leu” – “sikur”. 

 Ajetet që janë objekt studimi njoftojnë për fjalët që Ibrahimi 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) shkëmbeu me popullin e vet që 
kishte rënë në rrugën e humbjes. Gjithashtu, në to tregohet se pas 
lutjes që Ibrahimi i drejtoi Zotit të tij dhe pëshkrimit të gjendjes së 
atyre që devijuan nga rruga e drejtë, Kur’ani përsërit dy ajete 
shumë mbresëlënëse, të cilat janë si rezyme për të gjithë robtë e 
All’llahut. Është fjala për dy ajetet që u përmendën për ato që 
ndodhën midis Musait dhe Faraonit. Këto dy ajete kanë ardhur 
edhe në tregimet e Profetëve të tjerë që përmenden në këtë sure. 
Për këtë, All’llahu, i Larti, njofton: “Me të vërtetë në këtë (që u 
tha) ka argument (bindës), por shumica e tyre nuk ishin 
besimtarë. Me të vërtetë, Zoti yt është i Gjithëpushtetshmi, 
Mëshirëploti.”. 

 Përsëritja e këtyre dy ajeteve bëhet për të qetësuar e për të 
gëzuar jo vetëm zemrën e Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) por edhe zemrat e besimtarëve 
të pakët, që ishin së bashku me të në atë kohë, si dhe për të 
qetësuar e për të gëzuar edhe besimtarët e çdo kohe e të çdo 
vendi, në mënyrë që të mos të ndihen të izoluar në rrugën e fesë, 
për shkak se besimtarët janë pakicë dhe armiqtë shumicë. 
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Gjithashtu, këto dy ajete janë për të siguruar besimtarët për 
mëshirën e madhe të All’llahut dhe për pushtetin e Tij absolut. Në 
të njëjtën kohë, përsëritja e këtyre dy ajeteve është edhe kërcënim 
për ata që janë në rrugën e humbjes dhe thekson faktin se 
All’llahu i Lartësuar nuk e shpejton zbritjen e ndëshkimit mbi ta, 
por e shtyn për më vonë që edhe ata të gjejnë rastin dhe të 
udhëzohen në rrugën e drejtë. Por kjo shtyrje e ndëshkimit, nuk 
tregon në asnjë rast dobësim për pushtetin absolut të All’llahut. 
Përkundrazi, vetë kjo dhënie mundësie dhe kjo shtyrje e dënimit, 
është vetëm prej mëshirës e prej bujarisë së Tij. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Vetëm zemra e shëndoshë është mjeti i shpëtimit 
 Në kuadrin e fjalëve të Ibrahimit, “mikut të All’llahut” (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi të!), në ajetet e këtij grupi lexuam edhe disa 
anë të përshkrimit të Ditës së Gjykimit dhe mësuam se në atë Ditë 
nuk sjell dobi asnjë send përveç: “Përveçse atij që vjen tek 
All’llahu me zemër të shëndoshë.”. 

 Fjala e ajetit “selijm” është marrë prej fjalës “selàmeh” dhe ka 
kuptimin: zemër e shëndoshë, larg çdo devijimi moral e çdo 
devijimi në besim, e shëndoshë prej çdo sëmundjeje tjetër (jo 
sëmundjeje patologjike). 
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 A nuk e shikon se All’llahu thotë në Kur’an për hipokritët: 
“Në zemrat e tyre (hipokritëve) ka sëmundje, All’llahu ua shton 
atyre sëmundjen.”.1 

 Për zemrën e shëndoshë janë dhënë përkufizime të 
ndryshme, të cilat kanë ardhur në transmetimet islame. Prej tyre 
përmendim: 

 1- Në transmetimin e ardhur prej Imam Sadikut lexojmë 
komentin për fjalën e fundit të ajetit që është objekt studimi:2 “Çdo 
zemër që i bën shok All’llahut në adhurim (shirk), ose që ka dyshim, është 
e degraduar.”.  

 2- Lidhjet e fuqishme materiale dhe dashuria për këtë botë 
e çojnë njeriun drejt devijimit nga rruga e drejtë dhe e nxisin atë të 
bëjë çdo lloj gabimi, sepse dashuria për këtë botë është baza e të 
gjitha gabimeve.3 

 Në vijim të komentit të fjalës së ajetit që është objekt 
studimi, në një transmetim tjetër të ardhur prej Imam Sadikut, në 
lidhje me shprehjen “zemër e shëndoshë”, thuhet: “Ajo është zemra 
që ka shpëtuar nga dashuria për këtë botë.”.4 

 Në ajetin 197 të sures “El Bekare” lexojmë: “…dhe 
përgatitni furnizimin, në të vërtetë furnizimi më i mirë është 
devotshmëria.”. Ajeti e shpjegon qartë se zemër e shëndoshë është 
zemra e mbushur me frikën ndaj All’llahut. 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 10. 
2 Tefsiri “Nùruth Thakalejn”, vëll. 4, f. 57. 
3 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 70, f. 239. 
4 Tefsiri “Es Sàfij”, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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 3- Së fundi, zemër e shëndoshë është ajo në të cilën s’ka 
asgjë tjetër përveç All’llahut. Duke u përgjigjur për këtë çështje, 
Imam Sadiku ka thënë: “Zemra e shëndoshë është ajo në të cilën Zoti i 
saj s’ka hedhur asgjë tjetër përveç Vetes së Tij.”.102F

1 

 Në të tilla çështje, qëllimi me fjalën “zemër” është shpirti i 
njeriut. 

 Në shumë transmetime islame flitet për “zemrën e 
shëndoshë”, për sëmundjet që e prekin atë dhe për rrugët e 
luftimit të tyre. Nga këto transmetime mësohet se para çdo gjëje 
tjetër, Islami interesohet për bazën ideore, doktrinare dhe morale, 
sespe të gjitha programet praktike të njeriut janë reflektime të 
kësaj baze dhe të ndikimeve të saj. 

 Shëndeti fizik i zemrës është shkak që edhe trupi të jetë i 
shëndetshëm. Edhe zemra e sëmurë bëhet shkak që të sëmuren të 
gjitha organet e trupit të njeriut, sepse procesi i rëndësishëm i 
ushqimit të qelizave të trupit realizohet nëpërmjet gjakut që 
dërgohet në të gjitha gjymtyrët me ndihmën e zemrës. Një gjendje 
e tillë lidhet me realizimin, ose me mosrealizimin e programeve të 
jetës së njeriut dhe, të gjitha këto janë pasqyrim i besimit të 
shëndoshë e i moraleve të lavdëruara, ose e kundërta. 

 Këtë studim e përfundojmë me një transmetim të ardhur 
prej Imam Sadikut, ku thuhet: “Zemrat janë katër llojesh: zemra në të 
cilën ka hipokrizi dhe besim, zemra e përmbysur, zemra e vulosur dhe 
zemra e lulëzuar dhe e zhveshur, në të cilën s’ka gjë tjetër përveç 
All’llahut”. Në vijim, ai ka shpjeguar: “E lulëzuar është zemra e 

                                                            
1  “Usùlul Kàfij”, vëll. 2, f. 16; tekstualisht siç shkruhet në tefsirin “Es Sàfij”, 
fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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besimtarit, të cilit nëse All’llahu i jep, ai falënderon; nëse e vë në provë, 
ai bën durim. Zemra e përmbysur është zemra e atij që i bën shok e ortak 
All’llahut në adhurim (mushrikut) - dhe lexoi ajetin: “A është më i 
udhëzuar (në rrugën e drejtë) ai që ecën përmbys me fytyrë për 
tokë, apo ai që ecën në rrugën e drejtë me trupin drejtuar?”.1 
Zemra në të cilën ka besim dhe hipokrizi, është zemra e njeriut që 
ka marrë pjesë në grupime të ndryshme. Nëse i soset jeta duke 
qenë hipokrit, ai vdes si i tillë dhe, nëse vdekja i vjen duke qenë 
besimtar, ai vdes në besimin e tij dhe është i shpëtuar.”.2(1) 

 

2- E keqja e fjalës së pashoqëruar me punë 
 

 Në disa transmetime të ardhura prej Imamëve të sinqertë 
(Ebu Xhaferi dhe Ebu Abdullahu) për komentin e ajetit të tetë të 
grupit të ajeteve që janë objekt studimi “Dhe flaken në të (në 
zjarr) njëri mbi tjetrin ato (idhujt) dhe ata që ishin në rrugën e 
humbjes”, thuhet: “Ata janë njerëzit që me gjuhën e tyre pohojnë të 
drejtën, por e kundërshtojnë atë në një vend tjetër.”.3 

 

 

 

                                                            
1  Sure “El Mulk”, ajeti 22. 
2  “Usùlul Kàfij”, vëll. 2, 422, kapitulli: “Errësira e zemrës së hipokritit 
(munafikut)”. 
3 Këtë transmetim e ka cituar autori i tefsirit “Nùruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 59, 
prej librit “Usùlul Kàfij”, vëll. 1, f. 47. Gjithashtu, ky transmetim është cituar në 
tefsirin e Ali bin Ibrahimit dhe në tefsirin “El Mehàsin”. 
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3- Ndërmjetësuesit janë Imamët 
 

 Në lidhje me dy ajetet që janë objekt studimi: “Për ne s’ka 
as ndërmjetësues. Dhe as ndonjë mik të ngushtë.” - kanë ardhur 
shumë transmetime. Në disa prej tyre thuhet qartë se 
ndërmjetësuesit janë Imamët dhe besimtarët e sinqertë.106F

1 

 Në një hadith të transmetuar prej Xhàbir bin Abdullah, 
lexojmë se ai ka dëgjuar të Dërguarin (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) duke thënë: “Në Xhennet, burri 
do të thotë: Çfarë ka bërë miku im, filani? Dhe miku për të cilin ai 
flet, ndodhet në Xhehennem. Atëherë, All’llahu do të thotë: 
Nxirreni për hatër të tij mikun dhe çojeni në Xhennet!” Ndërsa ata 
që mbeten në zjarr thonë: “Për ne s’ka as ndërmjetësues. Dhe as 
ndonjë mik të ngushtë.”.107F

2 

 Është e qartë se nuk ka ndërmjetësim pa kritere dhe ai 
bëhet vetëm prej atyre që do t’u lejohet të ndërmjetësojnë. 
Gjithashtu, nuk ka kërkesë e lutje për shokun e ngushtë pa dhënë 
llogari. Veç kësaj, midis ndërmjetësuesit dhe personit për të cilin 
ndërmjetësohet duhet të ketë një lidhje, pasi vetëm kështu mund 
të realizohet ndërmjetësimi. Hollësitë në lidhje me çështjen e 
ndërmjetësimit i kemi dhënë në studimin tonë në këtë tefsir gjatë 
komentit mbi ajetin 48 të sures “El Bekare”.  

 

 

                                                            
1 “Tefsiri Mehàsin”, cituar prej tefsirit “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 61, fundi i 
ajetit që është objekt studimi. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 195, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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Ajetet: 105 - 115 

 

بَۡت  ّٖ ََ  قَۡوُم نُو   َك ََۡسلِ َُ ۡ َ� َ�ّتُقوَن ١ �ر
َ
ۡم نُوٌ  َ َُ و َُ

َ
 ١  إِۡذ قَاَل رَُهۡم أ

َ  إِّ�ِ  ِِ
َ
ََُسوٌل أ ْ   َف ١ لَُ�ۡم  َ  �ّ�ُقوا َّ وِن � َُ ِطي

َ
ٓ  ١ َوأ ا َِ ۡۡ َٔلُُ�ۡم َعلَۡيُِ َو

َ
 أ

ََّبِ    
ۡجََِي إِّ� َ�َ

َ
َ � إِۡن أ ۡج

َ
ََ ِِۡن أ َِ ْ  ١ �ۡلَ� لَ َ  ََ�ّ�ُقوا َّ وِن � َُ ِطي

َ
  ١ َوأ

ُِِن رََك وَ  نُۡؤ
َ
َََك ۞قَارُٓواْ َ َذرُونَ  �ّ�َب َۡ

َ
ا َ�نُواْ قَاَل  ١ �ۡ� ََ ِ ا ِعۡلِ� ب َِ  َو

لُوَن  ََ َۡ وَن إِنۡ  ١ََ َُ َُ َۡ َ � رَۡو َ ِ ّّ ََ   
نَا۠ بَِطاَِدِ ١ ِحَساُ�ُهۡم إِّ� َ�َ

َ
آ َ َِ   َو

 ََ ِِنِ ۡؤ َُ ۡ َ  إِنۡ  ١ �ر بِ ِّ   َ ي ِٖ نَا۠ إِّ� نَ
َ
َ ١  

 

“Edhe populli i Nùhut i përgënjeshtroi të Dërguarit.” 

“Kur vëllai i tyre Nùhu u tha: A nuk frikësoheni?” 

“Për ju unë jam i Dërguar besnik.” 

“Kijeni frikë All’llahun dhe më dëgjoni mua.” 

“Dhe për këtë unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, për 
mua shpërblimi është vetëm prej Zotit të botëve.” 

“Kijeni frikë All’llahun dhe më dëgjoni mua!” 

 “Ata thanë: Qysh të besojmë ty, kur ty të ndjekin më të ulëtit?!” 
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“Ai (Nùhu) tha: Unë nuk e di se ç’kanë bërë ata.” 

“Nëse e kuptoni, ata do të japin llogari vetëm para Zotit tim.” 

“Unë nuk i përzë besimtarët.” 

“Unë s’jam gjë tjetër veçse një paralajmërues i hapur.” 

 

 

Komentimi 

 

O Nuh, përse rreth teje janë vetëm më të ulëtit? 

 

 Pasi ngjarjes së Ibrahimit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me 
popullin e tij që ishin në rrugën e humbjes, në ajetet që janë objekt 
studimi, Kur’ani Famëlartë flet për popullin e Nuhut (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!). Këto ajete janë mësim e këshillë. Në to, 
Kur’ani përmend kokëfortësinë dhe egërsinë e atij populli dhe flet 
për qëndrimin e tyre të paturpshëm ndaj Nuhut (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!). Gjithashtu, në këto ajete, Kur’ani na njofton edhe për 
përfundimin e tyre të dhimbshëm. Ajeti i parë i këtij grupi ajetesh 
njofton: “Populli i Nùhut i përgënjeshtroi të Dërguarit.”. 108F

1 

                                                            
1Në këtë ajet, folja “kedh’dhebet” - “përgënjeshtroi” ka ardhur në gjininë femërore, 
për shkak se emri “kaum” - “popull” ka kuptimin e një grupi, kolektivi, që në 
gjuhën arabe është gjithashtu në gjininë femërore. Disa kanë thënë se vetë emri 
“kaumun” - “popull” në gjuhën arabe është i gjinisë femërore. Për këtë thënie, ata 
janë bazuar në faktin se ky emër në formën zvogëluese në gjuhën arabe thuhet 
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 Populli i Nuhut nuk përgënjeshtroi vetëm Nuhun (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), por meqenëse thirrja e të gjithë Profetëve 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi ta!) është e njëjtë në baza, 
përgënjeshtrimi që ata i bënë atij, konsiderohet si përgënjeshtrim i 
të gjithë Profetëve. Për këtë, Kur’ani thotë: “Populli i Nùhut i 
përgënjeshtroi të Dërguarit.”. 

 Gjithashtu, mund të merret në konsideratë edhe mundësia 
e interpretimit se populli i Nuhut ishin mohues të të gjitha feve, të 
feve para Nuhut dhe pas tij.  

 Në vijim, Kur’ani Famëlartë vë në dukje këtë anë të thirrjes 
së Nuhut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), ashtu si edhe thirrjen e 
Ibrahimit dhe të Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!). Ajeti 
njofton: “Kur vëllai i tyre, Nùhu, u tha: A nuk frikësoheni?”. 

 Fjala e ajetit “ekhun” – “vëlla” shpreh dashurinë më të 
madhe dhe lidhjen më të ngrohtë të bazuar mbi barazinë. Pra, me 
thirrjen e tij, Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk kërkonte të 
ishte mbi ta, por u bënte atyre thirrje me pastërti të plotë që të 
kishin frikë All’llahun, domethënë ndëshkimin e Tij. 

 Shprehja “ekhun” - “vëlla” në këtë sure të Kur’anit nuk ka 
ardhur vetëm për Nuhun, por edhe për Profetët: Hud, Salih e Lut 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!). Fjala “ekhun” – “vëlla” i frymëzon të 
gjithë udhëheqësit dhe udhërrëfyesit për në rrugën e vërtetë, që në 

                                                                                                                                                 
“kuvejmeh” në kuptimin “pak njerëz”. Kuptimin e parë të fjalës “kaumun” - 
“popull” e ka cituar Et’tabresij’ji në tefsirin “Mexhmaul Bejan”, kurse në formën 
e dytë e ka cituar Fakhru Rràzij në tefsirin e tij "El Kebijr”. Por El Alùsij’ji,  në 
tefsirin “Rùhul Meànij”, ka thënë se fjala “kaumun” përdoret në mënyrë të 
barabartë si për gjininë mashkullore ashtu edhe për gjininë femërore. 
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thirrjen e tyre të bëjnë kujdes për dashurinë ndaj njerëzve dhe të 
qëndrojnë larg çdo synimi për të qenë superior mbi ta. 

Pasi Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i bëri thirrje 
popullit të vet të kishin frikë All’llahun, ai u tha: “Për ju unë jam i 
Dërguar besnik. Kijeni frikë All’llahun dhe më dëgjoni mua”, 
sepse bindja ndaj meje është pjesë e bindjes ngaj All’llahut, të 
Gjithëpushtetshmit. 

Kjo shprehje kur’anore tregon se në popullin e tij, Nuhu 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) konsiderohej si njeri besnik, cilësi e 
cila njihej nga të gjithë. Prandaj ai u drejtohet atyre hapur dhe u 
thotë: “Për ju unë jam i Dërguar besnik.”. Me këtë frazë, Nuhu 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u thoshte atyre: Ashtu siç më njihni 
për besnik, i tillë jam edhe në kumtimin e mesazhit të All’llahut 
dhe nuk do t’ju tradhtoj kurrë. 

 Vënia e devotshmërisë (frikës prej dënimit të All’llahut) 
para bindjes bëhet për faktin se idhujtarët e atij populli s’kishin as 
besim tek All’llahu dhe as frikë prej Tij. Prandaj, nuk mund të 
bëhej fjalë që ata t’i bindeshin Profetit të All’llahut. 

 Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u flet atyre për të 
vërtetën e thirrjes së tij. Për këtë, ai u sjell një argument tjetër dhe, 
me qëllim që t’ua mbyllë gojën, u bën thirrje të kenë frikë 
All’llahun duke u përmendur atyre deri edhe argumente të 
rëndomta: “Dhe për këtë unë nuk kërkoj prej jush ndonjë 
shpërblim, për mua shpërblimi është vetëm prej Zotit të 
botëve.”. 

 Zakonisht, faktorët hyjnorë përbëjnë një argument që 
vërteton drejtësinë e atij që pretendon se është profet, kurse 
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faktorët materialë, tregojnë qartë se qëllimi që gjendet prapa 
kërkesës për shpërblim, është vetëm përfitimi material. Veç kësaj, 
arabët e asaj kohe e njihnin çështjen e kërkimit të shpërblimit prej 
falltarëve e të ngjashmëve me ta. 

 Më pas, Kur’ani përmend të njëjtën shprehje të vënë në 
gjuhën e Nuhut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), i cili pasi u theksoi 
atyre qëllimin e mesazhit që kumtonte dhe besnikërinë e tij, u tha: 
“Kijeni frikë All’llahun dhe më dëgjoni mua!”. 

 Por, kur adhuruesit e çmendur të idhujve panë se iu 
mbyllën rrugët dhe argumentet mjerane me të cilat ishin mbrojtur, 
ata u kapën pas atyre që i kishin besuar Nuhut dhe thanë: “Ata 
thanë: Qysh të besojmë ty, kur ty të ndjekin më të ulëtit?!”. 

 Sipas mendësisë së tyre, prijësi duhet të njihet me ata që e 
ndjekin, ose me ata që e vizitojnë: “O Nuh! Po shohim se rreth teje 
janë grumbulluar njerëz prej më të ultëve, të varfër e këmbëzbathur, të 
veshur me zhele dhe pa përkrahje. Si mendon se do të të ndjekin dhe do të 
të nënshtrohen të pasurit, bujarët e njerëzit me pozitë?!”. 

 Në fakt, ata pohonin të vërtetën kur thonin se prijësi njihet 
me ata që rrinë rreth tij, por gabimi i tyre ishte se nuk e njihnin 
konceptin e personalitetit dhe kriteret që e përcaktojnë atë. Ata 
mendonin se kriter për vlerat e njeriut janë pasuria, pronat, rrobat 
që vishte, shtëpia e bukur, ose kafsha e racës që ai përdorte. Ata 
nuk merrnin në konsideratë pastërtinë, devotshmërinë, kërkimin e 
së vërtetës dhe cilësitë e larta njerëzore që gjendeshin në shtresat e 
varfëra dhe tek ata që nuk ishin prej dyerve të mëdha. 
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 Në mendimet e tyre, fryma klasore ishte sunduese në 
formën e saj më të keqe. Kështu, të varfërit dhe këmbëzbathurit, 
ata i quanin njerëz të ulët. 

 Fjala e ajetit “erdhelùne” - është shumësi i fjalës “erdhelu” – 
“më i ulti” dhe ka kuptimin “njerëzit më të urryer”. Sikur të 
çliroheshin nga prangat e shoqërisë klasore, me siguri do ta 
kuptonin fare mirë se besimi i asaj shtrese të varfërish tregonte të 
vërtetën dhe origjinalitetin e thirrjes së Profetit. 

Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u përball me ata dhe iu 
përgjigj me një shprehje aq të fuqishme sa i ç’armatosi: “Ai 
(Nùhu) tha: Unë nuk e di se ç’kanë bërë ata.”. 

 Punët që ata kishin bërë në të kaluarën, i përkisnin së 
kaluarës. E rëndësishme është se ata sot i ishin përgjigjur thirrjes 
së Profetit duke thënë: “Iu përgjigjëm thirrjes tënde!” Ata punuan 
për të ndërtuar personalitetin e tyre dhe e lejuan të vërtetën që të 
depërtonte në zemrat e tyre. 

Nëse në të kaluarën kishin bërë punë të mira, ose të këqija, 
nuk ishte ai që u kërkonte llogari dhe nuk mbante përgjegjësi për 
punët e tyre, sepse: “Nëse e kuptoni, ata do të japin llogari vetëm 
para Zotit tim.”. 

 Nga kjo fjalë mësohet se ata kishin për qëllim ta akuzonin 
këtë shtresë besimtarësh, duke shtuar se ata i kishin duart të 
ndotura nga punët e këqija që kishin bërë më parë, ndonëse 
imoraliteti e devijimi moral në shoqëri është shumë më i lartë në 
shtresat me mirëqenie materiale sesa në shtresat e tjera të 
shoqërisë. Kjo për faktin se të pasurit kanë në dorë të gjitha mjetet 
që çojnë në imoralitet. Veç kësaj, të pasurit e tyre ishin të dehur 
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nga pozita e nga pasuria, prandaj kishte fare pak mundësi që ata 
të ishin prej njerëzve punëmirë. 

 Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk u përplas me ata 
për të tilla punë, por u tha shkurt e qartë: Unë nuk kam dijeni se si 
kanë qenë ata dhe ç’punë kanë bërë më përpara. Nëse çështja 
qëndron kështu siç pretendoni ju, atëherë duhet të kuptoni se 
llogarinë për ato punë, ata do ta japin vetëm para Zotit tim. 
Detyra ime është që të jem i hapur ndaj të gjithë atyre që kërkojnë 
të vërtetën, prandaj unë: “Unë nuk i përzë besimtarët.”. 

 Në të vërtetë, kjo është një përgjigje e fshehur që nuk 
shprehet drejtpërdrejt ndaj parisë arrogante e ngacmuese, të cilët 
kërkonin prej Nuhut që t’i përzinte të varfërit që ishin rreth tij. 
Vetëm pas kësaj, ata do të afroheshin tek ai dhe do të ishin prej 
ndjekësve të tij. 

 Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u tha atyre prerë e 
qartë se përgjegjësia e tij ishte vetëm që të paralajmëronte njerëzit. 
Ajeti njofton: “Unë s’jam gjë tjetër veçse një paralajmërues i 
hapur.”. 

 Kush e dëgjon thirrjen time, kthehet në rrugën e drejtë dhe 
heq dorë prej rrugës së humbjes ku ishte. Ai është prej ndjekësve 
të mi, cilido qoftë ai, pavarësisht nga shtresa, pozita shoqërore apo 
pasuria që mund të ketë.  

 Këtu duhet të tërheqim vëmendjen se gjendja me të cilën 
përballej Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), i cili është i pari prej 
Profetëve që në Kur’an përmenden me shprehjen “të vendosurit”, 
ishte e ngjashme me gjendjen me të cilën u përball edhe Profeti 
Muhammed (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
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familjen e tij!); me gjendje të ngjashme janë përballur të gjithë 
Profetët: të pasurit, që çdo gjë e shihnin në prizmin e mendimeve 
të tyre të zeza, individët e varfër që ndriçonin nga bardhësia, jo 
vetëm që i shikonin me ngjyrën e zezë të mendimeve të tyre, por 
vazhdimisht kërkonin përzënien e tyre; ata nuk pranuan të 
besonin në të Madhin Zot dhe të ndiqnin Profetin e tyre siç bënë të 
varfërit.  

 Në lidhje me qëndrimin ndaj besimtarëve të vërtetë dhe 
ndaj kësaj shtrese arrogantësh mendjemëdhenj, Kur’ani Famëlartë 
është shprehur me fjalët më të bukura e më të ëmbla që mund të 
thuhen, ashtu siç e lexojmë në ajetin 28 të sures “El Kehf”: 
“Përqendroje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e 
mbrëmje për të fituar kënaqësinë e Tij; mos i hiq sytë prej tyre 
dhe të kërkosh bukurinë e kësaj bote; mos iu bind atij që Ne ia 
kemi shmangur zemrën që të bëjë kujdes ndaj Nesh, sepse ai 
ndjek dëshirat e tij, prandaj puna e tij ka mbaruar.”. 

 Me gjendje të tilla janë përballur udhëzuesit për në të 
vërtetën në çdo kohë. Gjithashtu, shumica e ndjekësve të tyre kanë 
qenë pikërisht të pafuqishmit, këmbëzbathurit e të uriturit. 

 Me fjalët e tyre, adhuruesit e idhujve kishin për qëllim të 
bënin me të meta mesazhin e Profetit të tyre, ndonëse pa e 
kuptuar, ata e lavdëronin fenë që ai kumtonte dhe theksonin 
origjinalitetin e saj. 
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Ajetet: 116 - 122 

 

َِِن  َّٗن  َُكو ََ ََ  قَارُواْ لَ�ِن ّلۡم تَنَتُِ َ� ُنوُ   ِِ َُۡجو ََ ۡ ََّبِ إِّن قَۡوِ� قَاَل  ١ �ر  
بُوِن  ّٖ َِِن ََ�ۡ�َتحۡ  ١َك  َ�ِ ِّ ن  َِ ََۡيَنُهۡم َ�ۡتٗحا َوَ�ِِّ� َو ََ  بَۡيِ� َو ِِنِ ۡؤ َُ ۡ  ١ �ر
 ُُ  ََ �َۡي
َ
ُُ ََأ ََ ِّ ن  َِ ُحونِ  �ۡلُفۡلكِ  ِ� ۥ َو َۡ ََ ۡ ُد ١ �ر َۡ ََۡ�َنا َ� ۡر

َ
ََ   ُ�ّم أ  إِنّ  ١ �ۡ�َا�ِ

 ََ ِِنِ ۡؤ ِّ م  َُ ُ ََ �ۡ
َ
ا َ�َن أ َِ ََّك رَُهَو ١ِ� َ� رَِك ييَٗةۖ َو ََ زَِزُ   �ّن  ََ َِّحيمُ  �ۡل   ١ �ر

 

“Ata i thanë: O Nùh, nëse nuk heq dorë (nga thirrja që na bën) 
do të ekzekutohesh me gjuajtje me gurë.” 

“Ai (Nùhu) tha: O Zoti im, populli im më përgënjeshtroi.” 

“Ti (o Zot) gjyko me drejtësinë Tënde në mes meje dhe atyre 
dhe më shpëto mua dhe besimtarët që janë me mua!” 

“Ne e shpëtuam atë (Nùhun) dhe të gjithë ata që ishin së bashku 
me të në anijen e ngarkuar.” 

“Pastaj i mbytëm (në ujë) të gjithë të tjerët.” 

“Në këtë (ngjarje) ka argument; por shumica e tyre nuk ishin 
besimtarë.” 

 “S’ka dyshim që Zoti yt, është i Gjithëpushtetshmi, 
Mëshirëploti.” 
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Komentimi 

 

Shpëtimi i Nuhut dhe mbytja e adhuruesve të idhujve 

 

 Reagimi i atij populli të rënë në rrugën e humbjes në 
përballjen me Profetin e tyre, Nuhun (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!), nuk mund të ishte tjetër veçse rruga që kanë ndjekur gjatë 
gjithë historisë ata që janë mbështetur në forcën, që janë përballur 
me kërcënimin me vdekje e asgjësim, ashtu siç e lexojmë në ajetin 
e parë të këtij grupi ajetesh: “Ata i thanë: O Nuh, nëse nuk heq 
dorë (nga thirrja që na bën) do të ekzekutohesh me gjuajtje me 
gurë.”. 

 Shprehja “minel merxhùmijne” – “do të ekzekutohesh me 
gjuajtje me gurë” tregon se prej atij populli praktikohej kjo mënyrë 
ekzekutimi e kundërshtarëve. Në të vërtetë, me këtë shprehje ata i 
thonin Nuhut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) se nëse kishte 
vendosur të vazhdonte thirrjen e tij për të besuar se All’llahu është 
Zoti Një dhe i Vetëm (Teuhid), nëse do të vazhdonte të qëndronte 
në besimin e në fenë e tij, atëherë ai do të dënohej me vdekje si 
kundërshtarët, pra do të ekzekutohej me gjuajtje me gurë, që siç 
dihet është njëra prej llojeve më të këqija të vrasjes.109F

1 

                                                            
1 Në rrënjën e saj, fjala “rexhm” ka kuptimin e një guri që vihet mbi varr, ose të 
një guri rreth të cilit kryenin riutalet e tyre adhuruesit e idhujve. Gjithashtu, kjo 
fjalë ka edhe kuptimin e gjuajtjes së të dënuarit me gurë derisa të vdesë. Fjala 
“rexhm” do të vijë disa herë edhe në kuptimin e vrasjes me të gjitha mënyrat e 
format. Kjo frazë vërteton se në të kaluarën praktikohej ekzekutimi me gurë. 
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Kur Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) pa se thirrja e tij e 
logjikshme dhe e shoqëruar me një durim aq të madh e për një 
kohë aq të gjatë, pati ndikim vetëm në një grup të vogël njerëzish, 
ai u ankua te Zoti i tij dhe i kërkoi Atij ta shpëtonte atë prej dorës 
së mizorëve dhe ta largonte prej tyre. Nuhu u lut: “Ai (Nùhu) tha: 
O Zoti im, populli im më përgënjeshtroi.”. 

 Padyshim që All’llahu dinte çdo gjë rreth gjendjes së 
Profetit të Tij, por Nuhu i tha këto fjalë për të shpjeguar ankesën 
dhe për të shtruar rrugën për kërkesën vijuese.  

 Këtu bie në sy fakti se Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
nuk u ankua për vështirësitë me të cilat ai përballej, por vetëm për 
atë që populli i tij e përgënjeshtroi, që nuk i besuan thirrjes së tij 
dhe nuk e pranuan mesazhin hyjnor që do t’i udhëzonte ata në 
rrugën e drejtë. 

 Pastaj i drejtohet Zotit të tij dhe i thotë: Tani që s’ka mbetur 
më rrugë për udhëzimin e atyre njerëzve në rrugën e së vërtetës, 
Ti gjyko në mes nesh dhe ndaje punën që është midis  meje dhe 
atyre: “Ti (o Zot) gjyko me drejtësinë Tënde në mes meje dhe 
atyre.”. 

 Kuptimi i fjalës së ajetit “fet’h” është i qartë. Ajo është e 
kundërta e mbylljes. Kjo fjalë ka dy lloje përdorimi: herë përdoret 
për punë materiale, si për shembull hapja e derës, herë tjetër për 
probleme morale, si për shembull hapja (heqja) e brengës, ose 
hapja e atij që i janë mbyllur dituritë, ose në kuptimin e hapjes së 
çështjes gjyqësore në raste konfliktesh midis palëve. 

 Nuhu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) shton në kërkesën e tij: 
“…dhe më shpëto mua dhe besimtarët që janë me mua.”. 
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 Këtu Kur’ani shpalos arritjen e mëshirës së All’llahut për 
Nuhun. Njëkohësisht njofton edhe shkatërrimin e atyre 
kriminelëve me një ndëshkim të rëndë e të mënxyrshëm, duke 
thënë: “Ne e shpëtuam atë (Nuhun) dhe të gjithë ata që ishin së 
bashku me të në anijen e ngarkuar”; domethënë të mbushur me 
njerëz dhe me llojet e kafshëve dhe: “Pastaj i mbytëm (në ujë) të 
gjithë të tjerët.”. 

 Fjala e ajetit “el mesh’hùn” ka kuptimin e “mbushjes plot”. 
Kjo fjalë përdoret edhe në kuptimin e “bërjes gati”; kurse në 
formën e saj “esh’shehanàu” thuhet për armiqësinë që përfshin të 
gjitha anët e njeriut. Këtu, fjala “el mesh’hùn” – “i ngarkuar, i 
mbushur plot” tregon se anija ishte e ngarkuar dhe e mbushur me 
njerëz e me të gjitha mjetet. Gjithashtu, kjo fjalë tregon se në anije 
nuk mungonte asnjë send dhe se ajo s’kishte asnjë të metë; pra 
All’llahu e kishte pajisur anijen dhe vetëm pasi kishin hipur të 
gjithë në të, All’llahu, i Larti, urdhëroi të vinte tufani. Lëshimi i 
tufanit u bë atëherë kur anija ishte gati të lëvizte, me qëllim që 
Nuhun dhe të gjithë ata që ishin së bashku me të në anije, të mos i 
prekte dënimi i All’llahut, sepse ai dënim ishte caktuar vetëm për 
jobesimtarët. Edhe ky kujdes i madh, është në vetvete një prej 
mirësive të All’llahut për të gjitha ata që ndodheshin në atë anije. 

 Në mbyllje të këtij tregimi të shkurtër, Kur’ani thotë atë që 
thuhet edhe në fundin e tregimit të Musait dhe të Ibrahimit (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi ata të dy!): “Në këtë (ngjarje) ka argument”; 
pra, në ato që i ndodhën Nuhut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!): 
thirrja e vazhdueshme, durimi, shpëtimi i tij dhe mbytja në ujë e 
atyre që e kundërshtuan atë, të cilët ishin ashtu siç i përshkruan 
ajeti: “…por shumica e tyre nuk ishin besimtarë”. 
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 Prandaj, edhe ti o i Dërguar i All’llahut,  mos u dëshpëro e mos u 
hidhëro ngaqë idhujtarët të kundërshtojnë me kokëfortësi, por vazhdo 
rrugën e drejtë, ashtu siç je urdhëruar, sepse ti dhe shokët e tu do të keni 
të njëjtin përfundim që patën Nuhu me shokët e tij. Por edhe ata prej 
popullit tënd, që janë në rrugën e humbjes, do të kenë të njëjtin 
përfundim si populli i Nuhut, për shkak se ishin në rrugën e humbjes. 

 Por, dije se: “S’ka dyshim se Zoti yt është i 
Gjithëpushtetshmi, Mëshirëploti.”. 

 Mëshira e Tij kërkon që dënimi i tyre të shtyhet dhe të 
plotësohet argumenti kundër tyre, duke u dhënë raste e kohë të 
mjaftueshme. Gjithashtu, mëshira e madhështia e Tij e bën 
detyrim që ti të ndihmohesh, që fundi i punës së kundërshtarëve 
të tu të jetë vetëm humbja e plotë. 
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Ajetet: 123 - 135 

 

بَۡت  ّٖ ََ  َ�ٌد َك ََۡسلِ َُ ۡ َ� َ�ّتُقوَن ١ �ر
َ
وٌد َ َُ ۡم  َُ و َُ

َ
 إِّ�ِ  ١  إِۡذ قَاَل رَُهۡم أ

  َ ِِ
َ
ََُسوٌل أ ْ   َف ١لَُ�ۡم  َ  �ّ�ُقوا َّ وِن � َُ ِطي

َ
ٓ  ١ َوأ ا َِ ِِۡن َو ۡۡ َٔلُُ�ۡم َعلَۡيُِ 

َ
 أ

ََّبِ    
ۡجََِي إِّ� َ�َ

َ
َ � إِۡن أ ۡج

َ
ََ أ َِ تَبُۡنونَ  ١ �ۡلَ� لَ

َ
َبُثوَن َ َۡ ِ ََِع  َءايَٗة َ�

ّٖ  بُِ�
وَن ١ ُ ُۡ ۡ ََ ّلُ�ۡم  ََ وَن َمَصانَِع لَ ُٖ ِِ ُتۡم �َذا ١  َوَ�ّت َۡ ُتم َ�َط َۡ  َ�َط

ْ   َف ١َجّباَََِن  َ  �ّ�ُقوا َّ وِن � َُ ِطي
َ
ْ  ١ َوأ ِيٓ  َو�ّ�ُقوا َّ وَن � َُ لَ َۡ ا َ� ََ ِ ّدُ�م ب َِ

َ
 أ

ّدُ�م ١ َِ
َ
ََ أ ِ ََن نَۡ� �  َو

َ
َّ ت  وَُ�ُيون  ١ بِۡ ٓ  ١  وََج اُف َعلَۡيُ�ۡم إِّ�ِ ََ

َ
 أ

ي�   َِ ٖ  َع اَب يَۡو َٖ   ١َع

 

“Të Dërguarit i përgënjeshtroi edhe (populli) Àd.” 

“Kur vëllai i tyre Hùdi u tha: A nuk kini frikë (prej dënimit të 
All’llahut)?” 

“Unë për ju jam i Dërguar besnik.” 

“Kijeni frikë All’llahun (dënimin e All’llahut) dhe më dëgjoni 
mua!” 
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“Për këtë (thirrjen time) unë nuk kërkoj prej jush asnjë 
shpërblim; shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të 
botëve.” 

“A po ndërtoni një shtëpi në çdo bregore sa për lojë?” 

“Mos vallë pallatet e fortifikuara i ndërtoni që të jeni të 
përjetshëm?“  

“Ju edhe kur sulmoni, sulmoni mizorisht.” 

“Kijeni frikë All’llahun (dënimin e All’llahut) dhe më dëgjoni 
mua!” 

“Kijeni frikë Atë që u furnizoi me atë që ju e dini!” 

“Ai u furnizoi me të mira e me djem.” 

“Dhe me kopshte e me burime uji.” 

“Unë frikësohem për ju prej ndëshkimit të një Dite të madhe.”  

 

 

Komentimi 

 

Veprat penale dhe armiqësore të popullit Ad 

 Grupi i ajeteve që janë objekt studimi flet për popullin Ad, 
popullin e Hudit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Në këto ajete, 
Kur’ani shpalos një anë të jetës së tyre si dhe përfundimin që 
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patën. Në këto ajete ka mësime dhe përvoja të nxjerra nga 
pësimet, të cilat jepen vetëm në dhjetë ajete të kësaj sureje. 

 Siç kemi thënë, adët ishin një popull që kanë banuar në 
vendin e quajtur “Ahkàf”, që ndodhet në zonën e Hadermeutit në 
Jemen, në jug të Gadishullit Arabik. 

 Për popullin Ad, Kur’ani Famëlartë njofton: “Fisi i Adit i 
përgënjeshtruan të Dërguarit.”.110F

1 

 Fisi Ad përgënjeshtruan vetëm Hudin (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!), por duke pasur parasysh se thirrja e tij ishte si e të 
gjithë Profetëve të tjerë, në fakt ata përgënjeshtruan të gjithë të 
Dërguarit. 

 Pasi përmend këtë fjali përgjithësuese, Kur’ani flet për adët 
dhe njofton: ”Kur vëllai i tyre Hùdi u tha: A nuk kini frikë (prej 
dënimit të All’llahut)?”. 

 Hudi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u bëri atyre thirrje të 
besonin në All’llahun, Zotin Një dhe të Vetëm (Teuhid). Ai ua 
kumtonte mesazhin me kujdes, me fjalë të buta e të mbushura me 
dashuri e mëshirë të plotë. Prandaj, në Kur’an thuhet se këtë 
thirrje ua bënte “vëllai” i tyre. 

 Në vijim, Hudi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u thotë atyre: 
“Unë për ju jam i Dërguar besnik.”. Jeta që kam kaluar në mesin 
tuaj e vërteton se unë kurrë nuk ju kam tradhtuar dhe tek unë ju 
s’keni gjetur gjë tjetër përveç sinqeritetit dhe së drejtës. 
                                                            
1  Fisi Ad ishin një tribu, pra një grup njerëzish. Në tekstin e Kur’anit, folja 
“përgënjeshtruan” - “kedh’dhebet” ka ardhur në gjininë femërore, për shkak se në 
gjuhën arabe të dyja fjalët: “tribu” dhe “grup njerëzish”, i përkasin gjinisë 
femërore. 
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 Për t’i përforcuar këto fjalë, ai u thotë atyre se ata e njihnin 
shumë mirë, prandaj: “Kijeni frikë All’llahun (dënimin e 
All’llahut) dhe më dëgjoni mua”, sepse bindja ndaj meje është 
bindje ndaj All’llahut të Madhëruar. Mos t’u shkojë në mendje se 
unë u thërras juve me qëllim përfitimi, ose që të marr prej jush 
shpërblim, ose që të fitoj autoritet ndër ju. Jo, nuk është kështu! 
“Për këtë (thirrjen time) unë nuk kërkoj prej jush asnjë 
shpërblim; shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të 
botëve.” Të gjitha begatitë e të gjitha mirësitë vijnë prej të 
Gjithëfuqishmit, prej Atij që s’ka asnjë të metë dhe që s’ka nevojë 
për asnjë send. Nëse unë dua diçka, e kërkoj vetëm prej All’llahut, 
sepse vetëm Ai është Zoti i të gjitha botëve.  

 Në këtë pjesë të jetëshkrimit të Hudit (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!), Kur’ani Famëlartë njofton se thirrja e tij në mesin e 
popullit të vet mbështetej mbi katër pika kryesore, të cilat po i 
rendisim sipas radhës që janë përmendur në Kur’an: 

E para: Përmbajtja e thirrjes së Hudit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
përqendrohej në Njësimin e All’llahut (Teuhid) dhe në frikën prej 
dënimit të Tij (takvà). Këtë përmbajtje e kemi lexuar edhe në ajetet 
e kaluara. 

 Tri pikat e tjera, Kur’ani i përmend me fjalët që u tha atyre 
Hudi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) në formë pyetjesh mohuese: 
“A po ndërtoni një shtëpi në çdo bregore sa për lojë?”. 

 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “rij’in” përdoret për çdo vend 
të ngritur, kurse fjala tjetër e ajetit “ta’bethùne” ka kuptimin “punë 
pa synim të mirëfilltë”. Duke parë edhe fjalën tjetër të ajetit “àjeten” 
– “shenjë” kuptimi i frazës bëhet i qartë, domethënë ata ishin 
mburravecë të atillë që kërkonin vetëm të dukeshin. Për këtë, ata i 
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ndërtonin shtëpitë e tyre në majat e maleve e të kodrave, me 
qëllim që të shiheshin nga larg dhe me to të krenoheshin para të 
tjerëve. Me këto ndërtime, si për shembull kulla të larta dhe 
ndërtesa të tjera të ngjashme, ata nuk kishin asnjë qëllim tjetër, 
veçse të tërhiqnin shikimin e të tjerëve dhe të vinin në dukje 
mundësinë dhe fuqinë e tyre.  

 Ajo që kanë thënë disa interpretues të Kur’anit, se qëllimi 
me këtë shprehje janë banesat dhe shtëpitë që ndërtoheshin në 
vende të larta dhe që, në fakt, ishin qendra lojërash ku ata kalonin 
kohën, ashtu siç bëjnë despotët e ditëve të sotme, duket një 
interpretim i dobët, sepse nuk është në harmoni me kuptimin e dy 
fjalëve “ajetun” dhe “tu’bethune”, që u shpjeguan më lart.  

 Disa interpretues të tjerë të Kur’anit kanë përmendur edhe 
një mundësi të tretë interpretimi në lidhje me këto ndërtime, duke 
thënë se adët e pasur i ndërtonin këto pallate anës bulevardeve 
kryesore, që të talleshin me kalimtarët. Gjithsesi, interpretimi i 
parë është më i sakti në krahasim me interpretimet e tjera. 

 Çështja e tretë që përmend Kur’ani, e vënë në gjuhën e 
Hudit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), është fjala që ai i tha popullit 
të tij: “Mos vallë pallatet e fortifikuara i ndërtoni që të jeni të 
përjetshëm?”. 

 Fjala e ajetit “mesània” është shumësi i fjalës “masneun”,  që 
do të thotë “vend” ose “ndërtesë e zbukuruar”. Profeti Hud (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) nuk i kundërshtonte ata për shkak se kishin 
banesa të bukura e të rehatshme, por kishte për qëllim t’u thoshte 
se ishin dhënë vetëm pas kësaj bote; ata ishin bërë adhurues të 
punës për të zbukuruar pallatet dhe e kishin harruar krejtësisht 
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Botën e Ardhshme. Profeti Hud u thoshte atyre se nuk ishte mirë 
që të punonin vetëm për këtë botë, e cila në të vërtetë ishte një 
vendkalim, por që ata e konsideronin si të përjetshme. 

 Pronarët e atyre ndërtesave ishin aq të mahnitur nga 
ndërtesat e tyre, saqë ato i bënë të jenë krejtësisht të shkujdesur 
ndaj Botës Tjetër. Nga ky këndvështrim, ndërtesat e tyre duheshin 
urryer. 

 Në një transmetim të ardhur prej Enes bin Màlikut, lexojmë 
se kur i Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) pa një ndërtesë të lartë, pyeti: “E kujt 
është kjo?” Shokët e tij iu përgjigjën: “Është e njërit prej ensarëve”. Ai 
qëndroi aty derisa erdhi pronari i asaj ndërtese dhe i përshëndeti 
njerëzit me selam, por i Dërguari i ktheu shpinën dhe këtë e 
përsëriti disa herë, derisa pronari i ndërtesës kuptoi se ai ishte i 
zemëruar me të. Prandaj, ai u ankua te sahabët dhe u tha: 
“Betohem në All’llahun, unë nuk e urrej të Dërguarin e All’llahut (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), prandaj 
nuk po e kuptoj atë që po më ndodh. Veç kësaj, unë nuk di të kem bërë 
ndonjë faj”. 

 Ata ia shpjeguan atij situatën me këto fjalë: “Kur doli i 
Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!), pa shtëpinë tënde dhe pyeti se e kujt është. Ne i 
thamë se ishte e jotja”. Pa humbur kohë, burri e shembi shtëpinë e 
tij. Në ditë tjetër, kur kaloi andej i Dërguari i All’llahut (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk e pa më 
shtëpinë, prandaj pyeti: “Ç’ndodhi me shtëpinë që ishte këtu?” Ata i 
thanë: “Pronari i saj u ankua te ne që i ktheve shpinën dhe ne i treguam 
se si qëndronte puna. Kështu, ai e shembi shtëpinë”. I Dërguari i 
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All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 
e tij!) tha: “Çdo ndërtesë do të asgjësohet dhe në Ditën e Gjykimit, 
pronari i saj do të përgjigjet vetëm për aq sa ishte e domosdoshme për të 
prej asaj shtëpie.”.111F

1 

 Prej këtij transmetimi dhe prej transmetimeve të ngjashme 
me këtë, del qartë se sipas pikëpamjes islame, çdo ndërtesë është 
“djallëzore” kur është ndërtuar me shpenzime të tepërta e të 
panevojshme. Një shtëpi e tillë shkakton shkujdesje ndaj Botës 
Tjetër, prandaj Islami i dënon të tilla ndërtesa dhe i urdhëron 
myslimanët që ta urrejnë ndërtimin e tyre, të mos bëjnë si 
mendjemëdhenjtë që i janë shmangur rrugës së drejtë, që u janë 
dhënë vetëm kënaqësive të kësaj bote dhe që nuk u bie ndërmend 
të përmendin All’llahun e Lartësuar. Shtëpi të tilla janë të urryera 
në mënyrë të veçantë kur ato gjenden në zona ku banojnë njerëz 
që s’kanë ku të fusin kokën, sepse s’mund të ndërtojnë një shtëpi. 

 Kështu, ne duhet të kuptojmë mirë se Profeti (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk ka 
përdorur kurrë forcën dhe nuk ka urdhëruar kurrë shembjen e 
ndërtesave, sepse ai kishte mundësi ta realizonte qëllimin e tij 
edukues edhe me një reagim të butë, siç ishte për shembull kthimi 
i shpinës, ose mosinteresimi për ndërtimet.  

Më pas, Profeti Hud (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e kritikon 
popullin e tij dhe u thotë se janë shumë të egër në grindje dhe 
shumë të ashpër në polemika: “Dhe kur sulmoni, sulmoni 
mizorisht.”. 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 198; tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 
63, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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 Ndodh që njeriu bën një veprim për të cilin duhet të 
dënohet patjetër, megjithatë në asnjë rast as nuk duhet tejkaluar 
masa e as nuk duhet kaluar në devijime të ligjit në vendosjen e 
drejtësisë. Pra, ata që kanë kryer vepra penale të lehta nuk duhet 
të trajtohen si ata që kanë kryer vepra penale të rënda, as nuk 
duhet që në raste zemërimi të kalohet në gjakderdhje dhe 
menjëherë të nxirren shpatat,1 siç kanë vepruar tiranët e mizorët e 
asaj kohe. 

 Në fjalorin e tij “Mufredàt El Fàdhul Kur’àn”, Ràgibi 
shpjegon se fjala e ajetit “batsh” do të thotë “marrje e sendit me forcë, 
me dhunë”, me qëllim për ta pasur atë nën zotërim. 

 Në të vërtetë, Hudi (Paqja qoftë mbi të!) i qorton adhuruesit e 
kësaj bote me tri rrugë: 

 E para: Vetë shenjat e punëve të tyre ishin një panoramë e 
dashurisë që ata kishin për këtë botë; bëhet fjalë për pallatet që ata 
i ndërtonin në lartësi, me qëllim që të krenoheshin para të tjerëve.  

 E dyta: Ai i qorton ata për pallatet e bukura e të 
zbukuruara, me të cilat ata krenoheshin. Ishin pikërisht ato pallate 
luksoze, që i bënin ata të shkujdesur ndaj All’llahut, në një kohë 
kur kjo botë shumë shpejt do të lihet pas. 

 E treta: Ai i kritikon ata për egërsinë dhe për tejkalimin e 
masës në raste hakmarrjesh. 

 Përfundimi i këtyre tri punëve është ndjenja për të qenë 
mbi të tjerët dhe dashuria e madhe për këtë botë. Dëshira e tyre e 
madhe për të ndërtuar banesa luksoze tregon se ndjenja e 
                                                            
1 Fjala “et’temàsuë” e tekstit në arabisht ka kuptimin “kacafytje e ashpër dhe luftë”. 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

295 

dashurisë për këtë botë tek ata ishte sunduese. Ishte pikërisht ajo 
ndjenjë që i kishte bërë aq të shkujdesur, sa harruan ta kujtonin 
All’llahun edhe atëherë kur u bëhej thirrje ta besonin Atë si Zotin 
Një dhe të Vetëm. Punët që bënin e vërtetojnë plotësisht 
shkujdesjen e tyre ndaj All’llahut dhe, kulmi i gabimeve dhe i 
fajeve të tyre ishte dashuria e madhe që kishin për këtë botë. 113F

1 

 Pjesa e tretë e bisedës së Hudit (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) bëhet kur ai i shpjegon popullit të tij mirësitë e shumta që 
All’llahu u ka dhënë robve të Vet, me qëllim që ata në saje të 
këtyre mirësive të punojnë, sepse vetëm nëpërmjet punës e 
lëvizjes, tek ata do të lindë edhe ndjenja për të falënderuar 
All’llahun e Lartësuar. 

 Për ta realizuar këtë qëllim, Profeti Hud (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) në thirrjen e tij përdor mënyrën e përgjithësimit dhe 
të shkoqitjes. Këto dy mënyra janë shumë ndikuese në disa 
situata, prandaj në fillim ai u drejtohet atyre me këto fjalë: “Kijeni 
frikë Atë që u furnizoi me atë që ju e dini.”.114F

2 

 Pas kësaj fjalie përgjithësuese, Hudi (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) u përmend atyre mirësitë e All’llahut një e nga një dhe u 
thotë: “Ai u furnizoi me të mira e me djem.”. 

 All’llahu u kishte dhënë shumë të mira materiale. Në atë 
kohë, si mirësitë më të rëndësishme materiale konsideroheshin 
bagëtitë e imëta, devetë dhe të tjera të ngjashme me to. Nga ana 

                                                            
1  Tefsiri “Kebijr”, vëll 24, f. 157, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
2  Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “emed’de” ka kuptimin e bërjes së punëve njëra 
pas tjetrës, në mënyrë të sistemuar; domethënë, All’llahu i Lartësuar i çon 
mirësitë e Tij te robtë e Vet në mënyrë sistematike. Këtu, fjala “emed’de” është 
përdorur pikërisht në kuptimin e furnizimit. 
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tjetër, All’llahu u kishte dhënë fuqinë e mjaftueshme me djemtë që 
u dhuronte, të cilët do të mbarështronin e do të ruanin bagëtinë. 

 Shprehja “Ai u furnizoi me të mira e me djem” përsëritet 
në ajete të ndryshme. Kur Kur’ani përmend mirësitë materiale, në 
fillim rendit pasurinë dhe pastaj djemtë, sepse këta të fundit janë 
ruajtësit dhe shtuesit e pasurisë. Duket se kemi të bëjmë me një 
renditje të natyrshme, jo se pasuritë janë më të rëndësishme se 
djemtë, ashtu siç mund të mendohet kur lexojmë ajetin 6 të sures 
“El Isra”: “…u përforcuam me pasuri e djem dhe bëmë që ju të 
jeni shumë frymë”.  

Më pas, Hudi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u përmend 
atyre edhe dy mirësi të tjera materiale: “Dhe me kopshte e me 
burime uji.”. 

 Ja kështu, All’llahu ua siguroi të gjitha rrugët e jetës: 
nëpërmjet djemve që janë krahë pune, bujqësisë, mbarështrimit të 
kafshëve shtëpiake dhe mjeteve të hipjes e të transportit. Në këtë 
mënyrë, njeriu kishte gjithçka të nevojshme për jetën e tij.  

Por ç’ngjau me ju, që e harruat Dhuruesin e këtyre mirësive 
të shumta?! 

Ju shtroheni çdo ditë në tryezën e Tij dhe përsëri nuk ia 
njihni fuqinë?! 

 Në fundin e bisedës me popullin e tij, Hudi (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) i paralajmëron dhe i kërcënon ata me 
llogarinë e rëndë që do të japin e me ndëshkimin e ashpër të 
All’llahut, duke u thënë: “Unë frikësohem për ju prej ndëshkimit 
të një Dite të madhe” – të Ditës kur ju do të shihni rezultatin e 
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punëve tuaja, të mizorive që keni kryer, të mashtrimeve që keni 
bërë, rezultatin e mendjemadhësisë tuaj, të dashurisë që kishit për 
këtë botë dhe lënien e adhurimit kushtuar vetëm All’llahut. Të 
gjitha këto do t’i shihni me sytë tuaj. 

 Zakonisht me frazën “jeumun adhijm” – “ditë e madhe”, 
Kur’ani Famëlartë ka për qëllim Ditën e Gjykimit të madh. Kjo 
fjalë në Kur’an përdoret edhe në kuptimin “Ditë e vështirë”, “Ditë 
shumë e ashpër” dhe “Ditë e ndëshkimit të dhimbshëm për 
popujt”. 

 Gjithashtu, në këtë sure, në tregimin për Profetin Shuajb, 
lexojmë se populli i tij jo vetëm që e mohoi e nuk i besoi, por edhe 
u tall me të, duke e shfaqur haptazi armiqësinë ndaj tij.  Atëherë, 
All’llahu i Lartësuar lëshoi mbi ta një rrufe, ndonëse ishte vetëm 
një copë reje, por me të Ai i ndëshkoi ata dhe ajo ditë është quajtur 
“ditë e madhe”, ashtu siç njofton ajeti 189 i sures “Esh Shu’arà’”: 
“…ata i goditi ndëshkimi i ditës së hijes; vërtetë ai ishte dënim i 
një dite të madhe”. 

 Duke u bazuar mbi këto shpjegime, shprehja “jeumin 
adhijmin” në ajetin që po studiojmë, është një shenjë që tregon 
ditën në të cilën u dënuan adët, populli mohues e shumë 
armiqësor ndaj Profetit të tyre Hud (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 
Ai ishte një dënim shumë i dhimbshëm dhe i tmerrshëm, ashtu siç 
do ta shohim në këtë kuptim më gjerë e më qartë në ajetet e 
ardhshme të kësaj sureje. 

 Gjithashtu, kjo frazë mund të jetë një shenjë që tregon Ditën 
e Kiametit dhe ashpërsinë e dënimit të rëndë të asaj Dite, ose 
mund të tregojë të dy dënimet së bashku; pra dita e frikshme është 
“dita e madhe”, por kjo e fundit është edhe Dita e Kiametit.  
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Ajetet: 136 - 140 

 

َِن  ِّ ۡم رَۡم تَُ�ن 
َ
َت أ َۡ وََ�

َ
ََ  قَارُواْ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ َِ لُُق إِنۡ  ١ �ۡلَ� ِع َُ آ إِّ�  َٖ  �َ 

 ََ ّولِ
َ
�ۡ� ١ ََ ِ� ّٖ ََ َُ ِ ا َ�ُۡن ب َِ بُوهُ  ١  َو ّٖ ا َََك َِ ََ ُهۡمۚ إِّن ِ� َ� رَِك ييَٗةۖ َو لَۡك َۡ

َ
 ََأ

 ََ ِِنِ ۡؤ ِّ م  َُ ُ ََ �ۡ
َ
ََّك رَُهَو �نّ  ١َ�َن أ ََ زَِزُ   ََ َِّحيمُ  �ۡل   ١ �ر

 

“Ata thanë: Për ne është e barabartë, si na këshillove, si nuk na 
këshillove.” 

“Në të vërtetë këto (këshillat që na jep) s’janë gjë tjetër veçse prej 
zakoneve e sjelljeve të të mëparshmëve.” 

“Ne nuk do të ndëshkohemi.” 

“Ata e përgënjeshtruan atë (Hùdin), atëherë Ne i asgjësuam ata; 
në këtë ka një fakt, por shumica e tyre nuk besuan.” 

“Me të vërtetë, Zoti yt është Gjithëpushtetshmi, Mëshirëploti.” 
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Komentimi 

 

Mos e lodh veten duke na këshilluar! 

 Në ajetet e mësipërme pamë se Profetit Hud (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) i digjej zemra nga mëshira për popullin Ad, 
që ishte aq armiqësor ndaj tij. Gjithashtu, pamë se ai u fliste 
vazhdimisht atyre me fjalë me kuptime të larta dhe i këshillonte e 
i mësonte. Tani do të trajtojmë përgjigjen e ashpër e aspak logjike 
që i dhanë ata atij. Në lidhje me këtë çështje, Kur’ani Famëlartë 
njofton: “Ata thanë: për ne është e barabartë, si na këshillove, si 
nuk na këshillove”; fjala jote nuk do të ndikojë kurrë te ne, prandaj 
mos u lodh kot. Për sa i përket kundërshtimit që na bën me këto fjalë që 
thua, ne të themi se ato që thua ti nuk kanë vend në popullin tonë, sepse: 
“Në të vërtetë, këto (këshillat që na jep) s’janë gjë tjetër veçse 
zakone e sjellje të të mëparshmëve.”. 

 Nuk është ashtu siç thua ti, sepse pas vdekjes nuk ka asgjë: “Ne 
nuk do të ndëshkohemi”, as në këtë botë e as në Botën Tjetër. 

 Fjala e ajetit “khulukun” do të thotë: zakon, sjellje, moral - 
por meqenëse kjo fjalë ka ardhur në numrin njëjës, ka kuptimin e 
numrit të sjelljeve e të moraleve. Me këto fjalë, ata i thanë Profetit 
të tyre: punët për të cilat na flet, si për shembull adhurimi i 
idhujve, ndërtimi i pallateve të larta e të zbukuruara, dashuria për 
këtë botë dhe krenaria me kullat e larta që ne ndërtojmë nëpër 
vende të ngritura, ose kur na flet për egërsi nga ana jonë kur 
hakmerremi, ose kur dënojmë – të gjitha këto i kanë bërë edhe të 
parët tanë, prandaj në to s’ka vend as për kundërshtim e as për 
kritikë.  
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 Disa interpretues të Kur’anit, fjalën e ajetit “khulukun” e 
kanë interpretuar në kuptimin “rrenë”, domethënë ata i thonin 
Profetit të tyre se fjalët e tij për All’llahun dhe Ditën e Fundit janë 
rrena dhe fjalë të të parëve. 

Duhet theksuar se ky interpretim mund të pranohet vetëm 
nëse fraza e ajetit: “Në të vërtetë, këto (këshillat që na jep) s’janë 
gjë tjetër veçse zakone e sjellje të të mëparshmëve”, nuk do të 
lexohet siç është shkruar në tekstin e Kur’anit. Por recituesit më në 
zë të Kur’anit, mendojnë se edhe nga ana gjuhësore, ajeti nuk 
duhet recituar ndryshe nga ç’është në tekst. 

Në vijim, Kur’ani na njofton për përfundimin e tmerrshëm 
të popullit të Hudit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe thotë: “Ata 
e përgënjeshtruan atë (Hùdin), atëherë Ne i asgjësuam ata.”. 
 Në përfundim të këtyre ngjarjeve, Kur’ani përsërit dy fraza 
kuptimplota, që ne i pamë në tregimet për Nuhun, Ibrahimin dhe 
Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!) dhe thotë: “në këtë ka një 
fakt” që vërteton fuqinë e All’llahut, qëndrimet e drejta të 
Profetëve dhe përfundimin e keq të mendjemëdhenjve. Por 
pavarësisht nga ky fakt shumë domethënës: “…por shumica e 
tyre nuk besuan. Me të vërtetë, Zoti yt është i 
Gjithëpushtetshmi, Mëshirëploti.”. 
 Atyre që janë në rrugën e humbjes, i Gjithëfuqishmi u jep 
kohë të mjaftueshme, u jep edhe raste, me qëllim që edhe ata të 
udhëzohen në rrugën e vërtetë. Veç kësaj, All’llahu ua shpjegon 
atyre të vërtetën të shoqëruar me argumente të qarta. Por kur ata e 
tejkaluan kufirin e arsyes dhe vetëm pasi ua plotësoi edhe 
argumentin, i Gjithëfuqishmi lëshoi mbi ta ndëshkimin e rëndë, 
prej të cilit s’pati mundësi të shpëtonte asnjëri prej tyre.  

 
 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

301 

Ajetet: 141 - 152 

 

وُد  َُ بَۡت َ� ّٖ ََ  َك ََۡسلِ َُ ۡ َ� َ�ّتُقوَن إِذۡ  ١ �ر
َ
ۡم َ� لٌِح َ َُ و َُ

َ
  إِّ�ِ ١ قَاَل رَُهۡم أ

  َ ِِ
َ
ََُسوٌل أ ْ  ١لَُ�ۡم  َ  ََ�ّ�ُقوا َّ وِن � َُ ِطي

َ
ٓ  ١ َوأ ا َِ َ � َو ۡج

َ
ِِۡن أ ۡۡ َٔلُُ�ۡم َعلَۡيُِ 

َ
 أ

ََّبِ    
ۡجََِي إِّ� َ�َ

َ
ََ إِۡن أ َِ ََ ١ �ۡلَ� لَ ِِنِ ا َ� ُهَنآ َءا َِ ُ�وَن ِ�  َ�ۡ�ُ

َ
َ  ١  �ِ 

َّ ت  وَُ�ُيون   يم  ١َج ِِ ََ َها  َُ ٖ  َطۡل
وع  َوَ�ۡ َُ َِِن َوَ�ۡنِحُتونَ  ١  َوُز َبالِ   ِ

ۡۡ � 
 ََ ََِِ ْ  ١ُ�ُيوٗتا َ�  َ  ََ�ّ�ُقوا َّ وِن � َُ ِطي

َ
ََ ١ َوأ ۡم

َ
ٓواْ أ َُ ََ   َوَ� تُِطي ِ�ِ�ۡ َُ ۡ  ١ �ر

ِينَ  َّ ۡفِسُدوَن ِ� � َُ �ِض  
َ
  ١ َوَ� يُۡصلُِحوَن �ۡ�

 

 “Themùdi (populli) i përgënjeshtroi të Dërguarit.” 

“Kur vëllai i tyre Sàlihu u tha: A nuk frikësoheni prej All’llahut 
(prej dënimit të All’llahut)?” 

“Unë për ju jam i Dërguar besnik.” 

“Prandaj kijeni frikë All’llahun (dënimin e All’llahut) dhe më 
dëgjoni mua.” 

“Për këtë (për thirrjen) unë nuk kërkoj shpërblim prej jush; 
shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve.” 

“A jeni të sigurtë se do të liheni këtu ku jeni?” 



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

302 

“Në kopshte e në burime, në (tokat) e mbjella dhe me hurma me 
fruta të freskëta?” “Në male ju gdhendni shtëpi të rehatshme.” 

“Kijeni frikë All’llahun dhe më dëgjoni mua!” 

“Dhe mos iu bindni urdhrave të atyre që e teprojnë!“  

“Të cilët bëjnë shkatërrime e (mbjellin) ngatërresa në tokë dhe 
nuk bëjnë (punë) të mira.” 

 

 

Komentimi 

 

Mos i dëgjoni shpërdoruesit shkatërrues! 

 Tregimi i pestë prej tregimeve të Profetëve në këtë sure, 
është tregimi i shkurtër që flet për popullin Themùd dhe për 
Profetin e tyre, Sàlihun (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Themudët 
banonin në zonën e quajtur “Uadil Kurà”, që shtrihet ndërmjet 
Medines dhe Shamit. Ata jetonin në mirëqenie dhe bënin një jetë 
të gëzueshme, por mizoria dhe kokëfortësia e tyre, bëri që ata të 
zhdukeshin krejtësisht dhe prej tyre nuk mbeti asnjë njeri dhe 
asnjë shenjë e vetme.  

 Fillimi i tregimit për popullin Themud është i ngjashëm atë 
të tregimit për popullin Ad, popullin e Hudit (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) si dhe të ngjarjeve midis Nuhut (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) dhe popullit të tij. Nga ajetet që janë objekt studimi 
mësojmë se si përsëritet historia.  
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Ajeti njofton: “Themùdi (populli) i përgënjeshtroi të Dërguarit.”. 

 Meqenëse thirrjet e të gjithë Profetëve janë një e vetme, 
përgënjeshtrimi që i bënë themudët Profetit të tyre Salihut (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) konsiderohet si përgënjeshtrim i të gjithë 
Profetëve. 

Pas përmendjes së këtij përgjithësimi, Kur’ani tregon në 
mënyrë të detajuar se si rrodhën ngjarjet midis Salihut (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) dhe popullit të tij: “Kur vëllai i tyre Sàlihu 
u tha: a nuk frikësoheni prej All’llahut (prej dënimit të 
All’llahut)?”. 

 Profeti Salih (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ishte udhëzues 
në rrugën e drejtë dhe udhërrëfyes i mëshirshëm për popullin e tij. 
Ai ishte si vëlla për ta, nuk kishte prirje superioriteti dhe as nuk 
kishte qëllim të arrinte përfitime materiale. Prandaj, Kur’ani e 
cilëson atë me shprehjen “ekhùhum” – “vëllai i tyre”. Ai e filloi 
thirrjen e tij, ashtu si të gjithë Profetët; ai e nisi  me thirrjen për 
frikë ndaj ndëshkimit të All’llahut, me qëllim që te njerëzit të vihej 
në lëvizje ndjenja e përgjegjësisë. 

 Pastaj u tha se kush ishte ai për ta, ashtu siç njofton ajeti: 
“Unë për ju jam i Dërguar besnik”; koha që kam jetuar së bashku me 
ju e dëshmon qartë se unë jam besnik: “Prandaj kijeni frikë 
All’llahun (dënimin e All’llahut) dhe më dëgjoni mua!”. Qëllimi 
im i vetëm është që ju të arrini kënaqësinë e All’llahut. Unë dua për ju 
vetëm të mirën, dua që ju të jeni të lumtur dhe nuk kërkoj prej jush 
ndonjë kompensim për thirrjen që u bëj. Për këtë, ajeti njofton: “Për 
këtë (për thirrjen) unë nuk kërkoj shpërblim prej jush; 
shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve”; unë u bëj 
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thirrje për hir të Zotit të botëve dhe shpërblimin për punën time e pres 
vetëm prej të Gjithëpushtetshmit. 

 Kjo ishte pjesa e parë prej tregimit të Salihut (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), nga e cila mësuam se ai ishte shumë i 
sinqertë në thirrjen që i bënte popullit të vet si dhe në kumtimin e 
mesazhit, me të cilin ishte dërguar tek ata. 

 Më pas, Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e vë theksin 
në një element të rëndësishëm në jetën e tyre. Këtë element ai e 
trajton duke i kritikuar dhe duke ua tërhequr vëmendjen për jetën 
e tyre materiale. Ai u drejtohet atyre me këto fjalë: “A jeni të 
sigurtë se do të liheni këtu ku jeni?”. 

 Ata mendonin se kjo jetë lëndore që e bën njeriun kaq të 
shkujdesur, është e vazhdueshme dhe vetë ai është i përhershëm 
në këtë jetë. Prandaj, Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u thotë 
atyre: “Mos vallë ndiheni të sigurtë se nuk do të dënoheni dhe se nuk do 
të prekeni nga vdekja?!” 

 Në një mënyrë të përgjithshme, por shumë të fuqishme, 
Profeti Salih (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i shpjegon popullit të tij 
me hollësi dhe vetëm me një fjali përmbledhëse, duke u thënë:  

 Mos vallë e mendoni veten të përjetshëm në të mirat e vendit 
tuaj? “Në kopshte e në burime. Dhe në (tokat) e mbjella dhe me 
hurma me fruta të freskëta.”. 

 Më pas, Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i kritikon ata 
për shtëpitë e rehatshme e të bukura që ndërtojnë dhe u thotë: 
“Në male ju gdhendni shtëpi të rehatshme.”. 
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 Fjala e ajetit “el fàrihu” në rrënjën e saj “ferihe” ka kuptimin 
e gëzimit të shoqëruar me shkujdesje të plotë dhe me adhurimin e 
dëshirave. Herë tjetër, kjo fjalë përdoret për të treguar mjeshtërinë 
në punë. Të dyja kuptimet e kësaj fjale janë në përputhje me ajetin, 
por duke marrë parasysh qortimin që u bën Profeti i tyre Salihu 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), del qartë se kuptimi i parë është më 
i përshtatshëm. Nga tërësia e këtyre ajeteve dhe duke i krahasuar 
me ajetet e mëparshme që flisnin për popullin Ad, arrijmë të 
kuptojmë se Adi, populli i Hudit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), 
ishin të prirur kryesisht ndaj vetëpëlqimit, pozitës dhe për t’u 
krenuar para të tjerëve. Ndërsa themudët, populli i Salihut (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) kishin për qëllim kryesor që të mbushnin 
barkun dhe ta kalonin jetën në qetësi e në mirëqenie; pra, 
shqetësimi kryesor i tyre ishte që të kishin sa më shumë të mira 
materiale. Kështu, të dy këta popuj patën të njëjtin përfundim, 
sepse e shkelën me këmbë thirrjen Profetëve të vet, të cilët patën 
për qëllim t’i çlironin ata prej burgut të adhurimit të idhujve, për 
të arritur në adhurimin e All’llahut. Përfundimi për të dy popujt 
ishte dënimi i ashpër asgjësues. 

 Pas përmendjes së këtyre kritikave, në pjesën e tretë të 
fjalës së tij, Profeti Salih (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i thotë 
popullit të vet: “Kijeni frikë All’llahun dhe më dëgjoni mua! 
Dhe mos iu bindni urdhrave të atyre që e teprojnë. Të cilët 
bëjnë shkatërrime e (mbjellin) ngatërresa në tokë dhe nuk bëjnë 
(punë) të mira.”. 
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Hulumtim 

 

Lidhja ndërmjet teprimit dhe shkatërrimit në tokë 

 Rrënja e fjalës “musrifijne” është “isràf” dhe  ka kuptimin e 
tejkalimit të kufirit me të cilin është krijuar njeriu, si dhe të 
tejkalimit në fushën e zbatimit të ligjit. Tejkalimi i kufirit çon 
detyrimisht në shkatërrim e degjenerim; domethënë burimi i 
shkatërrimit është teprimi dhe rezultat i këtij të fundit është 
shkatërrimi.  

 Këtu duhet theksuar se kuptimi i fjalës “isràf” (teprim në 
shpenzime e në të gjitha punët) është shumë i gjerë. Kjo fjalë 
mund të përdoret për teprimin në çështjet materiale, si për 
shembull teprimi në ngrënie e në pije, ashtu siç e lexojmë në ajetin 
31, të sures “El A’ràf”: “Hani e pini, por mos e teproni.”. 

 Gjithashtu, në Kur’an fjala “isràf” ka ardhur në kuptimin e 
teprimit në hakmarrje dhe në zbatimin e ligjit për dënimet fizike, 
ashtu siç e lexojmë në ajetin 33 të sures “El Isrà”: “…dhe të mos e 
kalojë kufirin në vrasje, derisa ai është i ndihmuar”. 

 Fjala “isràf” – “teprim” përdoret për të treguar teprimin në 
shpenzim dhe shpenzimin e kotë, ose shpenzimin aty ku nuk 
duhet e ku nuk është e nevojshme, ashtu siç ka ardhur në ajetin 67 
të sures “El Furkàn”: “Edhe ata që kur shpenzojnë as nuk e 
teprojnë e as nuk janë dorështrënguar, por mbajnë një mesatare 
dhe janë të matur.”. 

 Gjithashtu, fjala “isràf” përdoret në kuptimin e teprimit në 
gjykim e në vendimet gjyqësore, por këtu ka kuptimin e rrenës, 
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ashtu siç e lexojmë në ajetin 28 të sures “Gàfir”: “…pa dyshim që 
All’llahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë atë që e tepron dhe 
është gënjeshtar”. 

 Fjala “isràf” përdoret edhe në kuptimin e teprimit në besim, 
domethënë: besimit që mbaron me ngurrim e me dyshim, ashtu 
siç ka ardhur në ajetin 34 të sures “Gàfir”: “…kështu e çon 
All’llahu në rrugën e humbjes atë që e tepron dhe është 
gënjeshtar”. 

 Fjala “teprim” mund të ketë edhe kuptimin e supremacisë, 
mendjemadhësisë dhe shfrytëzimit, ashtu siç ka ardhur në ajetin 
31 të sures “Ed Dukhàn, në lidhje me Faraonin: “…ai mbahej me 
të madh dhe ishte prej atyre që e teprojnë”. 

 Së fundi, fjala “isràf” mund të nënkuptojë edhe teprimin në 
të gjitha fajet e mëkatet, ashtu siç e lexojmë në ajetin 53 të sures 
“Ez Zumer”: “O robtë e Mi, që e keni tepruar (në faje) kundër 
vetes, mos e pritni shpresën prej mëshirës së All’llahut; me të 
vërtetë, All’llahu i fal të gjitha fajet.”. 

 Nga të gjitha këto shpjegime për kuptimin e fjalës “isràf”, 
del qartë lidhja e ngushtë që ekziston ndërmjet teprimit dhe 
shkatërrimit. 

 Në tefsirin “El Mijzàn”, dijetari poliedrik Et’Tabàtàbaij 
thotë:  

 Gjithësia me të gjitha pjesët e saj, që duket sikur janë në 
kontradiktë me njëra-tjetrën, ka një përbërje të veçantë. Në saje të 
kësaj përbërjeje, pjesët e saj janë në përshtatje me njëra-tjetrën në 
rezultate dhe në efekte. Gjithësia ecën sipas një sistemi, në të cilin 
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mundësohet arritja e qëllimeve të mira që janë të caktuara. Kjo 
arritje mundësohet në saje të lidhjes së plotë që ekziston ndërmjet 
pjesëve të gjithësisë, edhe pse secila prej tyre ndjek një linjë të 
caktuar dhe plotëson një funksion të veçantë, pa devijuar dhe pa e 
tejkaluar kufirin në atë me të cilën janë ngarkuar, sepse çdo 
devijim e tejkalim, do të çonte në shkatërrimin e të gjithë sistemit. 
Nëse disa pjesë të gjithësisë dalin jashtë linjës së caktuar, do të 
shkatërrohej sistemi ekzistues dhe do të shfaqeshin kontradikta 
midis pjesëve të tjera. Nëse është e mundur që ato pjesë të vihen 
në rregull, puna do të vazhdonte ashtu siç është në të gjithë 
gjithësinë pa asnjë përjashtim. Nëse ti o njeri, ke mundësi ta 
sinkronizosh linjën e punëve të tua me linjën e rregullit të 
gjithësisë, atëherë ke vepruar drejt; përndryshe e ke shkatërruar 
atë dhe efektet e punës tënde janë prishur. Në ruajtjen e sistemit të 
gjithësisë, edhe njeriu është një pjesë e tërësisë së pjesëve të 
gjithësisë; pra, për të nuk mund të ketë asnjë përjashtim në 
sistemin e gjithësisë. Nëse njeriu ecën në rrugën me të cilën është 
krijuar dhe, ashtu siç e udhëzon natyra e krijimit të tij, qëndron i 
udhëzuar në rrugën e drejtë, atëherë ai e arrin lumturinë sipas 
fuqisë së përcaktuar për të. Nëse ai i tejkalon kufinjtë e natyrës së 
krijimit të tij dhe bën shkatërrime në tokë, All’llahu i Madhëruar e 
dënon atë për vite me radhë me sprova nga më të ndryshmet, me 
qëllim që pas teprimit, ai të kthehet në rrugën e drejtë dhe të 
përmirësohet.  

 Kështu, në ajetin 41 të sures “Err Rrùm”, All’llahu, i Larti, 
thotë: “Shkatërrimi e ngatërresat u shfaqën në tokë e në det për 
shkak të punëve të këqija që bënë njerëzit me duart e tyre; ata 
do të përjetojnë një pjesë nga e keqja që bënë, mbase kështu do 
të bëjnë kthesë.”. 
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 Nëse edhe pas këtij këshillimi e paralajmërimi, ata 
vazhdojnë me shkatërrime e ngatërresa, të cilat u janë ngulitur në 
shpirt për shkak të punëve të tyre të ndyra, All’llahu do të lëshojë 
mbi ta një ndëshkim aq të rëndë sa do t’i fshijë nga faqja e tokës, 
ashtu siç njoftohet në ajetin 96 të sures “El A’ràf”: “Sikur banorët 
e këtyre vendbanimeve të kishin besuar dhe të kishin frikë 
(dënimin e All’llahut), Ne do të hapnim për ata begati prej qiellit 
e prej tokës, porse ata përgënjeshtruan dhe Ne i dënuam ata për 
shkak të punëve që kishin bërë.”.115F

1(1) 

 Nga sa u tha më lart, del qartë se pse në këto ajete All’llahu 
ka përmendur në një linjë të harmonizuar teprimin, shkatërrimin e 
ngatërresat në tokë dhe mosbërjen e punëve të mira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Referohu në tefsirin “El Mijzàn”, vëll. 15, f. 333-334. 
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Ajetet: 153 - 159 

 

َِِن  نَت 
َ
آ أ ََ ّٗ ِ َسّحََِنَ  قَارُٓواْ إ َُ

ۡ ٓ  ١ �ر ا  أَنتَ إِلَّا بَشََ  مٍِّۡلُنَا فَأۡتِ بَِٔا.يَة  إِن ُكنَت َِ
ََ َِِن  َّ ِد�ِ ِ قَاَل  ١ �ل ه ِٖ ٖ  ۦ َ�  لُو َۡ ِّ   ٖ ُۡب يَۡو ِّ ۡب  َولَُ�ۡم  ِّ  َوَ�  ١ نَاقَة  رَّها 

ي�   َِ ٖ  َع اُب يَۡو َٖ ُ�ۡم َع َٖ َُ
ۡ
ا �ُِسوٓء  َ�َيأ ََ ّسو ََ ا ١َ� ََ و َُ َق ََ �َ ََ ِِ ۡصَبُحواْ َ� ِد

َ
 ََأ

مُ  ١ َُ َٖ ََ
َ
اُبۚ  ََأ َٖ ََ ََ �ۡل ِِنِ ۡؤ ِّ م  َُ ُ ََ �ۡ

َ
ا َ�َن أ َِ   �ّن ١ إِّن ِ� َ� رَِك ييَٗةۖ َو

ََّك رَُهَو  زَِزُ ََ ََ َِّحيمُ  �ۡل   ١ �ر

 

“Ata i thanë: Ti je i magjepsur.” 

“Ti je vetëm njeri ashtu si ne; nëse thua të vërtetën, sille një 
argument.” 

“Ai tha: Ja, kjo është deve, kjo do të pijë ujë në një ditë të 
caktuar, kurse ju do të pini ujë një ditë tjetër.” 

“Dhe asaj mos i bëni ndonjë të keqe, ndryshe mbi ju do të bjerë 
dënimi i një dite të madhe.” 

“Ata e therën atë (deven), por u penduan.” 

“Menjëherë mbi ata ra dënimi; në këtë ka argument, por 
shumica e atyre nuk ishin besimtarë.” 

“Me të vërtetë, Zoti yt është i Gjithëpushtetshmi, Mëshirëploti.” 
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Kokëfortësia dhe ashpërsia e popullit të Salihut  

 Në ajetet e mësipërme pamë logjikën e fuqishme të Salihut 
dhe mëshirën e madhe që ai kishte për popullin e vet. Në ajetet që 
janë objekt studimi do të trajtojmë edhe përgjigjen e popullit të tij. 

 Qysh në fillim, ata iu përgjigjën ashpër atij: “Ata i thanë: Ti 
je i magjepsur”, prandaj e ke humbur mendjen dhe thua fjalë të 
papeshuara dhe të palogjikshme. 

 Pas kësaj akuze, ata i thanë: “Ti je vetëm njeri ashtu si ne” 
- Çdo i mençur nuk do t’ia lejonte vetes t’i bindej një njeriu si ti. Si 
mund të të besojmë se na thua të vërtetën dhe si mund të të ndjekim pa 
na sjellë një argument?! Ajeti njofton: “…nëse thua të vërtetën, sille 
një argument”. 

 Në rrënjën e saj “sihr”, fjala e ajetit “museh’harijne”, ka 
kuptimin “i magjepsur”, “njeri i prekur nga magjia”. Ata besonin se 
magjistarët e prishnin punën e mendjes nëpërmjet rrugëve të 
magjisë. Me këtë fjalë nuk është fyer e akuzuar vetëm Profeti Salih 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), por edhe shumë Profetë të tjerë. 
Madje edhe adhuruesit e idhujve të Mekës e akuzuan Profetin  
Muhammed (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), duke u shprehur për të me këto fjalë: “…ju po 
ndiqni një njeri të cilin e ka zënë magjia”.116F

1  

                                                            
1  Sure “El Isrà”, ajeti 47. 
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 Po! Ata mendonin se për të pasur një mendje të shëndoshë, 
duhet që njeriu të jetë në harmoni me mjedisin dhe me njerëzit që 
ka rreth vetes, të sigurojë ushqimin e ditës me punën e tij dhe t’ua 
nënshtrojë veten e tij të gjitha punëve të këqija. Nëse një njeri 
reformator hyjnor u bënte thirrje që të ngriheshin kundër 
besimeve të kota, ata armiqësoheshin menjëherë me të, sepse sipas 
logjikës së tyre, ai ishte i çmendur dhe i magjepsur. 

 Fjala “museh’harijne” – “magjepsur”, ka disa kuptime, por 
ne nuk e shohim të përshtatshme të ndalemi në trajtimin e tyre.  

 Gjithsesi, populli kokëfortë i Salihut (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) kërkuan prej tij një mrekulli, natyrisht jo me qëllim që të 
mësonin të vërtetën, por që ta përdornin atë si një pretekst për 
argumentin e tyre mjeran. Kështu, edhe Profetit i duhej ta 
plotësonte argumentin ndaj tyre, prandaj me urdhrin e All’llahut, 
ai iu përgjigj kërkesës së tyre dhe u tha: “Ai tha: Ja, kjo është 
deve, kjo do të pijë ujë në një ditë të caktuar, kurse ju do të pini 
ujë një ditë tjetër.”. 

 Fjala e tekstit të Kur’anit “nàkatun” - është e njohur ndër 
arabët dhe përdoret për të treguar devenë femër. Kur’ani nuk ka 
përmendur veçori të asaj deveje që ishte në një gjendje mrekullie, 
por vetëm disa karakteristika të përgjithshme. Ne dimë se ajo nuk 
ishte si të gjitha devetë e zakonshme. Siç kanë thënë një grup prej 
interpretuesve të Kur’anit, ajo ishte një deve femër e dalë në një 
gjendje mrekullie, pasi ajo doli prej zemrës së një mali. Prej 
karakteristikave të saj ishte se një ditë ajo pinte ujin e lagjes dhe 
ditën tjetër, në atë ujë pinin banorët e lagjes, ose të fshatit dhe 
kështu me radhë; një ditë pinte deveja, ditën tjetër pinin banorët. 
Këtë fakt e tregon edhe vetë ajeti që është objekt studimi. 
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Gjithashtu, ky kuptim për këtë çështje është përmendur edhe në 
ajetin 28 të sures “El Kamer”. 

 Në lidhje me këtë deve femër, interpretuesit e Kur’anit 
kanë përmendur edhe karakteristika të tjera.(1)

117F

1 

 Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e kishte për detyrë t’i 
njoftonte ata se kjo deve ishte një mrekulli dhe një argument i 
madhështisë absolute të All’llahut. Prandaj, ata duhej ta linin 
devenë në gjendjen e saj: “Dhe asaj mos i bëni ndonjë të keqe, 
ndryshe mbi ju do të bjerë dënimi i një dite të madhe.”. 

Paria kokëfortë e mendjemadhe e popullit të Salihut (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) e dinin se zgjimi i njerëzve do të çonte 
shumë shpejt në cënimin e privilegjeve të tyre, prandaj ata thurën 
një komplot për ta therur devenë: “Ata e therën atë (deven), por u 
penduan”,118F

2 sepse shumë shpejt e panë veten dy hapa larg 
ndëshkimit të rëndë të All’llahut. 

Kur mizoria e tyre e tejkaloi kufirin dhe me punët e tyre 
vërtetuan se nuk ishin të gatshëm ta pranonin të vërtetën, 
All’llahu e pastroi tokën prej tyre. Për këtë, ajeti njofton: 
“Menjëherë mbi ata ra dënimi.”. 

 Çështjen e lëshimit të ndëshkimit të shpejtë mbi atë popull 
e lexojmë edhe në ajetin 78 të sures “El A’ràf” dhe në ajetin 67 të 
sure “Hùd”. Në këto ajete tregohet se toka e atij vendi u lëkund 
                                                            
1  Për më shumë sqarime në lidhje me këtë çështje, lexo komentin e ajetit 61 të 
sures “Hùd” në këtë tefsir. 
2 Në rrënjën e saj “ukr”, fjala e ajetit “akarùhà” do të thotë: themeli i një sendi, ose: 
rrënjët e një sendi. Kjo fjalë mund të ketë edhe kuptimin e prerjes së kokës. 
Gjithashtu, ajo mund të ketë edhe kuptimin e prerjes së këmbëve të kafshëve, 
etj. 
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natën aq shumë nga një tërmet, saqë ata u zgjuan nga gjumi të 
tmerruar dhe deshën të largoheshin, por ndëshkimi i All’llahut 
nuk u la kohë. Ata vdiqën të gjithë prej lëkundjeve të tokës dhe 
prej britmës së fuqishme, duke mbetur kufoma ashtu siç ishin dhe 
duke u ndarë prej kësaj bote me një dënim shumë të ashpër e të 
vrullshëm. 

 Në përfundim të kësaj ngjarjeje, ashtu si edhe në fund të 
ngjarjeve të popullit të Hudit, popullit të Salihut, të Nuhut dhe të 
Ibrahimit, Kur’ani, me një gjuhë shumë të arrirë e me pak fjalë, 
njofton përfundimin e atyre mizorëve. Në tregimin për popullin e 
Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) për durimin e tij, për barrën 
e rëndë që ai mbante, për mundimet nëpër të cilat kaloi, si dhe për 
të ardhmen e zezë të popullit të tij, nxirren mësime të shumta nga 
pësimet e atij populli. Kështu, ajeti njofton: “…në këtë ka 
argument, por shumica e atyre nuk ishin besimtarë”. 

 Askush nuk mund ta mposhtë Zotin, sepse s’ka dhe 
s’mund të ketë fuqi mbi fuqinë e Tij. Por kjo forcë dhe kjo fuqi e 
madhe nuk e ndalon Atë të mëshirojë të dashurit e Vet, madje 
edhe armiqtë e Tij, ashtu siç njofton ajeti i fundit i këtij grupi 
ajetesh: “Me të vërtetë, Zoti yt është i Gjithëpushtetshmi, 
Mëshirëploti.”.1 

                                                            
1 Në transmetime thuhet se ai që e theri devenë e Salihut (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) ishte vetëm një person, por Kur’ani thotë se ata që e therën atë ishin 
shumë vetë, ashtu siç del nga folja e numrit shumës “feakarùhà” – “ata e therën 
atë”. Numri shumës i vrasësve ka ardhur për të treguar se edhe të tjerët ishin 
dakort me veprimin e tij. Ata i bashkuan zërat e tyre me zërin e atij që theri 
deven; të gjithë besonin ashtu siç besonte ai që theri deven. Këtu hapet një 
dritare prej bazave islame që thotë se lidhjet ideore të grupit i vënë ata që 
aderojnë në grupime në të njëjtën radhë, prandaj edhe përfundimi i tyre është 
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Ajetet: 160 - 166 
 

بَۡت  ّٖ ََ  قَۡوُم رُوط  َك ََۡسلِ َُ ۡ َ� َ�ّتُقوَن إِذۡ  ١ �ر
َ
ۡم رُوٌط َ َُ و َُ

َ
  إِّ�ِ ١ قَاَل رَُهۡم أ

  َ ِِ
َ
ََُسوٌل أ ْ   َف ١لَُ�ۡم  َ  �ّ�ُقوا َّ وِن � َُ ِطي

َ
ٓ  ١ َوأ ا َِ َ � َو ۡج

َ
ِِۡن أ ۡۡ َٔلُُ�ۡم َعلَۡيُِ 

َ
 أ

ََّبِ    
ۡجََِي إِّ� َ�َ

َ
ََ إِۡن أ َِ تُونَ  ١ �ۡلَ� لَ

ۡ
تَۡ
َ
انَ  َ ََ ۡك َّ َِِن �   ََ َِ  ١ �ۡلَ� لَ

ونَ  َُ َٖ نُتۡم قَۡوٌم َ�ُدوَن َوتَ
َ
ٖۡ أ ۡزَ� ِجُ�م� بَ

َ
ِۡن أ ِّ َُّ�م  ََ لََق لَُ�ۡم  ََ ا  َِ  ١  

 

“Populli i Lutit i përgënjeshtroi të Dërguarit.” 

“Kur vëllai i tyre Luti u tha: A nuk keni frikë (prej dënimit të 
All’llahut)?” 

“Për ju unë jam i Dërguar besnik.” 

“Pra, kijeni frikë All’llahun (dënimin e All’llahut) dhe më 
dëgjoni mua!”  

“Për këtë (për thirrjen që u bëj) unë nuk kërkoj shpërblim prej 
jush; shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve.” 

“Qysh shkoni me meshkuj të kësaj bote dhe lini gratë tuaja, të 
cilat Zoti juaj i krijoi për ju; por, ju jeni një popull që kaloni çdo 
kufi.”  

 
                                                                                                                                                 
vetëm një. Për më shumë shpjegime, lexo komentin e ajetit 65 të sures “Hùd” në 
këtë tefsir. 
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Të poshtrit kalojnë çdo kufi 

 Profeti i gjashtë, për të cilin në këtë sure njoftohen disa anë 
të jetës së tij dhe të popullit të devijuar nga rruga e natyrës 
njerëzore, është Luti (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Ndonëse ai ka 
jetuar në të njëjtën kohë me “mikun e All’llahut”, Ibrahimin (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi të!), tregimi rreth këtij Profeti nuk ka ardhur 
në Kur’an menjëherë pas tregimit të tij. Kjo ka ndodhur për faktin 
se Kur’ani nuk është libër historie që i shpjegon ngjarjet sipas 
rendit kronologjik, por ai tërheq vëmendjen rreth anëve edukative 
konstruktive, të cilat kërkojnë një harmonizim të një lloji tjetër. 
Kështu, tregimi i Lutit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe ato që 
ndodhën me popullin e tij janë në harmoni me jetën e Profetëve të 
tjerë që do të përmenden më poshtë. 

 Në këtë tregim, në fillim Kur’ani njofton: “Populli i Lutit i 
përgënjeshtroi të Dërguarit”. 

 Edhe në këtë ajet, fjala “el murselijne” – “të dërguarit” ka 
ardhur në numrin shumës, sepse thirrja e Profetëve (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi ta!) është e njëjtë. Prandaj, përgënjeshtrimi i 
njërit prej Profetëve konsiderohet si përgënjeshtrim për të gjithë. 
Veç kësaj, fakti që fjala: “el murselijne” – “të dërguarit” ka ardhur 
në numrin shumës, tregon se populli i Lutit (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) në të vërtetë nuk kishin besuar asnjërin prej Profetëve para 
tij. Pastaj, Kur’ani Famëlartë thekson se thirrja e Lutit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) ishte në harmoni të plotë me thirrjen e 
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Profetëve të tjerë para tij: “Kur vëllai i tyre Luti u tha: a nuk keni 
frikë (prej dënimit të All’llahut)?”. 

 Fjala e tij e përzemërt shprehte dëshirën e zemrës së tij, e 
cila digjej nga dashuria e madhe që ai kishte për popullin e vet 
dhe kjo tregon se për ata, ai ishte si “vëlla”. 

 Në vijim, Luti (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u thotë atyre: 
“Për ju unë jam i Dërguar besnik”; deri tani ju nuk keni njohur 
prej meje asnjë tradhti dhe do të bëj kujdesin më të madh për të 
qenë besnik edhe në kumtimin e mesazhit me të cilin jam dërguar 
te ju. Prandaj: “Pra, kijeni frikë All’llahun (dënimin e All’llahut) 
dhe më dëgjoni mua”; unë jam udhërrëfyesi juaj për në rrugën e 
lumturisë e të shpëtimit.  

 Dhe mos mendoni se këtë thirrje e bëj për të siguruar mjetet 
e jetesës! As mos mendoni që pas kësaj thirrjeje ka qëllime për 
përfitime material. Jo, në asnjë mënyrë! 

 Kështu, ajeti njofton: “Për këtë (për thirrjen që u bëj) unë nuk 
kërkoj shpërblim prej jush; shpërblimi për mua është vetëm 
prej Zotit të botëve.”. 

 Më pas, Luti (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i kritikon ata për 
punët e tyre të këqija dhe për disa prej devijimeve të tyre morale. 
Devijimi i tyre më i madh ishte ai seksual, prandaj ai u thotë: 
“Qysh shkoni me meshkujt e kësaj bote?”, pra për të ngopur 
dëshirat tuaja seksuale ju preferoni meshkujt! 

 Për ju, All’llahu ka krijuar gjininë e kundërt, gratë, me të 
cilat ju keni mundësi të jetoni me martesë ligjore të pastër e të 
qetë, por te ju nuk ndodh kështu. Ju e hodhët pas shpine këtë 
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mirësi të All’llahut dhe e ndotët veten me këtë punë të keqe e të 
turpshme. 

 Mundet që shprehja e këtij ajeti “minel àlemijne” – “të kësaj 
bote” të interpretohet se ka ardhur si kusht për popullin e Lutit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), pra vetëm ju nga të gjithë njerëzit e 
kësaj bote jeni prekur prej këtij devijimi. Duhet shtuar se kjo 
mundësi interpretimi është në harmoni me disa histori, ku thuhet 
se populli i parë që ka praktikuar devijimin seksual, 
homoseksualitetin, në masë, ka qenë populli i Lutit. Gjithsesi, 
interpretimi i parë është më i përshtatshëm me ajetin vijues.  

 Më pas, ai shton: “Dhe lini gratë tuaja, të cilat Zoti juaj i 
krijoi për ju; por, ju jeni një popull që kaloni çdo kufi.”. 

 Nevoja dhe instinkti natyral, qofshin këto nevoja 
shpirtërore, apo trupore, nuk ju tërheqin në këtë devijim kaq të 
urryer; është tirania dhe tejkalimi i çdo kufiri nga ana juaj, ato që u 
kanë ndotur dhe u kanë turpëruar.  

 Ajo që ju bëni i ngjan atij që e lë frutin e mirë, të dobishëm 
dhe shëndetshëm dhe ha një ushqim të helmuar, të ndyrë, ose një 
cofëtinë. Kjo punë që ju bëni nuk është nevojë natyrale. 
Përkundrazi, ajo është tejkalim i kufirit natyral dhe tirani. 
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Dy hulumtime 

 

1- Devijim seksual, devijim i turpshëm 

 Kur’ani Famëlartë në disa sure të tij, si për shembull në 
suret: “El A’ràf”, “El Hixhr”, El Enbija”, En Neml” dhe “El 
Ankebùt” tregon punën e shëmtuar që bënte populli i Lutit. 
Megjithatë, në suret e lartpërmenduara, shprehjet e Kur’anit që 
specifikojnë veprimin e shëmtuar të atij populli, ndryshojnë prej 
njëra-tjetrës. Në të vërtetë, çdonjëra prej këtyre shprehjeve të 
Kur’anit, tregon një dimension prej punës së tyre të urryer .120F

1 

 Në ajetin 81 të sures “El ‘A’ràf”, lexojmë bashkëbisedimin e 
Lutit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me popullin e tij: “Ju jeni 
popull që e kaloni kufirin.”. 

Në suren “El Enbijà”, ajeti 74, kur Kur’ani flet për Lutin 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), thotë: “Ne e shpëtuam atë (Lùtin) 
prej fshatit që bënte punë të ndyra; ata ishin një popull i 
dëmshëm e i degjeneruar.”. 

 Në ajetin që është objekt studimi lexuam bashkëbisedimin e 
Lutit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me popullin e tij: “…por, ju 
jeni një popull që kalon çdo kufi”. 

 Në ajetin 55 të sures “En Neml”, lexojmë fjalën e Lutit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!): “Ju jeni popull injorant.”. 

                                                            
1  Në lidhje me devijimet e atij populli, historia përmend një rrëfenjë, të cilën 
mund ta lexoni në këtë tefsir, në komentin e ajetit 81 të sures “Hùd”. 
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 Në ajetin 29 të sures “El Ankebùt” lexojmë fjalën që Luti 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u tha atyre gjatë bashkëbisedimit: 
“Ju shkoni te meshkujt dhe u prisni (njerëzve) rrugën.”.1 

 Siç shihet, kjo punë e ndyrë dhe shumë e keqe përmendet 
në Kur’an me fjalët: “isràf” – “teprim”; “khabijth” – “i keq”; “fisk” – 
“largim nga rruga e drejtë”; “texhàvuz” – “tejkalim”; “xhehl” – 
“injorancë”; “kat’u s’sebijl” – “prerje e rrugës”. Tani le t’i analizojmë 
këto shprehje një e nga një: 

 Fjala “isràf” – “teprim” është përdorur për të treguar se me 
punën e tyre të ligë, ata harruan sistemin e krijimit; me atë punë, 
ata e tejkaluan kufirin. Gjithashtu, edhe fjala “tead’dà” – “sulm” 
është përdorur për të njëjtin shkak, pra për shkak të teprimit në të 
keqen. 

Fjala “khabijth” – “i keq” tregon një veprim prej të cilit natyra e 
shëndoshë e njeriut ka neveri. Gjithashtu, kjo fjalë ka edhe 
kuptimin e punës më të keqe, prej së cilës njeriu ka aq shumë 
neveri. 

 Fjala “fisk” – “largim nga rruga e drejtë” ka kuptimin e daljes 
nga bindja ndaj All’llahut dhe e zhveshjes nga personaliteti 
njerëzor. Në të vërtetë, ajo që ata bënin, është nga të këtilla punë. 

 Fjala “xhehl” – “injorancë” tregon se ata nuk i dinin dhe nuk 
i njihnin pasojat e rënda që kishte puna e tyre e ndyrë mbi 
individin dhe shoqërinë. 

                                                            
1  Thuhet se qëllimi me shprehjen e ajetit është se me punën e ndyrë që bënin, 
ata ndërprisnin rrugën e natyrshme të vazhdimësisë së species njerëzore. Të 
tjerë kanë thënë së qëllimi me këtë shprehje është që të tregojë se populli i Lutit 
ishin prej kusarëve që u zinin rrugën njerëzve me qëllim për t’i grabitur. 
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 Së fundi, fjala “kat’u s’sebijl” – “prerje e rrugës” tregon 
rezultatin e keq të punës që ata bënin, sepse kur merr përmasa të 
mëdha, ajo bëhet shkak për ndërprerjen e rrugës natyrale të 
vazhdimësisë së species njerëzore. Në të vërtetë, marrëdhënia me 
të njëjtën gjini, zë në mënyrë graduale vendin e marrëdhënieve me 
gjininë e kundërt.  

 

2- Pasojat e rënda të devijimit seksual 

 Ndonëse problemin e homoseksualitetit e trajtuam në 
studimin e detajuar që bëmë gjatë komentimit të ajeteve 81-83 në 
lidhje me këtë problem, e shohim të domosdoshme të shtojmë 
edhe disa sqarime të nxjerra prej transmetimeve islame: 

 Në një hadith të Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet: “I ngushtuari i 
zhbrumosur nuk do ta nuhasë aromën e Xhennetit.”.122F

1 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Aliut (Paqja qoftë 
mbi të!) lexojmë: “Homoseksualiteti është mohim (kufr).”.123F

2 

 Në një transmetim të ardhur prej Imamit Ali bin Mùsà 
Rridà (Paqja qoftë mbi të!), lexojmë se në lidhje me filozofinë e 
ndalimit të formës së prerë (bërjes haram) të homoseksualitetit, ai 
ka thënë: “Shkaku i ndalimit të marrëdhënieve mes mashkullit me 
mashkullin dhe femrës me femrën, është degjenerimi dhe shkatërrimi i 
botës.”.124F

3 

                                                            
1 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 73, f. 67, botimi i ri. 
2 Burimi i mësipërm. 
3 Burimi i mësipërm, f. 64. 



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

322 

 Në këndvështrimin e Islamit, të dyja llojet e devijimit 
seksual (homoseksualiteti dhe lezbizmi) konsiderohen si veprime 
shumë të ndyra dhe të këqija. Për këtë, ky devijim është vënë në 
nenet e ligjit të dënimeve më të rënda, pra të dënimit me vdekje të 
formës së prerë. Madje edhe për ata që mund të bëjnë veprime më 
pak se homoseksualizmi dhe lezbizmi i vërtetë, ka dënime të 
formës së ndëshkimeve fizike. 

 Në një hadith të Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) thuhet: “Kush puth një mashkull me epsh, 
në Ditën e Gjykimit, All’llahu do të vërë në gojën e tij një fre prej 
zjarri.”.1 

 Dënimi për atë që e bën këtë punë shkon nga tridhjetë e tre 
(33) deri në nëntëdhjetë (90) rrahje me kamxhik. 

Pa dyshim, devijimi seksual është prej devijimeve 
shoqërore më të rrezikshme, sepse ai hedh hijen e tij të rëndë mbi 
të gjitha çështjet morale, madje e çon njeriun edhe drejt devijimit 
të ndjenjave. 

Për këtë çështje kemi bërë një studim të detajuar në fundin 
e ajetit 81 të sures “Hùd”. 

 

 

 

 

                                                            
1 Burimi i mësipërm, f. 72. 
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Ajetet: 167 - 175 

 

 ْ َِِن قَارُوا َّٗن  َُكو ََ ََ  لَ�ِن ّلۡم تَنَتُِ َ� لُوُط  ََِج ِۡ َُ ۡ َِن ١ �ر ِّ لُِ�م  ََ ََ   قَاَل إِّ�ِ لِ
 ََ لُوَن ََّبِ  ١ �ۡلَقالِ ََ َۡ ََ ا  َّ ِِ ِم َۡ

َ
ُُ ١ َ�ِِّ� َوأ لَ َۡ

َ
ُُ َوأ  ََ ََ ۥٓ   َ�َنّجۡي ََِ�ۡ

َ
 إِّ�  ١ أ

نَا ١ �ۡلَ� ِ�َِنَ َعُجوٗز� ِ�  َۡ ِّ ََِنَ   ُ�ّم َد ََ نَا ١ �� َۡ َط ِۡ
َ
ۖ� َََسآَء َوأ َٗ َط ِّ  َعلَۡيِهم 

 َُ َط ََِنَ َِ َٖ ن َُ ۡ ََ إِنّ  ١ �ر ِِنِ ۡؤ ِّ م  َُ ُ ََ �ۡ
َ
ا َ�َن أ َِ ََّك ١ ِ� َ� رَِك ييَٗةۖ َو ََ   �ّن 

زَِزُ رَُهَو  ََ َِّحيمُ  �ۡل   ١ �ر

 

“Ata i thanë: O Lut, nëse nuk u jep fund (fjalëve që na thua) 
patjetër do të jesh prej të dëbuarve.” 

“Ai (Lùti) tha: Unë jam prej atyre që e kundërshtojnë punën 
tuaj.” 

“Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që ata 
bëjnë!” 

“Ne e shpëtuam atë dhe të gjithë familjen e tij.” 

“Përveç një plake (gruas së tij) që mbeti me ata (me të dënuarit).” 

“Pastaj asgjësuam të tjerët.” 

“Ne lëshuam mbi ata një shi të jashtëzakonshëm (gurë nga 
qielli); sa i keq qe ai shi për ata që ishin paralajmëruar!” 
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“Edhe në këtë ka argument, por shumica e tyre nuk ishin 
besimtarë.” 

“Zoti yt, pa dyshim vetëm Ai është i Gjithëpushtetshmi, 
Mëshirëploti.” 

 

 

Komentimi 

 

Përfundimi i popullit të Lutit 

 Poulli i Lutit ishte i pushtuar nga medjemadhësia, 
mashtrimi dhe epshi. Në vend që të dëgjonin me vëmendje 
këshillat e atij udhëheqësi të All’llahut dhe të lejonin që ato të 
hynin në zemrat e tyre, pasi kështu do të kishin shpëtuar prej 
atyre vrundujve të frikshëm të epshit, ata u ngritën kundër tij dhe 
i thanë: “Ata i thanë: O Lut, nëse nuk i jep fund (fjalëve që na 
thua) patjetër do të jesh prej të dëbuarve.”. 

 Fjala jote na i trazon mendimet, na heq sigurinë e 
qetësinë. Ne nuk jemi të gatshëm as të dëgjojmë fjalët që na thua 
dhe, nëse do të vazhdosh të sillesh me këtë mënyrë dhe nuk u jep 
fund këtyre fjalëve, dënimi më i vogël që do të bjerë mbi ty, do të 
jetë dëbimi nga vendi ynë. Në ajetin 82 të sures “El A’ràf”, Kur’ani 
njofton se populli i Lutit qenë të vendosur ta zbatonin kërcënimin 
e tyre dhe urdhëruan dëbimin e Lutit e të familjes së tij, duke 
thënë: “Dëbojini ata prej fshatit tuaj; ata janë njerëz që ruhen 
shumë (nga mëkati).”. 
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 Ata njerëz kishin rënë aq poshtë në rrugën e humbjes, saqë 
arritën të sulmonin edhe frikën ndaj All’llahut. Ruajtjen nga 
mëkatet e konsideronin si të metën më të rëndësishme dhe ishin të 
vendosur ta vazhdonin mëkatimin në punët e ndyra. Ky është 
përfundimi i hidhur për atë shoqëri që nxiton të bëjë punë të tilla 
shkatërruese. 

 Prej frazës së ajetit “patjetër do të jesh prej të dëbuarve” 
mësohet se ata njerëz të prishur kishin nxjerrë jashtë vendit të tyre 
njerëz të pastër që ruheshin nga mëkatet, ashtu siç e kërcënuan 
edhe Lutin (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) duke i thënë se nëse nuk 
do t’u jepte fund fjalëve të tij, shumë shpejt do ta pësonte ashtu siç 
e kishin pësuar edhe të tjerët para tij, duke e dëbuar prej vendit të 
tyre. 

 Në disa tefsire thuhet se ata kishin dëbuar prej vendit të 
tyre në mënyrën më të keqe cilindo që ruhej prej mëkateve.126F

1 

 Megjithatë, Luti (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk iu 
frikësua kërcënimit të tyre, por vazhdoi t’i këshillonte ata, duke u 
thënë: “Ai (Lùti) tha: unë jam prej atyre që e kundërshtojnë 
punën tuaj.”. Me këto fjalë, ai u tregonte se do të vazhdontet’i 
kritikonte, prandaj çfarëdo që ata të bënin, nuk do të hiqte dorë 
nga përballja dhe kundërshtimi i punëve të tilla të liga.  

 Shprehja “minel kàlijne” – “prej kundërshtarëve të punës 
tuaj” tregon se një grup prej tyre, ashtu si Profeti Lut (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), i kundërshtonin ato punë të ndyra dhe u 

                                                            
1  Tefsiri “Rùhul Meànij”; tefsiri “Kebijr”, vëll. 24, f. 200, komenti i ajeteve që 
janë objekt studimi. 
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qëndronin larg, prandaj të devijuarit i kishin dëbuar ata prej 
vendit të tyre.  

 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “el kàlijne” ka kuptimin e 
armiqësisë së ashpër që lë gjurmët e saj në zemrën e njeriut. Kjo 
fjalë tregon se sa shumë urrejtje kishte Luti (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) ndaj punëve të tyre. 

 Këtu bie në sy fakti se me frazën: “Unë jam prej atyre që e 
kundërshtojnë punën tuaj”, në të vërtetë Luti (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) u thoshte se nuk ishte armiqësuar me ata si njerëz, 
porse e kundërshtonte veprën e tyre të turpshme. Sikur ata të 
qëndronin larg asaj pune të shëmtuar, ai do të ishte njeriu që do i 
donte më shumë dhe nuk do t’i kundërshtonte kurrë. 

 Në fund, këshillat e porositë e Lutit (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) nuk ndikuan fare te populli e tij. Imoraliteti e shndërroi 
shoqërinë e tyre në një moçal që binte era kalbësirë. Njëkohësisht, 
edhe argumenti u plotësua në mënyrë të mjaftueshme kundër 
tyre. Kështu, mesazhi i Lutit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kishte 
arritur në fazën e fundit. Tani ai do ta braktiste atë vend të prishur 
dhe do të shpëtonte ata që e kishin pranuar thirrjen e tij, pasi 
vetëm pas largimit të tyre, mbi atë populll mëkatar do të binte 
ndëshkimi i rëndë i All’llahut dhe të gjithë do të asgjësoheshin. Në 
këtë gjendje, Luti (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) iu lut Zotit që ta 
shpëtonte atë prej punës që bënte populli i tij: “Zoti im, më shpëto 
mua dhe familjen time nga ajo që ata bëjnë.”. 

 Pavarësisht se disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se 
ka mundësi që me fjalën “ehlij” - “familjen time” ai kishte për 
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qëllim ata që i kishin besuar atij, në ajetin 36 të sures “Edh 
Dhàrijàt” thuhet: “Por aty gjetëm vetëm një shtëpi myslimane.”. 

 Më lart theksuam se disa shprehje të ajeteve që janë objekt 
studimi, tregojnë se një grup prej besimtarëve, ata i kishin dëbuar 
dhe i kishin nxjerrë jashtë vendit të tyre. 

 Nga ato që janë thënë, kuptohet se lutja e Lutit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) për shpëtimin e familjes së tij, nuk ishte për 
shak të afërsisë dhe lidhjes familjare, por sepse ata i kishin besuar 
atij. 

 Ajeti vijues njofton se All’llahu i Lartësuar iu përgjigj lutjes 
së Lutit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!): “Ne e shpëtuam atë dhe të 
gjithë familjen e tij. Përveç një plake (gruas së tij) që mbeti me 
ata (me të dënuarit).”.127F

1 

Kjo plakë ishte gruaja e Profetit Lut (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!). Mendimet dhe besimi i saj ishin në përputhje me 
mendimet e besimin e atij populli të rënë në rrugën e humbjes. Ajo 
nuk i kishte besuar kurrë Lutit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), 
prandaj e pësoi dhe u asgjësua së bashku me jobesimtarët. 

 Hollësi në lidhje me këtë çështje kemi dhënë në 
komentimin e ajeteve 81-83 të sures “Hùd”. 

 Natyrisht që All’llahu shpëtoi jo vetëm Lutin (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), por edhe ata pak besimtarë që ishin së 
bashku me të. Ai e urdhëroi Profetin e Tij që, së bashku me 

                                                            
1  Fjala e ajetit “el gàbir” në rrënjën e saj “el gubùr ka kuptimin e mbetjes. Për 
shembull, kur një grup njerëzish lëviz dhe mbetet në vend vetëm një person, 
këtij të mbeturi në gjuhën arabe i thuhet “gàbiren” – “i mbetur”. 
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besimtarët, të dilte prej atij vendbanimi (fshati) dhe ta linte në 
gjendjen e tij atë popull të zhytur në imoralitet e në mëkate. 
All’llahu e lëshoi ndëshkimin e Tij mbi atë popull në kohë 
mëngjesi. Një tërmet i fuqishëm shembi shtëpitë e pallatet e tyre të 
bukura, që u përmbysën dhe u rrafshuan njësh me tokën. Të gjithë 
vdiqën nën rrënojat e shtëpive të tyre. Këtë ndodhi, Kur’ani e 
shpreh vetëm me një frazë të shkurtër: “Pastaj asgjësuam të 
tjerët”; por dënimi nuk u ndal me aq sepse Zoti thotë: “Ne 
lëshuam mbi ata një shi të jashtëzakonshëm (gurë nga qielli)”; ai 
ishte një rrebesh prej gurësh që binin mbi ato gërmadha, që të mos 
mbetej më asnjë shenjë prej atij vendbanimi (fshati). Për këtë, ajeti 
njofton: “Sa i keq qe ai shi për ata që ishin paralajmëruar!”. 

 Zakonisht, shirat e gjallërojnë vendin, por ai qe shi i egër, 
asgjësues e shkatërrues. Prej ajetit 82 të sures “Hùd” mësohet se 
fshatrat e popullit të Lutit u përmbysën kokëposhtë në fillim, 
pastaj mbi atë vend ranë prej qiellit gurë të nxehtë që binin njëri 
mbi tjetrin. Ka të ngjarë që lëshimi i gurëve në formë shiu mbi ta, 
të jetë bërë për t’u zhdukur fare gjurmët e atij populli. Prej atij 
shiu gurësh, në vend të qyteteve të tyre të banuara nuk mbeti gjë 
tjetër përveçse një kodër e madhe e formuar prej gurësh e dheu. 

 Vallë mos ata gurë janë mbartur prej shkretëtirës nga 
ndonjë fortunë e madhe dhe kanë rënë mbi kokat e tyre? Apo 
zbritën prej qiellit mbi ta me urdhër të All’llahut? 

 Disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se atje gjendej një 
vullkan i heshtur; më pas ai vullkan shpërtheu me urdhër të 
All’llahut dhe lëshoi mbi ta një shi gurësh të nxehtë. Ky fenomen 
është i njohur deri në imtësi. Sido që të ketë ndodhur, është 
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pranuar se ato gurë, ose ai shi asgjësues, nuk lanë në atë tokë asnjë 
shenjë prej jetës së gjallë. 

 Hollësitë në lidhje me këtë çështje ne i kemi përmendur 
gjatë komentimit të ajeteve 81-83 të sures “Hùd”.  

 Në fundin e këtij tregimi hasemi edhe një herë tjetër me dy 
fjali që janë përsëritur në tregimet e ngjashme të përmendura në 
këtë sure për Profetë të tjerë të nderuar: “Edhe në këtë ka 
argument, por shumica e tyre nuk ishin besimtarë.”.  

A mund të ketë argument më të shkëlqyer se ky, që njofton për një 
çështje kaq të rëndësishme, pa qenë nevoja që ju të keni një 
përvojë personale?! Historia e të mëparshmëve është mësim e 
argument për të mëvonshmit, por nuk është përvojë, sepse për t’u 
përftuar përvoja, njeriu duhet të pësojë humbje, kurse ne i arrijmë 
këto rezultate prej humbjeve që kanë pësuar të mëparshmit. 

 Ajeti i fundit i grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
njofton: “Zoti yt, pa dyshim vetëm Ai është i Gjithëpushtetshmi, 
Mëshirëploti.”. 

 A mund të ketë mëshirë më të madhe prej Atij, që nuk i 
dënon menjëherë popujt mëkatarë e të prishur si populli i Lutit, 
por e vonon dënimin dhe u jep atyre kohë të mjaftueshme, me 
qëllim që të udhëzohen në rrugën e drejtë e të shohin edhe një 
herë punët e  tyre? 

 A mund të ketë mëshirë më të madhe sesa kur dënimi i Tij 
nuk i përzien të “njomën” me “të thatën”? Madje, edhe sikur në 
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një milion1(1) familje jo të mira të jetë e mirë vetëm një, Ai e largon 
dënimin prej kësaj të fundit, i shpëton ata dhe lëshon dënimin 
vetëm mbi ata që me punën e tyre të keqe e kanë merituar 
dënimin. 

 A mund të ketë argument më të madh, që brenda një kohe 
aq të shkurtër, t’i shohësh shtëpitë e mëkatarëve të rrafshuara, ku 
nuk ka mbetur asnjë shenjë?  

 Ajo tokë që ishte djepi ku jetonte ai popull, u urdhërua t’i 
varroste ata, ndërsa shiu që u jep gjallëri tokës e njerëzve, ishte 
asgjësues për ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1  Më lart kemi shpjeguar se termi “një milion” në arabishten letrare thuhet “një 
mijë mijë”. Gjithashtu, kemi sqaruar se termi “një milion” nuk është në gjuhën 
arabe, por është term i përdorur prej perëndimorëve. 
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Ajetet: 176 - 184    

 

َب  ّٖ ۡيَكةِ َك َٔ ٰۡ ۡصَ� ُب 
َ
ََ  أ ََۡسلِ َُ ۡ َ� َ�ّتُقوَن ١ �ر

َ
ۡيٌب َ ََ  إِّ�ِ  ١  إِۡذ قَاَل رَُهۡم ُش

  َ ِِ
َ
ََُسوٌل أ ْ   َف ١لَُ�ۡم  َ  �ّ�ُقوا َّ وِن � َُ ِطي

َ
ٓ  ١ َوأ ا َِ َ � َو ۡج

َ
ِِۡن أ ۡۡ َٔلُُ�ۡم َعلَۡيُِ 

َ
 أ

ََّبِ    
ۡجََِي إِّ� َ�َ

َ
ََ إِۡن أ َِ ۡوَُواْ ١ �ۡلَ� لَ

َ
َٖ  ۞أ َِِن �ۡلَكۡي  َوَ� تَُ�ونُواْ 

ِ�َِنَ  ِۡ َُ
ۡ ِِ   َوزِنُواْ بِ ١ �ر ۡسَتقِيمِ  �ۡلقِۡسَطا َُ ۡ ُسواْ َوَ�  ١ �ر َِ َِ  َ�ۡب  ��ّا

َثۡواْ ِ�  َۡ ۡم َوَ� َ� َُ ۡشَيآَء
َ
�ِض أ

َ
ۡفِسِديَن �ۡ� ُِ  ١  ْ ِي َو�ّ�ُقوا َّ لََقُ�ۡم وَ � ََ بِّلةَ   ِ

ۡۡ � 
 ََ ّولِ
َ
�ۡ� ١  

 

“Populli i Ejkes i përgënjeshtroi të Dërguarit.” 

“Kur atyre u tha Shuajbi: A nuk keni frikë (dënimin e 
All’llahut)?” 

“Unë për ju jam i Dërguar besnik.” 

“Kijeni frikë All’llahun (dënimin e All’llahut) dhe më dëgjoni 
mua!” 

“Për këtë (për thirrjen që u bëj) unë nuk kërkoj shpërblim prej 
jush; shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve.” 

“Të jini besnikë në peshë dhe mos u bëni prej atyre që lënë 
(peshojnë e masin) mangët!” 
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“Peshoni me peshore të saktë!” 

“Mos ua jepni mangët njerëzve sendet e tyre, dhe mos bëni 
shkatërrime në tokë!” 

“Kini frikë prej Atij që u krijoi ju dhe gjeneratat e mëparshme!” 

 

 

Komentimi 

 

Shuajbi dhe populli i Ejkes 

 

 Tregimi i Shuajbit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) për ngjarjet 
me popullin e tij është i shtati dhe i fundit prej tregimeve të 
Profetëve, që kanë ardhur në këtë sure të nderuar të Kur’anit 
Famëlartë. 

 Ky Profet ka banuar në qytetin Medjen, që gjendet në 
krahinat e Shamit. 

 Vendi i quajtur “Ejke” është një vendbanim në afërsi të 
Medjenit. 

 Ajeti 79 i sures “El Hixhr” tregon se “Ejke” gjendej në 
rrugën që përshkonin banorët e Hixhazit për të shkuar në Sham. 
Ajeti i parë i grupit të ajeteve që janë objekt studimi, njofton: 
“Populli i Ejkes i përgënjeshtroi të Dërguarit.”. 
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 Ata nuk përgënjeshtruan vetëm Profetin e tyre, por të gjithë 
Profetët, sepse thirrja e të gjithë Profetëve është e njëjtë. Në të 
vërtetë, ata nuk kishin vërtetuar dhe nuk kishin pranuar kurrë 
asnjë mesazh hyjnor. 

Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “ejkeh” ka kuptimin e një vendi 
me shumë pemë. Vetë kjo fjalë tregon për një zonë që shtrihej në 
afërsi të Medjenit dhe është quajtur me këtë emër për shkak se aty 
kishte shumë pemë, ujë të bollshëm dhe hije freskuese. Ajetet 
krahasuese tregojnë se banorët e këtij vendi jetonin në mes të të 
mirave e begatisë dhe kishin pasuri të shumta. Ka mundësi që ato 
mirësi, mirëqenia dhe pasuritë e mëdha, të kenë qenë shkaktare të 
mendjemadhësisë dhe të shkujdesjes së tyre.  

 Në vijim, Kur’ani flet në përgjithësi për Shuajbin (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) dhe për popullin e tij: “Kur atyre u tha 
Shuajbi: A nuk keni frikë (dënimin e All’llahut)?”. 

 Siç shihet, edhe Shuajbi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e 
fillon thirrjen e tij, ashtu si të gjithë Profetët, me ruajtjen prej 
dënimit të All’llahut dhe me frikën ndaj Tij, që është njëherësh 
edhe baza e të gjitha programeve të reformave përmirësuese, e 
programeve morale dhe sociale. 

 Këtu duhet vënë në dukje se shprehja “ekhùhum”- “vëllai i 
tyre” që ka ardhur në tregimet e Salihut, Hudit, Nuhut dhe Lutit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi ta), nuk ndodhet në këtë grup ajetesh. 
Kjo ka të bëjë me faktin se Shuajbi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
ishte prej banorëve të Medjenit, me të cilët e lidhnin marrëdhëniet 
e fisit, por ai nuk kishte lidhje fisnore me banorët e Ejkes. Ky është 
edhe shkaku se pse Kur’ani thekson dërgimin e Shuajbit (Paqja e 
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All’llahut qoftë mbi të!) me mesazhin hyjnor te banorët e Medjenit 
dhe njofton: “Dhe në Medjen (dërguam) vëllain e tyre 
Shuajbin”(Sure “El A’ràf”, ajeti 85). Ajeti që është objekt studimi 
flet për popullin e Ejkes, me të cilin Shuajbin nuk e lidhnin 
marrëdhëniet e fisit, prandaj edhe në Kur’an nuk është përmendur 
shprehja “ekhùhum”- “vëllai i tyre”. 

 Në vijim, Shuajbi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u thotë 
banorëve të Ejkes: “Unë për ju jam i dërguar besnik. Kijeni frikë 
All’llahun (dënimin e All’llahut) dhe më dëgjoni mua”; sepse 
bindja juaj ndaj meje është bindje ndaj All’llahut.  

 Dhe dijeni mirë se unë, për thirrjen që u bëj, nuk kërkoj 
shpërblim prej jush: “Për këtë (për thirrjen që u bëj) unë nuk 
kërkoj shpërblim prej jush; shpërblimi për mua është vetëm 
prej Zotit të botëve.”. 

 Këto janë të njëjtat shprehje, me të cilat u kanë bërë thirrje 
të gjithë Profetët (Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!) popujve të vet; 
është e njëjta thirrje për devotshmëri dhe për frikë ndaj dënimit të 
All’llahut. Këtë fakt e përforcon besnikëria e Profetit ndaj popullit, 
të cilit ai i bën thirrje. Gjithashtu, këto shprehje tregojnë se qëllimi 
me thirrjen për të besuar në All’llahun, Zotin Një e të Vetëm, është 
vetëm qëllim moral. Gjithashtu, kjo frazë e ajetit tregon se prapa 
kësaj thirrjeje nuk fshihet asnjë qëllim material. Asnjëri prej 
Profetëve nuk ka synuar pasurinë e të tjerëve; përndryshe ata do 
të ishin objekt dyshimi si dhe pretekst për ata që duan të kapen 
pas preteksteve të kota. 

 Shuajbi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), si të gjithë Profetët e 
tjerë, për të cilët në këtë sure janë përmendur disa anë të historisë, 
pas thirrjes së përgjithshme për devotshmëri e frikë ndaj dënimit 
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të All’llahut, i bëri thirrje popullit të Ejkes që t’i përmirësonin 
devijimet e tyre morale e shoqërore. Devijimet më të mëdha të 
popullit të tij ishin: mashtrimi në fushën ekonomike, shfrytëzimi, 
padrejtësia në çmime e në mallra dhe peshimi e matja mangët. Ai 
ishte i shqetësuar për të gjitha këto dhe iu drejtua atyre me këto 
fjalë: “Të jini besnikë në peshë dhe mos u bëni prej atyre që lënë 
(peshojnë e masin) mangët. Peshoni me peshore të saktë.”.129F

1 

Në këto tri ajete me fraza shumë të shkurtra, Shuajbi (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi të!) i urdhëron ata njerëz që kishin rënë në 
rrugën e humbjes me pesë punë. Disa interpretues të Kur’anit 
mendojnë se këto fraza përforcojnë njëra-tjetrën, por studimi i 
hollësishëm i tyre tregon se ato pesë urdhra, janë në fakt pesë 
kërkesa themelore të ndryshme nga njëra-tjetra. E thënë ndryshe, 
ato janë katër urdhra dhe një rezyme përgjithësuese. 

 Me qëllim që këto ndryshime e dallime të bëhen më të 
qarta, duhet tërhequr vëmendja nga fakti se populli i Shuajbit 
(banorët e Medjenit dhe të Ejkes) banonte në një zonë të 
rëndësishme tregtare, që siç u tha më lart, ndodhej në rrugën e 
karvanëve që bënin rrugën nga Hixhazi në Sham dhe anasjelltas.  

 Gjatë udhëtimit, karvanet kishin nevojë për shumë gjëra 
dhe nga kjo përfitonin banorët e kësaj zone, të cilët me sjelljen e 
tyre të keqe, e shfrytëzonin ndalimin e karvanëve për të blerë 
mallra prej tregtarëve me çmim sa më të lirë. Në të njëjtën kohë, 

                                                            
1 Fjala e ajetit “el kistàs” ka kuptimin e peshores. Disa kanë thënë se në origjinë, 
ajo është fjalë bizantine, ndërsa disa të tjerë kanë thënë se është fjalë e mirëfilltë 
arabe. Disa mendojnë se fjala “el kistàs” ka kuptimin e peshores së madhe; kurse 
peshores së zakonshme në gjuhën arabe, i thuhet “mijzàn”, në kuptimin e 
peshores së vogël. Të tjerë kanë thënë se fjala “el kistàs” tregon peshën reale të 
mallit. 
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ata ua shisnin karvanëve sendet e nevojshme me çmim shumë të 
lartë. Vlen të theksohet se në atë kohë, marrëdhëniet tregtare ishin 
ndërtuar mbi bazën e shkëmbimit të mallit me mall. 

 Kur blinin mallra, banorët e kësaj zone pretendonin se ato 
që ata blinin, kishin disa të meta, por kur ua shisnin karvaneve 
mallrat e tyre, u vinin çmimet më të leverdisshme për ta. 
Gjithashtu, kur i peshonin mallrat e blera për veten e tyre, 
peshonin saktë ndërsa kur matnin apo peshonin për të tjerë, nuk i 
kushtonin rëndësi peshës së saktë (i hanin në peshore). Kështu, 
banorët e kësaj zone përfitonin në mënyrë të padrejtë, duke 
shfrytëzuar nevojën që kishte pala tjetër për sendet e 
domosdoshme. Ata u jepnin blerësve gjithmonë më pak nga sa 
duhej, ndërsa kur blinin për veten e tyre, merrnin më shumë nga 
sa u takonte. Pala tjetër, edhe pse e shihte këtë mashtrim, nuk 
bënte zë për padrejtësinë që i bëhej në peshë e në matje, sepse 
kishte nevojë të ngutshme për mallrat e domosdoshme.  

 Karvanet ishin të detyruara të kalonin nëpër këtë zonë, por 
edhe vetë banorët e saj ishin të detyruar të shkëmbenin mallrat e 
tyre. Pavarësisht se ata nuk matnin e as nuk peshonin drejt, as kur 
blinin e as kur shisnin, sërish nuk ishin me fat më të mirë se 
njerëzit e karvaneve. 

 Vlera e mallit që shitej ose blihej, caktohej sipas dëshirës së 
banorëve të kësaj zone, të cilët ishin të prirur të fitonin sa më 
shumë me të gjitha rrugët e mënyrat. Peshimi dhe matja e 
mallrave ishin në dorën e banorëve të Ejkes, kurse njerëzit e 
karvaneve, që nuk kishin përkrahje, ishin të detyruar t’u 
dorëzoheshin atyre, ashtu siç i dorëzohet i vdekuri para larësit të 
tij. 
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 Le të kthehemi te shprehjet e tjera të ajeteve, ku do të 
shohim se Shuajbi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) herë i thotë 
popullit të tij: “Jini besnikë në peshim”, e herë tjetër: “Peshoni 
me peshore të saktë”. Dihet se vlerësimi i sendeve dhe i mallrave 
bëhet me anë të matjes e të peshimit, prandaj ai i thekson që të 
dyja.  

 Dhënia mangët njerëzve bëhet me shumë rrugë: peshorja 
mund të jetë e rregullt, por peshuesi nuk i jep blerësit aq sa i takon 
të marrë. Herë tjetër, loja mund të bëhet te vetë peshorja. Në këtë 
rast, kemi të bëjmë me një mashtrim sy në sy që i bëhet blerësit, 
kur shitësi e di se peshorja e tij nuk është e saktë. Të gjitha këto 
janë theksuar në ajetet që janë objekt studimi. 

 Pas sqarimit të këtyre dy shprehjeve kur’anore: “Jini 
besnikë në peshim” dhe “peshoni drejtë” arrijmë në kuptimin e 
plotë të frazës së ajetit: “Mos ua jepni mangët”. Në rrënjën e saj, 
kjo frazë tregon se njerëzve u bëhet padrejtësi, duke iu dhënë më 
pak nga sa u takon. Herë tjetër, këto dy fraza mund të vijnë edhe 
në kuptimin e mashtrimit dhe të lojërave që bëhen për të pakësuar 
të drejtat e të tjerëve. Duke u bazuar në atë që u tha, fraza e ajetit: 
“Mos ua jepni mangët njerëzve sendet e tyre” ka një kuptim 
shumë të gjerë dhe përfshin të gjitha llojet e mashtrimit, 
gënjeshtrës, hutimin e të tjerëve, lojërat e ndryshme në 
marrëdhëniet ekonomike dhe injorimin e të drejtave të njerëzve. 

 Për sa i përket frazës së ajetit: “…dhe mos u bëni prej atyre 
që lënë (peshojnë e masin) mangët”, duhet shpjeguar se ai që lë 
mangët, është personi që e vë tjetrin në humbje. Edhe kuptimi i 
fjalës “mukhsir” - “ai që lë mangët” është shumë i gjerë, pasi 
përveç dhënies mangët, përfshin edhe matjen e peshimin mangët 
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si dhe çdo veprim tjetër që bëhet shkak për të çuar në humbje, ose 
për të munduar shpirtërisht e për të fyer palën tjetër në 
marrëdhëniet e ndërsjella. 

 Të gjitha këto që u përmendën, pra: shfrytëzimi, përfitimi 
me të padrejtë, dhuna e padrejtësia, kundravajtjet në 
marrëdhëniet e ndërsjella, mashtrimi dhe çuarja e tjetrit në 
humbje, duke i dhënë atij më pak, ose duke marrë prej tij më 
shumë, apo duke përdorur rrugë të ndryshme mashtrimi, që e 
bëjnë atë të pësojë humbje - hyjnë te mësimet që u përmendën më 
lart. 

 Meqenëse trazira ekonomike, apo kriza ekonomike, është 
bazë për trazira në shoqëri, Shuajbi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i 
mbyll këto mësime me një fjali përgjithësuese, duke thënë: “dhe 
mos bëni shkatërrime në tokë” - pasi kështu e çoni shoqërinë 
drejt greminës së korrupsionit e degradimit. Prandaj e keni për 
detyrë që të hiqni dorë prej çdo lloj shfrytëzimi, prej çdo lloj sulmi 
e prej çdo lloj cënimi të të drejtave të të tjerëve. 

 Këto mësime nuk ishin të dobishme vetëm për shoqërinë e 
pasur dhe mizore të kohës së Shuajbit (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!), por janë të tilla për çdo kohë, sepse bëjnë thirrje për drejtësi në 
marrëdhëniet ekonomike. Në fundin e mësimeve të tij, në këtë 
etapë të kumtimit të mesazhit, Shuajbi (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) bën thirrje edhe një herë për devotshmëri e për frikë ndaj 
dënimit të All’llahut, duke thënë: “Kini frikë prej Atij që u krijoi 
ju dhe gjeneratat e mëparshme!”. 
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 Ju nuk jeni i pari popull i krijuar mbi këtë tokë; prindërit 
tuaj e popujt e tjerë erdhën e shkuan, prandaj mos e harroni të 
kaluarën e të mëparshmëve dhe as mos e pranoni atë. 

 Fjala e ajetit “el xhibil’letu” në rrënjën e saj “el xhebel” shpreh 
një vend shumë të ngritur mbi sipërfaqen e tokës, por disa herë 
vjen edhe në kuptimin e kolonës; gjithashtu fjala “el xhibil’letu” 
përdoret edhe për një grup të shumtë njerëzish, që janë krahasuar 
me një mal të madh.  

 Disa kanë thënë se fjala “el xhibil’letu” ka kuptimin e një 
numri njerëzish të barabartë me dhjetë mijë vetë. 

 Gjithashtu, fjala “el xhibil’letu” përdoret edhe për natyrën e 
krijimit të njeriut, për shkak se ajo nuk ndryshon, ashtu siç nuk 
ndryshon zakonisht as mali. 

 Shprehja e mësipërme është një shenjë që tregon se Shuajbi 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u bënte atyre thirrje që të hiqnin 
dorë nga padrejtësia e shkatërrimi, që t’u jepnin njerëzve të 
drejtën që u takonte dhe të ishin të drejtë, sepse të gjitha ato 
elementë përfshiheshin në natyrën e krijimit të njeriut, të krijimit 
të parë e të pastër të tij dhe ai kishte ardhur tek ata për ta 
ringjallur atë natyrë. 

 Por është për të ardhur keq që fjalët e këtij Profeti kaq të 
mëshirshëm, jo vetëm që nuk ndikuan fare tek ata, por këta të 
fundit iu përgjigjën atij me një logjikë e me një gjuhë të hidhur e të 
ashpër, ashtu siç do ta lexojmë në ajetet vijuese. 
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Ajetet: 185 - 191 

 

 ْ َِِن قَارُٓوا نَت 
َ
آ أ ََ ّٗ ِ َسّحََِنَ  إ َُ

ۡ ٓ  ١ �ر ا َِ ََِن َو َ ّنَك ر َُ ّٗ ِۡثلَُنا �ن  ِّ نَت إِّ� �ََ�  
َ
 أ

 ََ ِ� ِٖ ۡسقِۡط  ١ �ۡلَ� 
َ
َِن ََأ ِّ آءِ  َعلَۡيَنا كَِسٗفا  ََ َِِن �رّس ََ  إِن ُكنَت  َّ ِد�ِ   ١ �ل

لُوَن  ََ َۡ ا َ� ََ ِ ۡعلَُم ب
َ
ٓ أ ِ ّّ ََ اَل 

بُوهُ  ١قَ ّٖ اُب يَۡوِم َََك َٖ ۡم َع َُ َٖ ََ
َ
ّلةِ�  ََأ َّ ُُ �ل  َ�َن ۥ إِنّ

ي�   َِ ٖ  َع اَب يَۡو َٖ ََ إِنّ  ١َع ِِنِ ۡؤ ِّ م  َُ ُ ََ �ۡ
َ
ا َ�َن أ َِ  �نّ  ١ ِ� َ� رَِك ييَٗةۖ َو

ََّك رَُهَو  زَِزُ ََ ََ َِّحيمُ  �ۡل   ١ �ر

 

“Ata thanë: S’ka dyshim se ti je i magjepsur.” 

“Edhe ti je njeri si ne, prandaj mendojmë se ti je prej 
gënjeshtarëve.” 

“Lëshoje mbi ne një copë qiell, nëse je prej të vërtetëve!” 

“Ai (Shuajbi) tha: Zoti im e di më mirë atë që ju bëni.” 

“Ata e përgënjeshtruan atë, prandaj ata i goditi dënimi i ditës së 
hijes; me të vërtetë, ai ishte dënimi i një dite të madhe.” 

“Edhe në këtë (ngjarje) ka argument, por shumica e tyre nuk 
ishin besimtarë.” 

“Me të vërtetë Zoti yt, Ai është i Gjithëpushtetshmi e 
Mëshirëploti.” 
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Komentimi 

 

Përfundimi i të lajthiturve 

 Kur populli mizor i Shuajbit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
pa se nuk kishte ndonjë argument për t’iu kundërvënë logjikës së 
tij të fuqishme, ata sajuan akuza dhe gënjeshtra të shumta ndaj tij.  

 Akuza e parë që i bënë, ishte akuza e përhershme që u kanë 
bërë Profetëve tiranët e mendjemëdhenjtë. Ata e akuzuan se ishte i 
magjepsur, ashtu siç njofton ajeti i parë i këtij grupi ajetesh: “Ata 
thanë: s’ka dyshim se ti je i magjepsur” - Në fjalët e tua nuk shohim 
asgjë logjike; ne mendojmë se me ato që na thua, ti mundohesh të 
kushtëzosh lirinë tonë për të vepruar me pasuritë tona ashtu siç 
dëshirojmë. Veç kësaj, ku është dallimi në mes teje e në mes nesh, që ne të 
të ndjekim? Ti s’ke asgjë më shumë se ne. “Edhe ti je njeri si ne, 
prandaj mendojmë se ti je prej gënjeshtarëve.”. 

 Ata herë i thonin se ishte gënjeshtar dhe opurtunist e herë 
tjetër se ishte i çmendur, ose i magjepsur. Në fund, i thanë: Nëse ti 
je me të vërtetë Profet, atëherë: “Lëshoje mbi ne një copë qiell, 
nëse je prej të vërtetëve” - ti vazhdimisht na kërcënon me këtë 
dënim. 

 Fjala e ajetit “kisefen”, ka kuptimin e një cope të shkëputur 
prej një sendi. Qëllimi i përdorimit të kësaj fjale këtu është për një 
copë të shkëputur prej qiellit, që në vërtetë janë meteorët, të cilët 
bien nga qielli në tokë. 



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

342 

 Arroganca e paturpësia e tyre kishte arritur kulmin. Me 
këto fjalë, ata e nxorrën sheshit mosbesimin dhe përgënjeshtrimin 
e tyre në formën më të keqe. 

 Por të gjitha këtyre fjalëve të papeshuara e të këqija si dhe 
kërkesës së tyre për të lëshuar mbi ta dënimin e All’llahut, Shuajbi 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u jep një përgjigje të vetme, duke 
thënë: “Ai (Shuajbi) tha: Zoti im e di më mirë atë që ju bëni.”. 

 Me këtë përgjigje, ai u thotë se ajo ç’ka kërkonin ata prej tij, 
nuk ishte në dorën e tij; ai nuk ishte i autorizuar as për lëshimin e 
dënimit dhe as për rënien e një pjese prej qiellit. All’llahu, vetëm 
Ai, i di më mirë punët e tyre dhe vetëm Ai i njeh ato më mirë; 
vetëm Ai e di më mirë se kur do të bjerë dënimi mbi ta. Shuajbi 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u thotë se këshillat e tij nuk sjellin 
më asnjë dobi, dhe pasi të plotësohet argumenti i domosdoshëm, 
dënimi i All’llahut do të jetë i pakthyeshëm dhe ata do të 
asgjësohen. 

 Kjo si dhe shprehje të tjera të ngjashme, të vëna në gjuhët e 
Profetëve, ashtu siç i vërejmë në ajetet e Kur’anit, tregojnë se ata i 
kanë mbështetur gjithmonë punët e tyre vetëm tek All’llahu dhe 
kanë pohuar se ato realizohen me lejen e me urdhrin e Tij. Asnjëri 
prej Profetëve nuk ka pretenduar ndonjëherë se është i fuqishëm 
për çdo gjë, apo se vepron si të dëshirojë. 

 Gjithsesi, dënimi i All’llahut vjen vetëm në kohën e caktuar, 
ashtu siç shprehet Kur’ani në ajetin vijues: “Ata e 
përgënjeshtruan atë, prandaj ata i goditi dënimi i hijes; me të 
vërtetë, ai ishte dënimi i një dite të madhe.”. 
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 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “edh’dhul’leti” ka kuptimin e 
një cope reje, që bën hije. 

 Në interpretimin e këtij ajeti, pjesa më e madhe e 
interpretuesve të Kur’anit kanë thënë se mbi tokën e tyre ra një 
vapë shumë e nxehtë dhe përvëluese, e cila zgjati për shtatë ditë 
me radhë. Gjatë atyre ditëve nuk fryu asnjë fllad freskues. Pas 
shtatë ditësh, në qiell u duk një copë reje dhe filloi të frynte një 
fllad i lehtë. Atëherë, ata dolën prej shtëpive të tyre dhe, për të 
shpëtuar prej vapës së madhe, u futën nën hijen e asaj reje. 

 Krejt papritur, në lartësitë e resë vezulloi shkëlqimi i një 
rrufeje shumë të fuqishme. Zhurma e tmerrshme e saj bëri që të 
vdisnin të gjithë banorët. Nga zjarri që shkaktoi rrufeja, shtëpitë e 
tyre u dogjën, ndërkohë që ndodhi edhe një tërmet shumë i 
fuqishëm. Ja kështu, ata u shkatërruan të gjithë. 

 Ne dimë se rrufeja shkaktohet nga kontakti midis 
ngarkesave elektrike pozitive e negative, që formohen midis reve 
dhe tokës. Nga ky kontakt krijohet një zhurmë e fortë e një 
vezullim i frikshëm. Madje ndodh që, në raste shkrepëtimash të 
fuqishme, në vendin ku bie rrufeja, lëkundet toka. Nga ky 
shpjegim bëhet më i qartë ndryshimi në shprehjet e ajeteve të 
Kur’anit, që flasin për këtë ndëshkim të rënë nga qielli mbi 
popullin e Shuajbit. Është i njëjti ndëshkim që tregon një të vërtetë 
të vetme, ashtu siç e lexojmë në ajetin 91 të sures “El A’ràf”, por në 
tekstin e ajetit, fjala “ndëshkim” ka ardhur me shprehjen “rexhfeh” 
– “dridhje e fuqishme e tokës”. Në ajetin 94 të sures “Hùd”, 
“ndëshkimi” ka ardhur me shprehjen “sajhatun” – “britmë e 
fuqishme”, ndërsa në ajetin që është objekt studimi ka ardhur me 
frazën “dënimi i ditës së hijes”. 
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 Disa interpretues të Kur’anit, ndër të cilët Kurtubij’ji, 
Fakhru Rràzij dhe të tjerë, kanë thënë se ka mundësi që populli i 
Ejkes dhe ai i Medjenit të kenë qenë në dy grupime dhe mbi çdo 
njërin prej tyre mund të ketë zbritur një dënim i veçantë. Por, 
duke parë me imtësi në ajetet që flasin për këtë ngjarje, del qartë 
se kjo mundësi nuk është shprehur fare në këto ajete. 

 Edhe tregimi për Shuajbin (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me 
popullin e tij, mbyllet ashtu si tregimet e gjashtë Profetëve të 
nderuar të All’llahut. Në njoftimin që bën Kur’ani për popullin e 
Ejkes, për thirrjen që u bëri Profeti i tyre, Shuajbi (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!), për kundërshtimin e përgënjeshtrimin e tyre dhe në 
vijim, për zbritjen e dënimit mbi ata mendjemëdhenj, ka shumë 
mësime që mund të nxirren prej pësimit të atij populli, ashtu siç 
njofton ajeti: “Edhe në këtë (ngjarje) ka argument, por shumica e 
tyre nuk ishin besimtarë.”. 

 Pavarësisht nga të gjitha këto, All’llahu është Mëshirëplotë 
dhe nuk i dënon menjëherë ata që e kanë merituar dënimin, por 
Ai e shtyn dënimin e tyre, me qëllim që të bëjnë kthesë e ta 
përmirësojnë vetveten. Mirëpo populli i Shuajbit vazhduan të 
futen gjithnjë e më thellë në llumin e mashtrimeve e të dhunës. 
Vetëm atëherë, ata e merituan plotësisht dënimin e All’llahut, të të 
Gjithëpushtetshmit, Mëshirëplotit: “Me të vërtetë, Zoti yt, Ai 
është i Gjithëpushtetshmi e Mëshirëploti.”. 
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Hulumtime 

 

1- Harmonia e plotë në thirrjet e Profetëve 
 

 Në mbyllje të tregimeve për shtatë Profetët që përmenden 
në suren “Esh Shu’arà”, shohim se ato përbëjnë një cikël të plotë 
mësimesh edukative. Tregimet për këta Profetë kanë ardhur edhe 
në sure të tjera të Kur’anit, por ngjarjet që ata kaluan me popujt e 
tyre nuk janë shpalosur në ato sure, ashtu siç janë shpalosur këtu. 
Megjithatë, ne shohim se të gjitha thirrjet e Profetëve janë të 
harmonizuara me njëra-tjetrën. 

 Në pesë pjesë të tregimeve të ardhura në suren “Esh 
Shu’arà”, konstatohet se përmbajtja e thirrjes është frika ndaj 
dënimit të All’llahut. Më pas tregohet besnikëria e secilit prej 
Profetëve, të cilët nuk kanë kërkuar shpërblim prej popullit të tyre 
për kumtimin e thirrjes që përçonin tek ata. Pas këtyre çështjeve, 
me fjalë të mbushura me dashuri e mëshirë, Profetët u shpjegojnë 
popujve të tyre edhe çështje shoqërore e devijimet morale. 

 Më pas, Kur’ani shpjegon reagimin e popujve të devijuar 
nga rruga e drejtë ndaj Profetëve të tyre si dhe njofton edhe 
fundin e tyre të rëndë. Gjithashtu, Kur’ani përmend edhe 
mënyrën e dënimit të secilit prej atyre popujve. 

 Në fundin e çdo tregimi, Kur’ani tregon vetëm me një ajet, 
se shumica e atyre popujve nuk ishin besimtarë si dhe thekson 
fuqinë e All’llahut dhe mëshirën e Tij të madhe. 
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 Para së gjithash, ky harmonizim tregon qartë unitetin e 
thirrjeve të Profetëve (Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!). Të gjithë 
Profetët kanë pasur vetëm një program. Fillimi e mbarimi i 
programeve të tyre ka qenë i njëjtë. Ata kanë qenë mësues të 
shkollave njerëzore, por bazat dhe rezultatet e tyre mbeten të 
njëjta. 

 Përveç kësaj, këto tregime ngjallnin gëzim në zemrën e 
Profetit të Islamit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) si dhe në zemrat e besimtarëve të pakët të asaj kohe. 
S’ka dyshim se mësimet e nxjerra nga këto tregime, ngjallin gëzim 
edhe në zemrat e besimtarëve të çdo kohe dhe bëjnë që shpresat e 
tyre në këtë program fitoreje të jenë gjithmonë të mëdha. 

 Por edhe paralajmërimi e kërcënimi në adresë të shtypësve, 
mendjemëdhenjve e mizorëve të çdo kohe, bën që edhe ata ta 
kuptojnë qartë se dënimi i All’llahut nuk është i largët as për ta. 
Këtu bëhet fjalë për të gjitha llojet e dënimit: tërmet, rrufe, tufane, 
shpërthim vullkanesh, çarje e rrëshqitje e tokës, ose fundosje e saj 
dhe shira të shumtë që shkaktojnë rrjedha uji me fuqi të madhe 
shkatërruese. Edhe njeriu i sotëm është po aq i pafuqishëm para 
këtyre elementëve të natyrës sa ç’ishte i tillë edhe njeriu i kohëve 
të hershme. Njeriu i ditëve tona, edhe pse ka në dorë forca të 
mëdha të përftuara nga përparimi në fushat e ndryshme të 
teknikës, përsëri mbetet i pafuqishëm para tufanit, rrufesë e 
tërmetit. Ai do të mbetet gjithmonë i pafuqishëm ndaj këtyre 
elementëve natyrorë dhe nuk mund të ketë asnjëherë fuqi e forcë 
t’i përballojë. 

 Me këto tregime, Kur’ani Famëlartë ka për qëllim ta 
plotësojë njeriun, në mënyrë që ai të arrijë udhëzimin në rrugën e 
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drejtë, në rrugën e së vërtetës. Qëllim tjetër është edhe ndriçimi i 
zemrave e trajtimi i dëshirave me arsye, lufta ndaj padrejtësisë, 
dhunës dhe devijimit të të gjitha formave. 

 

2- Devotshmëria, fillimi i thirrjes së të gjithë Profetëve 

 Të tërheq vëmendjen fakti se një pjesë e tregimeve të 
Profetëve që janë përmendur në suren “Esh Shu’arà”, paraqiten 
gjithashtu edhe në suret “Hùd” dhe “El A’ràf”. Çdonjëri prej 
këtyre tregimeve fillon me shpjegimin e punës së Profetëve me 
popujt e tyre. Të gjitha thirrjet e Profetëve që tregohen në këto dy 
sure fillojnë me frazën:  “O populli im, adhuroni All’llahun, nuk 
keni Zot tjetër përveç Atij” (sure “El A’ràf”, ajeti 59). 

 Kurse në suren që është objekt studimi, fillimi i thirrjes që 
ata u drejtuan popujve të tyre, ishte: “A nuk keni frikë (prej 
dënimit të All’llahut)?”. 

 Në të vërtetë, të dyja këto shprehje kanë një rezultat të 
vetëm, mirëpo kur te njeriu nuk gjendet as shkalla më e ulët e 
devotshmërisë, pra e frikës ndaj dënimit të All’llahut, që është 
edhe kërkesa bazë e së vërtetës, atëherë tek ai nuk ndikon as 
thirrja për të besuar se All’llahu është Zoti Një dhe i Vetëm e as 
ndonjë thirrje tjetër. Kështu, në fillim të sures “El Bekare”, 
All’llahu, i Larti, thotë: “Ky është libri për të cilin s’ka dyshim, 
është udhëzues për të devotshmit.”. 

Edhe devotshmëria ka etapat e saj dhe çdonjëra prej tyre 
lartësohet në një etapë tjetër. 
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Midis sures që është objekt studimi, pra sures “Esh Shuarà” 
dhe sureve “El A’ràf” e “Hùd”, ekziston edhe një ndryshim tjetër. 
Në këto dy suret e  fundit, thirrja e Profetëve përqendrohet në 
refuzimin e adhurimit të idhujve, ndërsa në suren “Esh Shuarà”, 
ajo përqendrohet në luftimin e devijimeve morale e shoqërore, siç 
janë krenimi para të tjerëve, këmbëngulja për të qenë i parë, 
teprimi në të gjitha punët, devijimi gjinor, shfrytëzimi, peshimi e 
matja mangët etj. Ky fakt tregon se përsëritja e këtyre tregimeve 
në Kur’an bëhet sipas një llogaritjeje të veçantë. 

 

3- Devijimet morale 

 Popujt e përmendur në këtë sure, përveç devijimit në bazën 
e besimit në All’llahun, Zotin Një e të Vetëm, siç janë vënia shok e 
ortak All’llahut në adhurim si dhe adhurimi i idhujve, shfaqnin 
edhe devijime morale e shoqërore të veçanta. Disa krenoheshin 
dhe ishin mendjemëdhenj, siç ishte populli i Hudit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!). Të tjerë dalloheshin si shpërdorues ngaqë 
jetonin në mirëqenie, siç ishte populli i Salihut (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!). 

 Popuj të tjerë ishin të sprovuar me devijimin seksual, siç 
ishte populli i Lutit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 

 Të tjerë ishin adhurues të pasurisë dhe bënin lojëra të 
shumta mashtrimesh në marrëdhëniet ekonomike, si populli i 
Shuajbit. 

 Të tjerë silleshin me mendjemadhësi ngaqë ishin të pasur, 
siç ishte populli i Nuhut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 
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 Dënimi i të gjithë këtyre popujve ishte pak a shumë i 
ngjashëm: asgjësimi i plotë i të devijuarve nga udhëzimi në rrugën 
e drejtë. 

 Disa u asgjësuan me rrufe e me tërmet, si populli i Shuajbit, 
i Lutit, i Salihut dhe i Hudit (Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!). 

 Disa të tjerë u asgjësuan me anë të tufanit, si populli i 
Nuhut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 

 Toka, që është vendi i sigurisë dhe i qetësisë së 
përkohshme, mbi të cilën ata ishin të gëzuar, u urdhërua që t’i 
asgjësonte. 

 Edhe uji e ajri, që janë dy shkaqe të jetës, e zbatuan urdhrin 
dhe i vdiqën ata të gjithë. 

 Me të vërtetë, është shumë e çuditshme që jeta e njeriut të 
jetë në zemrën e vdekjes dhe vdekja të jetë në zemrën e jetës. 
Prapëseprapë, njeriu tregohet i shkujdesuar, shpërfillës e 
mendjemadh. 
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Ajetet: 192 - 197  

 

 ُُ ََّبِ ۥ �نّ  ُٖ َِ�َ
ََ   ََ َِ و ُ  بُِِ نََزَل  ١ �ۡلَ� لَ َّ َُ  �ر ِِ

َ
َُكوَن ١ �ۡ� َِ   َ�َ  قَۡلبَِك 

ََِنَ َِِن  ِٖ ن َُ ۡ َ  بِلَِسان   ١ �ر بِ ِّ   ّ ِّ ََ ُُ ١ َع ََُِ ۥ  �نّ ِ� ُز
ََ  لَ ّولِ

َ
وَ  ١ �ۡ�

َ
 رَۡم أ

 ُُ ََ لَ َۡ ََ ن 
َ
َٖ ۥيَُ�ن رُّهۡم َءايًَة أ ٰءِي ََ ُؤاْ بَِ�ٓ إِۡس ٰ َٓ   ١ ُعلَ

 

“Me të vërtetë, ai (Kur’àni) është shpallje (e zbritur) e Zotit të 
botëve.” 

“Atë e zbriti shpirti besnik (Xhibrijli).” 

“(E zbriti) në zemrën tënde që të jesh prej paralajmëruesve 
(Profetëve).”  

“(E zbriti) me një gjuhë arabe të qartë.” 

“Në të vërtetë, ai (Kur’àni) përmendet edhe në librat e 
mëparshëm.” 

“A nuk ishte për ata (për jobesimtarët e Mek’kës) argument që 
këtë e dinin dijetarët e Beni Israilëve?” 
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Madhështia e Kur’anit në librat e Profetëve të mëparshëm 

 Pas shpjegimit të tregimeve për shtatë prej Profetëve të 
mëparshëm dhe mësimeve që përcillnin ato, Kur’ani i kthehet 
edhe një herë studimit me të cilin fillon kjo sure, madhështisë së 
Kur’anit dhe të vërtetave të kësaj “fjale” hyjnore të qartë. Kështu, 
në lidhje me këtë, në Kur’an thuhet: “Me të vërtetë, ai (Kur’ani) 
është shpallje (e zbritur) e Zotit të botëve.”. 

 Shpjegimi i jetës së Profetëve të mëparshëm me kaq imtësi, 
elegancë dhe e zhveshur krejtësisht nga çdo mit e legjendë e 
rreme, kumtimi i këtij libri madhështor nga një njeri që nuk dinte 
as të shkruante e as të lexonte, që nuk kishte pasur mësues për t’i 
mësuar atij shkrim e lexim – të gjitha këto janë argumente që 
vërtetojnë se ky libër është i zbritur prej Zotit të botëve. 
Gjithashtu, këto fakte tregojnë se Kur’ani është një mrekulli.  

 Në ajetin vijues lexojmë: “Atë e zbriti shpirti besnik 
(Xhibrijli).”. 

 Nëse Kur’anin nuk do ta kishte zbritur meleku i ngarkuar 
me zbritjen e Shpalljes hyjnore (shpirti besnik prej All’llahut), ai 
nuk do ta kishte këtë madhështi dhe qartësi dhe nuk do të ishte i 
zhveshur prej legjendave e miteve të rreme.  

 Në këtë ajet bie në sy fakti se meleku i ngarkuar me zbritjen 
e Shpalljes përshkruhet me dy cilësi: ai është shpirt dhe është 
besnik. 
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 Shpirti është baza e jetës, kurse besnikëria është kushti 
themelor për udhëzimin në rrugën e drejtë.  

 Ky shpirt besnik e zbriti Kur’anin: “(E zbriti) në zemrën 
tënde që të jesh prej paralajmëruesve (Profetëve).”.1 

Pra, qëllimi është për të paralajmëruar njerëzit që ata të 
bëjnë shumë kujdes, të mos i shmangen besimit se All’llahu është 
Zoti Një dhe i Vetëm (Teuhid). Gjithashtu, me këtë paralajmërim, 
njerëzve u bëhet i qartë edhe përfundimi shumë i keq që do të 
kenë nëse i shmangen besimit të vërtetë, besimit se All’llahu është 
Zoti Një dhe i Vetëm. Qëllimi me shpjegimin e tregimeve të 
Profetëve të mëparshëm, nuk ishte thjesht respekti moral ndaj 
tyre, ose mbushja e një boshllëku. Jo, qëllimi i shpjegimit të atyre 
tregimeve ishte ringjallja e ndjenjës së përgjegjësisë dhe zgjimi prej 
gjumit të shkujdesjes. Me fjalë të përmbledhura, qëllimi me ato 
tregime është edukimi i njeriut dhe ndërtimi i personalitetit të tij. 

 Dhe, që të mos mbetet argument e justifikim për asnjë 
individ, Kur’ani njofton se ai është zbritur: “(E zbriti) me një 
gjuhë arabe të qartë.”. 

 Ky Kur’an është zbritur në gjuhën letrare arabe, në gjuhën 
me gojëtari të kuptueshme. Në të nuk ka asnjë insinuatë. Kur’ani 
është zbritur për të paralajmëruar, për të zgjuar prej gjumit të 
shkujdesjes dhe për të përgëzuar, sidomos kur marrim parasysh 
se ai u zbrit në një mjedis, banorët e të cilit kapeshin pas 

                                                            
1  Këtu, qëllimi me frazën e ajetit “në zemrën tënde”, është: “në shpirtin e 
Profetit” (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe jo 
për organin që pompon gjakun. Zgjedhja e kësaj shprehjeje ka kuptimin: “O i 
Dërguari i All’llahut, ti e përvetësove Kur’anin me shpirt e me zemër dhe vendi 
i kësaj mrekullie qiellore është zemra jote”. 
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preteksteve të kota; ky Kur’an zbriti me një gjuhë të qartë dhe të 
kuptueshme.  

 Gjuha arabe me të cilën është zbritur Kur’ani, është më e 
plota dhe më e pasura ndër të gjitha gjuhët nga ana letrare dhe e 
pozitës. 

Njëri prej kuptimeve të fjalës së ajetit “arebij’jin” – “gjuhë 
arabe” tregon se ajo është gjuha e oratorisë, është gjuhë që ka 
rrjedhshmëri në të folur. Ashtu siç e shpjegon Ràgibi në fjalorin e 
tij “Muftedàt El Fàdhul Kur’an”, fjala e ajetit “arebij’jin” do të 
thotë: fjalë e qartë, e kuptueshme, dhe me gojëtari të lartë. 

 Në këtë sure nuk është qëllimi të shpjegohet gjuha arabe, 
por të vihet në dukje gjuha e lartë e Kur’anit dhe qartësia e 
kuptimeve të tij. Ajetet vijuese e përforcojnë këtë kuptim. 
Gjithashtu, këtë kuptim e përforcojnë edhe fjalët që lexojmë në 
ajetin 44 të sures “Fus’silet”: “Sikur Ne ta bënim Kur’anin jo në 
gjuhën arabe letrare, me siguri ata do të thonin: sikur ajetet e tij 
të ishin të kuptueshme!”. 

 Fjala e ajetit “a'xhemij’jen” këtu ka kuptimin: me gjuhë jo të 
kuptueshme. 

 Ajeti vijues i grupit të ajeteve që janë objekt studimi e vë 
theksin edhe mbi një argument tjetër të vërtetësisë së Kur’anit dhe 
njofton: “Në të vërtetë ai (Kur’àni) përmendet edhe në librat e 
mëparshëm.”. 131F

1 

                                                            
1  Fjala e ajetit “zubur” është shumësi i fjalës “zebùr” që do të thotë “libër”. Në 
rrënjën e saj, kjo fjalë do të thotë “shkresë”. 
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 Cilësitë e këtij Profeti të madh dhe të këtij libri qiellor të 
përjetshëm, kanë ardhur në Teuratin e Musait (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) dhe dijetarët e  Beni Israilëve i dinin të gjitha këto 
cilësi të Profetit që pritej. Thuhet se besimi i dy tribuve të 
Medines, “Eus” dhe “Khazrexh” në Profetin Muhammed (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) erdhi si 
rezultat i ndikimit të asaj që parashikonin dijetarët e Beni Israilëve 
për ardhjen e tij dhe për zbritjen e këtij Libri qiellor Famëlartë. 

 Duke njoftuar për madhështinë e Kur’anit, ajeti vijues 
thotë: “A nuk ishte për ata (për jobesimtarët e Mek’kës) argument 
që atë e dinin dijetarët e Beni Israilëve?”. 

 Është e qartë se meqë dijetarët e Beni Israilëve jetonin në 
atë mjedis të mbushur me politeistë, nuk ishte e mundur që 
Kur’ani të fliste për veten e tij; përndryshe do të rrezikonte në 
mënyrë arbitrare, sepse kundër tij do të vinte mohimi nga të gjitha 
anët. Ky fakt është në vetvete një argument që tregon se kjo çështje 
ishte shumë e qartë në atë mjedis, prandaj nuk mund të lihej fushë 
për mohim në kohën e zbritjes së ajeteve që janë objekt studimi. 

 Në ajetin 89 të sures “El Bekare” lexojmë: “…më parë ata 
kërkonin ndihmë prej tij kundër jobesimtarëve, por kur u erdhi, 
ata e mohuan atë (Muhammedin) të cilin ata e njihnin.”. 

 Të gjitha këto fakte janë një dëshmi e gjallë për vërtetësinë e 
Kur’anit dhe të thirrjes së tij. 
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Ajetet: 198 - 203    

 

ُِ َورَوۡ  َۡ �َ  َ�َ ُُ  ََ ََ  نَّزۡل َِ ۡعَج
َ
هُ ١ �ۡ�

َ
أ ََ ا َ�نُواْ بُِِ ۥ  َ�َق ِّ ََ ۦ َعلَۡيِهم  ِِنِ  ١ ُمۡؤ

ُُ ِ� قُلُوِب َكَ� رَِك   ََ ََ  َسلَۡك ِِ ۡجَِ َُ
ۡ ُِِنوَن بُِِ َ�  ٢ �ر ُواْ ۦ يُۡؤ ََ اَب  َحّ�  يَ َٖ ََ  �ۡل

مَ  َِ
َ
وَن ٢ �ۡ� َُ َُ َۡ َ ۡم َ� َ َُ �َِيُهم َ�ۡغَتٗة َو

ۡ
ْ  ٢  َ�َيأ وَن َ�َيُقورُوا َُ ََ ن ُِ ٖۡ َ�ُۡن  ََ  ٢  

“Sikur Ne t’ia zbrisnim atë (Kur’ànin) ndonjë joarabi.”  

“Dhe ai t’ia lexonte atyre atë, ata nuk do t’i besonin atij.” 

“Ja kështu e futëm Ne atë (dyshimin) në zemrat e kriminelëve.” 

“Ata nuk do të besojnë në atë (në Kur’ànin) derisa të shohin 
dënimin e dhimbshëm.  

“Dhe ai (dënimi) atyre do t’u vijë befas dhe ata nuk do ta 
kuptojnë (nga u erdhi).” 

“Menjëherë do të thonë: A do të na jepet afat?” 
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Sikur Kur’ani t’u zbritej joarabëve 

Në këto ajete, Kur’ani Famëlartë flet për njërin prej 
preteksteve që nxirrnin mohuesit dhe për qëndrimin e Kur’anit 
ndaj tij. Gjithashtu, këtu plotësohet edhe studimi i mësipërm në 
lidhje me zbritjen e Kur’anit në gjuhën e kuptueshme arabe: 
“Sikur Ne t’ia zbrisnim atë (Kur’ànin) ndonjë  joarabi.”  

“Dhe ai t’ia lexonte atyre atë, ata nuk do t’i besonin atij.”. 

Më sipër thamë se me fjalën “arebij” nënkuptohet çdo gjë që ka të 
bëjë me arabët. Kjo fjalë përdoret edhe për gjuhën letrare arabe, 
kurse fjala “a’xhemij” ka dy kuptime: mund të përdoret për 
joarabin, por edhe për gjuhën joletrare arabe. Në ajetin që është 
objekt studimi qëndrojnë të dyja kuptimet, por mundësia më e 
madhe, ashtu siç duket edhe nga fjalët e ajetit, është në kuptimin 
për joarabët. 

 Disa prej arabëve ishin shumë fanatikë në përkatësinë e 
tyre të tribusë dhe asaj kombëtare dhe, nëse Kur’ani do të kishte 
zbritur në një gjuhë joarabe, ata nuk do t’i besonin kurrë atij, 
ndonëse iu zbrit një njeriu të ndershëm prej një familjeje bujare 
dhe më një gjuhë të kuptueshme e të lartë. Veç kësaj, ata e kishin 
njohur këtë njeri edhe më parë, duke shtuar këtu se për zbritjen e 
këtij libri kishin njoftuar edhe librat e mëparshëm qiellorë, 
argumente të cilat i dëshmonin dijetarët e Beni Israilëve. 
Megjithatë, shumë prej arabëve nuk i besuan Profetit të tyre. Vallë, 
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si do të ishte puna nëse Profeti i tyre nuk do të kishte në këtë libër 
asnjërën prej cilësive të përmendura?! 

 Me qëllim që të përforcohet ky kuptim, Kur’ani shton: “Ja 
kështu e futëm Ne atë (dyshimin) në zemrat e kriminelëve.”. 

 Libri me të cilin ai erdhi, flet qartë dhe është plotësisht i 
kuptueshëm. Ai libër u lexohej atyre me gjuhën e një burri prej 
mesit të tyre, të cilin ata e njihnin. Madje, ata njihnin edhe jetën e 
moralin e tij. Përveç kësaj, për brendinë e këtij libri kishin njoftuar 
librat e mëparshëm qiellorë. Zoti thotë se cilësitë e larta të Kur’anit 
u bënë të atilla, që të hynin në zemrat e kriminelëve me lehtësi. 
Gjithashtu, Zoti bëri që Kur’ani të ishte i pranueshëm prej tyre, 
por zemrat e tyre të sëmura refuzuan ta pranonin atë. Për ta, ky 
libër ishte si shembulli i një ushqimi të dobishëm që nuk e pranon 
stomaku i sëmurë. 

 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “seleknàhu” ka kuptimin e 
kalimit në rrugë, nga njëra anë e rrugës për në anën tjetër të saj.   

 Ky është shkaku që ajeti vijues njofton: “Ata nuk do të 
besojnë në atë (në Kur’ànin) derisa të shohin dënimin e 
dhimbshëm”, pra ata kriminelë kokëfortë do të mbeteshin në 
gjendjen e tyre derisa mbi ta të binte dënimi. 

 Disa interpretues të Kur’anit shohin edhe një mundësi tjetër 
për interpretimin e këtij ajeti. Ata kanë thënë se qëllimi me frazën 
e ajetit “Ja kështu e futëm Ne atë (dyshimin) në zemrat e 
kriminelëve”, është: Ne futëm kokëfortësinë, mllefin, fanatizmin 
dhe mosndikimin në zemrat e kriminelëve, për shkak të fajeve dhe 
padrejtësive që ata bënin. 



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

358 

 Sipa këtij kuptimi, ajeti që është objekt studimi ngjason me 
ajetin 7 të sures “El Bekare”: “All’llahu ua mbylli atyre zemrat”. 

 Megjithatë, interpretimi i parë është më në përputhje me 
kuptimin e ajeteve të mëparshme dhe të ajeteve që vijnë më pas. 
Prandaj, këtë interpretim e kanë preferuar shumica e 
interpretuesve të Kur’anit.1 

 Natyrisht kriminelët nuk do të besojnë derisa ta shohin 
dënimin me sytë e tyre, por ajeti njofton se atyre u vjen dënimi në 
mënyrë të befasishme: “Dhe ai (dënimi) atyre do t’u vijë befas 
dhe ata nuk do ta kuptojnë (nga u erdhi).”.2 

Qëllimi me këtë shprehje është dënimi asgjësues që ra mbi 
ta befasisht në këtë botë dhe i shoi nga i pari deri tek i fundit. Ky 
është edhe shkaku se kur tregon gjendjen e tyre, Kur’ani thotë: Në 
atë gjendje ata i kthehen vetvetes dhe pendohen për punët që kanë 
bërë. Atë çast, ata i kap frika për të ardhmen e tyre tmerruese, 
prandaj kërkojnë me ngulm që t’u jepet mundësia për t’u kthyer 
në jetën e kësaj bote, që të shlyejnë punët e këqija dhe të besojnë 
në mesazhin hyjnor. Këtë kërkesë ata e shtrojnë në formë pyetjeje: 
“Menjëherë do të thonë: a do të na jepet afat?”. 

 

                                                            
1 Përemri i gjinisë mashkullore në vetën e tretë “hu, hi” – “atë” në ajetet që janë 
objekt studimi, ka ardhur në pesë frazat vijuese: “nez’zelnàhu” – “Ne e zbritëm 
atë”; “kare’ehù” -  “ua lexoi atë”; “mà kànù bihi” – “në atë nuk do të”; “seleknàhu” - 
“Ne e futëm atë”; “là ju'minùne bihi” – “nuk besojnë në atë”. Sipas interpretimit të 
parë, këto përemra i referohen Kur’anit, ndërsa sipas interpretimit të dytë, disa 
prej tyre i referohen Kur’anit dhe disa kokëfortësisë së idhujtarëve. 
2  Këtu duhet të tërheqim vëmendjen se shprehja “feje'tijehum” – “(ai) dënimi 
atyre do t’u vijë” ka lidhje me shprehjen “hat’tà jereu” - “derisa të shohin”, prandaj 
edhe shpjegimi i kuptimit duhet bërë sipas kësaj lidhjeje. 
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1- Fanatizëm i fortë për kombësinë dhe fisin 

 Çdo njeri ka lidhje me një tokë, me një fis e me një kombësi, 
për të cilat ai ushqen dashuri. Kjo lidhje jo vetëm që nuk është një 
e metë, por përbën një element konstruktiv për individët e 
shoqërisë. Megjithatë, kjo dashuri ka kufinjtë e saj dhe nëse ato 
tejkalohen, atëherë ajo kthehet në një element shkatërrues.  

 I papëlqyeshëm dhe i dënueshëm është fanatizmi i 
tejskajshëm për fisin apo për kombin.  

 Në gjuhën arabe, termi “fanatizëm” shprehet me fjalët 
“teas’sub” dhe “asabij’jeh”, që kanë kuptimin e tendinës që lidh 
kyçet e kockave të skeletit të njeriut. Më pas, këto dy fjalë janë 
përdorur për të treguar çdo lidhje. Megjithatë, zakonisht kjo fjalë 
përdoret në kuptimin e tejkalimit në fanatizmin e dënueshëm. 

 Përgjatë historisë, mbrojtja radikale e tokës, kombit, fisit 
dhe atdheut ka qenë burim për shumë luftra si dhe një faktor për 
transmetimin e miteve dhe traditave të këqija te të tjerët, me 
pretekstin se ato ishin edukata dhe tradita të një fisi, apo të njërit 
prej popujve. 

 Kjo “mbrojtje” radikale apo prirje fanatike, mund të arrijë 
deri aty sa edhe individin më të keq të fisit, ose të popullit të tij, 
ektremisti fanatik e shikon si individin më të mirë nga të gjithë 
individët më të mirë të fiseve e të kombeve të tjera, të cilët ai i 
sheh të këqinj. E njëjta gjë ndodh edhe me ligjet e me sjelljet e 
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këqija. E thënë ndryshe, fanatizmi për kombin hedh një perde 
injorance dhe egoizmi mbi mendimet e mbi mendjen e njeriut dhe 
shuan vlerësimin e drejtë në të. 

 Kjo gjendje ekstremizmi ka marrë forma shumë të mprehta 
në disa popuj, ndër të cilët janë edhe arabët.  

 Në ajetin e lartpërmendur dhe në ajete të tjera, lexojmë: 
Sikur All’llahu i Lartësuar t’ia zbriste Kur’anin një joarabi, ata 
kurrë nuk do t’i besonin atij. 

 Në transmetimet islame bëhen paralajmërime serioze për 
fanatizmin ekstrem. Aty shpjegohet se ky fanatizëm është një ves i 
përçmuar, ashtu siç e lexojmë në një hadith të Profetit (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ku thuhet: “Ai 
që ka në zemrën e tij qoftë edhe një grimcë të vogël fanatizmi, në Ditën e 
Gjykimit All’llahu do ta ringjallë së bashku me banorët e shkretëtirës së 
kohës së injorancës para Islamit.”.1 

Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut, lexojmë 
fjalën e tij: “Kush shfaq fanatizëm, atij i zhvokshet një pjesë e besimit 
prej fytit të tij.”.2 

 Në lidhje me fanatizmin, në njërën prej hutbeve të tij të 
quajtur “El Kàsiah”, Imam Aliu ka thënë: “Iblisi (djalli) e përçmoi 
Ademin dhe e uli krijimin e tij, kur i tha: Unë jam krijuar prej zjarrit, 
kurse ti je krijuar prej dheut.”.3 

                                                            
1 “Usùlul Kàfij”, vëll. 2, f. 232, pjesa: “Fanatizmi”, vëll. 1 dhe vëll. 3. 
2 Burimi i mësipërm. 
3 “Nehxhul Belaga”, hutbeja “el kàsiah”, nr. 192. 
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 Më pas, në këtë hutbe, Imam Aliu shton: “Nëse fanatizmi ju 
bëhet i domosdoshëm, atëherë jini fanatikë për moralet e larta, për punët e 
lavdëruara dhe për veprat më të mira.”.137F

1 

 Prej këtij transmetimi del qartë se fanatizmi dhe mbrojtja e 
disa të drejtave, ose e disa veprimeve pozitive, qoftë edhe duke e 
paguar me jetën, jo vetëm që nuk është fanatizëm i përçmuar, por 
mbush një boshllëk shpirtëror, që mund të krijohet nga heqja dorë 
prej disa zakoneve të ulëta të kohës së injorancës para Islamit. 

 Kur është pyetur për fanatizmin, Imam Zejnel Àbedijn Ali 
bin Hysejni ka thënë: “Fanatizmi me të cilin njeriu bën mëkat, është 
atëherë kur më të keqin e të këqinjve të popullit të vet, ai e konsideron si 
më të mirë se individët më të mirë të popujve të tjerë. Nuk është 
fanatizëm që njeriu të ketë dashuri për popullin e vet, por kur ai e 
ndihmon atë në padrejtësi e në mizori.”.138F

2 

 Një formë tjetër e fanatizmit, e shprehur në ajetet e Kur’anit 
dhe në transmetimet islame, është edhe arroganca, siç ishte ajo e 
kohës së injorancës para Islamit. 

 Hadithet dhe transmetimet islame që flasin për fanatizmin 
janë të shumta, por këtu do të përmendim dy prej tyre: 

 Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu ka thënë: “All’llahu do të 
ndëshkojë gjashtë kategori për gjashtë gjëra: arabët për fanatizmin e tyre, 
udhëheqësit për mendjemadhësinë, prijësit për padrejtësinë, juristët e 

                                                            
1 Burimi i mësipërm. 
2 “Usùulul Kàfij”, vëll. 2, f. 233 (pjesa: Fanatizmi). 
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ligjit të fesë për smirën, tregtarët për tradhtinë dhe banorët e zonave 
rurale për injorancën.”.1 

 I Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) e kërkonte çdo ditë ruajtjen e All’llahut 
prej gjashtë gjërave: dyshimit, vënies shok All’llahut në adhurim 
(shirkut), arrogancës, zemërimit, tiranisë dhe smirës.2 

 

2- Kërkesa për kthim në jetën e kësaj bote 

 Brengat e rënkimet e kriminelëve fillojnë qysh prej çastit të 
vdekjes. Në zemrën e tyre ndizet dëshira e kthimit në këtë botë 
dhe për këtë ata thërrasin me të madhe që t’u jepet rast të kthehen 
edhe një herë në jetën e kësaj bote.  

Në Kur’anin Famëlartë ka shembuj të shumtë që flasin për 
këtë çështje. Kërkesa më e thjeshtë e tyre është shprehur në ajetin 
që është objekt studimi: “A do të na jepet afat?”. 

 Në ajetin 27 të sures “El En’àm” lexojmë: “Ah, sikur të 
ktheheshim (në këtë botë), nuk do të përgënjeshtronim 
argumentet e Zotit tonë!”. 

 Në ajetin 66 të sures “El Ahzàb” lexojmë keqardhjen e tyre 
të thellë: “Të mjerët ne, sikur të kishim adhuruar All’llahun dhe 
të kishim dëgjuar të Dërguarin!”. 

                                                            
1 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 73, f. 298. 
2 Burimi i mësipërm. 
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 Në ajetet 99 dhe 100 të sures “El Mu’minùn” lexojmë: “Kur 
ndonjëri prej tyre vdes, ai thotë: o Zoti im, më kthe që të bëj 
punët e mira që nuk i kam bërë.”. 

 Kjo gjendje e kriminelëve idhujtarë është e vazhdueshme. 
Në vijim të ajetit 27 të sures “El En’àm” lexojmë: “Sikur t’i shihje 
ata kur kanë qëndruar pranë zjarrit të thonë: ah sikur të 
kthehemi (në këtë botë) nuk do të përgënjeshtrojmë argumentet 
e Zotit tonë dhe të bëhemi prej besimtarëve.”. 

 Por ky kthim që ata kërkojnë nuk do të realizohet, sepse e 
tillë është rruga e caktuar prej All’llahut dhe kjo rrugë as nuk 
ndryshon e as nuk tjetërsohet. Kërkesa e tyre për kthim është 
sikur këput një frut të papjekur nga dega e pemës dhe pastaj ai të 
kthehet përsëri në pemë për t’u pjekur, ose sikur fëmija i dështuar 
para se të plotësohet krijimi i tij, të kthehej përsëri në mitrën e 
nënës. Pra, a mund të ndodhë një kthim i tillë?! 

 Duke u bazuar mbi këto që u thanë, rruga e vetme dhe e 
arsyeshme, është që njeriu të vdesë i penduar për fajet që ka bërë, 
sepse vetëm kështu nuk do të jetë i humbur. Prandaj, njeriu duhet 
të bëjë vetëm punë të mira derisa e ka mundësinë për t’i bërë, 
përndryshe pendimi nuk i sjell asnjë dobi, sepse koha për të 
punuar tashmë pas vdekjes ka kaluar. 

 

Mirësia e joarabëve 

 Në tefsirin e Ali bin Ibrahimit, në fundin e ajetit që është 
objekt studimi, ka ardhur një transmetim prej Imam Sadikut, ku 
lexojmë fjalën e tij: “Sikur Kur’ani t’i kishte zbritur ndonjë joarabi, 
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arabët nuk do t’i besonin atij, por Kur’ani i zbriti një arabi dhe atij i 
besuan joarabët. Kjo është mirësia e joarabëve.”.1 

 Këtë çështje e kemi theksuar më parë në komentin e ajetit 
54 të sures “El Màide” të këtij tefsiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 65. 
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Ajetet: 204 - 212    

 

ِجلُوَن  َۡ ابَِنا ََۡسَت َٖ ََ ََبِ
َ
َََءيَۡت  ٢ أ ََ

َ
ََ أ ِ ََ ُهۡم ِسن َۡ ّت ِّ ا َ�نُواْ ٢ إِن  ِّ م  َُ   ُ�ّم َجآَء

ٓ  ٢يُوَعُدوَن  ا وَن َِ َُ ّت ََ َُ ا َ�نُواْ  ِّ َ�  َ�ۡنُهم  َۡ
َ
ٓ  ٢ أ ا َِ ََة  إِّ� رََها َو َۡ ِِن قَ لَۡكَنا  َۡ

َ
 أ

وَن  َُ ِٖ ن ُِ٢ ََ َِ ا ُكّنا َ� لِ َِ ٰ  َو ََ ا ٢  ذِۡك َِ لَۡت بُِِ َو ّ�َ�َ  َُ َ� ِط َّ ا ٢ �ر َِ   َو
وَن  َُ ا ََۡسَتِطي َِ ُّٗهمۡ  ٢يَ�َبِ� رَُهۡم َو عِ  َعِن إِ َۡ ُزورُوَن �رّس َۡ ََ َ   ٢ ر

 

“A kërkojnë të shpejtohet dënimi Jonë?” 

“Si mendon, nëse Ne i lëmë të jetojnë vite me radhë dhe pastaj 
atyre t’u vijë ajo me të cilën janë paralajmëruar.” 

“Atyre nuk do t’u vlejë ajo jetë që gëzojnë.” 

“Ne nuk kemi shkatërruar asnjë fshat (vendbanim) që të mos 
ketë pasur paralajmërues (Profet), kujtesë (i kujton atyre 
përfundimin e punëve të këqija). Ne nuk bëmë padrejtësi.“  

“Atë (Kur’ànin) nuk e sollën djajtë.” 

“Atyre as nuk u takon e as nuk kanë mundësi.” 

“Në të vërtetë, ata edhe për të dëgjuar janë të penguar.” 
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Komentimi 

 

Akuzë tjetër për Kur’anin 

 Grupi i ajeteve para këtyre u mbyll me ajetin: “A do të na 
jepet afat?”. Kjo ishte kërkesa që bënë kriminelët kur u erdhi 
dënimi befas dhe e panë veten para rrezikut të asgjësimit. Ata 
kërkuan që dënimi i tyre të shtyhej dhe të ktheheshin në jetën e 
kësaj bote për të kompensuar punët që nuk i kishin bërë. Ajetet që 
janë objekt studimi u përgjigjen atyre me dy mënyra: 

 Mënyra e parë: fjala e të Lartit: “A kërkojnë të shpejtohet 
dënimi Jonë?”. 

 Ky ajet u thotë atyre: Sa e sa herë talleshit e vinit në lojë 
Profetët tuaj dhe u kërkonit atyre që dënimi i befasishëm të binte 
mbi ju sa më shpejt, por kur e patë veten nën grushtin e 
ndëshkimit, kërkuat menjëherë shtyrjen e dënimit për të bërë 
punët që nuk i kishit bërë. Një ditë, ju ato punë i merrnit si lojë për 
t’u eglendisur, kurse ditën tjetër thoni se ato ishin punë serioze. 

 Gjithsesi, rruga e caktuar prej All’llahut është e atillë që Ai 
nuk dënon asnjë popull, derisa kundër tij të plotësohet edhe 
argumenti më i madh. Por kur ky argument plotësohet dhe më 
parë ata i kishin të gjitha mundësitë  për t’u penduar e për t’u 
futur në rrugën e drejtë, por ata as nuk u penduan e as nuk u 
udhëzuan, All’llahu lëshon mbi ta dënimin. Kështu, atyre nuk u 
sjell dobi kërkesa as për shtyrjen e dënimit e as për kthimin në 
jetën e tokës, sepse vendimi i All’llahut është i pakthyeshëm. 
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 Ajetet vijuese njoftojnë: “Si mendon, nëse Ne i lëmë të 
jetojnë vite me radhë dhe pastaj atyre t’u vijë ajo me të cilën 
janë paralajmëruar.”.  

 Supozojmë se atyre do t’u jepej kohë (por kjo nuk është e 
mundur sepse kundër tyre është plotësuar argumenti) dhe se do 
të jetonin edhe për shumë vite në këtë botë. Sërish, ata do të 
zhyteshin në llumin e shkujdesjes e të mashtrimit dhe puna e tyre 
nuk do të ishte gjë tjetër veçse të shijonin kënaqësitë materiale të 
kësaj jete. Vallë, a do t’i kompensonin ata punët që nuk i kishin 
bërë më parë? Kurrë! Mos vallë mendojnë se dhuntitë materiale 
do të ndihmojnë sadopak, që mbi ta të mos bjerë dënimi? A do të 
zgjidhet problemi i tyre, ose a do të ndodhë ndonjë ndryshim në 
përfundimin e tyre?! 

 Kjo mundësi interpretimi është shprehur edhe në ajetet e 
mësipërme. Pra, ata nuk kërkojnë kthimin në jetën e kësaj bote, me 
qëllim që të kthehen në rrugën e All’llahut, ose që të kompensojnë 
punët që kanë lënë pa bërë. Jo! Ata e kërkojnë shtyrjen e dënimit 
për të gëzuar edhe më shumë kënaqësitë e kësaj bote, të cilat 
shumë shpejt do të zhduken; pra të mirat që mendojnë se do t’i 
gëzojnë, nuk u sjellin atyre asnjë dobi, sepse shpejt apo vonë, ata 
do ta lënë patjetër këtë “shtëpi” të përkohshme për të kaluar në 
“shtëpinë” e përhershme, ku do të ballafaqohen me punët e tyre. 

 Shtrohet pyetja: Duke pasur parasysh se All’llahu i 
Lartësuar ka dijeni të plotë për të ardhmen e çdo populli, të çdo 
grupi njerëzish dhe të çdo individi, atëherë përse lind nevoja e 
dhënies kohë?! 

 Veç kësaj, popujt e mëparshëm i përgënjeshtruan Profetët e 
tyre njërin pas tjetrit. Për këtë, All’llahu, i Larti, thotë: “…por 
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shumica e atyre nuk ishin besimtarë”, fjalë që kanë ardhur në 
fundin e tregimeve që flasin për ngjarjet e Profetëve me popujt e 
tyre dhe ku tregohet qartë se shumica e tyre në realitet nuk ishin 
besimtarë. Atëherë, përse duhej që Profetët të vinin si 
paralajmërues dhe si përgëzues?! 

 Kur’ani i përgjigjet kësaj pyetjeje, duke shpjeguar se kjo 
është rruga e caktuar prej All’llahut, ashtu siç e lexojmë në ajetin 
që është objekt studimi: “Ne nuk kemi shkatërruar asnjë fshat 
(vendbanim) që të mos ketë pasur paralajmërues (Profet)”; Ne i 
dërgojmë Profetët tek ata për të plotësuar argumentin kundër 
mohuesve, për t’i këshilluar dhe për t’i zgjuar prej gjumit të 
shkujdesjes; Kur’ani vjen si kujtesë, ashtu siç e lexojmë në fjalën e 
parë të ajetit vijues: “kujtesë”.1 

Pra, konteksti është i tillë:  

Nëse Ne do t’i dënonim ata pa u plotësuar argumenti nëpërmjet 
dërgimit të Profetëve prej All’llahut të Lartësuar, si paralajmërues e 
përgëzues, do të ishte padrejtësi nga ana Jonë, por: “Ne nuk bëmë 
padrejtësi”. Padrejtësi do të ishte nëse do t’i asgjësonim jomizorët, apo 
mizorët, pa u plotësuar argumenti kundër atyre. 

                                                            
1 Interpretuesit e Kur’anit kanë dhënë katër mundësi për interpretimin e fjalës 
“dhikrà” – “këshillë”: 
E para: është kundrinor për kryefjalën “paralajmëruesit” dhe interpretimi i 
lartpërmendur është bërë mbi këtë bazë. 
E dyta: është kundrinor i pakushtëzuar për kryefjalën “paralajmëruesit”, sepse të 
dyja fjalët kanë të njëjtin kuptim, ose ato dallojnë njëra nga tjetra në kuptim.  
E treta: është plotësor që tregon gjendjen për përemrin e kryefjalës 
“paralajmëruesit”. 
E katërta: është kallëzues për një kryefjalë të hequr me vlerësimin (kjo është 
këshillë).  
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 Përmbajtja e këtyre ajeteve është në të vërtetë një shpjegim 
për bazën logjike, të njohur me titull: “E keqja e dënimit pa 
argument”. Një shembull të ngjashëm me këtë ajet e kemi parë 
edhe në ajetin 15 të sures “El Isrà”: “Ne nuk kemi dënuar para se 
të çojmë të Dërguarin.”. 

 Natyrisht, dënimi pa shpjegim të mjaftueshëm është 
vendim shumë i keq. Në të njëjtën kohë është edhe padrejtësi. Por 
All’llahu është i Drejti, i Urti, prandaj kjo gjë është e pamundur, 
ashtu siç shpjegohet në shkencën e bazave, në kapitullin “Baza e 
pafajësisë”, ku thuhet se çdo gjykimi pa u paraqitur argumenti, i 
dilet kundra me anë të kësaj baze ligjore. Për më shumë 
shpjegime, lexo ajetin 57 të sures “El Isrà”. 

 Në vijim, Kur’ani i përgjigjet njërës prej akuzave të rreme të 
armiqve të tij, të cilët thonin se Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka lidhje me ndonjë xhind, i cili 
ia mësonte atij këto ajete. Përballë kësaj akuze të stisur, Kur’ani 
thekson se këto ajete janë të zbritura prej Zotit të botëve. 

 Dhe pastaj menjëherë shton: “Atë (Kur’ànin) nuk e sollën 
djajtë.”. 

 Në vijim, në Kur’an shpjegohet përgjigjja e dhënë ndaj kësaj 
akuze të stisur prej armiqve: “Atyre as nuk u takon”. 

 Pra, përmbajtja e këtij libri madhështor, që bën thirrje për të 
vërtetën, pastërtinë, drejtësinë, devotshmërinë dhe mohimin e çdo 
lloj idhujtarie, tregon qartë se ai nuk është i ngjashëm as me 
mendimet e djajve dhe as me atë ç’ka thonë ata; prej djajve nuk 
del gjë tjetër përveç të keqes dhe ngatërresave, kurse ky libër është 
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i gjithi mirësi e përmirësim. Sa më shumë të shihet në brendinë e 
këtij libri, aq më shumë do të zbulohet edhe origjinaliteti i tij. 

 Përveç kësaj, djajtë s’kanë fuqi për ta sjellë këtë libër: “…e 
as nuk kanë mundësi”. 

 Nëse ata do të kishin fuqi ta sillnin Kur’anin, atëherë të 
gjithë sa ishin në mjedisin ku u zbriti Kur’ani, si fallxhorët që 
pretendonin se kanë lidhje me djajtë, ose më e pakta vetë 
adhuruesit e idhujve, që pretendonin se janë të lidhur me djajtë, 
duhej të bënin një Kur’an të ngjashëm. Por ata nuk patën mundësi 
të bënin diçka të ngjashme me Kur’anin. Vetë pamundësia e tyre 
vërtetoi se Kur’ani qëndron mbi fuqinë e tyre dhe është në nivel 
shumë më të lartë se oratoria dhe se mendimet që kanë ata. 

 Përveç kësaj që u tha, vetë fallxhorët kishin pohuar se pas 
lindjes së Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) ishte ndërprerë lidhja e tyre me djajtë, të cilët u 
sillnin atyre njoftime të qiejve. Për këtë gjendje të idhujtarëve, ajeti 
njofton: “Në të vërtetë, ata edhe për të dëgjuar janë të penguar.”. 

 Ajetet e Kur’anit njoftojnë se djajtë ngjiteshin në qiell dhe 
përgjonin për të dëgjuar ndonjë fjalë që shkëmbenin melekët në 
mes tyre në lidhje me kërkesat. Më pas, ato ç’ka dëgjonin, djajtë 
xhindë ua përcillnin miqve të vet njerëz, por me ardhjen e Profetit 
të Islamit në këtë botë, u ndërpre plotësisht ngjitja e djajve në qiell. 
Për rrjedhojë, u zhduk edhe lidhja e sjelljes së lajmeve mes djajve e 
miqve të tyre, djajve-njerëz.  
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 Këtë punë e dinin edhe vetë adhuruesit e idhujve. Por edhe 
nëse supozojmë se adhuruesit e idhujve nuk kishin dijeni për këtë 
ndërprerje, ata mësuan për të kur filloi zbritja e Kur’anit(1).143F

1 

 Kur’ani e ka bërë argument këtë të vërtetë në ajetet që janë 
objekt studimi. Në këto ajete, Kur’ani hedh poshtë dërdëllitjet e  
armiqve të tij. 

Kur’ani i përgjigjet kësaj akuze të politeistëve me tri rrugë: 

1- Mospërputhja midis përmbajtjes së Kur’anit dhe asaj që 
thonin djajtë. 

 2- Djajtë nuk kanë fuqi për këtë punë. 

 3- Ndalimi i djajve për t’u ngjitur në qiell, që të përgjonin 
fjalët e engjëjve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Për më shumë informacion në lidhje me ndalimin e djajve për t’u ngjitur në 
qiell e për të dëgjuar, lexo në vëll. 1, f. 217 të “Sijreh” të Ibni Hishàmit. 
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Ajetet: 213 - 220 

 

َع َََ�  َِ ِ  تَۡدُع  َّ َِِن � ََ َ�َتُكوَن  ََ ََ  إَِ� ًها َءا ِ� ّٖ ََ َُ
ۡ َ�تََك ٢ �ر َِ َۡ َع ِٖ ن

َ
  َوأ

 ََ ِ َ ََ ۡق
َ
�ۡ� ٢  ُۡ فِ َۡ ِن َو� ََ ِ َك  َجَناَحَك ر ََ َِِن �ّ�َب   ََ ِِنِ ۡؤ َُ ۡ  َعَصۡوَك ََِِنۡ  ٢ �ر

لُوَن  ََ َۡ ا َ� َّ  إِّ�ِ بََِٓيء  ّمِ
ٖۡ ۡ َ�َ ٢َ�ُق َّ زَِزِ   َوتََو ََ َِّحيمِ  �ۡل ِي ٢ �ر َّ ٮ َك � ََ  يَ

ََ َ�ُقوُم  ۥ ٢ �لّ� ِجِدينَ   َوَ�َقّلَبَك ِ� ٢ِح ُُ َو إِنّ َُ َِيعُ   لِيمُ  �رّس ََ   ٢ �ۡل

 

“Mos iu lut ndonjë zoti tjetër përveç All’llahut, ndryshe do të 
jesh prej të dënuarve!” 

“Dhe tërhiqi vërejtje fisit tënd më të afërt!” 

“Sillu butë me besimtarët që të ndjekin ty!” 

“Nëse ata të kundërshtojnë, ti thuaj: Unë nuk mbaj përgjegjësi 
për punët që ju bëni.” 

“Dhe mbështetu në të Gjithëpushtetshmin, Mëshirëplotin.” 

“I Cili të sheh ty kur qëndron më këmbë.” 

“Edhe kur ti bie në sexhde.” 

 “Me të vërtetë, Ai është Dëgjuesi, i Gjithëdituri.” 
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Komentimi 

 

Tërhiqi vërejtjen fisit tënd më të afërt! 

 Në ajetet që janë objekt studimi, All’llahu i Lartësuar i 
shpjegon Profetit të Tij programin dhe planin që ai duhet të 
zbatojë në përballjen me adhuruesit e idhujve. 

 Në radhë të parë, All’llahu i bën thirrje Profetit (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për besim të 
plotë, se All’llahu është Zoti Një dhe i Vetëm (Teuhid). Ky besim 
është baza e të gjitha thirrjeve që kanë bërë Profetët. All’llahu, i 
Larti, i Gjithëpushtetshmi, të Cilit nuk i mungon asgjë dhe që s’ka 
nevojë për asgjë, e urdhëron me këto fjalë: “Mos iu lut ndonjë 
zoti tjetër përveç All’llahut, ndryshe do të jesh prej të 
dënuarve!”. 

 Nuk ka dyshim se Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk mund të bënte thirrje tjetër 
përveç besimit në All’llahun, Zotin Një e të Vetëm, madje as që 
mund të përfytyrohej ndonjë devijim nga ana e tij prej kësaj baze. 
Por rëndësia e kësaj çështjeje, kërkonte që personalisht Profetit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) t’i 
flitej në vetën e dytë, si bashkëbisedues i drejtpërdrejtë, me qëllim 
që të tjerët të mësonin qëndrimin e tyre, sepse ndërtimi i të tjerëve 
fillon me ndërtimin e personalitetit të vetë Profetit. 
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 Në vijim, All’llahu e urdhëron Profetin e Vet të kalojë në 
një etapë tjetër, të përfshihet në një fushë më të gjerë në thirrjen e 
tij, duke i thënë: “Dhe tërhiqi vërejtje fisit tënd më të afërt.”.1 

 Që të arrihet në një program ndryshues revolucionar, duhet 
filluar me ata që janë më të afërm dhe me gjërat më të vogla. Nuk 
mund të ishte më bukur që Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ta fillonte thirrjen e tij me 
njerëzit më të afërt, me njerëzit të tij të gjakut, sepse ata e njihnin 
mirë jetën e tij të pastër më shumë se kushdo tjetër. Gjithashtu, 
edhe lidhjet e afërsisë kërkonin vetvetiu që ata e kishin detyrë të 
dëgjonin me vemendje fjalën e tij më shumë se të tjerët. Ata nuk 
mund të kishin ndaj tij zili, urrejtje, apo armiqësi. 

 Përveç kësaj, kjo punë tregon se Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk i bënte lajka 
askujt dhe nuk bënte pazare me asnjë, që të përjashtonte të afërmit 
e tij adhurues idhujsh dhe të mos u bënte edhe atyre thirrje që të 
besonin në All’llahun, Zotin Një e të Vetëm, ose që ata të 
mbeteshin jashtë thirrjes së tij për udhëzim në rrugën e vërtetë.  

 Kur i zbriti ky ajet, Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) bëri atë për të cilën urdhërohej.  

 Etapa e tretë: urdhri e porosia e All’llahut për Profetin 
shtrihen në një rrafsh më të gjerë. All’llahu e urdhëron 
drejtpërdrejt Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 

                                                            
1  Fjala “ashijreten” në rrënjën e saj “ashreten” shpreh numrin dhjetë. Numri 
dhjetë është numër i plotë dhe nga ky këndvështrim, kur të afërmit e njeriut 
janë dhjetë vetë, atëherë ata emërtohen me fjalën “ashijreten”; ka të ngjarë që 
edhe fjala e arabishtes “muàshreh” – “marrëdhënie e ndërsjellë” të jetë marrë prej 
këtij kuptimi, domethënë: njerëzit bëhen një grup i plotë. 
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mbi familjen e tij!), që të trajtojë me butësi e dashamirësi besimtarët 
që janë me të. Për këtë, ajeti njofton: “Sillu butë me besimtarët që 
të ndjekin ty.”. 

 Kjo shprehje elokuente dhe e rrallë në llojin e saj, është 
metaforë për kryeultësinë e mbushur me dashuri e butësi; është 
sikurse shembulli i shpendëve, të cilët nga dashuria që kanë për 
zogjtë e tyre të vegjël, i hapin krahët dhe i mbulojnë ata për t’i 
ruajtur e për t’i mbrojtur prej rreziqeve të mundshme. I tillë është 
edhe urdhri për Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!). Ai urdhërohet të sillej me kryeultësi e me 
dashuri ndaj besimtarëve të sinqertë. 

 Kjo shprehje brilante ka edhe një kuptim instinktiv, që 
shpjegon hollësi të ndryshme në lidhje me dashurinë në mesin e 
besimtarëve, dashuri që mund të kuptohet edhe vetëm me një 
vështrim të vogël.  

 Kjo fjali në brendinë e saj, pas përmendjes së 
paralajmërimit e tërheqjes së vërejtjes, zbulon të vërtetën 
kur’anore që thotë: kur mbështetja mbi ashpërsinë është e 
domosdoshme me qëllim edukimin e njerëzve, menjëherë vjen 
urdhri për mbështetje në dashurinë, dashamirësinë dhe butësinë, 
me qëllim që të dyja rrugët të japin modelin e përshtatshëm. 

 Më pas vjen etapa e katërt: armiqtë nuk e pranuan thirrjen 
tënde dhe e kundërshtuan urdhrin tënd, megjithatë ti mos u 
brengos: “Nëse ata të kundërshtojnë, ti thuaj: unë nuk mbaj 
përgjegjësi për punët që ju bëni”; kështu, edhe ata mësojnë 
qëndrimin tënd ndaj tyre.  
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 Në fjalën e ajetit “asauke” – “ata të kundërshtojnë ty” 
përemri “ata”, që është në brendinë e kësaj foljeje, i referohet të 
afërmve të Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!); pra, nëse ata nuk e pranojnë thirrjen për t’u 
udhëzuar në rrugën e vërtetë dhe vazhdojnë në adhurimin e 
idhujve e në kokëfortësinë e tyre, atëherë ke detyrë t’u shpjegosh 
qëndrimin tënd ndaj tyre. Ky parashikim i shprehur në Kur’an 
ndodhi me të vërtetë, ashtu siç do ta shohim në studimet e 
ardhshme, kur të gjithë të afërmit e tij refuzuan të pranojnë 
thirrjen e Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), me përjashtim të Aliut. Disa prej të afërmve 
heshtën, disa të tjerë e shprehën hapur kundërshtimin e tyre, 
madje edhe duke u tallur e duke e vënë në lojë. 

 Më në fund, urdhri hyjnor i pestë për Profetin (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) erdhi për të 
plotësuar programet e tij të mëparshme: “Dhe mbështetu në të 
Gjithëpushtetshmin, Mëshirëplotin.”. Mos lër asnjë shteg për 
kokëfortësinë e tyre, që të ndikojë në vendosmërinë tënde dhe të 
dobësohet vullneti yt për shkak se ke pak përkrahës. Ti nuk je 
vetëm. Mbështetësi e Strehuesi yt është All’llahu, i Gjithëfuqishmi, 
i Gjithëpushtetshmi, i Cili nuk mund të mposhtet. Ai është 
Mëshirëploti dhe mëshira e Tij është e pakufishme. 

 Ndihmësi yt është All’llahu, cilësitë e të Cilit ti i dëgjove në 
tregimet e profetëve.  

 Ndihmësi yt është All’llahu, i Cili me fuqinë e Tij mposhti 
tiraninë e mizorinë e Faraonit, mendjemadhësinë dhe egërsinë e 
Nemrudit, kryengritjen e popullit të Nuhut, egoizmin e popullit të 
Hudit dhe ndjekësit e pasioneve të ulëta të popullit të Lutit. Ai i 
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shpëtoi Profetët e të dërguarit e Tij, edhe pse ata ishin pakicë, Ai i 
përfshiu ata me mëshirën e Tij të madhe. 

 Ky është All’llahu: “I Cili të sheh ty kur qëndron më 
këmbë. Edhe kur ti bie në sexhde.”. 

 Sepse: “Me të vërtetë, Ai është Dëgjuesi, i Gjithëdituri.”. 

 Këto ajete përmendin tri cilësi të tjera të All’llahut, pas 
cilësimit të Tij si i Gjithëpushtetshmi e Mëshirëploti. Çdonjëra prej 
këtyre cilësive i jep shpresë Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ia forcon vendosmërinë për 
të vazhduar në rrugën e tij. All’llahu i sheh përpjekjet e tij dhe të 
ndjekësve të tij, lëvizjet që ai bën; Ai e sheh edhe në kohën e 
pushimit e të qetësisë. All’llahu e sheh atë kur qëndron më këmbë, 
kur përkulet (bën rukunë) e kur bën sexhde gjatë faljes së namazit. 

 Është All’llahu, Ai që e dëgjon zërin e tij. 

 Është All’llahu, Ai që ka dijeni për nevojat e kërkesat e tij. 

 Prandaj, është e natyrshme mbështetja vetëm në këtë Zot 
dhe kërkimi i strehimit vetëm prej Tij.  
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Dy hulumtime 

 

1- Komenti i frazës: “Edhe kur ti bie në sexhde” 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka thënie të 
ndryshme në lidhje me kuptimin e fjalës së të Lartit: “I Cili të 
sheh ty kur qëndron në këmbë. Edhe kur ti bie në sexhde.”. 

 Fjalët e ajetit tregojnë atë që thamë më sipër: All’llahu të 
sheh kur ti qëndron në këmbë, i sheh lëvizjet që ti bën në mesin e 
atyre që janë në sexhde. Interpretuesit e Kur’anit kanë thënë se 
fraza “qëndron në këmbë” mund të jetë qëndrimi yt në këmbë 
gjatë faljes së namazit, ose qëndrimi yt në këmbë për adhurim kur 
zgjohesh prej gjumit, ose qëndrimi yt në këmbë kur fal namaz 
vetëm, sepse fraza: “I Cili të sheh ty kur qëndron më këmbë. 
Edhe kur ti bie në sexhde”, do të thotë: Ai të sheh kur ti bie në 
sexhde në mesin e atyre që bëjnë sexhde. Këtu qëllimi është për 
faljen e namazit me xhemat.  

 Fjala e ajetit “tekal’lubeke” ka kuptimin e lëvizjes prej një 
pozicioni në një tjetër, ose të kalimit prej një gjendjeje në një 
gjendje tjetër. Në radhë të parë, kjo shprehje tregon sexhden e 
Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!), kur ai ishte së bashku me ata që falnin namaz me të, ose 
lëvizjen e tij në mesin e shokëve që ishin duke kryer adhurim. Ai i 
ndiqte ata në adhurimin që bënin dhe lutej për ta. 

 Në tërësi, kjo shprehje tregon se për All’llahun nuk mbetet 
asgjë e fshehtë prej gjendjeve të njeriut, qofshin ato personale apo 
punët që i bën së bashku me besimtarët e tjerë, për të zgjidhur 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

379 

problemet e njerëzve e për të përhapur të vërtetën. Është e 
rëndësishme të theksohet se punët për të cilat flet ky ajet kanë 
ardhur me foljen e kohës së tashme (të vazhdueshme), domethënë 
kanë kuptimin e gjendjes së tanishme dhe të ardhshme. 

Në lidhje me kuptimin e ajetit që është objekt studimi, janë 
dhënë edhe dy interpretime të tjera, por të dyja ato përputhen me 
atë ç’ka tregojnë fjalët e tij dhe ndodhen në brendinë e vetë ajetit. 

 Sipas interpretimit të parë, qëllimi me këtë ajet është shikimi 
që Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 
e tij!) hidhte mbi ata që falnin namaz prapa tij, kur ata ishin në 
këmbë dhe kur bënin sexhde. Ashtu siç i shihte ata që kishte 
përpara, ai bënte të njëjtën gjë edhe me ata që ishin mbrapa tij. 
Këtë fakt e lexojmë në një hadith, ku Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Mos u 
ngrini e as mos u ulni para se të ngrihem e të ulem unë, sepse unë u 
shikoj kur ju kam përpara, ashtu edhe kur ju jeni mbrapa meje!”.145F

1 Pasi i 
ka thënë këto fjalë, Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!) ka lexuar ajetin e lartpërmendur.   

 Sipas interpretimit të dytë, qëllimi me këtë ajet është ardhja e 
Profetëve prej shtyllës kurrizore të njëri-tjetrit, qysh prej Ademit e 
deri te babai i tij, Abdullahu. Të gjithë ata kanë qenë nën shikimin 
e All’llahut, domethënë qysh nga kalimi i spermatozoidit tënd të 
bekuar prej një Profeti që ka bërë sexhde në një person tjetër që ka 
bërë sexhde. Për këtë, All’llahu ka dijeni të plotë. 

 Në tefsirin e Ali bin Ibrahimit, ka ardhur një transmetim 
prej Imam Bàkirit në lidhje me interpretimin e ajetit: “Edhe kur ti 

                                                            
1 Tefsiri “Mexhmaul’Bejàn”,vëll. 7, f. 207, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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bie në sexhde”, për të cilin ai ka thënë: “në shtyllën kurrizore të 
Profetëve (Paqja dhe shpëtimi i All’llahut qofshin mbi ta!”).1 

 Në sqarim të kësaj fjalie, në tefsirin “Mexhmaul Bejan”, prej 
dy Imamëve Bàkir dhe Sàdik lexojmë transmetimin vijues: “...Në 
shtyllën kurrizore të Profetëve, Profet pas Profeti, derisa e nxorri atë prej 
shtyllës kurrizore të babait të tij me rrugë martese ligjore dhe jo me rrugë 
kontakti joligjor, qysh prej Ademit.”.2 

 Pavarësisht nga ajetet që janë objekt studimi dhe nga 
interpretimet që u janë bërë atyre, argumente të shumta tregojnë 
se babai i Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) si dhe gjyshërit e tij, nuk kanë qenë kurrë prej atyre 
që i kanë vënë All’llahut shok në adhurim (mushrikë). Të gjithë ata 
kanë lindur në një mjedis të pastër prej idhujtarisë dhe ndyrësive.  

*Për më shumë shpjegime, lexo komentin e ajetit 74 të sures “El 
En’àm” të këtij tefsiri, por duhet pasur parasysh se interpretimet e 
lartpërmendura janë nxjerrë nga brendia e këtij ajeti. 

 

2- Tërheqja e vërejtjes ndaj të afërmve 

 Në përputhje me atë që thuhet në historitë islame, mësojmë 
se në vitin e tretë të misionit të tij, Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u urdhërua t’u bënte 
thirrje të afërmve të tij që ta përqafonin Islamin, pasi deri në atë 
kohë thirrja e tij kishte qenë e fshehtë dhe ata që e kishin pranuar 
fenë, ishin vetëm një numër i vogël. Kur zbriti ajeti: “Dhe tërhiqi 

                                                            
1 Tefsiri “Nuruth Thakalejn”, vëll. 4, f. 69. 
2 Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 207, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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vërejtje fisit tënd më të afërt” si dhe ajeti 94 i sures “El Hixhr”: 
“Shpalle hapur atë që je urdhëruar dhe largohu prej 
idhujtarëve!”, Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) u urdhërua që thirrjen ta bënte haptazi, duke 
filluar me familjen dhe të afërmit e vet. 148F

1 

 Mënyra se si ua kumtoi Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të afërmve të tij thirrjen dhe se 
si ua tërhoqi atyre vërejtjen, përmendet kështu: Ai ftoi për gosti në 
shtëpinë e xhaxhait të tij, Ebu Talibit, afërsisht dyzet burra nga të 
afërmit e fisit të tij. Ndër të ftuarit ishin edhe disa prej 
xhaxhallarëve të Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!), si Ebu Talibi, Hamzai, Ebu Lehebi dhe 
Ab’basi. Pasi mbaruan gostinë, Profeti deshi të plotësonte detyrën 
me të cilën ishte ngarkuar, por në atë çast foli Ebu Lehebi, që me 
fjalët e tij e hodhi poshtë fjalën e Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Për këtë, Profeti i ftoi 
ata edhe ditën tjetër. 

 Pas gostisë, Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!) iu drejtua të pranishmëve me këto fjalë: “O 
bij të Abdul Mut’talibit! Betohem në All’llahun se nuk njoh ndonjë të ri 
prej arabëve, që t’i ketë ardhur popullit të vet me ndonjë gjë më të mirë 
sesa kjo që unë kam sjellë te ju. Ajo është e mirë në këtë botë dhe e mirë në 
Botën Tjetër; All’llahu më ka urdhëruar t’ju bëj thirrje që të besoni në 
All’llahun, Zotin Një e të Vetëm. Ai që do të më ndihmojë mua në këtë 
mision, do të jetë vëllai dhe mbrojtësi im. Pas meje, ai do të jetë zëvendësi 
im ndër ju.”. Të pranishmit nuk iu përgjigjën thirrjes së tij, me 
përjashtim të Aliut, i cili ishte më i riu në moshë ndër ta. Ai u ngrit 

                                                            
1 Shih “Es Sijreh” të Ibni Hishàmit, vëll. 1, f. 28. 
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e tha: “O Profet i All’llahut, unë do të jem ndihmësi yt.”. Profeti (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e përqafoi 
dhe tha: “Ky është vëllai im, ky është mbrojtësi im dhe ky do të jetë 
zëvendësi im ndër ju. Pra, dëgjojeni dhe bindjuni këtij.”. Të ftuarit u 
ngritën në këmbë duke qeshur dhe iu drejtuan Ebu Talibit me 
këto fjalë: “Në të vërtetë, ai të urdhëroi të dëgjosh djalin tënd dhe t’i 
bindesh atij.”.1 

 Këtë hadith e kanë cituar shumë autorë të librave të 
hadithit prej Ehli Synetit, si Ibni Xherijr Et Taberij’ji, Ibni Ebù 
Khàtemi, Ibni Merdevij’jeh, Ebù Neijmi, El Bejhekij’ji dhe Eth 
Tha'lebij’ji. Gjithashtu, atë e ka cituar Ibnul Ethijr në pjesën e dytë 
të librit të tij “El Kàmil”, Ebul Fidau në pjesën e tretë të historisë së 
tij, si dhe një grup autorësh të tjerë.2 

 Ky hadith na e bën të qartë se Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte i vetëm. Në të 
tregohet se si iu përgjigjën të pranishmit thirrjes së tij me tallje dhe 
se si përkrah tij qëndroi vetëm Aliu. 

 Në një hadith tjetër lexojmë se Profeti (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u bëri thirrje 
kurejshëve një e nga një, madje edhe i kërcënoi me zjarrin, duke iu 
drejtuar atyre me lutje: “O bij të Ka'bit, shpëtojeni veten tuaj prej 
zjarrit.”. 

                                                            
1 “El Muràxheàt”, f. 130. 
2  Për më shumë shpjegime, shih librin “El Muràxheàt, f. 130 dhe në librin 
“Ihkàkul Hak’k”, vëll. 4, f. 62. 
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 Herë të tjera, ai u drejtohej fiseve Benij Abdi Shems, Benij 
Abdul Mut’talib dhe Benij Hàshim me këto fjalë: “Shpëtojeni veten 
tuaj prej zjarrit151F

1, sepse unë s’kam fuqi t’ju mbroj nëse ju mohoni!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Tefsiri i Kurtubij’jit, vëll. 7, f. 48-59, fundi i ajetit që është objekt studimi me 
disa shkurtime. 
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Ajetet: 221 - 227 

 

ُل  ن َ�َ�ّ َِ نَّبُِئُ�ۡم َ�َ  
ُ
َ ٖۡ ََ   َُ َ� ِط َّ ُل  ٢ �ر �ِي�  َ�َ�ّ

َ
َّاك  أ
َ
ِ أ
ّ ُُ   َ�َ ٢  

عَ يُۡلُقوَن  َۡ بُوَن �رّس ِٖ ۡم َ�  َُ ُ ََ �ۡ
َ
آءُ  ٢ َوأ ََ ََ َّ ُهُم َو�ر َُ رَمۡ  ٢ �ۡلَغاوُۥنَ  يَّتبِ

َ
َ ََ  تَ

وَن  َُ ِ َواد  يَِهي
ّ ُُ ُهۡم ِ�  ّٗ

َ
لُوَن ٢َ ََ ۡف ََ ا َ�  َِ ُقورُوَن  ََ ُهۡم  ّٗ

َ
ِينَ  إِّ�  ٢  َوَ َّ � 

َِلُواْ  ُنواْ وََع َِ َّ لَِ� تِ َءا واْ �ل َُ َ  َوَذَك َّ ْ  َكثِٗ�� وَ � وا ْۗ �نَتَ�ُ وا َُ ا ُظلِ َِ ِد  َۡ ِِۢن َ�  
لَُم  َۡ ِينَ وََسَي َّ ب  يَنَقلُِبوَن �

نَقلَ ُِ ّي 
َ
ٓواْ أ َُ   ٢ َظلَ

 

“A t’u tregoj se kujt i vijnë djajtë?” 

“Ata i vijnë çdo gënjeshtari mëkatar.” 

“Ata hedhin ç’ka dëgjojnë dhe shumica e tyre gënjejnë.” 

“Dhe poetët i ndjekin të humburit.” 

“A nuk e sheh se ata (poetët) hidhen në çdo anë?” 

“Ata flasin për punë që nuk i bëjnë.” 

“Me përjashtim të atyre që besuan, bënë punë të mira, 
All’llahun e përmendin shumë dhe që u ndihmuan pasi u ishte 
bërë padrejtësi; ata që bënë padrejtësi shumë shpejt do ta 
mësojnë se ç’përfundim do të kenë.” 

 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

385 

Komentimi 

 

Profeti nuk është poet 

 Ajetet që janë objekt studimi janë ajetet e fundit të sures 
“Esh Shu’arà”. Këto ajete u japin përgjigje për herë të dytë 
akuzave që bënin armiqtë kundër të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Me një gjuhë të qartë 
e shumë retorike, Kur’ani Famëlartë i përgjigjet akuzës së atyre që 
thonin se ky Libër është prej fjalëve që hedhin djajtë: “A t’u tregoj 
se kujt i vijnë djajtë? Ata i vijnë çdo gënjeshtari mëkatar” - ata u 
vijnë gënjeshtarëve mëkatarë dhe djajtë hedhin tek ata jo vetëm 
fjalët që dëgjojnë, por mbi ato shtojnë edhe shumë gënjeshtra, 
ashtu siç e lexojmë në ajetin vijues: “Ata hedhin ç’ka dëgjojnë 
dhe shumica e tyre gënjejnë.”.152F

1 

Në të vërtetë, ato që hedhin djajtë janë shenja të qarta që 
mund të njihen nga karakteristikat e tyre. Djalli është një qenie që 
shkakton mundim, është qenie shkatërruese dhe hedh vetëm 
ngatërresa dhe shkatërrim, kurse ndjekësit e tij janë gënjeshtarët 
kriminelë. Në këto punë s’ka asgjë që të jetë në përputhje me 
Kur’anin dhe me kumtuesin e tij; pra në ato që hedh djalli s’ka 
asgjë të ngjashme me Kur’anin e me fjalët e kumtuesit të tij. 

                                                            
1  Fjala e ajetit “ef’fàk”, në rrënjën e saj “el’ifku” ka kuptimin e gënjeshtrës së 
madhe. Për rrjedhojë, fjala e ajetit “ef’fàk” do të thotë gënjeshtar i madh, që 
gënjen shumë; kurse fjala e ajetit: “ethijmin”, në rrënjën e saj “ithmun” do të 
thotë: punë që e vonon shpërblimin për punëbërësin. Zakonisht kjo përdoret 
për fajin dhe nga ky kuptim, fajtori është edhe mëkatar. 
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 Njerëzit e asaj kohe e të atij mjedisi e njihnin mirë Profetin 
Muhammed (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), i njihnin mirë sjelljet e tij, rrugën e jetës që ai kishte 
përshkuar, besnikërinë e tij dhe të mirat që ai bënte në të gjitha 
fushat. Veç kësaj, ata e shihnin se përmbajtja e Kur’anit nuk kishte 
gjë tjetër veç drejtësisë, të vërtetës dhe përmirësimit, e megjithatë 
ata lëshonin akuzën se ai libër ishte prej fjalëve që hidhnin djajtë. 

 Qëllimi me frazën e ajetit “ef’fàkin ethijmin” është që të 
tregojë se falltari kishte lidhje me djajtë. Herë pas here, djajtë 
ngjiteshin në lartësi të qiellit për të dëgjuar bisedat e engjëjve dhe, 
pasi e përzienin atë ç’ka dëgjonin me gënjeshtra e me fjalë boshe 
që i stisnin vetë ata, shkonin e ua hidhnin falltarëve, të cilët nga 
ana e tyre shtonin gënjeshtra të tjera mbi ato që i kishin hedhur 
djajtë dhe pastaj këto gënjeshtra të shtuara njëra mbi tjetrën i 
përhapnin ndër njerëzit.  

 Pas zbritjes së Shpalljes, djajtë u ndaluan të ngjiteshin në 
qiell, ku rrinin në përgjim të fjalëve të engjëjve. Pas këtij ndalimi, 
ata u hidhnin falltarëve vetëm gënjeshtra e thashetheme. 

 Pra, si mund të krahasohet përmbajtja e Kur’anit me 
gënjeshtrat që qarkullonin djajtë me gojën e falltarëve? Si mund të 
krahasohet Profeti i drejtë e besnik me falltarët mëkatarë e 
shpifës? 

 Edhe në lidhje me frazën e ajetit “julkùnes’sem’a”- “Ata e 
hedhin dëgjimin”, në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka 
interpretime të ndryshme, prej të cilave përmendim: 

 a) Përemri që ndodhet në brendinë e foljes “julkùne”- 
“hedhin, ata hedhin” - “ata” u referohet djajve, kurse fjala e ajetit 
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“es’sem’a” – “dëgjimin” është në kuptimin e fjalëve që ata dëgjojnë; 
pra djajtë, ato që dëgjojnë, i hedhin te miqtë e tyre, shumica e të 
cilëve janë gënjeshtarë dhe si të tillë, ata shtojnë edhe gënjeshtra të 
tjera mbi ato që hedhin djajtë. 

 b) Përemri “ata”, që ndodhet në brendinë e foljes, u 
referohet gënjeshtrave, sepse ata përhapnin në masën e njerëzve 
gënjeshtrat që dëgjonin prej djajve. Duhet theksuar se interpretimi 
i parë është më i sakti.153F

1 

Në ajetin e katërt të grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
Kur’ani i kthen përgjigje një akuze tjetër që mohuesit lëshonin 
kundër Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!). Ata thonin se ai është poet. Këtë akuzë të mohuesve 
e lexojmë edhe në ajetin 5 të sures “El Enbijà”: “Ai është poet.”. 
Shpesh, atë e etiketonin si “poeti i çmendur”, ashtu siç ka ardhur 
në ajetin 36 të sures “Es Sàffàt”: “Dhe thonin: A do të heqim dorë 
prej zotave tanë për një poet të çmendur?”. 

Kur’ani u përgjigjet atyre me një logjikë të fuqishme, me një 
gjuhë të qartë e të lartë dhe u thotë prerazi se programi i Profetit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 
është krejtësisht i ndryshëm nga rruga që ndjekin poetët, të cilët 
veprojnë në një botë iluzionesh. Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) vepron mbi një tokë konkrete 
dhe mbi ngjarje të vërteta. Ai flet për sistemimin e botës së njeriut. 

                                                            
1  Në të vërtetë, fjala e ajetit “julkùne” edhe në ajete të tjera ku ka ardhur, ka 
kuptimin e përcjelljes së lajmeve e të kërkesave, ashtu siç ka ardhur në ajetin 53  
të sures “El Haxhxh”: “Për të bërë atë që hedh djalli sprovë për ata, në zemrat 
e të cilëve ka sëmundje.”. Njëkohësisht, edhe fraza e ajetit që është objekt 
studimi: “dhe shumica e tyre gënjejnë” - është simetrike me djajtë. Në të 
vërtetë, shpifësit gënjejnë më shumë se të tjerët. 
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 Poetët punojnë për të siguruar jetesën, për të plotësuar 
kënaqësitë dhe qejfet (e tillë ishte gjendja e poetëve të asaj kohe në 
rajonin e Hixhazit, e cila pasqyrohet qartë në poezitë e tyre). 

 Prandaj, ata që i ndjekin poetët janë prej atyre që kanë 
humbur udhëzimin për në rrugën e drejtë, ashtu siç e lexojmë në 
ajetin vijues: “Dhe poetët i ndjekin të humburit.”. 

 Pas frazës së lartpërmendur, Kur’ani shton: “A nuk e sheh 
se ata (poetët) hidhen në çdo anë?”.1 

 Poetët janë të zhytur në ëndrra, në iluzionet e fantazinë e 
tyre patetike, aq sa nga kujdesi për të ruajtur metrikën e vargjeve, 
hidhen sa në njërën anë në tjetrën dhe ecin pa pasur asnjë objektiv. 

 Në të shumtën e herëve, poetët nuk janë prej atyre që 
logjikojnë dhe që nxjerrin konkluzione. Vjershat u vlojnë së 
bashku me ndjenjat e me talentet e tyre dhe këto ndjenja bëjnë që 
ata të kalojnë prej një ane në një tjetër. 

 Kur poetët mbeten të kënaqur me një person, e lavdërojnë 
dhe e ngrejnë atë, edhe pse në të vërtetë, ai ndodhet shumë 
poshtë, së bashku me të tjerë; poetët e veshin atë me rrobën e 
bukur të melekut, ndonëse ai është djall i mallkuar. 

 Në të kundërt, kur poetët zemërohen me ndonjë person, e 
tallin atë dhe me poezitë e tyre satirike e ulin në fundin më të 
thellë, ndonëse ai mund të jetë një njeri shumë i mirë. 

 Si mundet që Kur’ani, i cili njofton për gjëra kaq të 
hollësishme, të jetë i ngjashëm me fjalët poetike e me mendimet e 
                                                            
1 Fjala e ajetit “jehijmùne” është folje e kohës së tashme (të vazhdueshme) dhe në 
rrënjën e saj “el hijàm” do të thotë: “ecje pa qëllim”. 
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poetëve, sidomos të poetëve të asaj kohe, vargjet e të cilëve nuk 
tregonin gjë tjetër veç lavdërimeve që ata thurnin për verën, 
bukurinë, dashurinë, apo me poezitë ku lavdëronin tributë e tyre 
dhe satirizonin armiqtë?! 

 Zakonisht, poetët janë njerëz të fjalëve të masave pa heronj 
e pa luftë, ashtu siç janë të gjithë ata që kanë vetëm fjalë dhe jo 
punë. Prandaj, ajeti vijues thotë për poetët: “Ata flasin për punë 
që nuk i bëjnë.”. 

 Kurse Profeti i ndershëm e bujar ishte njeri i punës. Madje, 
vendosmërinë në punë dhe qëndrimin e tij të drejtë e pohonin 
edhe vetë armiqtë e tij. Pra, si mund të krahasohet poeti me 
Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 
tij!)?! 

 Bazuar në cilësitë me të cilat i ka përmendur Kur’ani 
poetët, mund të thuhet se ata përshkruhen me tri shenja dalluese: 

 E para: poetët i ndjekin të humburit, domethënë i ndjekin 
ata që janë në rrugën e humbjes; ata i largohen realitetit dhe gjejnë 
strehim te iluzionet dhe fantazitë. 

 E dyta: poetët janë njerëz që nuk kanë një qëllim të caktuar, 
që i ndryshojnë mendimet dhe që bien nën ndikimin e ndjenjave. 

 E treta: poetët flasin për punë që nuk i bëjnë; ata nuk e vënë 
në zbatim fjalën e tyre, edhe pse kështu veprojnë kundra vetes. 

 Asnjëra prej këtyre cilësive të poetëve nuk gjendej te Profeti 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 
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 Por edhe në radhët e poetëve kishte njerëz të sinqertë, 
njerëz me objektiv të caktuar, të punës dhe jo të fjalëve, burra që 
bënin thirrje për të vërtetën e për të drejtën. Ndonëse në atë kohë 
ishin të pakët, Kur’ani në asnjë rast nuk ua humb të drejtën këtyre 
poetëve besimtarë e të sinqertë, prandaj i veçon ata prej të tjerëve. 
Kështu, për këtë kategori poetësh, në Kur’an thuhet: “Me 
përjashtim të atyre që besuan dhe bënë punë të mira.”. 

 Këta të përveçuar prej masës së poetëve, nuk kishin për 
qëllim vetëm poezinë, por me anë të saj, ata kishin qëllime hyjnore 
dhe humane. Ata nuk tralliseshin pas poezive e të linin pas dore 
përmendjen e All’llahut. Jo! Ata ishin ashtu siç i përshkruan 
Kur’ani: “All’llahun e përmendin shumë.”. 

Me poezitë e tyre, poetë të tillë u kujtojnë njerëzve 
All’llahun. Kur u bëhej padrejtësi, poezia e tyre ishte një fitore për 
të drejtën, ashtu siç njofton ajeti: “…dhe që u ndihmuan pasi u 
ishte bërë padrejtësi”. 

 Kur satirizonin ndonjë grup, ata e bënin këtë për hir të së 
drejtës, për të mbrojtur të vërtetën.  

 Ja kështu, Kur’ani na shpjegon katër cilësi të poetëve që 
kanë një objektiv të caktuar. Këto cilësi janë: besimi, puna e mirë, 
përmendja e shumtë e All’llahut dhe triumfi në të drejtën. 

 Pjesa më e madhe e ajeteve të kësaj sureje është për të 
kënaqur dhe për të inkurajuar zemrën e Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) si dhe për të edukuar 
atë dhe besimtarët e pakët në atë kohë. Shumë ajete të kësaj sureje 
e mbrojnë Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) ndaj akuzave të padrejta që lëshonin armiqtë 
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kundër tij.  Kjo sure mbyllet me një fjali me kuptime të shumta. Në 
të bëhet një kërcënim për ata armiq të betuar, ku thuhet: “Ata që 
bënë padrejtësi shumë shpejt do ta mësojnë se ç’përfundim do 
të kenë.”. 

 Pavarësisht se disa interpretues të Kur’anit kanë dashur ta 
reduktojnë këtë përfundim të hidhur të mizorëve me dënimin e 
tyre të përhershëm në zjarrin e Xhehennemit, në të vërtetë s’ka 
asnjë argument që ta vërtetojë këtë gjë. Megjithatë, reduktimi i 
dënimit mund të përmblidhet në disfatat e njëpasnjëshme që 
pësuan armiqtë në betejat kundër myslimanëve, siç ishte disfata e 
tyre në betejën e Bedrit etj. Gjithashtu, reduktimi i kuptimit të 
dënimit për të cilin ata janë shprehur, mund të ketë lidhje me 
dobësimin dhe poshtërimin që mizorët pësuan në këtë botë. Por 
kuptimi i këtij ajeti është përgjithësues, prandaj përfshin edhe 
përfundimin e tyre në zjarrin e Xhehennemit. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Përse e akuzonin Profetin për poet? 

 Njëra prej akuzave që ata lëshonin kundër Profetit (Paqja 
dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte 
poezia. Ata thonin se Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte poet. Ajetet që janë objekt 
studimi ishin përgjigje edhe kundër kësaj akuze. 
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 Armiqtë e dinin mirë se Kur’ani nuk përngjasonte në asgjë 
me poezinë, as në formë e as në përmbajtje. Vargjet e poezisë janë 
të kushtëzuara, por nuk ndodh kështu me Kur’anin. Në poezi ka 
fantazi, iluzione të shumta dhe flirtime, kurse në Kur’an nuk ka të 
tilla gjëra. 

 Kur armiqtë e panë ndikimin e madh të Kur’anit në 
mendimet dhe në zemrat e njerëzve, për të hedhur një perde mbi 
këtë dritë hyjnore, ata thanë se ai është magji, sepse sipas tyre, ky 
Libër kishte një forcë të madhe ndikuese në mendjet e njerëzve, 
por kjo forcë ishte e padukshme. Herë tjetër, ata e quajtën 
Kur’anin poezi, sepse ai i trondiste zemrat dhe i bënte ato për 
vete. 

 Me këto fjalë, armiqtë kishin për qëllim të poshtëronin e të 
asgjësonin Kur’anin, por në të vërtetë, vetë fjala e tyre ishte një 
argument i gjallë që vërtetonte ndikimin e jashtëzakonshëm që 
kishte ai në mendjet e në zemrat e njerëzve. 

 Në ajetet 69 dhe 70 të sures “Jàsin”, kur e dëlir Profetin 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) prej 
akuzës se ai ishte poet, Kur’ani Famëlartë thotë: “Ne nuk ia 
mësuam atij (Muhammedit) poezinë e as nuk i takon atij; ai 
(Kur’ani) është vetëm këshillë dhe Kur’an i qartë. Për të 
paralajmëruar atë që është i gjallë (me mendje e me zemër) dhe 
që dënimi të bëhet i merituar për jobesimtarët.”. 
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2- Poezia dhe të qenët poet në Islam 

Prirjet poetike dhe arti i poezisë janë një pasuri e madhe 
dhe kanë vlera kur ato përdoren në mënyrë të drejtë dhe kur 
ndikojnë pozitivisht. Në të kundërt, kur bëhet mjet shkatërrues që 
e shemb ndërtimin doktrinal e moral të shoqërisë, atëherë poezia 
nuk ka asnjë vlerë. 

Poezia duhet të luajë rolin e saj në qenien e njeriut. Ajo 
duhet të ketë vlera të mëdha dhe jo t’i çojë njerëzit në botën e 
fantazisë e të iluzioneve, ose t’i shtyjë ata që të merren me punë të 
kota. Një poezi e tillë jo vetëm që sjell dëm, por nëpërmjet saj 
mund t’u shkaktohet dëm edhe të tjerëve.  

 Lind pyetja: A janë të mira veprat poetike dhe a e pranon 
Islami poezinë? 

Përgjigjja për këtë pyetje bazohet në faktin se qëndrimi155F

1 që 
mban Islami në këtë fushë, është i bazuar mbi qëllime dhe 
rezultate. Kur disa shokë të Imam Aliut filluan të bisedonin rreth 
poezisë dhe poetëve gjatë ngrënies së iftarit në njërën prej netëve 
të muajit Ramazan, ai u tha: “Dijeni mirë se gjëja më e rëndësishme 
për ju është feja, ruajtja juaj është devotshmëria, zbukurimi juaj është 
edukata dhe kështjellë për nderin tuaj është butësia.”.156F

2 

 Fjala e Imam Aliut tregon se poezia është një mjet dhe se 
kriteri për vlerësimin e saj është qëllimi që përçohet me të. 
                                                            
1  Në gjuhën arabe, fjala e tekstit “drejtim” - “takvim”, ka disa kuptime. Për 
shembull thuhet: drejtoi shkopin, domethënë drejtoi shtrembërimet; por 
drejtimi i një sendi nënkupton edhe dhënien e vlerës që i takon, ose njohjen e 
atij sendi. Këtu, fjala ka pikërisht këtë kuptim. Këtë fjalë, disa shkrimtarë e 
interpretojnë në mënyrë të gabuar. 
2 “Sherhu Nehxhul Belaga”, Ibin Ebul Hadijd, vëll. 20, f. 461. 
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 Për fat të keq, përgjatë gjithë historisë së letërsisë së 
popujve, poezia është përdorur për qëllime të këqija. Kjo prirje e 
bukur hyjnore është ndotur për shkak të mjedisit të prishur. 
Madje në disa raste, poezia ra aq poshtë saqë u bë prej elementëve 
kryesorë të degjenerimit e të shkatërrimit. Një rënie e tillë ndodhi 
sidomos në kohën e injorancës para Islamit, që me të drejtë është 
konsideruar si koha e degradimit arab ideor e moral. Krahas 
karakteristikave të veçanta të asaj kohe, poezia e pija garonin me 
njëra-tjetrën.  

 Gjithsesi, askush nuk mund ta mohojë rolin konstruktiv që 
ka luajtur poezia përgjatë historisë, në krijimin e potencialeve të 
fuqishme dhe të entuziazmit në një popull të mundur prej 
armiqve të tij. Nën ndikimin e entuziazmit që ngjall poezia e 
poemat epike, ata janë vërsulur mbi armikun dhe kanë triumfuar 
mbi të. 

 Në kohën kur Revolucioni Islamik arriti kulmin e tij, ne 
kemi parë me sytë tanë se si ndikonin poezitë prekëse në shpirtrat 
e njerëzve, si i bënin ata të hidheshin përpara, pa marrë parasysh 
se gjaku i derdhur në këtë revolucion arrinte deri në nyjet e 
këmbëve. Ata marshonin përpara me radhë të shtrënguara dhe 
me vrullin e tyre lëkundën pallatet e armiqve, duke i shpartalluar 
ata.  

 A mund ta mohojë ndokush faktin se poezia morale ndikon 
në thellësi të njeriut? Dihet se përmbajtja e saj sjell një ndryshim 
aq të madh në shpirtin e njeriut, që s’mund ta sjellë dot as një libër 
shkencor me përmbajtje të pasur. 
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 Kur ka folur për poezinë, Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Te poezia ka urtësi dhe 
tek oratoria ka magji.”.157F

1 

 Disa herë, fjalët me rimë të poezive depërtojnë në zemrën e 
armikut, ashtu siç depërton maja e shpatës dhe ushta. 

 Në një hadith të ardhur prej Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në lidhje me poezitë e 
kësaj kategorie, thuhet: “Betohem në Atë, në dorën e të Cilit është 
shpirti i Muhammedit, se me poezi të tilla është sikur t’i shponi ata me 
shigjeta.”.158F

2 

 Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) e ka thënë këtë fjalë atëherë kur poetët armiq i 
satirizonin besimtarët se ishin të pafuqishëm moralisht e 
shpirtërisht. Kështu, ai i urdhëroi poetët myslimanë që t’u 
përgjigjeshin armiqve me ironi, që me poezitë e tyre t’i satirizonin 
punët e këqija të tyre e të shprehnin konsolidimin shpirtëror të 
myslimanëve. 

 Njërit nga poetët që mbronin Islamin, Profeti (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë: 
“Ironizoji ata dhe Xhibrili është me ty.”. 159F

3 

 Kur zbritën ajetet që i ulnin poetët, poeti besimtar Ka’b bin 
Màlik që shkruante poema për forcimin e Islamit, e pyeti të 
Dërguarin e All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 

                                                            
1 Këtë hadith të të Dërguarit e kanë cituar shumë dijetarë të Imamive dhe të Ehli 
Synetit në librat e tyre; lexo librin”El Gadijr”, vëll. 2, f. 9. 
2 “Musnedi” i Ahmedit, vëll. 3, f. 460. 
3 “Musnedi” i Ahmedit, vëll. 4, f. 299. 
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mbi familjen e tij!) se si të vepronte. I Dërguari (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha: “Besimtari lufton 
në rrugën e All’llahut me shpirtin, shpatën dhe me fjalën e tij.”.1 

 Me rrugët e Ehli Bejtit kanë ardhur shumë transmetime, në 
të cilat ka lavdërime të shumta për poezinë e për poetët objektivë. 
Në këto transmetime ka lutje për këta poetë, që ata të arrijnë 
shpërblimin. 

 Është për të ardhur keq që gjatë gjithë historisë, disa e kanë 
ulur poshtë poezinë, këtë dhuratë hyjnore, që është prej dukurive 
më të bukura morale. Ata e kanë ulur prej majës ku i takon dhe 
kanë gënjyer aq shumë me të, saqë këto kategori gënjeshtrash janë 
bërë proverbiale, ashtu siç thuhet në proverbin e njohur rreth 
poezive të kësaj kategorie: “Më e ëmbla poezi është ajo me gënjeshtrën 
më të madhe.”. 

 Ka ndodhur që poetët e kanë vënë poezinë e tyre në 
shërbim të tiranëve e mizorëve, duke u thurur atyre lajka, me 
shpresë se do të arrinin ndonjë privilegj të urryer e pa asnjë vlerë. 

 Shpesh, poetët e kanë tepruar duke përshkruar trallisjen që 
sjellin pijet, imoraliteti dhe të gjitha punët që janë në kundërshtim 
me moralin.  

 Ka ndodhur që me poezitë e tyre, poetët kanë ndezur 
zjarrin e luftrave, i kanë çuar njerëzit drejt vdekjes e fushatave 
ushtarake, duke larë tokën me gjakun e të pafajshmëve. 

 Por nga ana tjetër, përballë këtyre qëndrojnë poetët që kanë 
besuar në parimet e tyre. Ata e kanë forcuar vullnetin dhe talentin 
                                                            
1 Tefsiri i Kurtubij’jit, vëll. 7, f. 4869. 
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e tyre melekor, e kanë vënë në shërbim të lirisë së njerëzve, të 
devotshmërisë, të kundërshtimit të kusarëve, mendjemëdhenjve e 
të gjithë tiranëve dhe me këtë kanë arritur majën më të lartë të 
krenarisë. 

 Gjithashtu, me poezinë e tyre, këta të fundit kanë dalë në 
mbrojtje të së vërtetës dhe për çdo strofë të krijuar, ata kanë blerë 
një shtëpi në Xhennet. 161F

1 

 Në disa raste, poetët kanë mbajtur qëndrim edhe para 
sundimtarëve tiranë e mizorë, siç ishin benij Umej’jeh dhe benij 
Ab’bàs, të cilët ua merrnin njerëzve frymën, derisa ata të bënin një 
poemë si poema e ndyrë: “Shkollë ajetesh ku s’këndohet Kur’an”. 
Ata u larguan nga e vërteta dhe me vargjet e tyre thonin se në 
gjuhët e tyre rridhte shpirti i shenjtë. 162F

2 

 Disa herë, poetët kanë shkruar poezi për të ngritur të 
shtypurit, të cilët e ndjenin shpirtërisht se ishin të poshtëruar e të 
përçmuar prej mizorëve. Me poezitë e tyre, poetët i satirizonin 
shtypësit. 

 Në lidhje me këtë kategori poetësh, Kur’ani thotë: “Me 
përjashtim të atyre që besuan, bënë punë të mira, All’llahun e 
përmendin shumë dhe që u ndihmuan pasi u ishte bërë 
padrejtësi.”. 

 Të tërheq vëmendjen fakti se këta poetë lanë pas vetes 
vepra poetike me ndikim të madh. Sipas disa transmetimeve, edhe 
                                                            
1 Prej Imam Sadikut transmetohet se ai ka thënë: “Kur ndonjëri prej mesit tonë bën 
një poezi, All’llahu i ndërton atij një shtëpi në Xhennet.”; “El Gadijr”, vëll. 3, f. 3. 
2  Në një transmetim tjetër të ardhur prej Imam Sadikut, lexojmë fjalën e tij: 
“Kushdo prej nesh që ka thurur një poezi, është i mbështetur prej shpirtit të shenjtë”, 
“Ujùnu Akhbàru Rridà”. 
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Imamët e nderuar të Islamit i porosisnin njerëzit e tyre të ngushtë 
që t’i mësonin përmendësh poezitë e atyre poetëve, si është thënë 
për shembull në lidhje me poezitë e El Abdijit. Në lidhje me këtë 
poet, Imam Sadiku ka thënë: “O përkrahës të familjes së Ehli Bejtit, 
mësojuani fëmijëve tuaj poezitë e El Abdijit, sepse në to ka me të vërtetë 
fe!”.1 

 Këtë studim e mbyllim me një pjesë prej poemës së El 
Abdijit, që flet për hilafetin e Imam Aliut, përkrahësit të Profetit 
(Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!):  

Thanë, cilin zgjodhi i Dërguari i All’llahut të jetë pas tij Imam, 

patjetër që edhe ne atë do të zgjedhim. 

Ne e bëmë Imam. 

Nëse ai qëndron në udhëzimin e rrugës së drejtë, 

ne i bindemi atij dhe, nëse ai rrëshqet nga udhëzimi, 

ne e drejtojmë atë në rrugën e drejtë. 

Ne thamë: “Tani, ti je Imami”. 

Me mirësinë e të Gjithëmëshirshmit, ju interesoheni dhe nuk na ulni, 

po, ne zgjodhëm atë që zgjodhi Zoti ynë për ne në ditën e Khumit. 

Ne nuk e kundërshtojmë e as që na lejohet. 

Ne jemi mbi një dritë të qartë prej All’llahut. 

                                                            
1 Tefsiri “Nùruth Thekallejn”, vëll. 4, f. 71. 
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O Zot, na e shto dritën nga ana Jote dhe na bëj të qëndrueshëm!164F

1 

3- Përmendja e All’llahut 

 Në ajetet që janë objekt studimi, lexuam se një prej 
karakteristikave dalluese të poetëve  me objektiv të qartë, është se 
ata e përmendin shumë All’llahun.165F

2 

 Nga disa transmetime të ardhura prej Imam Sadikut thuhet 
se, kur ai lexoi fjalën e të Lartit: “All’llahun e përmendin shumë”, 
u pyet: “Ç’është kjo përmendje e shumtë e All’llahut?” Ai u përgjigj: 
“Kush e madhëron All’llahun, ashtu siç e ka madhëruar Fatime Zehraja, 
ai e ka përmendur me të vërtetë shumë Atë.”. 

Gjithashtu, transmetohet se Imam Sadiku ka thënë: 
“Pretendimi që All’llahu ka theksuar fuqishëm për ta kryer robi, është 
përmendja e Tij kur ai bën punë të lejuara dhe kur bën punë të ndaluara. 
Nëse është bindje, ai punon me atë dhe nëse është mëkat, ai heq dorë dhe e 
lë atë.”.166F

3(2) 

 O Zoti ynë, na i mbush zemrat me përmendjen Tënde! Na 
mundëso të zgjedhim atë punë, prej së cilës Ti kënaqesh dhe ta lëmë atë, 
prej së cilës Ti zemërohesh.  

 O Zoti ynë, bëji gjuhët tona të flasin bukur, bëji lapsat tanë të 
rrëshqasin lirshëm e rrjedhshëm, mbushi zemrat tona me sinqeritet, që ta 
përdorim në rrugën Tënde, në rrugën ku fitohet kënaqësia Jote! Pranoje 
lutjen tonë, o Zot i botëve! 

                                                            
1 “El Kunà ue El Kàb”, vëll. 2, f. 455. 
2 Tefsiri “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 73, e cituar prej librit “Usùlul Kàfij”, vëll. 
2, f. 80.  
3 Burimi i mësipërm. 
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Sure “En Neml” 

E zbritur në Mekë, 93 ajete 
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Përmbajtja  

 Kjo sure ka zbritur në Mekë, pas sures “Esh Shuarà”. 

 Përmbajtja e saj është si ajo e të gjitha sureve të zbritura në 
Mekë. Në të u kushtohet rëndësi çështjeve të besimit, fillimit të 
jetës dhe ringjalljes pas vdekjes. Gjithashtu, në këtë sure flitet për 
Shpalljen, për Kur’anin, për shenjat që gjenden në gjithësi dhe në 
krijim, të cilat vërtetojnë ekzistencën e All’llahut. Aty flitet edhe 
për mënyrën se si do të bëhet ringjallja dhe si do të ndodhë 
Kiameti. 

 Për sa u përket çështjeve shkencore e morale, një pjesë e 
madhe e tyre trajtohen në tregimet që flasin rreth pesë prej 
Profetëve të nderuar. Aty flitet edhe për përballjen e tyre me 
popujt e vet, që e kishin lënë udhëzimin në rrugën e drejtë. 
Nëpërmjet këtyre tregimeve, kjo sure jo vetëm që sillte gëzim te 
besimtarët e pakët të Mekës së atyre ditëve, por ishte edhe 
paralajmërim për adhuruesit e idhujve mizorë, që të shihnin 
pasojat e punës së tyre nëpërmjet historisë së mizorëve të 
mëparshëm dhe të bënin kujdes e të ktheheshin në udhëzimin e 
rrugës së drejtë. 

 Njëra prej veçantive të kësaj sureje është edhe shpjegimi i 
një pjese të rëndësishme të tregimit për Profetin Sulejman (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) dhe mbretëreshën e Sebes si dhe për 
mënyrën se si ajo u kthye në besimin e vërtetë, në Njësimin e 
All’llahut (All’llahu është Zoti Një dhe i Vetëm). Në këtë sure 
shpjegohet biseda e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me 
shpendët, biseda e tij me pupëzën (hud’hudin) apo kur ai dëgjoi 
fjalën e milingonës që njoftonte shoqet e saj. Kjo sure është 
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emërtuar “En Neml”, për shkak se në të është përmendur 
milingona, që në gjuhën arabe shprehet me fjalën “En Neml”. Në 
disa transmetime, kjo sure është quajtur surja “Sulejmàn”. Siç do 
ta shohim, këto emërtime për suret e Kur’anit nuk janë bërë në 
mënyrë arbitrare. Emërtimi i sureve të Kur’anit është një çështje e 
studiuar në mënyrë të hollësishme, është bërë sipas udhëzimeve 
të Profetit (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 
e tij!) dhe zbulon një të vërtetë shumë të rëndësishme, së cilës 
njerëzit në rrethana të zakonshme nuk i kushtojnë asnjë rëndësi. 

 Në brendinë e kësaj sureje do të lexojmë për diturinë e 
gjithanshme e të pakufishme të All’llahut, për pushtetin hegjemon 
të Tij mbi çdo send që gjendet në gjithësi, për qeverisjen e 
All’llahut mbi robtë e Tij. Veç kësaj, këtu do të shohim edhe 
ndikimin e madh të përmbajtjes së kësaj sureje në çështjet që kanë 
lidhje me edukimin e njeriut.  

 Sure “En Neml” fillon me përgëzim dhe mbyllet me 
kërcënim; përgëzim për besimtarët dhe kërcënim për mbarë 
njerëzit, duke i paralajmëruar ata se All’llahu ka dijeni të plotë për 
punët e tyre. 

 

Mirësia e sures “En Neml” 

Në disa hadithe të ardhura prej Profetit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë se ai ka thënë:  

“Për atë që lexon Tà Sijn Sulejmàn, shpërblimi është dhjetë të mira, 
aq sa është numri i atyre që kanë vërtetuar dhe numri i atyre që 
kanë përgënjeshtruar Sulejmanin, Hudin, Shuajbin, Salihun dhe 
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Ibrahimin. Ai do të dalë prej varrit të tij duke thirrur là ilàhe 
il’lell’llàh.”167F

1 

  Në këtë sure flitet për Musain, Sulejmanin, Daudin, 
Salihun dhe Lutin, por nuk përmenden Hudi, Shuajbi dhe 
Ibrahimi. Megjithatë, meqenëse të gjithë Profetët janë të barabartë 
në thirrjen që ata kanë bërë për të besuar vetëm në All’llahun, 
Zotin Një e të Vetëm, nuk ka vend që të çuditemi për shprehjen e 
mësipërme. 

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut, lexojmë 
fjalën e tij: “Ai që lexon natën e xhumasë tri suret: “Esh Shuaràu’, “En 
Neml” dhe “El Kasas”, është prej miqve të All’llahut, është pranë 
All’llahut dhe nën mbrojtjen e Tij. Për të nuk do të ketë kurrë varfëri e 
vështirësi në këtë botë dhe në Xhennet atij do t’i jepet aq sa të kënaqet, 
madje edhe më shumë, dhe All’llahu do ta martojë atë me njëqind gra 
prej hyrive të Xhennetit.”. 168F

2 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, fillimi i sures “En Neml”; tefsiri “Nuruth 
Thekalejn”, vëll. 4, f. 74. 
2 “Theuàbul A'màl”, cituar prej tefsirit “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 74. 
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Ajetet: 1 - 6   

�  ِ َّ � �َّ َِّحيمِ  �ر  �ر

ََۡءانِ  تِۡلَك َءاَ� ُت طٓسۚ  َ  �ۡلُق بِ ِّ ٗد١ٰ َو�َِتاب   َُ ََ ِِنِ ۡؤ َُ ٰ  رِۡل ِينَ  ٢ َو�ُۡ�َ َّ � 
وَن  َُ ةَ يُقِي َُۡؤتُوَن �رّصلَو  ةَ  َو م بِ �رّزَكو  َُ ةِ  َو ََ َِ ۡم يُوقُِنوَن �� َُ ِينَ  إِنّ  ٣  َّ � �َ 
ُِِنوَن بِ  ِ يُۡؤ ة ََ َِ ُهوَن �� ََ َۡ ََ ۡعَ� لَُهۡم َ�ُهۡم 

َ
َّّنا رَُهۡم أ ٰ�َِك  ٤ َز َٰ ْو

ُ
ِينَ  أ َّ  رَُهۡم ُسوُٓء �

ابِ  َٖ ََ ۡم ِ� �ۡل َُ ِ  َو ة ََ َِ ُم �� َُ ونَ   ُ�َ َۡ
َ
َّ �نَّك  ٥ �ۡ� ُلَ ََ ََۡءانَ   ۡن �ۡلُق ِِن ّ�ُ  

  ٦َحِكي�  َعلِي�  
 

Me emrin e All’llahut, Mëshirëplotit, të Gjithëmëshirshmit 

“Tà Sin. Këto janë ajete të Kur’anit dhe të librit shpjegues.” 

“Udhërrëfyes dhe përgëzues për besimtarët.” 

“Të cilët falin namazin, japin zekatin dhe për Botën Tjetër ata 
janë plotësisht të vetëdijshëm.” 

“Atyre që nuk besojnë në botën e ardhshme, Ne ua kemi 
zbukuruar punët e tyre, prandaj ata shkojnë andej-këndej.” 

“Ata do të kenë dënimin më të keq dhe në Botën Tjetër ata janë 
prej atyre që kanë pësuar humbjen më të madhe.” 

“Në të vërtetë ti (o Muhammed) e merr Kur’anin prej të Urtit, të 
Gjithëditurit.” 
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Komentimi 

 

Kur’ani është zbritur prej të Urtit, të Gjithëditurit 

 

 Në fillim të kësaj sureje ndeshemi edhe një herë me dy 
germa të ndara “Tà Sin”. 

 Vërejmë se menjëherë pas dy germave flitet për 
madhështinë e Kur’anit. Njëri prej sekreteve të tyre është se ky 
është libër Famëlartë dhe argumentet që shpjegohen në të, janë 
shprehur me germa të thjeshta, por Ai që meriton të lavdërohet 
është vetëm All’llahu i Lartësuar, Autori i kësaj vepre të 
mrekullueshme.  

 Në lidhje me germat e shkëputura në fillim të sureve të 
Kur’anit, kemi dhënë studime të detajuara në komentin e sureve: 
“El Bekare”, “Ali Imràn” dhe “El A’ràf”. Menjëherë pas këtyre dy 
germave,  Kur’ani njofton: “…këto janë ajete të Kur’anit dhe të 
librit shpjegues”. 

Fjala e ajetit “tilke” tregon largësi dhe këtu thekson 
madhështinë e këtyre ajeteve (argumenteve) qiellore; kurse fjala 
tjetër në këtë ajet “mubijnin” – “i qartë” përforcon faktin se Kur’ani 
jo vetëm që është i qartë në vetvete, por është edhe qartësues e 
shpjegues për të vërtetat. 169F

1 

                                                            
1 Për fjalën e ajetit “mubijnin” – “i kuptueshëm, i qartë” në rrënjën e saj “ibànetun” 
disa prej interpretuesve të Kur’anit, si El Alùsij’ji në tefsirin “Rùhul Meànij”, 
kanë thënë se folja e kësaj fjale mund të vijë në mënyrën pësore dhe në atë 
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 Disa interpretues të Kur’anit kanë dhënë një interpretim 
tjetër të frazës: “…të Kur’anit dhe të librit shpjegues” në dy 
kuptime të pavarura dhe kanë thënë se qëllimi me frazën “librit 
shpjegues” është për “Leuhi Mahfùdhin”. Por kuptimi i jashtëm i 
fjalëve të ajetit tregon se të dyja fjalët shprehin një të vërtetë të 
vetme; fjala e parë ka kuptimin e paraqitjes së fjalëve dhe të 
leximit, kurse fjala e dytë ka kuptimin e paraqitjes së shkrimit.   

 Në ajetin vijues jepen dy cilësime të tjera për Kur’anin: 
“Udhërrëfyes dhe përgëzues për besimtarët. Të cilët falin 
namazin, japin zekatin dhe për Botën Tjetër ata janë plotësisht 
të vetëdijshëm.”. 

 Ajeti tregon se besimi që kanë besimtarët për fillimin e 
krijimit dhe Ringjalljen është i madh. Gjithashtu, në këtë ajet 
tregohet lidhja e fortë midis All’llahut dhe krijesave të Tij.  

 Lind pyetja: Nëse këta besimtarë kanë zgjedhur rrugën e 
drejtë nga pikëpamja e besimit dhe e veprimit, atëherë përse duhej 
të zbriste Kur’ani për t’i udhëzuar ata në rrugën e drejtë?! 

 Kjo pyetje gjen përgjigje në shpjegimin se udhëzimi në 
rrugën e drejtë ka etapa të ndryshme dhe çdo etapë është një 
parathënie për etapën që vjen pas saj. 

 Veç kësaj, vijimi i udhëzimit në rrugën e drejtë është një 
çështje me rëndësi shumë të madhe, për faktin se ne vetë i lutemi 
All’llahut, të Gjithëfuqishmit ditë e natë: “na udhëzo në rrugën e 
drejtë”, na forco në këtë rrugë dhe me mirësinë e me 
dashamirësinë Tënde bëj që ne të ecim vazhdimisht në të. Nëse 
                                                                                                                                                 
veprore. Në formën e parë, kuptimi i fjalës “mubijnin” do të thotë: “i qartë, i 
kuptueshëm”, kurse në formën e dytë do të thotë: kuptimi i tij është i qartë. 
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nuk do të ishte dashamirësia e All’llahut, udhëzimi në rrugën e 
drejtë do të ishte i pamundur për ne. 

 Përveç kësaj, nga fraza e ajetit: “ajete të Kur’anit dhe të 
librit shpjegues” mësohet se ky Kur’an është për ata që janë të 
gatshëm për të njohur të vërtetën dhe për ta kërkuar atë, edhe pse 
nuk e arrijnë etapën e plotë të udhëzimit në rrugën e drejtë. Në 
disa ajete lexojmë shprehjen: “udhëzues për të devotshmit”, ashtu 
siç ka ardhur në ajetin 2 të sures “El Bekare”; kurse në ajetin 89 të 
sures “En Nahl” ka ardhur: “udhëzues, mëshirë dhe përgëzues 
për myslimanët”; edhe në  ajetin 102 të sures “En Nahl” ka ardhur 
si: “udhëzues e përgëzues për besimtarët”. Nëse në zemrën e 
njeriut nuk ekziston frika prej dënimit të All’llahut 
(devotshmëria), e dorëzimit tek Ai dhe e besimit në të vërtetën se 
vetëm All’llahu është Zoti Një dhe i Vetëm, ky njeri nuk 
orientohet në të vërtetën, në rrugën e drejtë; ai as nuk punon për 
të arritur të vërtetën dhe as nuk kujdeset që të përfitojë prej dritës 
së këtij libri Famëlartë e madhështor.  

 Për më tepër, udhëzimi në rrugën e drejtë dhe përgëzimi 
shkojnë paralelisht me njëri-tjetrin dhe janë vetëm për besimtarët.  

Por fjala “udhëzim” i përfshin të gjithë njerëzit, ashtu siç e 
lexojmë në ajetin 185 të sures “El-Bekare”: “udhëzues për 
njerëzit”. Këtu, qëllimi me fjalën “njerëzit” është për ata që janë të 
gatshëm të pranojnë të vërtetën dhe jo për ata që deklarojnë hapur 
armiqësinë e tyre të egër dhe as për ata njerëz me zemra të 
verbëra, të cilët edhe sikur  të shndrisnin një mijë diej në vend të 
Diellit tonë, nuk do të udhëzoheshin kurrë në rrugën e së vërtetës. 
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 Ajeti vijues flet për personat që gjenden përballë 
besimtarëve dhe trajton njërën prej gjendjeve më të rrezikshme 
për ta. Kështu, ajeti njofton: “Atyre që nuk besojnë në Botën e 
Ardhshme, Ne ua kemi zbukuruar punët e tyre, prandaj ata 
shkojnë andej-këndej.”. 

 Për të ndoturën, ata thonë se është e pastër; për të keqen, 
ata thonë se është e mirë; poshtërimin e kanë krenari dhe gjendjen 
e rënduar e konsiderojnë si lumturi dhe fitore. 

 Është pikërisht kjo, gjendja e atij që i shmanget udhëzimit 
për në rrugën e drejtë dhe vazhdon në rrugën e devijimeve. Kur 
njeriu bën punë të këqija, me kalimin e kohës, ato do t’i bëhen 
normale dhe kur e keqja bëhet pjesë e sjelljes së tij, atëherë ai fillon 
të mendojë se ajo është punë e mirë. Të shumtë janë ata, që i kanë 
ndotur duart e tyre me vepra kriminale, por që krenohen me to 
dhe thonë se janë punë të mira. 

 Kjo gjendje është tjetërsim i vlerave, ose ngatërrim në 
kriteret e vlerësimit të punëve. Një gjendje e tillë hutimi vihet re 
në të gjitha aspektet e jetës së këtyre njerëzve. Kjo është gjendja 
më e keqe nga e cila mund të preket njeriu. 

 Në këtë ajet si dhe në ajetin 108 të sures “El En’àm”, fjala 
“zbukurim” - “tezjijn” i adresohet All’llahut të Lartësuar, kurse në 
tetë vende të tjera të përmendura në Kur’an, fjala “tezjijn”-
“zbukurim” i adresohet djallit. Gjithashtu, në dhjetë vende të tjera, 
fjala “zbukurim” ka ardhur në formën e foljes pësore me veprues të 
panjohur “zuj’jine”, por nëse e studiojmë me kujdes, do të shohim 
se të gjitha këto forma të kësaj fjale zbulojnë një të vërtetë të 
vetme: “Zbukurimi” i adresohet All’llahut sepse Ai është 
“Shkaktuesi i shkaqeve” (museb’bibul esbàb) në botën e ekzistencës 
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dhe s’ka asnjë qenie, ndikimi i së cilës të mos i adresohet All’llahut 
të Lartësuar. 

 Këtë karakteristikë All’llahu e bëri në përsëritjen e punës, 
që njeriu të natyralizohet me të dhe që të ndryshohet ndjenja e 
specifikimit në të, por pa hequr prej tij përgjegjësinë, ose pa qenë 
një mangësi në krijimin e All’llahut, ose një imponim vullneti mbi 
njeriun. 

 Ndërsa adresimi i zbukurimit të punëve djallit, ose i 
dëshirave personale të njeriut, është për faktin se qoftë djalli, qoftë 
dëshirat personale, janë një element i afërt pa asnjë ndërmjetës me 
zbukurimin.  

 Për sa i përket ardhjes së fjalës “zbukurim” në formën e 
foljes në mënyrën pësore me veprues të panjohur, kjo tregon se 
natyra e punës në rastin kur ajo përsëritet, kërkon një gjendje të 
caktuar, aftësi mendimi dhe lidhje e pasion për kryerjen e saj. 

 Ajeti vijues shpjegon rezultatin e “zbukurimit” të punëve të 
këqija dhe përfundimin e atyre që i bëjnë ato punë me dëshirë: 
“Ata do të kenë dënimin më të keq.”. 

 Në këtë botë, ata nuk dinë si të veprojnë, ndihen fatkeqë 
dhe pendohen, kurse në Botën Tjetër do të kenë dënimin e 
mirëfilltë, ashtu si njofton pjesa vijuese e ajetit: “… dhe në Botën 
Tjetër, ata janë prej atyre që kanë pësuar humbjen më të 
madhe.”. 

 Argumenti që vërteton se në Botën Tjetër ata janë më të 
humburit, ka ardhur në ajetet 103 dhe 104 të sures “El Kehf”: 
“Thuaj:  A t’u tregojmë për më të humburit me punët e tyre? 
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Janë ata që u janë asgjësuar punët në jetën e kësaj bote, 
megjithatë, ata mendojnë se kanë bërë punë të mira.”. 

 A mund të ketë humbje më të madhe, sesa kur njeriu 
mendon se puna e tij e keqe është punë e mirë?! Ose që ai të 
konsumojë të gjitha fuqitë e tij për atë punë të keqe, duke 
menduar se ajo është punë e mirë dhe e qëndrueshme?! Por, kur 
do ta shohë përfundimin e punës së tij, ai do të jetë në vështirësinë 
më të madhe, do të ndihet i poshtëruar dhe do të ndodhet në 
ndëshkim. 

 Ajeti i fundit i grupit të ajeteve që janë objekt studimi i 
plotëson shpjegimet e mësipërme në lidhje me madhështinë e 
përmbajtjes së Kur’anit dhe atë që u tha në fillimet e tregimeve për 
Profetët, që u trajtuan në këtë sure. Kështu, në këtë ajet thuhet: 
“Në të vërtetë, ti (o Muhammed) e merr Kur’anin prej të Urtit, të 
Gjithëditurit.”.1 

Pavarësisht se dy emrat e bukur të All’llahut: “hakijm”- “i 
Urti” dhe “alijm” - “i Gjithëdituri”, tregojnë diturinë e All’llahut 
të Lartësuar, në të vërtetë emri “hakijm” - “i Urti” - shpjegon anët 
praktike, kurse emri “alijm” - “i Gjithëdituri” - shpjegon anët 
teorike; thënë ndryshe, emri “alijm” - “i Gjithëdituri” - njofton për 
diturinë e gjerë të All’llahut, kurse emri “hakijm” - “i Urti” - tregon 
qëllim për krijimin e kësaj bote dhe për zbritjen e Kur’anit në 
                                                            
1  Fjala e ajetit “letulek’kà” – “ti e merr” është folje e kohës së tashme (të 
vazhdueshme) dhe tregon vetëm për një veprues. Gjithashtu, edhe rrënja e 
kësaj foljeje “lekije” tregon vetëm për një veprues, Dhënësin e Kur’anit, kurse 
Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është 
marrësi. Sipas analizës sintaksore të ajetit, kundrinori i parë është marrësi, 
kurse kundrinori i dytë është Kur’ani. Meqenëse folja është në mënyrën e 
panjohur, kundrinori i parë zë vendin e kryefjalës, kurse kundrinori i dytë 
mbetet përsëri kundrinor në gjendjen që është. 
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zemrën e Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Ky Kur’an i zbritur prej All’llahut, patjetër që duhet të jetë 
shpjegues, udhëzues në rrugën e së vërtetës dhe përgëzues për 
besimtarët. Njëkohësisht, ai duhet të jetë me një gjuhë të qartë, të 
kuptueshme, por edhe letrare. Në këtë Kur’an s’ka asnjë lloj miti; 
në fjalët e tij nuk ka asnjë lloj kontradikte; në përmbajtjen e tij s’ka 
as gjëra të gabuara e pa vlerë dhe asnjë devijim. 

 

Realiteti dhe besimi (imani) 

 Çështja më e rëndësishme në jetën e njeriut është që ai të 
kuptojë realitetin ku gjendet dhe të mbajë qëndrim të drejtë ndaj 
tij. Atë nuk e pengon asgjë ta kuptojë realitetin ku jeton, as 
përfytyrimet, as paragjykimet, as devijimet, as dashuria e as 
zemërimi, prandaj njohja më e rëndësishme e filozofisë është të 
kuptuarit e realitetit në mënyrën e duhur.  

 Nuk është e rastësishme që edhe Imamët e mëdhenj e të 
ruajtur prej mëkateve janë lutur me këto fjalë: “O Zoti im, më 
mundëso t’i shoh gjërat ashtu siç janë!”, pra t’ua di vlerën që ato kanë 
dhe secilit t’i jap të drejtën që i takon. 

 Por kjo gjendje nuk mund të bëhet realitet pa besimin, 
sepse dëshirat, të qenët maniak, devijimi nga udhëzimi për në 
rrugën e vërtetë dhe dëshirat shpirtërore, janë një perde e mbulesë 
e madhe në këtë rrugë. Ngritja e kësaj perdeje nuk mund të bëhet 
pa devotshmëri dhe pa kontrollin e dëshirave vetjake. 
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 Këtë të vërtetë e lexuam edhe në ajetin 4 të ajeteve që janë 
objekt studimi: “Atyre që nuk besojnë në Botën e Ardhshme, Ne 
ua kemi zbukuruar punët e tyre, prandaj ata shkojnë andej-
këndej.”. 

 Një shembull të qartë të këtij kuptimi ne e hasim në jetën e 
adhuruesve të kësaj bote, në individë të kohës tonë. Ne shohim se 
ata krenohen për disa çështje që i konsiderojnë si qytetërim e 
kulturë, por që në të vërtetë, ato janë skandale, turp e poshtërim. 

 Degjenerimi e idiotësia tek ata janë argumente që tregojnë 
“lirinë”. 

 Lakuriqësia e grave tek ata është argument që tregon 
“qytetërim”. 

 Dashuria për gjërat e bukura dhe të gëzueshme të kësaj 
bote, tek ata është argument që tregon “personalitetin”. 

 Zhytja në llojet e shumta të prostitucionit, tek ata është 
argument që tregon “emancipim”. 

 Shkatërrimi e grabitja e kapitaleve tek ata është argument 
që tregon ndërtimin dhe popullimin e tokës.1 
 Përdorimi i mjeteve të informacionit, si radioja, televizioni 
dhe shtypi, tek ata është mjet që forcon konceptet. 
Nëpërkëmbja e të drejtave të njeriut, tek ata është argument që 
tregon respektimin e tyre. 

                                                            
1 Fjala “popullim” shpreh një kuptim shumë të bukur, që në Kur’an ka ardhur 
me fjalën “isti’màr”, siç e lexojmë në ajetin 61 të sures “Hùd”: “Ai u strehoi në 
atë (tokë)”; por kjo fjalë ka kuptimin e ndërtimit të banesave. Gjithashtu, ajo ka 
edhe kuptimin e kolonializmit politik, pra të sundimit të një të huaji dhe 
shfrytëzimi nga ana e pushtuesit i të mirave të popujve. 
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 Robërimi në çarkun e narkotikëve, skandaleve etj, tek ata 
është argument që tregon format e lirisë. 
 Dëshmia e rreme, mashtrimi në marrëdhëniet e ndërsjella 
dhe zotërimi i kapitaleve me çdo rrugë, tek ata është argument që 
tregon  meritë dhe zgjuarsi. 
 Kujdesi për ruajtjen e drejtësisë dhe respektimin e të 
drejtave të njerëzve, tek ata është argument që tregon dobësi dhe 
mungesë përshtatshmërie. 
 Gënjeshtra, demagogjia, mosmbajtja e premtimeve e të tjera 
të ngjashme, tek ata janë argumente që tregojnë politikën. 
 Me pak fjalë, punët e këqija dhe zbukurimi i së keqes në 
sytë e tyre, ka arritur deri në atë shkallë, saqë ata jo vetëm që nuk 
ndjejnë më turp për punët e liga që bëjnë, por krenohen e mburren 
me to. 
 Duket e qartë se ç’drejtim mund të marrë një botë e tillë 
dhe se si mund të jetë e ardhmja e saj. 
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Ajetet: 7 - 14   

 

لُِِ إِذۡ  َۡ
َ
ۡو َءا�ِيُ�م ۦٓ  قَاَل ُموَ�  ِ�

َ
ِۡنَها ِ�ََ�  أ ِّ َۡ َٔا�ِيُ�م   � َٗ ٓ َءا�َۡسُت نَا  إِّ�ِ

ّلُ�ۡم تَۡصَطلُوَن  ََ َهاب  قَبَس  ّل َِ ِ ا ٧� َّ ن ِ� ََلَ َِ ۢن بُوََِك 
َ
ا نُودَِي أ ََ  ��ّاَِ  َجآَء

ۡن َحۡورََها وَُسۡبَ� َن  َِ ِ َو َّ ََّبِ �   ََ َِ ُُ ٨ �ۡلَ� لَ وَ�ٰ إِنّ َُ نَا ۥٓ   َ� 
َ
َ  ُ َّ زَِزُ  � ََ  �ۡل

َِكيمُ  ۡۡ ۡلقِ  ٩ �
َ
ّقِۡبۚ َوَ ََ َُ � َورَۡم  َٗ ِ ۡدب ُِ   

َّ َها َجآّن  َو ّٗ
َ
ّ َكۡ َّ ا َ�ۡه ََ َََءا ا  َّ  َعَصاَكۚ ََلَ

ّي  َۡ إِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ َ ََ وَ�  َ�  َُ ََۡسلُونَ َ�  َُ ۡ ن َظلََم ُ�ّم بَّدَل ُحۡسَنۢ� إِّ�  ١ �ر َِ  
َِّحيم   ُفوَ   ََ َد ُسوٓء  ََِِّ�ِ  َۡ �َ١  ٖۡ َِ ۡد

َ
ۡ�ِ َوأ ََ ِِۡن  آَء  َِ ۡج َ�ۡي َُ ۡ

ََ  يََدَك ِ� َجۡيبَِك 
 ُِِِ ََۡعۡوَن َوقَۡو ََ ۦٓۚ ُسوٓء � ِ� َِۡسِع َءاَ� ت  إَِ�  َِ ا َ� ِسقِ ِٗ ُهۡم َ�نُواْ قَۡو ّٗ ا ١ إِ َّ   ََلَ

  َ بِ ِّ   َ ا ِسۡح َٖ ٗة قَارُواْ َ�  ۡبِ�َ ُِ ْ  ١َجآَءۡ�ُهۡم َءاَ� ُتَنا  ٓ  بَِها وَ وََجَحُدوا  �ۡستَۡيَقَنۡتَها
ۚ� َف  ا وَُعلُّوٗ َٗ نُفُسُهۡم ُظۡل

َ
َۡ أ َُ ََ َ�َن َ� قَِبُة �ن ۡفِسِدينَ  َكۡي َُ ۡ   ١ �ر

 

 “Kur Mùsài i tha familjes së tij: Unë pashë një zjarr dhe prej 
atij do t’ju sjell ndonjë lajm, ose do të sjell një urë të ndezur që 
të ngroheni.” 

“Dhe kur arriti te zjarri, ai u thirr: I bekuar ai që është në zjarr 
dhe ata rreth zjarrit, i Gjithëpushtetshëm është All’llahu, Zoti i  
botëve.” 
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“O Mùsà, unë jam All’llahu, Fuqiploti, i Urti.” 

“Hidhe shkopin tënd (në tokë) dhe kur ai e pa se shkopi lëvizte 
si të ishte gjarpër, u spraps me vrap; o Mùsà, mos u frikëso, 
pranë Meje të Dërguarit nuk frikësohen.” 

“Me përjashtim të atij (që nuk është i dërguar) që kur bën 
padrejtësi, pastaj të keqen e zëvendëson me një të mirë; me të 
vërtetë, Unë jam Gjithëfalësi, Mëshirëploti.” 

“Fute dorën në xhepin tënd dhe ajo do të dalë e bardhë pa 
pësuar asnjë të keqe; këto janë nëntë argumente për të (vajtur) te 
Faraoni dhe populli i tij; me të vërtetë ata janë popull i 
shprishur.” 

“Kur atyre u erdhën argumentet Tona të qarta, ata thanë: s’ka 
dyshim, kjo është magji.” 

“Ata i mohuan ato padrejtësisht e me mendjemadhësi edhe pse 
ishin të bindur se ato ishin të vërteta; shiko si qe fundi i të 
zvetënuarëve.” 

 

 

Komentimi 

 

Musai përfiton prej zjarrit 

 Siç e thamë edhe më lart, në këtë sure, pasi shpjegohet 
rëndësia e madhe e Kur’anit, tregohet se çfarë u ndodhi pesë 
Profetëve të mëdhenj me popujt e tyre. Gjithashtu, aty flitet edhe 
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për premtimin ku thuhet se besimtarët do të triumfojnë dhe se 
mohuesit do të dënohen.       

 Profeti i parë për të cilin flitet në këtë sure, është Musai 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), që është njëri prej Profetëve të 
cilësuar në Kur’an me epitetin “ulul azmi” – “të vendosurit”. Ajeti 
fillon me pikën më të ndjeshme të jetës së tij, me çastin e zbritjes së 
Shpalljes në zemrën e tij dhe me ndriçimin e fuqishëm që solli ajo, 
fillon me bisedën që zhvilloi All’llahu i Lartësuar me të. Kështu, 
në ajetin e parë të këtij grupi ajetesh thuhet: “Kur Mùsài i tha 
familjes së tij: unë pashë një zjarr”,172F

1 pra unë e pashë atje larg një 
zjarr, prandaj qëndroni këtu të qetë dhe, fraza e dytë e ajetit njofton: 
“…dhe prej atij do t’ju sjell ndonjë lajm, ose do të sjell një urë 
të ndezur që të ngroheni.”.173F

2 

 Në atë natë të errët, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) po 
udhëtonte për në Egjipt së bashku me gruan e tij, vajzën e Profetit 
Shuajb (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Ata po ecnin natën nëpër 
shkretëtirë. Frynte një erë e ftohtë dhe gruaja e tij që ishte 
shtatzanë filloi të ndjente dhimbjet e lindjes. Në atë çast, Musai 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kishte nevojë të ngutshme për zjarr 
që të ngrohej gruaja e tij, por në shkretëtirë s’kishte asgjë dhe, kur 
ai pa nga larg zjarrin, u gëzua shumë, sepse ishte një shenjë që 

                                                            
1 Fjala e ajetit “ànestu” në rrënjën e saj “ijnàs” do të thotë: shikim i shoqëruar me 
qetësi shpirtërore. 
2 Fjala e ajetit “shihàb” ka kuptimin e dritës që del prej zjarrit si një kolonë dhe 
çdo zjarr ka një kolonë të tillë drite. Në origjinë, kjo fjalë përdoret për meteorët 
që lëvizin në qiell me shpejtësi të madhe dhe digjen kur futen në shtresat e 
sipërme të atmosferës së tokës, duke lëshuar një kolonë të gjatë drite; kurse fjala 
e ajetit “kabesin” ka kuptimin e shkëndijës së zjarrtë, që shkëputet prej atij zjarri. 
Fjala tjetër e ajetit “tastalùne” do të thotë: ngrohje me zjarr. 
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tregonte se atje do të kishte ndonjë njeri, dhe tha: “Po shkoj që t’ju 
sjell prej andej ndonjë lajm ose ndonjë urë të ndezur që të ngroheni.”. 

 Këtu të tërheq vëmendjen fakti se Musai (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) i thotë gruas së vet se do të sillte për ta ndonjë lajm 
ose ndonjë urë të ndezur dhe nuk i tha se do ta sillte për të. Kjo 
mënyrë e të shprehurit në numrin shumës mund të jetë për faktin 
se përveç gruas, me Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) mund 
të ishin edhe fëmijët, pasi ai kishte jetuar me gruan e tij dhjetë vjet 
në Medjen. Mënyra e të shprehurit të tij në numrin shumës mund 
të jetë edhe për shkak se ky numër përçonte më shumë siguri në 
atë shkretëtirë të egër. 

 Ja kështu, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e la gruan e 
tij aty ku kishin qëndruar dhe u nis në drejtim të “zjarrit” që pa: 
“Dhe kur arriti te zjarri, ai u thirr: I bekuar ai që është në zjarr 
dhe ata rreth zjarrit, i Gjithëpushtetshëm është All’llahu, Zoti i 
botëve.”. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka mendime të 
ndryshme në lidhje me qëllimin e dy frazave të ajetit: “ai që është 
në zjarr” dhe frazës “dhe ata rreth zjarrit”. 

 Duket se me frazën “ai që është në zjarr” qëllimi është për 
vetë Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), sepse ai gjendej afër 
zjarrit dhe pranë pemës së gjelbër që ishte në anë të atij zjarri; në 
atë mjedis dukej sikur Musai ishte brenda në zjarr; kurse qëllimi 
me frazën “dhe ata rreth zjarrit” është për melekët që në atë kohë 
e kishin rrethuar atë tokë të shenjtë. 

 Ose qëllimi me këto dy fraza është e kundërta e asaj që u 
tha më lart, domethënë me frazën “ai që është në zjarr”, qëllimi 
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është për melekët e afërm; kurse me frazën “dhe ata rreth zjarrit”, 
qëllimi është për vetë Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 

 Në disa transmetime lexojmë se kur Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) arriti te zjarri dhe vëzhgoi me kujdes, pa se 
në të digjej një degë e gjelbër dhe flaka zgjerohej herë pas here; 
ndërkaq, pema merrte ngjyrë gjithnjë e më të gjelbër dhe bëhej 
gjithnjë e më e bukur. As nxehtësia nuk e digjte pemën e as 
lagështia e pemës nuk i shuante flakët e zjarrit. Ai u habit nga kjo 
pamje mahnitëse dhe u kërrus mbi këtë zjarr, që të ndizte prej 
flakës së degës së njomë, drurin që kishte me vete. Por duke u 
afruar pranë zjarrit, dukej sikur herë shkonte Musai te zjarri e herë 
vinte zjarri te Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Në këtë 
gjendje, ai dëgjoi një zë në vesh që e përgëzonte për zbritjen e 
Shpalljes.  

 Në frazën “ai që është në zjarr”, qëllimi me përemrin “ai” 
është për Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), i cili ishte afruar 
aq shumë pranë zjarrit sa dukej sikur ishte brenda në të. 

 Interpretimi i tretë në lidhje me frazën “ai që është në 
zjarr”, thotë se qëllimi me përemrin “ai” është drita e All’llahut që 
shkëlqen në ato flakë, kurse qëllimi me frazën “dhe ata rreth 
zjarrit”, është për Musain, i cili gjendej pranë zjarrit. Gjithsesi, me 
qëllim që askush të mos mendojë se kjo frazë ka kuptimin e 
“trupëzimit”, ajeti mbyllet me fjalët: “i Gjithëpushtetshëm është 
All’llahu, Zoti botëve.”. Fjala “subhàne” tregon se All’llahu është 
pa asnjë të metë; Atij nuk i mungon asgjë. Ai nuk është trup që të 
ketë nevojat që kanë trupat, ose të përballojë gjendjet që 
përballojnë trupat.  
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 Herën tjetër Musai thirret me frazën: “O Musa, unë jam 
All’llahu, Fuqiploti, i Urti.”. 

 Me këtë thirrje në emër, Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) i hiqet çdo dyshim e çdo ngurrim. Ai e kuptoi se zëri që i flet 
nuk është as flaka e zjarrit e as pema e gjelbër; ai e kuptoi se po i 
flet Zoti, i Gjithëfuqishmi, Ai që nuk mposhtet. Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) u ndërgjegjësua se po i fliste i Urti dhe 
Rregulluesi i të gjitha punëve. 

 Në të vërtetë, ky ajet është parathënie për mrekullinë që do 
të shpjegohet në ajetin vijues, sepse ajo vjen vetëm në saje të dy 
cilësive: fuqisë së All’llahut dhe urtësisë së Tij. Por lind pyetja: Si e 
kuptoi Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) se ajo ishte thirrja e 
All’llahut dhe jo e ndonjë tjetri? 

 Përgjigjja për këtë pyetje jepet me faktin se ajo thirrje, ose ai 
zë, u shoqërua me një mrekulli të qartë, siç qe shkëlqimi i zjarrit 
prej degës së gjelbër të pemës së gjelbër, që në fakt ishte një 
argument i gjallë, që tregonte se ajo ishte një vepër hyjnore. 

 Në ajetin vijues do të shohim se ajo thirrje e urdhëroi 
Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) që të hidhte shkopin për 
tokë dhe kur ai ra në tokë, u shndërrua menjëherë në gjarpër. 
Gjithashtu, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u urdhërua të 
nxirrte dorën prej xhepit dhe ajo doli e bardhë në formë mrekullie. 
Shkopi dhe dora janë dy dëshmues të tjerë që e shpjegojnë këtë të 
vërtetë. 

 Veç kësaj, thirrja e All’llahut ka një karakteristikë të veçantë 
që e dallon nga çdo thirrje tjetër. Kur njeriu e dëgjon atë thirrje, ajo 
lë gjurmë në shpirtin e në zemrën e tij. Ndikimi që la ajo te Musai 
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(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) bëri që ai të mos e përziente me 
ndonjë gjë tjetër. Ajo thirrje nuk linte vend as për dyshim e as për 
ngurrim; ajo ishte thirrja e All’llahut, e të Gjithëpushtetshmit, ishte 
thirrja e Atij që nuk i mungon asgjë dhe që s’ka nevojë për asnjë 
send.  

 Shpallja e mesazhit dhe urdhri për t’ia kumtuar atë një 
tirani mendjemadh e mizor, siç ishte Faraoni, kërkonte zotërimin  
e një fuqie të jashtme e të brendshme. Prandaj All’llahu e urdhëroi 
Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) që të hidhte shkopin e tij në 
tokë, ashtu siç njofton ajeti: “Hidhe shkopin tënd (në tokë)!”. 

 Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e hodhi shkopin e tij 
në tokë dhe ai u shndërrua menjëherë në një gjarpër të madh, që 
filloi të lëvizte me shpejtësi, ashtu siç lëvizin gjarpërinjtë e vegjël. 
Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) pati frikë dhe u largua me 
vrap, pa e kthyer kokën mbrapa, ashtu siç e lexojmë në frazën 
vijuese të ajetit që është objekt studimi: “…dhe kur ai e pa se 
shkopi lëvizte si të ishte gjarpër, u spraps me vrap.”.1 

 Ka mundësi që shkopi i Musait në fillim të jetë shndërruar 
në një gjarpër të vogël dhe pastaj të ketë ardhur duke u rritur, 
derisa është shndërruar në një gjarpër të madh. 

 Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i flitet për herë të 
dytë: “O Mùsà, mos u frikëso, pranë Meje të Dërguarit nuk 
frikësohen.”. 

                                                            
1  Disa interpretues të Kur’anit Famëlartë mendojnë se fjala “el xhàn’n” është 
marrë nga rrënja e saj “el xhin'n” – “xhin” që, siç dihet, është një qenie që nuk 
shihet. Edhe gjarpërinjtë e vegjël lëvizin në tokë në mes barit për t’u fshehur. 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

421 

 Këtu është vendi i afrimit dhe i sigurisë së All’llahut, të 
Gjithëfuqishmit, të Gjithëlartësuarit.  

 Këtu s’ka kuptim as frika e as egërsia. Me fjalë të tjera, këtu 
Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i thuhet: “O Musa! Këtu je 
para Krijuesit të gjithësisë dhe në prani të Tij ka siguri absolute!”. 

 Një kuptim të ngjashëm me këtë e lexojmë edhe në ajetin 31 
të sures “El Kasas”: “O Mùsà, dil përpara dhe mos u frikëso; pa 
dyshim që ti je prej të siguruarve.”. 

 Porse në ajetin vijues, prej frazës “mos u frikëso” ka një 
përjashtim dhe për këtë Kur’ani njofton: “Me përjashtim të atij 
(që nuk është i dërguar) dhe bën padrejtësi, pastaj të keqen e 
zëvendëson me një të mirë; me të vërtetë, Unë jam Gjithëfalësi, 
Mëshirëploti.”. 

 Në lidhje me përveçimin në këtë fjali, në mesin e 
interpretuesve të Kur’anit ka dy mendime: 

 Mendimi i parë: në fundin e ajetit ka një heqje dhe se fraza e 
ajetit: “…pa dyshim që ti je prej të siguruarve” tregon se siguri 
ka vetëm për Profetët dhe jo për të tjerët. Pastaj Fuqiploti 
përveçon edhe atë person, i cili pasi ka bërë padrejtësi, punën e 
keqe e kompenson me një punë të mirë; pra edhe ky është prej të 
siguruarve, sepse All’llahu është Gjithëfalësi, Mëshirëploti. 

 Mendimi i dytë: përveçimi është në brendinë e fjalisë dhe 
fjala “padrejtësi” tregon lënien e punës më të mirë, me më shumë 
përparësi. Ky interpretim nuk është aspak në kundërshtim me 
pozitën e pagabueshmërisë së Profetëve. Sipas këtij mendimi, ky 
ajet tregon se edhe Profetët nuk janë të siguruar kur e lënë mangët 
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punën me përparësi, prandaj All’llahu i Lartësuar do t’i marrë 
edhe ata në llogari, madje në llogari të vështirë, ashtu siç ka 
ardhur në ajetet e Kur’anit që flasin për Ademin dhe Junusin 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!).  

 Këtu duhet theksuar se ata kanë qenë të vetëdijshëm që 
kanë lënë pa bërë më të mirën, ose kanë lënë pa bërë atë punë që 
ka më shumë përparësi; por pasi kanë dëgjuar këshillat e 
All’llahut, Mëshirëplotit, pas punës së keqe kanë bërë punë të 
mira, ashtu siç tregohet në Kur’an në lidhje me atë ç’ka i ngjau 
Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kur ai vrau atë koptin. Për 
këtë ngjarje, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) pohoi se nuk 
kishte bërë më të mirën, por: “Zoti im, me të vërtetë unë i bëra 
padrejtësi vetes, prandaj më fal mua.” (sure “El Kasas”, ajeti 16).  

 Gjëja e dytë për të cilën u urdhërua Musai (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!), ishte që të tregonte mrekullinë e dorës së bardhë, 
ashtu siç njofton ajeti: “Fute dorën në xhepin tënd dhe ajo do të 
dalë e bardhë pa pësuar asnjë të keqe.”. 

 Fakti se dora nuk do të pësonte asnjë të keqe, tregon se 
bardhësia e saj nuk do të ishte për shkak të ndonjë sëmundjeje, si 
lebroza, ose ndonjë sëmundjeje tjetër lëkure. Jo, ajo ishte një 
bardhësi hyjnore, që e tërhoqi menjëherë vëmendjen e të tjerëve 
kur ai po shfaqte mrekullinë për të cilën ishte urdhëruar. Me të 
vërtetë, ajo ishte një vepër e jashtëzakonshme.   

 Me qëllim që All’llahu i Lartësuar ta shpaloste edhe më 
shumë kujdesin e dashamirësinë e Tij ndaj Musait, si dhe për t’u 
dhënë një rast edhe atyre që i shmangeshin të vërtetës, që edhe ata 
të udhëzoheshin në rrugën e drejtë, i Larti e njofton Musain se 
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mrekullitë e tij nuk ishin vetëm dy të tilla, por: “Këto janë nëntë 
argumente për të (vajtur) te Faraoni dhe populli i tij; me të 
vërtetë, ata janë popull  i zvetënuar.”. 

 Prej fjalëve të ajetit kuptohet se këto dy mrekulli janë prej 
tërësisë së nëntë mrekullive të njohura të Musait (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!). Në ajetin 101 të sures “El Isrà” kemi shpjeguar se 
shtatë mrekullitë e tjera ishin: tufani, karkalecat, bretkosat e 
shumta, shndërrimi i ngjyrës së ujit të lumit Nil në ngjyrën e 
gjakut, sëmundjet e bimëve, thatësira disa vjeçare dhe prodhimi i 
pakët i frutave. Çdo njëra nga këto mrekulli numërohet si një 
paralajmërim për Faraonin dhe për popullin e tij. Kur mbi ta binin 
të tilla sprova, ata shkonin dhe i luteshin Musait (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) që t’ua hiqte ato. 

 Për dy mrekullitë e fundit flitet në ajetin 130 të sures “El 
A’ràf”: “Ne e sprovuam popullin e Faraonit me skamje dhe me 
pakësim të frutave, që ata të nxirrnin mësim (nga pësimet).”. 

(Për më shumë sqarime, lexo komentin e ajetit 101 të sures “El 
Isrà” të këtij tefsiri.)  

 Në fund, Musai (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u përforcua 
me armën më të fuqishme, me mrekullinë më të madhe. Ai u bëri 
thirrje Faraonit dhe popullit të tij që të besonin të Vërtetin, ashtu 
siç shprehet Kur’ani për këtë çështje në ajetin vijues: “Kur atyre u 
erdhën argumentet Tona të qarta, ata thanë: Pa dyshim, kjo 
është magji.”. 

 Dihet se për magji nuk është akuzuar vetëm Musai (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!). Mohuesit e kanë përdorur këtë akuzë si 
pretekst për të kundërshtuar edhe Profetët e tjerë, me qëllim që të 
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mos ndikoheshin të tjerët prej thirrjes së tyre. Por akuza në vetvete 
është një argument i qartë që vërteton se prej Profetëve dalin gjëra 
të mëdha, të jashtëzakonshme. Megjithatë, mohuesit e akuzuan 
edhe Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) për magji.  

 Ne dimë se Profetët kanë qenë burra të mirë, të drejtë, kanë 
bërë thirrje për drejtësi e për të vërtetën dhe të gjithë kanë qenë të 
sinqertë në thirrjen e tyre. Kurse magjistarët ishin prej atyre që 
kishin devijuar nga rruga e drejtë; ata ishin prej atyre që kërkonin 
të mirat materiale dhe kishin të gjitha cilësitë e servilëve. Veç 
kësaj, ata ishin edhe gënjeshtarë. 

 Për më tepër, magjistarët kishin një fuqi të kufizuar për 
punë të jashtëzakonshme, kurse thirrjet, programet dhe sjelljet e 
Profetëve dëshmonin të vërtetën që ata kumtonin. Punët që bënin 
Profetët ishin mrekulli dhe nuk kishin kufi, kurse magjia që bënin 
magjistarët nuk mund të ishte kurrë e ngjashme me mrekullitë e 
Profetëve.  

 Në ajetin e fundit të grupit të ajeteve që janë objekt studimi, 
Kur’ani thotë se kjo akuzë e jobesimtarëve nuk bëhej për shkak se 
ata dyshonin për punën e Profetëve, ose për shkak se ata 
ngurronin. Mohuesit i kanë përgënjeshtruar mrekullitë me të cilat 
erdhën Profetët tek ata, megjithëse ishin të vetëdijshëm se ato 
ishin plotësisht të vërteta, ashtu siç njofton Kur’ani në frazën e 
parë të ajetit që është objekt studimi: “Ata i mohuan ato 
padrejtësisht e me mendjemadhësi edhe pse ishin të bindur se 
ato ishin të vërteta.”. 

 Nga kjo shprehje e ajetit mësojmë se besimi, përveç dijes 
dhe ndërgjegjësimit, ka të vërtetën dhe realitetin; kurse mohimi 
mund të ndodhë edhe pse ka dituri të plotë rreth diçkaje.  
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 Më fjalë të tjera, e vërteta e besimit është bindje dhe 
nënshtrim ndaj të Vërtetit. Duke u bazuar mbi këtë që u tha, njeriu 
mund të ketë dijeni rreth një sendi, porse ai nuk është i bindur as 
në brendinë e vet e as nga jashtë. Për rrjedhojë, te ky njeri s’ka 
besim. Në të vërtetë, ai është jobesimtar, mohues. Këtë çështje e 
kemi trajtuar në mënyrë të detajuar, prandaj po mjaftohemi vetëm 
me kaq sa thamë. 

 Në ilustrim të kësaj çështjeje, në një transmetim të ardhur 
prej Imam Sadikut, lexojmë se ndër pesë pjesët e mohimit, ai 
përmend atë që në terminologjinë e fukahave quhet “kufrun 
xhuhùdij”- “mohim i besimit”, dhe disa degë të këtij mohimi i 
shpjegon me shprehjen “mohuesi mohon edhe pse ka dijeni se ajo pa 
dyshim është e vërtetë dhe se ajo e vërtetë ka zënë vend mirë në mendjen 
e tij”.175F

1 

 Bie në sy fakti se motivin që e shtyn Faraonin dhe popullin 
e tij të mohojë, Kur’ani e përshkruan vetëm me dy karakteristika: 
padrejtësia dhe mendjemadhësia, ashtu siç e lexojmë në ajetin që 
është objekt studimi: “padrejtësisht e me mendjemadhësi”. 

 Fjala e ajetit “dhulmen” tregon cënimin e të drejtave të të 
tjerëve; kurse fjala “uluv’ven” tregon superioritetin mbi Beni 
Israilët. 

 Pra, Faraoni dhe pararoja e tij mendonin se nëse do t’i 
bindeshin Musait (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe nëse do i 
besonin atij e mrekullive të tij, atëherë përfitimet e tyre të 
paligjshme do të viheshin në rrezik, pasi do të ishin krah për krah 

                                                            
1 “Usùlul Kàfij”, vëll. 2, f.287; kapitulli “Format e mohimit”. 
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e të barabartë me Beni Israilët. Por ata, që të dyja këto gjendje nuk 
i pranonin. 

 Qëllimi me padrejtësinë “dhulmen”, është padrejtësia ndaj 
vetvetes dhe ndaj mrekullive, duke i përgënjeshtruar ato; kurse 
qëllimi me fjalën “uluv’ven” tregon superioritetin e tyre, por që në 
vërtetë është padrejtësi ndaj të tjerëve, ashtu siç njoftohet në ajetin 
9 të sures “El A’ràf”: “…ngaqë i refuzuan argumentet Tona 
padrejtësisht”. 

 Gjithsesi, përmendja e fundit e Faraonit dhe e popullit të tij 
në Kur’an, është njëri prej pësimeve prej të cilave mund të nxirret 
mësim. Me një fjali të shkurtër, por me kuptim të madh, Kur’ani 
Famëlartë tregon se si u shkatërrua dhe si u mbyt Faraoni me 
ushtrinë e tij në ujë, ashtu siç njoftohet në fundin e ajetit: “…shiko 
si qe fundi i të zvetënuarve”. 

 Në këtë ajet, Kur’ani nuk e ngren perden për këtë 
përfundim, sepse përfundimi i mënxyrshëm i atyre mohuesve 
mendjemëdhenj e mizorë përmendet edhe në ajete të tjera, por ne 
po mjaftohemi vetëm duke treguar përmbajtjen e këtyre ajeteve, 
me qëllim që të kuptojë cilido që ka dëshirë.  

 Në brendësinë e kuptimit të fjalës “mufsid” - “i zvetënuar”, 
Kur’ani Famëlartë i përmend të gjitha cilësitë e këqija, sepse 
zvetënimi ka një kuptim shumë të gjerë dhe përfshin zvetënimin 
në besim, në fjalë e në punë, në rrafshin individual dhe në atë 
kolektiv. Prandaj Kur’ani i ka mbledhur të gjitha punët e tyre të 
liga me fjalën “mufsidijne” - të zvetënuar, tiranë mizorë, të 
padrejtë, shtypës, shfrytëzues, ngatërrestarë, shkatërrues, të 
korruptuar, imoralë, etj. 
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Ajetet: 15 - 16 

 

اۖ َوقَاَ� ۥدَ  َءاتَۡيَنا َداوُ َولََقدۡ  َٗ دُ  وَُسلَۡيَ� َن ِعۡل َۡ َ ۡۡ � ِ ّ َِ ِي  َّ ِۡن � ِّ   َكثِ�  
لََنا َ�َ ِّ ََ 

ََ ِعَبادِهِ  ِِنِ ۡؤ َُ ۡ ٍَ  ١ �ر ۖ  ُسلَۡيَ� ُن َداوُ َوَوَِ َها ۥَد َّ
َ
ۡ ٰ َٓ ُِ  َوقَاَل  نِطَق ��ّا َِ َنا  َۡ ِ  ُعّل

ا رَُهَو �لّطۡ�ِ  َٖ � إِّن َ�  ء  ۡ ََ  ِ
ّ ُُ ِِن  وتِيَنا 

ُ
ُٖ  َوأ ِۡ َُ  �ۡلَف بِ َُ

ۡ   ١ �ر

 

“Ne i dhamë Dàudit dhe Sulejmànit dituri. Ata të dy thanë: 
Falënderimi i takon vetëm All’llahut, i Cili na dalloi ne mbi 
shumë prej robve të Tij besimtarë.” 

“Sulejmàni e trashëgoi Dàùdin dhe tha: O njerëz ne na është 
mësuar gjuha e shpendëve dhe na është dhënë prej të gjitha 
gjërave. Me të vërtetë, ky është shpërblim i qartë.”  

 

 

Komentimi 

 

Qeverisja e Daudit dhe e Sulejmanit 

 Në këtë sure, pas tregimit të Musait (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!),  Kur’ani Famëlartë flet edhe për dy Profetë të mëdhenj, 
Daudin dhe Sulejmanin (Paqja e All’llahut qoftë mbi ta!). Por 
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përmendja e këtyre dy Profetëve këtu nuk e kapërcen kufirin e një 
theksimi kalimtar, pasi në lidhje me Profetin Sulejman (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), Kur’ani flet edhe në ajete të tjera. 

 Ky fragment prej tregimit të këtyre dy Profetëve të 
mëdhenj ka ardhur në këtë sure pas tregimit të Musait (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), sepse edhe këta dy Profetë janë prej 
Profetëve të Beni Israilëve, prandaj në historinë e tyre nuk gjejmë 
asgjë ndryshe nga historitë e Profetëve të tjerë. Të dy këta Profetë, 
si rezultat i përgatitjes ideore dhe përshtatshmërisë së mjedisit  
shoqëror të kohës së tyre, mundësuan themelimin e një qeverisjeje 
të madhe. Gjithashtu, në saje të qeverisjes së tyre, ata dhanë 
ndihmesën e tyre, duke mundësuar  njohjen dhe përhapjen e fesë 
së All’llahut. Në ajetet që janë përballuar ashpër me popujt e tyre 
jobesimtarë e kokëfortë; madje disa Profetë janë përndjekur dhe 
janë përzënë prej vendeve të tyre. Kurse në lidhje me këta dy 
Profetë, shprehjet kur’anore ndryshojnë plotësisht nga ato që kanë 
ardhur në lidhje me Profetët e tjerë.  

Kjo tregon qartë se, sikur reformatorët dhe thirrësit për në 
fenë e All’llahut, të kishin marrë qëndrim për të formuar një 
qeveri, nuk do të kishte mbetur asnjë problem në rrugën e tyre. 

Në lidhje me këta dy Profetë të nderuar, këtu tregohet se 
atyre u ishte dhënë dituri, fuqi dhe madhështi. Gjithashtu, 
tregohet se njerëzit ishin të nënshtruar ndaj atyre të dyve, madje 
edhe xhindët e djajtë ishin të nënshtruar ndaj qeverisjes së 
All’llahut. Kësaj qeverisjeje i ishin nënshtruar edhe shpendët e 
qiellit dhe të gjitha qeniet e tjera. 
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 Në fund flitet për luftimin e adhurimit të idhujve me 
rrugën e thirrjes dhe të logjikës dhe më pas njoftohemi për fuqinë 
e asaj qeverisjeje. 

Të gjitha këto veçanti që u thanë, i dallojnë këta dy Profetë 
prej Profetëve të tjerë.  

Është shumë kuptimplotë fakti se Kur’ani e fillon tregimin 
për këta dy Profetë me dhuntinë e diturisë, që është edhe themeli i 
një qeverisjeje të mirë e të fuqishme, ashtu siç njofton fraza e parë 
e ajetit të parë të ajeteve që janë objekt studimi: “Ne i dhamë 
Dàudit dhe Sulejmànit dituri.”. 

 Interpretuesit e Kur’anit kanë bërë hulumtime të shumta 
për të shpjeguar se çfarë lloj diturie ishte ajo që iu dhurua Daudit 
e Sulejmanit, pasi në këtë ajet nuk shprehet qartë lloji i saj. Disa 
interpretues kanë thënë se ishte dituria e gjykimit të çështjeve, 
ashtu siç ka ardhur në ajetin 20 të sures “Sàd”: “…dhe i dhamë 
atij urtësi dhe aftësi në ndarjen e fjalës (çështjeve)”, si dhe në 
ajetin 79 të sures “El Enbijà”: “…dhe secilit Ne i dhamë urtësi e 
dituri”. 

 Disa interpretues të tjerë kanë thënë se dituria këtu ka të 
bëjë me faktin se ai (Sulejmani) dinte gjuhën e shpendëve, gjithnjë 
duke e krahasuar me frazën e ajetit vijues: “…ne na është mësuar 
gjuha e shpendëve”. 

 Disa të tjerë kanë thënë se qëllimi me diturinë në këtë ajet 
është dituria e punimit të mburojave metalike, ashtu siç mësohet 
nga krahasimi me atë që thuhet në ajetin 80 të sures “El Enbijà”: 
“…mjeshtrinë e punimit të veshjeve (të hekurta) për ju që t’u 
mbrojnë ju prej fuqisë tuaj.”. 
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 Është e qartë se këtu fjala “dituri” ka një kuptim shumë të 
gjerë dhe përfshin diturinë për Njësimin e All’llahut (All’llahu 
është Zoti Një dhe i Vetëm), shkollat juridike dhe ligjet e fesë. 
Gjithashtu, ajo përfshin diturinë e gjykimit, si dhe të gjitha dituritë 
e tjera, pasi ato duhet të jenë të shumta në një qeverisje të 
fuqishme si qeverisja hyjnore, për të cilën flet ajeti. Ndërtimi i një 
qeverisjeje hyjnore bazuar mbi drejtësinë, kulturën, qytetërimin 
dhe lirinë, nuk mund të bëhet pa një dituri të gjithanshme. 
Pikërisht për këtë, Kur’ani e konsideron diturinë si gurin e parë të 
themelit për formimin e një qeverisjeje të fuqishme.  

 Pas kësaj fraze, Kur’ani sjell fjalët që thanë Daudi dhe 
Sulejmani, kur ata falënderuan All’llahun e Lartësuar: “Ata të dy 
thanë: Falënderimi i takon vetëm All’llahut, i Cili na dalloi ne 
mbi shumë prej robve të Tij besimtarë.”. 

 Këtu të tërheq vëmendjen fakti se pas përmendjes së kësaj 
dhuntie të madhe, “diturisë”, vjen menjëherë falënderimi, me 
qëllim që të bëhet e qartë se për çdo mirësi duhet falënderuar. 
Gjithashtu, duhet theksuar se falënderimi për mirësinë e dhuruar 
bëhet realitet atëherë kur prej asaj mirësie përfitohet me rrugën 
për të cilën ajo është krijuar. 

 Këta dy Profetë të mëdhenj përfituan në maksimum prej 
kësaj mirësie të madhe që u ishte mësuar atyre të dyve, për të 
organizuar qeverisjen hyjnore. 

 Për Daudin dhe Sulejmanin, All’llahu i Lartësuar bëri si 
kriter dallues diturinë dhe jo fuqinë e as qeverisjen. Gjithashtu, 
ndër të gjitha dhuntitë, vetëm për diturinë All’llahu urdhëron të 
falënderohet dhe jo për ndonjë dhunti tjetër, sepse çdo gjë me 
vlerë, por edhe çdo fuqi e ka burimin prej diturisë. 
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 Ata të dy e falënderojnë dhe e madhërojnë All’llahun e 
Lartësuar për preferencën që u ka dhënë dhe për qeverisjen që u 
ka mundësuar mbi një popull besimtar, pasi qeverisja e një populli 
të zvetënuar, të një populli jobesimtar, nuk është motiv për t’u 
krenuar. 

 Lind pyetja: Përse Daudi dhe Sulejmani thanë: “…mbi 
shumë prej robve të Tij besimtarë” dhe nuk thanë: “mbi të gjithë 
robtë e Tij besimtarë”?  

 Të dy ishin Profetë dhe si të tillë, ata patjetër që ishin 
njerëzit më të mirë të kohës së tyre. 

 Mbase kjo mënyrë të shprehuri bëhet nga kujdesi për të 
ruajtur bazat e edukatës dhe për të treguar kryeultësi, pasi njeriu 
në çdo pozitë që të jetë, nuk duhet të mendojë se është më i mirë 
se të tjerët. 

 Ajeti vijues thotë se Sulejmani e trashëgoi babain e tij, 
Daudin: “Sulejmàni e trashëgoi Dàùdin”. 

Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka thënie të shumta në 
lidhje me qëllimin e fjalës “uerithe” – “trashëgoi”. 

 Disa kanë thënë se bëhet fjalë për trashëgiminë e diturisë, 
sepse ata mendojnë se Profetët nuk trashëgohen. 

 Të tjerë kanë thënë se bëhet fjalë për trashëgiminë e 
pasurisë dhe të qeverisjes.  

Në të vërtetë, ky kuptim shkon në mendjen e njeriut para çdo gjëje 
tjetër.  
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 Të tjerë kanë thënë se Sulejmani trashëgoi gjuhën e 
shpendëve. 

 Nëse do të vërejmë me kujdes, do të shohim se ajeti nuk 
është i kushtëzuar, pasi në fjalinë vijuese të tij flitet për diturinë 
dhe për të gjitha dhuntitë: “…dhe na është dhënë prej të gjitha 
gjërave”; por nuk ka argument që të vërtetojë se kuptimi i ajetit 
është i kufizuar dhe, duke u bazuar mbi këtë rregull, dilet në 
përfundimin se Sulejmani trashëgoi prej babait të tij çdo gjë. 

 Në vijim, ajeti vazhdon të tregojë fjalët që shprehu 
Sulejmani me gjuhën e vet: “O njerëz, ne na është mësuar gjuha e 
shpendëve dhe na është dhënë prej të gjitha gjërave. Me të 
vërtetë, ky është shpërblim i qartë.”.  

Disa pretendojnë se e folura e gjallesave të tjera përveç 
njeriut, është e pamundur, veçse në mënyrë alegorike. Por nëse një 
gjallesë, përveç njeriut, nxjerr prej gojës së saj zëra që zbulojnë një 
kërkesë të çfarëdoshme, nuk ka argument që edhe këto zëra të 
mos emërtohen si “e folur”. Pra, e folura është çdo fjalë e qartë që 
shpjegon një të vërtetë dhe shpreh një kuptim.1 

 Me këtë nuk kemi për qëllim të themi se çdo zë që nxjerrin 
kafshët kur janë të zemëruara, ose kur janë të kënaqura, ose kur u 

                                                            
1  Në lidhje me fjalën “nutk”, autori i fjalorit “Lisànul Areb”, Ibni Mendhùr, ka 
shpjeguar se ajo është e folura dhe se e folura e çdo sendi është gjuha me të cilin 
ai flet. Prej kësaj rrjedh edhe kuptimi i frazës së ajetit që është objekt studimi: 
“…ne na është mësuar gjuha e shpendëve”. Më pas, ai citon disa dijetarë 
arabë, si Ibni Sijdeh, i cili është shprehur me këto fjalë: “Në kundërshtim me atë 
që kanë thënë disa, se shqiptimi i fjalëve është i veçantë vetëm për njeriun, fjala 
‘foli’ mund të përdoret edhe për sende të tjera”. Gjithashtu, fjalën “flet” 
filozofët dhe dijetarët e shkencës së logjikës (mantik) e kanë përdorur në 
kuptimin e fuqisë për të menduar, çka i jep njeriut mundësinë të flasë. 
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dhemb ndonjë pjesë e trupit, ose kur shfaqin dashurinë ndaj të 
vegjëlve të tyre, është e folur. Jo, në asnjë mënyrë, sepse ato janë 
zëra që shoqërojnë gjithmonë gjendjen e kafshëve. Megjithatë, në 
ajetet e tjera do të shohim me hollësi se Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) bisedoi me pupëzën, madje e ngarkoi atë të 
çonte një letër dhe e porositi të përgjonte në ndonjë qoshe. 

 Kjo ngjarje tregon se kafshët, përveç zërave që shprehin 
gjendjen e çastit të tyre, me urdhrin e All’llahut dhe në kushte të 
veçanta, ato kanë fuqi edhe të flasin, ashtu siç do të shohim se si 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) foli me milingonën. 

 Natyrisht që e folura në Kur’an është përdorur në kuptimin 
më të gjerë të kësaj fjale, duke shpjeguar të vërtetën dhe rezultatin 
e saj. E folura shpreh atë që njeriu ka në brendësinë e vet dhe 
është e njëjtë, qoftë kur e shpreh me fjalë, qoftë kur e shpreh me 
anë të veprimeve, ashtu siç e lexojmë në fjalën e të Lartit: “…ky 
libri Jonë (punëve tuaja), ai flet kundër jush të vërtetën”(Sure “El 
Xhàthijeh”, ajeti 29). Por nuk është e nevojshme që fjalët e 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe e folura e shpendëve 
të komentohen në këtë kuptim. Nga fjalët e ajeteve mësojmë se ai 
kishte fuqi të njihte fjalët e veçanta të shpendëve në lidhje me 
çështje të caktuara dhe i dallonte ato, ose ai fliste me ta 
drejtpërdrejt. 

 Fraza e ajetit: “…dhe na është dhënë prej të gjitha 
gjërave” nuk ka kuptimin e kufizuar që i kanë dhënë një grup prej 
interpretuesve të Kur’anit. Në të vërtetë, ajo ka një kuptim shumë 
të gjerë dhe përfshin të gjitha shkaqet e duhura që mundësuan 
ndërtimin e qeverisjes së All’llahut në atë kohë. Pa këtë kuptim të 
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gjerë, fjala do të ishte e mangët dhe nuk do të kishte lidhje të qartë 
me ajetet e mëparshme.  

 Në lidhje me këtë frazë të ajetit, Fakhru Rràzij shtron 
pyetjen: Shprehjet: “ul’limnà” - “na është mësuar” dhe: “ùtijnà” - 
“na është dhënë”, a nuk janë prej fjalëve të mendjemëdhenjve?! 

 Kësaj pyetjeje ai i përgjigjet vetë, duke shpjeguar se qëllimi 
me këto fjalë qëndron në përemrin e numrit shumës “nà” – “ne” 
në të dyja shprehjet, është të tregojë Sulejmanin dhe babain e tij, 
ose për Sulejmànin dhe për bashkëpunëtorët e tij në qeverisje. 
Gjithashtu, kjo shprehje përdoret edhe për një person që është në 
krye të një organi qeverisës dhe atij i lejohet që për veten e tij të 
flasë me përemrin e vetës së parë në numrin shumës “ne”. 

 

 

Hulumtime 

 

1- Lidhja e fesë me politikën 

 Ndryshe nga ç’mund të mendojnë njerëzit me horizont të 
ngushtë, se feja është një tubë me këshilla e predikime, ose një 
tubë çështjesh të veçanta për jetën personale të njeriut, në fakt  feja 
është një tubë ligjesh dhe programesh jetësore, që përfshijnë të 
gjitha problemet e çështjet që kanë të bëjnë me jetën e njeriut, 
sidomos me çështjet shoqërore.  
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Profetët u dërguan për të vendosur drejtësinë, ashtu si ka 
ardhur në ajetin 25 të sures “El Hadid”: “që njerëzit t’i 
përmbahen drejtësisë”. 

 Gjithashtu, Profetët janë dërguar që të heqin prej njerëzve: 
“barrën e tyre të rëndë dhe prangat që ishin mbi ata”; ata janë 
dërguar që njerëzit të gëzojnë liri. (Sure “El A’ràf”, ajeti  157.) 

 Feja është mëshirë e shpëtim për të pafuqishmit. Ajo i 
shpëton ata prej zgjedhës së mendjemëdhenjve tiranë e mizorë. 

 Feja është një tubë  mësimesh edukative në rrugëtimin e 
njeriut drejt pastrimit, përparimit dhe plotësimit, ashtu siç 
theksohet në ajetin 2 të sures “El Xhumuah”. 

 Këto objektiva madhore nuk mund të realizohen pa 
ndërtimin e qeverisjes. Kush mund të vendosë drejtësi në mes 
njerëzve të thjesht në saje të porosive morale? Ose kush mund të 
ndalojë dorën e mizorëve mendjemëdhenj, që ajo të mos bjerë mbi 
njerëzit e pafuqishëm? Ose kush mund të heqë prej njerëzve të 
pafuqishëm barrën e rëndë dhe prangat që i kanë lidhur ata, pa 
pasur një mbështetje të gjithanshme?! 

 Kush mund të përhapë kulturën e shëndoshë dhe edukatën 
në një shoqëri të kontrolluar prej të zvetënuarve dhe t’u japë 
zemrave qetësinë morale? 

 Feja është e pandarë prej politikës. Nëse ato ndahen, 
atëherë feja e humb krahun e saj. Kur feja ndahet nga politika, ajo 
shndërrohet në një element shkatërrues, që e shfrytëzojnë ata që 
kanë përfitime personale. 
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 Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) e përhapi me shpejtësi këtë fe të drejtë qiellore në të 
gjitha anët e botës, sepse ai formoi një qeverisje qysh në rastin më 
të parë dhe me anë të qeverisë islame, ai ndoqi e zbatoi objektivat 
hyjnore. 

 Edhe disa Profetë të tjerë arritën ta realizojnë një qeverisje 
të tillë dhe përhapën thirrjen e tyre për besimin vetëm në 
All’llahun në të gjithë tokën në mënyrën më të mirë. Por ka pasur 
edhe Profetë, që nuk u është dhënë rasti të ngrenë qeverinë 
hyjnore, për shkak se nuk kishin ndihmën e shumë faktorëve që 
mundësonin përhapjen dhe shtrirjen e mesazheve të tyre hyjnore. 

 

2- Shenjat e qeverisë hyjnore 

 Në tregimin e Daudit e të Sulejmanit (Paqja dhe bekimi i 
All’llahut qofshin mbi ta!), lexojmë qartë se ata të dy i shkulën me 
shpejtësi rrënjët e politeizmit dhe të shoqërimit të All’llahut në 
adhurim (shirkut). Ata ngritën një sistem hyjnor të drejtë, të 
ndërtuar mbi themelet që lexojmë në ajetet që janë objekt studimi: 
mbi diturinë në fusha të ndryshme.  

 Programin e sistemit që ata ndërtuan e kurorëzonte emri 
“All’llah”.  

 Sistemi që ata ndërtuan i përdori të gjitha forcat, madje 
edhe shpendët, për të arritur realizimin e programit të tij. 
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 Sistemi që ata ndërtuan i vuri djajtë nën pranga dhe ua 
preu rrugën mizorëve që të shkelnin ligjin e të nëpërkëmbnin të 
pafuqishmit. 

 Sistemi që ata ndërtuan kishte forca ushtarake të 
organizuara e të mjaftueshme, aparatin e sigurisë, specialistë në 
fushën e ekonomisë, të prodhimit dhe të fushave të tjera. Të gjitha 
këto ishin nën “tendën” e besimit dhe nën “çadrën” e Teuhidit, 
besimit se All’llahu është Zoti Një dhe i Vetëm. 

 

3- E folura e shpendëve 

 Në ajetin që është objekt studimi dhe në ajetin vijues 
përmendet tregimi i bisedës së Sulejmanit me pupëzën. Në këtë 
tregim theksohet qartë e folura e shpendëve dhe flitet për disa 
punë që mund të bëjë edhe kafsha. 

 Edhe shpendët, ashtu si të gjitha kafshët, nxjerrin zëra në 
gjendje të ndryshme të jetës së tyre.  

 Ne i njohim zërat e shpendëve dhe për këtë s’ka vend as 
për dyshim e as për ngurrim, pavarësisht se sa të ndryshëm janë 
ato zëra dhe se sa informacion kemi rreth tyre. Ajetet e kësaj 
sureje, ashtu siç kuptohet, shpjegojnë një temë shumë më të gjerë 
nga ajo që përmendëm ne. Këtu, studimi rreth të folurës së 
shpendëve shpjegon se kuptimi i fshehtë i gjuhës së shpendëve 
përmban detaje të hollësishme. Disave u duket e çuditshme kjo 
çështje, por nëse shohim  me kujdes detajet e ndryshme nga jeta e 
shpendëve, për të cilat kanë shkruar dijetarët në saje të vrojtimeve 
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të tyre personale, do të dalim në përfundimin se biseda me 
shpendët nuk është diçka e çuditshme. 

 Nga zgjuarsia e shpendëve ne dimë edhe çështje më të 
çuditshme se kjo. 

 Disa shpendë tregojnë një mjeshtëri të rrallë në përgatitjen e 
folesë, ose të banesës së vet. Madje, nga ana e mjeshtërisë, në disa 
raste qëndrojnë më lart se puna e inxhinierëve tanë. 

 Disa shpendë e dinë gjendjen dhe nevojat e zogjve të vet në 
të ardhmen dhe bëjnë për ta një punë aq të imët, saqë ne habitemi 
me punën e tyre.  

Disa lloje kafshësh e shpendësh parashikojnë se si do të jetë koha 
gjatë disa muajve në vijim; ata parashikojnë edhe rënien e 
tërmeteve para se të ndodhin dhe para se ato të regjistrohen prej 
qendrave të njohura sizmike. 

 Udhëzimet e mësimet që u jepen kafshëve në arenën e 
cirkut si dhe aktiviteti e punët e jashtëzakonshme që bëjnë ato, 
tregojnë zgjuarsinë e tyre të çuditshme.  

 Edhe punët e lëvizjet e çuditshme që bën milingona, edhe 
qytetaria e saj mbresëlënëse, janë fakte që flasin për një zgjuarsi të 
kësaj krijese të vogël. 

 Çuditë e jetës së bletës dhe punët që ajo bën, të lënë me të 
vërtetë pa mend. 

 Njohja e rrugëve ajrore prej shpendëve shtegtarë, të cilat 
përshkojnë distanca shumë të gjata nga Poli i Veriut në Polin e 
Jugut, janë gjithashtu argumente të çuditshme.  
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 Nuk janë më pak të çuditshëm peshqit në shtegtimet e tyre 
në thellësi të detrave. 

 Të gjitha këto janë çështje shkencore të vërtetuara e të 
pranuara dhe vërtetojnë se te kafshët e shpendët dhe te gjallesat e 
tjera, ekziston një “organ” shumë i rëndësishëm zgjuarsie dhe i të 
kuptuarit ose instinkti, ose aftësia “intelektuale”.  

Ekzistenca e shqisave të veçanta te disa kafshë, si radari te 
lakuriqi i natës, ose shqisa e fortë e nuhatjes te disa insekte, 
shikimi shumë i mprehtë që kanë disa shpendë e të ngjashëm me 
ta, është një argument tjetër që vërteton se ato nuk ndryshojnë prej 
nesh në asnjë send. 

 Duke marrë në konsideratë këto që u shpjeguan, nuk 
mbetet vend për t’u çuditur që këto kafshë flasin gjuhën e tyre të 
veçantë. Gjithashtu, këto fakte vërtetojnë se kafshët mund të flasin 
edhe me njeriun që e njeh “alfabetin” e gjuhës së tyre. Në 
Kur’anin Famëlartë ka shumë ajete që e theksojnë këtë kuptim, si 
për shembull ajeti 38 i sures “El En’àm”:  “S’ka asnjë gjallesë në 
tokë e asnjë shpend që fluturon në qiell me dy krahët e vet që 
nuk janë popuj të ngjashëm me ju.”.177F

1 

 Gjithashtu, edhe në transmetimet islame lexojmë në lidhje 
me të folurën e kafshëve, veçanërisht atë të shpendëve. Madje, në 
këto transmetime citohet një “logjikë” ekuivalente e një simboli 
për çdo çdo lloj shpendi në veçanti.178F

2  

                                                            
1 Në lidhje me këtë çështje kemi vënë një studim në fundin e komentit të ajetit 
38 të sures “El En’àm”. 
2  Për sqarime të mëtejshme referohu tefsirit të “Kurtubij’jut”, fundi i ajetit në 
fjalë dhe tefsirit “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 77 e më pas. 
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Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut, ai tregon se 
prijësi i besimtarëve, Imam Aliu i ka thënë Ibni Ab’bàsit: “All’llahu 
na ka mësuar gjuhën e shpendëve, ashtu siç ia kishte mësuar Sulejman 
bin Daudit gjuhën e çdo kafshe në tokë e në det.”.1 

 

4- Transmetimi: “Ne, të dërguarit nuk trashëgojmë.” 

Në librat e tij, Ehli Syneti transmeton thënien e Profetit 
Muhammed (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), përmbajtja e të cilit është: “Ne, të Dërguarit e 
All’llahut nuk trashëgojmë. Çdo gjë që ne lëmë, është sadaka.”. Në disa 
vende të tjera hadithi transmetohet duke u mjaftuar me shprehjen: 
“Ajo që lëmë është sadaka.”. 

Zinxhiri i këtij hadithi - në të shumtën e rasteve -  në librat e 
njohur të Ehli Synetit përfundon tek Ebu Bekri, kur zonja e grave 
të botëve, Fatime Zahraja (Paqja qoftë mbi të!) (dhe disa nga gratë e 
Profetit), i kërkoi atij trashëgiminë e saj dhe ai (Ebu Bekri) nuk ia 
dha duke u bazuar në hadithin e lartpërmendur. 

Këtë hadith e ka transmetuar Muslimi në Sahihun e tij, 
vëllimi 3, kreu “El Xhihadu ue Es Sejru”, faqe 1379; Buhariu në 
vëllimin 8, prej “Kitabul Feraid”, faqe 185 dhe disa transmetues të 
tjerë. 

Ajo që tërheq vëmendjen është se Buhariu transmeton në 
Sahihun e tij një hadith nga Aishja, e cila ka thënë: “Fatimeja dhe 
Abasi shkuan tek Ebu Bekri për t'i kërkuar trashëgiminë e tyre nga 
i Dërguari i All’llahut. Ata të dy i kërkuan në atë kohë tokat e tyre 

                                                            
1  I njëjti burim, faqe 81. 
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nga Fedeku dhe pjesën e tyre në Hajber. Ebu Bekri u tha atyre: 
Kam dëgjuar të Dërguarin e All’llahut të thotë: “Ne nuk 
trashëgojmë. Ajo që lëmë pas është sadaka.”. Prej asaj pasurie ushqehet 
vetëm familja e Muhammedit... Ebu Bekri tha: “Betohem në 
All’llahun. Unë nuk e lë një çështje për të cilën e kam parë të Dërguarin 
e All’llahut ta veprojë e të mos e veproj atë.”. (Tha): “Fatimeja e braktisi 
atë dhe nuk i foli derisa ajo vdiq.!”.180F

1 

Sigurisht ky hadith ka vend për kritikë e mospranim për 
disa shkaqe: 

a- Ky hadith nuk pajtohet me tekstin e Kur'anit. Dhe sipas 
rregullave të parimeve (Kauaidul Usulijeh) që ne kemi, çdo hadith 
që nuk është në përputhje me Librin e All’llahut, nuk merret në 
konsideratë dhe nuk mund të numërohet prej haditheve të Profetit 
apo prej të pamëkatëve. 

Në ajetet e lartpërmenduar thuhet: “Sulejmàni e trashëgoi 
Dàùdin...”. Në aparencë, ajeti është i përgjithshëm dhe përfshin 
edhe pasuritë. Në Kur'an lexojmë rreth Jahjait dhe Zekerias: “…që 
të më trashëgojë mua dhe familjen e Jakubit... ” (Sure “Merjem”, 
ajeti 6). Shumica e komentuesve dëshmojnë dhe përforcojnë se 
trashëgimia ishte për çështje pasurie. 

Në shtesë të kësaj, ajetet e trashëgimisë që janë në Kur'anin 
e Shenjtë, janë të përgjithshëm dhe përfshijnë të gjitha gjërat. 
Ndoshta ky është edhe shkaku që Kurtubiu u detyrua ta 
komentojë hadithin se në të shumtën e rasteve mund të jetë i tillë e 
jo se është i përgjithshëm. Ai ka thënë: Kjo është njësoj si thënia: 

                                                            
1 Për më shumë informacion, shih “tefsiri El Kurtubij”, fundi i ajetit në fjalë; 
tefsirin “Nuruth Thekalejn”, vëll. 4, f. 77 e më pas. 
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“Ne, arabët jemi më të fortët e njerëzve për miqtë, megjithëse ky 
rregull nuk është i përgjithshëm.”.1 

Është e qartë se këto thënie e mohojnë vlerën e këtij hadithi, 
sepse nëse ne kapemi pas këtij justifikimi edhe për çështjen e 
Sulejmanit dhe të Jahjait, atëherë përfshirja e gjërave të tjera në të 
nuk mund të jetë e prerë.  

b- Hadithi i lartpërmendur kundërshton një hadith tjetër, i 
cili thotë se Ebu Bekri vendosi që t'ia japë Fedekun Fatimesë, por 
të tjerët e ndaluan atë. Në librin “Es Sijretu” të Halebijut, lexojmë: 
Fatimeja i tha atij: “Kush të trashëgon ty?” Ai i tha: “Familja ime 
dhe fëmijët e mi!” Ajo tha: “Atëherë, përse unë të mos e trashëgoj 
babanë tim?” Sibt ibn El Xheuzij ka thënë: Ai ia shkroi asaj 
Fedekun. Omeri hyri tek ai dhe i tha: “Çfarë është kjo?” Ai i tha: 
“Një shkresë për Fatimenë, në të cilën shkrova trashëgiminë e saj 
nga babai i vet.” Ai (Omeri) i tha: “Çfarë do të shpenzosh për 
myslimanët? Ty të luftuan edhe arabët, siç e sheh.” Pastaj Omeri e 
mori shkresën dhe e grisi.2 

Vallë si është e mundur që Profeti e ndalon hapur çështjen 
e trashëgimisë dhe Ebu Bekri merr guximin e kundërshtimit të 
tij?! Përse Omeri u mbështet te mjetet ushtarake dhe te nevoja e 
betejave dhe nuk u bazua te hadithi?! 

Sigurisht, hulumtimi i përpiktë në transmetimet e 
përmendura tregon se çështja ishte ndalimi i trashëgimisë nga ana 
e Profetit (Paqja dhe bekimet e All'llahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!) siç e përmendi Ebu Bekri. Por në atë kohë çështja 

                                                            
1  Tefsir “El Kurtubij’’, vëll. 7, f. 4880, fundi i ajetit në fjalë.  
2 “Sijretu” i Halebiut, vëll. 3, f. 391. 
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ishte politike. Kjo na fton që të përmendim një thënie të Ibn Ebi 
Hadijd El Mu'tezilij i cili ka thënë: "E pyeta mësuesin tim, Ali Ibn 
El Farikij: “A kishte të drejtë Fatimeja?” Ai tha: “Po.” Unë i thashë: 
“Atëherë, përse Ebu Bekri nuk ia dha asaj Fedekun meqë ajo 
kishte të drejtë?” Mësuesi buzëqeshi, e pastaj tha një thënie 
interesante të shoqëruar me moralin dhe etikën e tij dhe me pak 
ledhati: “Nëse do t'ia jepte asaj atë ditë Fedekun vetëm nga ankesa 
e saj, të nesërmen ajo do të shkonte tek ai dhe do të t'i kërkonte 
khilafetin (udhëheqësinë) e bashkëshortit të saj. Ai nuk do të 
mund të shfajësohej për këtë, sepse ai e vërtetoi vetë se ajo 
(Fatimeja) ka të drejtë në ato që thotë, pa patur nevojë për 
argument e as për dëshmitarë.”183F

1 

c- Në librat e Ehli Synetit dhe të Shiiave është hadithi i 
njohur i Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimet e All’llahut qofshin 
mbi të dhe mbi familjen e tij!) që thotë: “Vërtet, dijetarët janë 
trashëgimtarët e të Dërguarve.”.184F

2 

Gjithashtu, është përcjellë nga Profeti (Paqja dhe bekimet e 
All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij! se ka thënë: “Vërtet, të 
Dërguarit nuk kanë lënë trashëgimi, as dinarë e as dërhem.”.185F

3 

Nga këto dy hadithe duket se qëllimi i të Dërguarve ka 
qenë përhapja e dijes dhe ata krenoheshin me këtë. Më e 
rëndësishmja që lënë pas është udhëzimi. Ai që arrin të 
përvetësojë sa më shumë dije dhe njohje, është trashëgimtar i tyre. 
Ky hadith i përcjellë në kuptim dhe që e shpreh keq atë kuptim 

                                                            
1  “Sherh Nehxhul Belaga”, i Ibn Hadijd El Mu'tezilij, vëll. 16. f. 284. 
2 “Sahih Et Tirmidhij” (babul ilm), hadithi 19; “Sunen ibn Maxheh”, 
mukademëtu hadithi 17. 
3 “Usulul Kafij”, vëll.1 (babu sifatul ilm) hadithi 2. 
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(ajo që lëmë pas është sadaka), mund të jetë i marrë prej disa 
transmetimeve, të cilat i janë shtuar këtij hadithi. 

Fjalët tona po i përfundojmë me hulumtimin e një 
komentuesi të njohur të Ehli Synetit, Fakhru Rraziu, që e përmend 
në fund të ajetit 11 të sures “En Nisa”. Ai thotë: Prej të veçantave 
të këtij ajeti (ajeti i trashëgimisë), për të cilin janë të mendimit 
shumica e dijetarëve, është se të Dërguarit (Paqja qoftë mbi ta!) nuk 
trashëgojnë dhe shiiat e kundërshtojnë këtë. Transmetohet se kur 
Fatimeja (Paqja qoftë mbi të!) kërkoi trashëgiminë dhe iu ndalua, 
duke sjellë si argument thënien e Profetit: “Ne të Dërguarit nuk 
trashëgojmë dhe ajo që lëmë pas është sadaka.” - aty Fatimeja solli si 
argument thënien e All’llahut: “Mashkullit i takon sa pjesa e dy 
femrave.”. Me këtë thënie ajo sikur tregoi se nuk lejohet veçantimi 
i përgjithësisë së Kur'anit me lajm të vetëm (khaberun uahid). 
Pastaj Fakhru Rrazi shton e thotë: Shiat thonë: Me aludim lejohet 
përveçësimi i të përgjithshmes së Kur'anit me khaber uahid,1 
mirëpo këtu nuk lejohet për tre arsye: 

E para: Ai është në kundërshtim me thënen e All’llahut në 
tregimin e Zekerias: “Të më trashëgojë mua dhe nga familja e 
Ja'kubit” dhe me thënien e All’llahut: “Sulejmani trashëgoi 
Daudin.”. Ata thanë: Kuptimi i ajeteve nuk mund të jetë për 
trashëgiminë e dijes dhe të fesë, sepse kjo nuk është trashëgimi e 
vërtetë, por është përfitim i ri e fillestar. Trashëgimia nuk 
realizohet në të vërtetë, veçse në pasuri. 

E dyta: Nevojtarët për njohjen e kësaj çështjeje ishin vetëm 
Fatimeja, Aliu dhe Abasi, të cilët ishin prej të përkorëve, dijetarëve 
dhe fetarëve të mëdhenj. Kurse Ebu Bekri nuk ishte nevojtar në 

                                                            
1 Është transmetimi që nuk ka mbërritur në kufirin e teuatirut dhe nuk përfton 
dije në vetvete por duke i bashkuar atij dëshmi e argumente. 
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njohjen e kësaj çështjeje, sepse ai kurrë nuk mendonte se do të 
trashëgonte nga i Dërguari i All’llahut (Paqja dhe bekimet e 
All’llahut qofshin mbi të dhe familjen e tij!). Atëherë, si mund të jetë e 
përshtatshme për Profetin që këtë çështje t’ja përcjellë një personi 
që nuk ka nevojë për të? Si është e mudur që të mos ia përcjellë një 
personi që ka më shumë nevojë për këtë çështje?!  

E treta: Ka mundësi që thënia e tij: “Ajo që lëmë pas është 
sadaka” ka lidhje me thënien “nuk trashëgojmë”. Aludimi në këtë 
thënie është: Ajo që lëmë pas është sadaka. Prandaj ajo gjë nuk 
trashëgohet.  

Nëse thuhet se të Dërguarit nuk i mbetet veçanti në të, ne 
themi: Po, mbetet për shkak të mundësisë se të Dërguarit nëse 
vendosin për të dhënë diçka sadaka, atëherë vetëm me 
vendosmërinë e tyre ajo gjë del nga pronësia e tyre dhe nuk e 
trashëgon asnjë trashëgimtar i tyre. E ky kuptim nuk gjendet për 
të tjerët. 

Përgjigje: Fatimeja e pranoi thënien e Ebu Bekrit pas këtij 
diskutimi dhe është ixhma (konsensus në mesin e dijetarëve) për 
saktësinë e asaj që tha Ebu Bekri. 187F

1  
Mirëpo, është e qartë se përgjigjja e Fakhru Raziut nuk 

është në përshtatje me treguesit e mëparshëm, sepse, ashtu siç e 
përmendëm dhe e përcollëm nga burime të konsiderueshme të 
Ehli Synetit, Fatimeja jo vetëm që nuk i ka pranuar fjalët e Ebu 
Bekrit, por ajo mbeti e zemëruar ndaj tij dhe nuk i ka folur deri në 
fund të jetës së saj. 
Si mund të ketë ixhma për këtë çështje, ndërkohë që Aliu, 
Fatimeja, Abasi, e të tjerë që u rritën dhe u edukuan në vendin e 
zbritjes së Mesazhit, ishin prej kundërshtarëve të këtij mendimi? 
                                                            
1 Tefsiri i Fakhru Raziut, vëll. 9, f. 210. 
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Ajetet: 17 - 19 

 

َِِن ۥ رُِسلَۡيَ� َن ُجُنوُدهُ وَُحِ�َ  نِّ   ِ
ۡۡ �ِس  وَ �  إَِذآ َحّ�ٰ  ١ َ�ُهۡم يُوزَُعوَن �لّطۡ�ِ  وَ �ۡ�ِ

تَۡواْ َ�َ  َوادِ 
َ
َ ِٖ َۡ َها ��ّ َّ

َ
ۡ ٰ َٓ لَة   َۡ َٗ ُٖ  قَالَۡت  َۡ ّ��  ْ لُوا َُ َ� ِكَنُ�ۡم َ� �ۡد َِ  

ّنُ�ۡم ُسلَۡيَ� ُن وَُجُنوُدهُ  ََ ِۡط وَن ۥََ َُ َُ َۡ َ ۡم َ� َ َُ ِن قَۡورَِها َ�َتبَّسمَ  ١ َو ِّ  َٗ اِح ََ  
َتَك  ََ َۡ ِ ََ ن ۡشُك

َ
ۡن أ
َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ََّبِ أ َٖ �ّلِ�ٓ َوقَاَل  ََ �ۡ

َ
ۡن أ
َ
ّي َوأ ّ َوَ�َ  َ� ِ�َ َت َ�َ َۡ ََ ۡٗ

َ
َ 
ۡلِ� بََِۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك  َِ ۡد

َ
ُُ َوأ ٮ  ََ َۡ ََ َ� لِٗحا تَ َّ لِِح   ١ �ل

 

 “Për Sulejmànin u mblodh ushtria e tij prej xhindëve, njerëzve 
dhe shpendëve, por ata ruanin kompaktësinë.” 

“Dhe kur arritën në luginën e milingonave, një milingonë foli: 
O milingona hyni nëpër banesat tuaja që të mos u shtypë 
Sulejmàni dhe ushtria e tij, ngaqë nuk u shohin.“ 

“Ai  buzëqeshi i gëzuar prej fjalës së saj dhe tha: O Zot im, më 
mundëso të të falënderoj për mirësitë që Ti më ke dhuruar mua 
dhe prindërve të mi dhe që unë të bëj punë të mira, nga të cilat 
Ti je i kënaqur dhe, me mëshirën Tënde më fut mua në mesin e 
robve të Tu të mirë”. 
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Komentimi 

 

Sulejmani në luginën e milingonave 

 Prej ajeteve të kësaj sureje dhe prej ajeteve të sures “Sebe’’, 
mësohet se “qeveria e Sulejmanit”, nuk ishte si të tjerat. Ajo 
qëndronte mbi të zakonshmen, përbënte një mrekulli më vete. Për 
disa aspekte të kësaj qeverie flitet në këtë sure dhe për disa 
aspekte të tjera të saj flitet në suren “Sebe’”. Në këtë sure flitet për 
disa punë të jashtëzakonshme të ushtrisë së Sulejmanit. Ushtria e 
tij përbëhej prej xhindëve, njerëzve dhe shpendëve. Këtu tregohet 
se Sulejmani e kuptoi fjalën e milingonës dhe flitet edhe për 
bisedën që ai zhvilloi me pupëzën. 

 Në të vërtetë, All’llahu i Lartësuar shpalosi në këtë qeveri 
fuqinë e Tij me forcat që Ai i kishte vënë në dispozicion të saj. Ne 
e dimë se, në këndvështrimin e njeriut që beson se All’llahu është 
Zoti Një dhe i Vetëm, këto janë punë fare të lehta e të thjeshta. 

 Pikësëpari, ky grup ajetesh fillon me fjalën e All’llahut, të 
Lartit: “Për Sulejmànin u mblodh ushtria e tij prej xhindeve, 
njerëzve dhe shpendëve.”. 

 Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kishte shumë 
ushtri, të cilat ishin vazhdimisht në lëvizje e në marshim për të 
ruajtur sistemin. Ata që marshonin në krye të ushtrisë ishin 
urdhëruar të ndalonin, me qëllim që të bashkoheshin me të tjerët 
që ishin prapa tyre, ashtu si e lexojmë në frazën e fundit të ajetit: 
“…por ata ruanin kompaktësinë”. 
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 Folja “jùzeùne” ka kuptimin: “qëndrojnë në vend”. Kjo 
shprehje përdoret për ushtrinë, kur pararoja e saj ndalon për t’u 
bashkuar me pjesën tjetër, me qëllim që të ruhet kompaktësia e 
radhëve. 

 Gjithashtu, fjala “jùzeùne” në rrënjën e saj “vezea” ka 
kuptimin e kujdesit dhe të lidhjes aq të fuqishme me një send, 
saqë kjo lidhje e ndalon njeriun nga punët e tjera. 

 Prej kësaj fraze mësohet se ushtria e Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) ishte shumë e madhe, me regjim të fortë dhe 
e disiplinuar. 

 Në gramatikën e gjuhës arabe, fjala e ajetit “hushire” është 
folje e kohës së shkuar me kryefjalë të panjohur dhe ka kuptimin e 
nxjerrjes së grupit prej vendit ku janë dhe lëvizja e tyre drejt 
fushëbetejës, apo të ngjashme me të. 

 Prej kësaj shprehjeje dhe prej shprehjes së ajetit vijues, 
mësohet se Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kishte 
mbledhur ushtrinë e tij dhe ishte nisur në drejtim të një objektivi. 
Por, cili ishte ai objektiv dhe për ku ishte drejtuar ai? Të gjitha 
këto nuk dihen me hollësi. 

 Duke marrë në konsideratë ajetin vijues që flet për arritjen e 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) në luginën e 
milingonave, disa interpretues të Kur’anit kanë thënë se ajo 
ndodhet në afërsi të qytetit Tàif. Disa të tjerë kanë thënë se ajo 
luginë ndodhet në afërsi të Shamit. 
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 Meqenëse kjo temë s’ka ndonjë ndikim në punët morale 
dhe edukative që përmenden në ajet, nuk është folur më gjatë 
rreth kësaj.  

 Megjithatë, në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka një 
diskutim të gjerë nëse të gjithë njerëzit, xhindët dhe shpendët 
ishin ushtarë të Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) apo 
parafjala “min” - “prej” është në kuptimin shpjegues, apo në 
kuptimin e pjesës. Është e qartë se ky diskutim nuk ka vend që të 
zgjatet, sepse  Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk ishte 
sundimtar mbi të gjithë tokën. Në fakt, ndikimi i tij dhe i 
qeverisjes së tij shtrihej vetëm në rajonin e Shamit dhe të “Bejtul 
Makdesit”, por ka mundësi që nën pushtetin e tij të ishin edhe 
disa zona të tjera përreth. 

 Gjithashtu, prej ajetit vijues mësohet se pushteti i tij nuk 
kishte arritur as në Jemen, por ky vend u fut nën sundimin e tij 
vetëm pas përshkrimit që i bëri pupëza Sulejmanit, të atyre që 
kishte parë në mbretërinë e Sebes dhe pas dorëzimit e nënshtrimit 
të mbretëreshës së këtij vendi ndaj Sulejmanit (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!). 

 Fraza - “i kontrolloi shpendët” në ajetin 20 - tregon se 
vetëm një pupëz ishte ndër të gjithë shpendët që ishin nën urdhrin 
e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), në kohën kur ai po 
inspektonte shpendët dhe, kur nuk e pa, ai pyeti se ku ishte ajo. 
Sikur të ishin nën urdhrin e tij të gjithë shpendët, duhej që aty të 
ishin me mijëra pupëza, por kjo shprehje nuk është e saktë. 

 Sido që të ketë qenë, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) lëvizi me ushtrinë e tij të madhe: “Dhe kur arritën në luginën 



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

450 

e milingonave”. Njëra prej milingonave u foli të tjerave dhe i 
lajmëroi për rrezikun, ashtu si njofton ajeti: “Një milingonë foli: 
O milingona, hyni nëpër banesat tuaja që të mos u shtypë 
Sulejmàni dhe ushtria e tij, ngaqë nuk u shohin!”. 

 Me lejen e All’llahut, ne do të njihemi me mënyrën se si e 
mësoi milingona praninë e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) dhe të ushtrisë së tij në atë zonë dhe se si arriti zëri i saj te 
milingonat e tjera. 

 Nga brendia e fjalës së ajetit “ngaqë nuk u shohin”, 
mësohet se drejtësia e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
njihej mirë dhe ishte e qartë deri edhe për milingonat. Fraza e 
ajetit “ngaqë nuk u shohin” tregon se Sulejmani (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) dhe ushtria e tij, sikur ta dinin dhe sikur t’i shihnin 
milingonat e vogla, nuk do t’i shkelnin kurrë me këmbë. Edhe 
nëse e bënë këtë, kjo ndodhi vetëm ngaqë ata nuk i panë dhe nuk 
e dinin se ato ndodheshin aty. Kështu, ajeti njofton: “Ai  
buzëqeshi i gëzuar prej fjalës së saj.”. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka thënie të 
ndryshme në lidhje me atë se çfarë e bëri Sulejmanin (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) të qeshte. Është e qartë se kjo çështje edhe 
për vetë Sulejmanin (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ishte e 
çuditshme që një milingonë të lajmëronte shoqet e saj për rrezikun 
dhe t’i porosisë që të ruhen se mos i shkelte ai me ushtrinë e tij. 
Madje, ajo u thotë shoqeve të saj se ata nuk u shohin dhe nuk e 
dinë se këtu ka milingona. Ishte pikërisht kjo gjë që e bëri 
Sulejmanin (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) të qeshte. 
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 Disa kanë thënë se Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
qeshi nga gëzimi se edhe milingona kishte dijeni për 
devotshmërinë e për drejtësinë e tij dhe të ushtarëve të tij.   

 Disa të tjerë kanë thënë se e qeshura dhe buzëqeshja e tij 
ishte ngaqë All’llahu i kishte dhënë atij fuqi të atillë, që edhe në 
mesin e zhurmës së ushtrisë së tij, i tërhoqi vëmendjen zëri i 
milingonës dhe fjala që ajo u tha shoqeve të saj. 

 Në këtë gjendje, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i 
drejtohet Zotit të tij me lutje dhe, duke e falënderuar, i kërkon t’ia 
mundësojë falënderimin ndaj Tij për mirësitë e mëdha që i ka 
dhënë. Për këtë, ajeti njofton: “O Zoti im, më mundëso të të 
falënderoj për mirësitë që Ti më ke dhuruar mua dhe prindërve 
të mi!”.188F

1 Pra, më mundëso që unë të kem fuqi t’i shfrytëzoj të gjitha këto 
mirësi në punët që Ti më ke urdhëruar dhe të bëj nga ato punë prej të 
cilave Ti je i kënaqur. Gjithashtu, më mundëso që unë të mos devijoj 
kurrë nga rruga e së vërtetës. Edhe falënderimi për këto mirësi është 
vetëm me kujdesin e me ndihmën Tënde.  

 Në vijim, fraza e ajetit njofton: “…dhe që unë të bëj punë 
të mira, nga të cilat Ti je i kënaqur”. Me këto fjalë, Sulejmani 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) thekson se vazhdimi i ushtrisë dhe i 
qeverisë së tij, duke përfshirë të gjitha organet e saj të mëdha, 
s’kanë asnjë rëndësi për të. Ai mendon se më e rëndësishme është 
që ai të bëjë punë të mira, nga të cilat është i kënaqur Zoti i tij. 
Fakti që folja “a’mele” – “të bëj”, ka ardhur në kohën e tashme (të 
vazhdueshme), është një argument që tregon se Sulejmani (Paqja e 

                                                            
1 Fjala e ajetit “euzi'nij” ka kuptimin “frymëzim”, ose “ndalim prej devijimit”, ose 
“dëshirë e lidhje”, por shumica e interpretuesve të Kur’anit kanë përzgjedhur 
kuptimin e parë të saj. 
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All’llahut qoftë mbi të!) kërkon prej All’llahut vazhdimin e 
mbarësisë në punë të mira. 

 Më pas vjen kërkesa e tretë e Sulejmanit (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!), ku ai i kërkon Zotit të tij që t’ia mundësojë për të 
qenë në grupin e njerëzve të mirë, ashtu siç e lexojmë në këtë ajet: 
“…me mëshirën Tënde më fut mua në mesin e robve të Tu të 
mire.”. 

 

Hulumtime 

 

1- Sulejmani njeh gjuhën dhe logjikën e shpendëve 

 Njerëzit nuk kanë shumë njohuri për botën e kafshëve dhe 
është fakt se rreth kësaj bote ka ende paqartësi e mistere të 
shumta, pavarësisht përparimit shkencor në këtë fushë. 

 Në shumë prej punëve të kafshëve, ne shohim gjurmët e një 
mjeshtërie të rrallë: ndërtimi i hojeve të bletëve me formën e tyre 
të rregullt gjeometrike të përkryer, kujdesi i milingonës për të 
mbledhur ushqimin për stinën e dimrit dhe mënyra se si ajo e 
ruan ushqimin e mbledhur, mënyra se si mbrohen kafshët në 
përballje me armikun, njohuritë që kanë ato për shumë sëmundje, 
ndërtimi i foleve dhe i strofullave në vende të largëta, duke 
përfshirë edhe përshkimin e distancave shumë të largëta për të 
arritur qëllimin e vet, parashikimi prej tyre i aksidenteve që mund 
të  ndodhin në të ardhmen, apo gjëra të tjera të ngjashme.  
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 Të gjitha këto tregojnë se në botën e kafshëve ka shumë 
gjëra të paqarta, të cilave nuk u dihet shpjegimi. 

 Shumë kafshë, si rezultat i mësimit dhe trajnimit, bëjnë 
punë që të habisin, të cilat njeriu nuk i bën dot. 

 Megjithatë, nuk dihet ende se sa njohuri kanë kafshët për 
botën e njerëzve. Vallë, a e dinë kafshët në të vërtetë, se kush jemi 
ne njerëzit? A kanë dijeni ato se çfarë bëjmë ne? Ne edhe mund të 
mos e pohojmë zgjuarsinë e kafshëve deri në këtë nivel, por kjo 
nuk do të thotë se e mohojmë plotësisht zgjuarsinë e tyre.  

 Në tregimin e mësipërm lexuam se milingona kishte dijeni 
për ardhjen e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e të 
ushtrisë së tij. Për këtë, ajo jo vetëm që i njoftoi milingonat e tjera 
që të ruheshin, por edhe u sugjeroi që të futeshin në “banesat” e 
veta, që të mos i shtypte ushtria e Sulejmanit. Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!)  e dinte këtë çështje, prandaj këtu s’ka vend 
për çudi. 

 Veç kësaj, ashtu siç e thamë më lart, qeveria e Sulejmanit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ishte e jashtëzakonshme dhe e 
shoqëruar me mrekulli. Duke u bazuar mbi këtë fakt, disa 
interpretues të Kur’anit janë shprehur se ky nivel informacioni e 
njohjeje prej disa lloje kafshësh të kohës së Sulejmanit, është në 
vetvete një mrekulli dhe një vepër e jashtëzakonshme. Kështu, 
dukuri të tilla të ngjashme nga zgjuarsia e kafshëve mund të 
shohim në të gjitha kohërat. 

 Ne nuk kemi ndonjë argument, që tregimin e Sulejmanit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me milingonën, ose me pupëzën ta 
mbartim në kuptimin e bisedës ekuivalente me atë që quhet 
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“gjuha e gjendjes”, por është e mundur që të ruajmë kuptimin që 
shprehin qartë fjalët e ajetit dhe ta mbartim në kuptimin e vërtetë 
të fjalës “bisedim”.1 

 

2- Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe 
frymëzimi i tij falënderimi i All’llahut 

 Prej shenjave më të mira për të njohur sundimtarët hyjnorë 
dhe për t’i dalluar ata prej sundimtarëve tiranë, është se kur këta 
të fundit arrijnë të kenë fuqinë në dorën e tyre, ata i mbulon 
mendjemadhësia dhe shkujdesja e plotë, aq sa i harrojnë të gjitha 
vlerat njerëzore. Çdo veprim i tiranëve është i shoqëruar me 
zemërim të ashpër dhe të gjitha fjalët e punët e tyre kanë ngjyrën e 
egoizmit të theksuar. 

 Kurse sunduesit hyjnorë, edhe kur marrin në dorë fuqinë, e 
ndjejnë thellë përgjegjësinë. Ata i drejtohen All’llahut më shumë 
nga sa i ishin drejtuar më parë, kërkojnë prej Tij ndihmë dhe fuqi, 
që ta kryejnë kumtimin e mesazhit me të cilin janë ngarkuar. Edhe 
për Sulejmanin (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), pasi e arriti fuqinë, 
gjëja më e rëndësishme ishte lutja që ai i drejtoi All’llahut. Ai i 
lutet Zotit të tij që t’i japë mundësi ta falënderojë Atë për mirësitë 
që i kishte dhuruar; ai i lutet All’llahut që ta udhëzojë që këto 
mirësi e dhunti të shkonin në punët prej të cilave Ai është i 
kënaqur dhe që sjellin lumturi për robtë  e Tij. 

                                                            
1  Këtë çështje e kemi trajtuar edhe gjatë komentit të ajetit 38 të sures “El 
En’àm”. 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

455 

 Këtu të tërheq vëmendjen fakti se Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) e fillon kërkesën e tij me fjalën: “euzi’nij” – 
“më mundëso” në kuptimin e frymëzimit dhe të mbledhjes së 
fuqive të brendshme për ta kryer këtë qëllim madhor. Me fjalë të 
tjera, ai lutet: “O All’llah, bëj mirësi për mua dhe më dhuro 
mundësi e fuqi! Më bëj të aftë që të mbledh të gjitha fuqitë e mia të 
brendshme për të të falënderuar, sepse rruga është shumë e gjatë 
dhe e mbushur me gjëra të frikshme e me rreziqe.” E tillë është 
rruga e dhënies së të drejtave të njerëzve në një qeverisje me 
shtrirje kaq të gjerë. 

 Ai nuk e kërkon mundësinë që të falënderojë vetëm për 
mirësitë e dhuruara, por për të falënderuar All’llahun për 
dhuntitë dhe mirësitë që Ai i kishte dhuruar atij dhe prindërve të 
tij, sepse shumë prej dhuntive, madje edhe qenien e tij, njeriu e 
trashëgon prej prindërve të vet. Mundësitë që All’llahu u jep dy 
prindërve, i ndihmojnë shumë fëmijët në rrugën e arritjes së 
objektivave të tyre.  

 

3- Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe puna 
e mirë 

 Pavarësisht nga qeverisja dhe pushteti i tij absolut e i 
jashtëzakonshëm dhe pavarësisht se kishte  në dispozicion fuqi të 
mëdha, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) sërish i kërkon 
All’llahut që t’i mundësojë të bëjë vetëm punë të mira, madje i 
kërkon edhe më shumë; ai i kërkon Atij që t’i mundësojë të jetë në 
grupin e atyre që bëjnë punë të mira. 

Prej kësaj shprehjeje mësohet:  
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 E para: qëllimi i fundit me arritjen e fuqisë, është puna e 
mirë; ai lutet të bëjë vetëm punë të denjë dhe të vlefshme, sepse 
dhuntitë e tjera numërohen si parathënie për punën e mirë. 

 Gjithashtu, puna e mirë është një element i rëndësishëm për 
të arritur kënaqësinë e All’llahut, pasi arritja e kësaj kënaqësie 
është objektivi i fundit dhe qëllimi i të gjitha qëllimeve. 

 E dyta: hyrja në grupin e punëmirëve, është etapa më e lartë 
prej etapave të bërjes së punës së mirë, sepse e para do të thotë 
përmirësim i vetes dhe e dyta, përmirësim i punës.  

 Me fjalë të tjera, njeriu mund të bëjë një punë të mirë, porse 
ky kuptim nuk numërohet si pjesë e vetes së tij, ose si pjesë e 
shpirtit dhe e qenies së tij. Prandaj Sulejmani (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) i lutet All’llahut që ta mbështjellë atë me kujdesin e 
Tij deri në atë gradë, sa ai me këtë kujdes hyjnor, të kalojë në fazën 
e bërjes së punës së mirë dhe që përmirësimi të depërtojë në 
thellësi  të trupit e të shpirtit të tij. Por realizimi i këtij qëllimi, nuk 
mund të arrihet kurrë pa mëshirën e All’llahut. 

 Sa qëllim i dashur dhe i lartë është që njeriu të jetë rob 
punëmirë për hir të All’llahut, ashtu siç kërkon Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) prej Zotit të tij, që ta fusë atë në grupin e 
njerëzve punëmirë, pavarësisht se askush nuk dyshon në 
korrektësinë e në madhështinë e tij; ai përsëri i lutet All’llahut që 
ta ruajë atë prej devijimeve, sidomos prej punëve jo të denja që 
bëjnë njerëzit, në një kohë kur ai është në krye të një organizmi të 
madh me një shtrirje kaq të gjerë veprimi. 
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Ajetet: 20 - 26 

 

ٰ �لّطۡ�َ  َوَ�َفّقدَ  ََ
َ
ا ِ�َ َ�ٓ أ َِ دَ  َ�َقاَل  َُ َِِن �رُۡهۡد ۡم َ�َن 

َ
ََ  أ ِ ۥ ٢ �ۡلَغآ�ِب ُُ َ�ّن ِ ّٖ َع

ُ
�َ 

 ُُ اْۡذَ�َّن
َ
ۡو َ�
َ
اٗبا َشِديًدا أ َٖ َ  ۥٓ َع بِ ِّ تَِيّ�ِ �ُِسۡلَ� ن  

ۡ
َأ ََ ۡو 
َ
َكَث  ٢ أ ََ ۡ�َ بََِيد  َ� ََ  
ِۡط بُِِ  ُۡ ا رَۡم  ََ ِ َحطُت ب

َ
َ  ۦَ�َقاَل أ ِِن َسَبِِ بِنََبِ  يَقِ  وََجدّت إِّ�ِ  ٢ وَِجۡئُتَك 
ةٗ 
َ
أ ََ يم  �ۡم َِ ٌَۡش َع ء  َورََها َع ۡ ََ  ِ

ّ ُُ ِِن  و�َِيۡت 
ُ
لُِكُهۡم َوأ َۡ  َوقَۡوَمَها وََجدّ�َها ٢ َ�

ِِن ُدوِن  ِس  َۡ َّ ِ ََۡسُجُدوَن رِل َّ ََّن رَُهُم � ۡيَ� نُ  َوَز َّ ۡم َعِن �ر َُ ۡعَ� لَُهۡم َََصّد
َ
 أ

 ِٖ ۡهَتُدوَن �رّسبِي ََ ِ � ٢ َ�ُهۡم َ�  ّ َِ ِي    َّ  ِ� �ۡ�َۡبءَ  ُ�َُِۡج �
�ِض  وَ �رّسَ� َ� تِ 

َ
لُِنوَن �ۡ� َۡ ا ُ� َِ ُۡفوَن َو َُ ا  َِ لَُم  َۡ ََ ُ  ٢ َو َّ ََّب � َو  َُ َُ إِّ�   َ�ٓ إَِ� 

َِۡش  ََ يمِ  �ۡل َِ ََ   ٢۩ �ۡل

 

“Kur ai (Sulejmàni) i kontrolloi shpendët tha: Përse unë nuk po 
shoh pupëzën, apo është prej atyre që mungojnë.” 

“Do ta dënoj shumë ashpër, ose do ta ther atë, ose le të sjellë një 
argument të fuqishëm.” 

“Ajo (pupëza) kishte qëndruar jo larg dhe tha: Unë u informova 
për diçka që ti nuk ke dijeni dhe të erdha nga Sheba me një 
lajm të sigurtë.” 
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“Unë gjeta një grua që i sundonte ata (popullin e Sebes), asaj i 
ishte dhënë çdo send dhe ajo kishte një fron madhështor.” 

“Unë e gjeta atë dhe popullin e saj të adhurojnë Diellin dhe jo 
All’llahun; djalli ua kishte zbukuruar atyre punët që bënin dhe 
i kishte shmangur ata prej rrugës së drejtë, prandaj ata nuk 
udhëzoheshin (në rrugën e të Vërtetit).” 

“(I kishte bërë ata) që të mos adhuronin All’llahun, i Cili e nxjerr 
(e di) të fshehtën në qiej e në tokë, Ai di atë që ata fshehin dhe 
atë që bëjnë sheshit.” 

“All’llahu, s’ka zot tjetër përveç Tij, Zoti i Arshit të madh.” 

 

 

Komentimi 

 

Tregimi për pupëzën dhe për mbretëreshën e Sebes 

 Në këtë grup ajetesh, Kur’ani Famëlartë tregon një anë 
tjetër të mahnitshme prej jetës së Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!). Gjithashtu, këtu flitet se si rrodhën ngjarjet e Sulejmanit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me pupëzën dhe me mbretëreshën e 
Sebes. 

Në fillim të ajetit të parë të këtij grupi ajetesh, All’llahu 
njofton: “Kur ai (Sulejmàni) i kontrolloi shpendët”. 
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 Kjo shprehje zbulon të vërtetën e mënyrës së qeverisjes së 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Gjithashtu, ajo tregon se 
ai e kontrollonte gjendjen e vendit deri në imtësi. Ai e verifikonte 
gjendjen e qeverisë së tij në të gjitha hallkat, në atë mënyrë që për 
të nuk mbetej asgjë e panjohur prej tij, qoftë edhe vetëm një 
shpend. 

 S’ka dyshim se qëllimi me fjalën “shpend” këtu është për 
pupëzën, sepse menjëherë pas fjalës “shpend”, Kur’ani shton 
vijimin e fjalës së tij: “Tha: Përse unë nuk po shoh pupëzën 
(hud'hudin), apo është prej atyre që mungojnë.”. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka shumë thënie 
rreth mënyrës se si e kuptoi Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) mungesën e pupëzës. 

 Disa kanë thënë se kur Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) ishte në lëvizje, shpendët i bënin hije mbi kokë me flatrat e 
veta, si të ishte nën një tendë dhe ai e kuptoi mungesën e pupëzës 
nga një e hapur që ishte në atë hije. 

 Të tjerë kanë thënë se pupëza ishte urdhëruar prej 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) që të kontrollonte vendin 
dhe të zbulonte se ku gjendej ujë, sa herë që kjo të ishte e 
nevojshme. Kësaj here, nevoja për ujë ishte me të vërtetë e madhe, 
dhe nga kjo ai e kuptoi mungesën e pupëzës. 

 Sido që të jetë, mënyra se si ai e mori vesh mungesën e 
pupëzës - shprehja: “…përse unë nuk po shoh pupëzën” si dhe 
shprehja tjetër e tij: “…apo është prej atyre që mungojnë” është 
një shenjë nëpërmjet së cilës bëhet pyetja nëse mungesa e saj 
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kishte një arsye të pranueshme apo ishte pa ndonjë shkak të 
caktuar. 

 Gjithsesi, një qeveri e organizuar mirë dhe e fuqishme ka 
për detyrë të kontrollojë që çdo veprim e çdo punë të bëhet 
brenda kuadrit të shtetit dhe nën vëzhgimin e vazhdueshëm nga 
ana e tij, qoftë edhe kur mungon vetëm një shpend; edhe mungesa 
e këtij të fundit, nuk duhet të mbetet e panjohur dhe jashtë 
dijenisë së qeverisë. Ky është një mësim i madh për cilindo që me 
të vërtetë e dëshiron rregullin. 

 Me qëllim që qeverisja e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) të mos ishte qeverisje në mungesë dhe që shpendët e tjerë 
e personat e ngarkuar me përgjegjësi, të mos ndikoheshin nga kjo 
sjellje e pupëzës, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) shtoi: 
“Do ta dënoj shumë ashpër, ose do ta ther atë, ose le të sjellë një 
argument të fuqishëm.”. 

 Qëllimi me fjalën e ajetit “sultàn” këtu, është për 
argumentin që njeriu e ka në dorë për të vërtetuar qëllimin e tij; 
kurse përforcimi i fjalës “argument” me fjalën vijuese “mubijn” do 
të thotë se ky person që ka mbetur mbrapa, duhet të paraqesë 
patjetër një argument të qartë dhe një arsye të pranueshme për 
këtë gjendje të tij.  

 Në të vërtetë, para se të gjykojë një person në mungesë, 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) përmend kërcënimin e 
duhur për shkak të mbetjes mbrapa, por edhe atë kërcënim e bën 
me dy faza në përshtatje me fajin. Në fillim, ai përmend fazën e 
dënimit, por jo ekzekutimin e fajtorit, ndërsa  në fazën e dytë të 
kërcënimit, përmend dënimin kapital. 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

461 

 Me këtë fjalë, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
vërtetoi se edhe në gjykimin e tij për një shpend të pafuqishëm, ai 
bazohet te logjika dhe argumenti dhe asnjëherë te fuqia dhe forca.  

 Por mungesa e pupëzës nuk u zgjat: “Ajo (pupëzë) kishte 
qëndruar jo larg”; ai u kthye, i doli përpara Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) dhe e njoftoi: “…unë u informova për diçka 
që ti nuk ke dijeni dhe të erdha nga Sheba me një lajm të 
sigurtë.”. 

 Pupëza kishte parë shenjat e zemërimit në fytyrën e 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe për ta larguar  këtë 
valë zemërimi, në fillim ajo i dha një lajm shumë të rëndësishëm, 
për të cilin Sulejmani nuk kishte asnjë dijeni. Pasi u zhdukën prej 
fytyrës së tij shenjat e zemërimit, pupëza ia shkoqiti lajmin, ashtu 
siç do ta shohim në ajetet vijuese. 

 Këtu duhet të tërhiqet vëmendja rreth faktit se drejtësia e 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ishte aq e madhe, saqë i 
kishte dhënë liri qoftë edhe shpendëve që ishin në urdhrat e tij; 
madje liria që ata gëzonin, bënte që edhe një shpend i vogël si 
pupëza t’i fliste atij pa frikë, qartazi, duke i thënë: “…unë u 
informova për diçka që ti nuk ke dijeni.”. 

 Marrëdhënia dhe lidhja e pupëzës me Sulejmanin (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) nuk ngjason në asgjë me servilizmin e parisë 
ndaj tiranëve, të cilët përulen dhe e poshtërojnë veten aq shumë, 
pastaj ua puthin këmbët atyre sa herë që paraqesin nevojat që 
kanë, gjithnjë duke qenë të nënshtruar; ata nuk mund të shfaqin 
kurrë mendimet e veta, prandaj flasin me fjalë të ëmbla, ngaqë 
kanë frikë se fjala e tyre mund të tingëllojë ashpër në zemrën e 
tiranit.  
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 Pupëza foli hapur e qartë dhe me fjalën e saj i shpjegoi 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) se mungesa e saj nuk 
ishte pa shkak, pasi ajo i kishte sjellë një lajm të qartë, për të cilin 
ai s’kishte dijeni. 

 Në vetvete, kjo shprehje është një mësim i madh për të 
gjithë: ndodh që edhe një qenie e vogël si pupëza të dijë një çështje 
për të cilën s’ka dijeni as njeriu më i ditur i kohës së tij. Ky fakt i 
flet qartë çdo njeriu dhe i thotë që të mos krekoset me diturinë që 
ka, qoftë ky edhe Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), i cili 
natyrisht që ishte i pajisur me diturinë e gjerë të profetësisë. 

 Pupëza filloi t’i fliste Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) me hollësi në lidhje me atë që kishte parë dhe i tha: “Unë gjeta 
një grua që i sundonte ata (popullin e Sebes), asaj i ishte dhënë 
çdo send dhe ajo kishte një fron madhështor.”. 

 Me këto tri fjali të shkurtra, pupëza i përshkroi Sulejmanit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) thuajse të gjitha cilësitë e atij vendi 
dhe mënyrën e qeverisjes së tij. 

 Në fillim, pupëza tha: Ishte një vend i populluar, që i kishte 
të gjitha dhuntitë dhe mundësitë; e dyta: Aty gjeta një mbretëreshë 
në një pallat të bukur, që i sundonte ata; dhe, e treta: Ajo kishte një 
fron madhështor, mbase më madhështor se froni i Sulejmanit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Vetëkuptohet që pupëza e kishte 
parë fronin e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), megjithatë 
ajo e përshkruan fronin e asaj mbretëreshe si madhështor. 

 Me këto fjalë, pupëza i dha të kuptonte Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), se nuk duhej të mendonte se e gjithë bota 
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ishte nën urdhrin e tij dhe nën pushtetin e qeverisë së tij dhe as të 
mos e konsideronte fronin e tij si më madhështorin.  

Kur i dëgjoi fjalët e pupëzës, Sulejmani (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) ra në mendime të thella, por ajo nuk i la kohë, pasi 
shumë shpejt i dha edhe një lajm tjetër, një lajm të habitshëm, 
shqetësues dhe të frikshëm, duke i thënë: “Unë e gjeta atë dhe 
popullin e saj të adhurojnë Diellin dhe jo All’llahun; djalli ua 
kishte zbukuruar atyre punët që bënin”; ata krenoheshin me 
adhurimin që bënin për Diellin dhe me këtë, djalli ua kishte 
mbyllur atyre rrugën për tek e vërteta. Kështu, ajeti njofton: 
“…dhe i kishte shmangur ata prej rrugës së drejtë”. Ai popull 
ishte i zhytur në idhujtari, në adhurimin e idhujve, aq shumë saqë 
unë nuk mund të përfytyroj se ata mund të kthehen në udhëzimin 
e rrugës së drejtë, ashtu siç njofton fraza e fundit e ajetit që është 
objekt studimi: “…prandaj ata nuk udhëzoheshin (në rrugën e të 
Vërtetit).”. 

 Pupëza shpjegon gjendjen fetare të atij populli dhe moralin 
e atyre njerëzve të zhytur në vënien shok All’llahut në adhurim 
(shirk) e në politeizëm. Gjithashtu, ai shpjegon se qeveria e atij 
vendi propagandonte adhurimin e Diellit dhe se njerëzit ndiqnin 
fenë e mbretërve të vet. 

 Faltoret e tyre dhe gjërat e tjera që kishin, tregonin se ata 
shkonin sa andej-këndej pa asnjë orientim, e megjithatë ata 
mburreshin që ishin në rrugën e humbjes dhe që kishin devijuar 
prej rrugës së drejtë. Në një gjendje të tillë, kur shikon se njerëzit 
dhe qeveria e tyre janë në të njëjtën linjë, është shumë e largët 
mundësia që ata të udhëzohen në rrugën e drejtë. 



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

464 

 Në vijim të fjalës së saj, pupëza shton: “(I kishte bërë ata) që 
të mos adhuronin All’llahun, i Cili e nxjerr (e di) të fshehtën në 
qiej e në Tokë, Ai di atë që ata fshehin dhe atë që bëjnë 
sheshit.”.1 

Fjala e ajetit “khab’un” përdoret për të treguar çdo send të 
fshehur, të mbuluar, por këtu kjo fjalë tregon se dituria e 
All’llahut ka rrethuar qiejt dhe tokën; pra, përse ata nuk i bënin 
sexhde All’llahut, i Cili ka dijeni për të panjohurat dhe për të 
fshehtat që janë në qiej e në tokë?! 

 Ajo që kanë thënë disa, se fjala “khab’un” është e panjohura 
në qiej, kurse e panjohura në tokë janë bimët, shërben si kriter që e 
panjohura dhe e fshehta të dallohen më qartë. 

 Është shumë kuptimplotë fakti se në fillim, Kur’ani flet për 
atë që është e fshehur në qiej e në tokë dhe pastaj për sekretet e 
zemrave. 

 Por, ndër të gjitha cilësitë më të larta të All’llahut, përse 
pupëza u mbështet vetëm në diturinë e Tij për të panjohurat e 

                                                            
1  Fjala e ajetit “El’là” është e përbërë prej pjesëve “en” dhe “là”. Shumica e 
interpretuesve të Kur’anit janë shprehur se kjo fjalë ka lidhje me frazën 
“fesad’dehum” – “i shmangu ata” ose me fjalinë: “dhe djalli ua zbukuroi atyre”. 
Ky grup interpretuesish të Kur’anit kanë vlerësuar se për shkak të fjalës “El’là”, 
fjalia ka kuptimin: ai (djalli) i shmangu ata prej rrugës së drejtë, që të mos i 
bëjnë sexhde (të mos e adhurojnë) All’llahut. Në të vërtetë, fjala “El’là” – “apo 
jo” në gramatikën e gjuhës arabe përdoret për të përveçuar. Nga ky 
këndvështrim, kuptimi i kësaj fjale mbetet ashtu siç e kemi thënë në tekst. 
Gjithashtu, interpretuesit e Kur’anit kanë thënë se kjo fjalë e pupëzës ka ardhur 
pas fjalëve të saj të mëparshme; por ka prej interpretuesve të Kur’anit që kanë 
thënë se kjo është fjalë që tregon fillim dhe prandaj është prej fjalëve të Vetë 
All’llahut. 
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botës dhe për faktet që e dëshmojnë këtë dituri, për faktet e 
mëdha e të vogla? 

 Ka të ngjarë që kjo mbështetje vetëm te dituria, është bërë 
sepse Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), pavarësisht nga 
fuqia që zotëronte, nuk i dinte karakteristikat e qytetit të Sebes. 
Prandaj pupëza thotë: Patjetër që duhet mbështetur vetëm tek 
All’llahu, për të Cilin asnjë send nuk mbetet i fshehur, as në qiej e as në 
tokë. 

 Ose fjala e pupëzës mund të ketë lidhje me atë që dihet për 
shqisën e veçantë të saj për të kuptuar ekzistencën e ujit në 
brendësi të tokës, prandaj ai flet për diturinë e All’llahut, i Cili ka 
dijeni për çdo të fshehtë në të gjithë botën e ekzistencës. 

 Pupëza e mbyll fjalën e saj, duke thënë: “All’llahu, s’ka zot 
tjetër përveç Tij, Zoti i Arshit të madh.”. 

 Ai e përfundon fjalën e tij duke e mbështetur në Njësimin e 
All’llahut, në adhurimin vetëm për Të (Teuhijdul-ibàdeti), në 
adhurimin kushtuar Zotit Një dhe të Vetëm. Në të njëjtën kohë, 
pupëza i mohon të gjitha llojet e bërjes shok All’llahut në 
adhurim. 
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Dy hulumtime 

 

1- Mësime didaktike 

 Në këtë grup ajetesh lexuam shumë çështje të hollësishme 
dhe ngjarje mbresëlënëse, që kanë ndikim në jetën e njerëzve dhe 
në politikat e të gjitha qeverive. 

 1- Kryetari i qeverisë, ose Drejtori i përgjithshëm, duhet të 
jetë i përpiktë në sektorin që drejton dhe në organizimin e punës; 
pra ai konstaton edhe mungesën, ose mbetjen mbrapa të njerëzve, 
qoftë edhe të një individi të vetëm; ai e kontrollon të gjithë 
sektorin nga të gjitha drejtimet. 

 2- Ai kontrollon ardhjen me vonesë edhe të çdo individi; ai 
merr masa të prera dhe me fjalët e tij ndikuese bën që edhe të 
tjerët të jenë korrekt në punë. 

 3- Ai nuk duhet të marrë asnjëherë një vendim pa praninë e 
personit në gjykim dhe duhet t’i japë patjetër mundësi atij që 
mbetet pas të tjerëve, që ai të mbrojë veten për vonesën e tij.  

 4- Për çdo vepër penale duhet të ketë një dënim, që është në 
përshtatje me masën e fajit, prandaj kryetari duhet të bëjë kujdes 
të madh dhe të ndjekë të gjitha hallkat e shkallët e gjykimit. 

 5- Çdo person që ka detyrë, qoftë edhe njeriu më i madh, 
ose njeriu në dorën e të cilit është përgjegjësia më e madhe dhe që 
ka fuqi të shumta shoqërore, duhet t’i nënshtrohet logjikës dhe 
argumentit, edhe atëherë kur këto të fundit burojnë prej njeriut 
më të pafuqishëm dhe më të thjeshtë. 
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 6- Në mesin e shoqërisë duhet të sundojë transparenca. Të 
gjithë individët e shoqërisë duhet të gëzojnë liri të atillë, që 
çdonjëri prej tyre të ketë mundësi t’i thotë Kryetarit të qeverisë: 
“Unë u informova për diçka që ti nuk ke dijeni”.  

 7- Ka mundësi që individi me më pak rëndësi, të ketë 
informacion e njohje për një çështje, në një kohë kur dijetarët e 
mëdhenj dhe personat me influencë nuk dinë asgjë rreth saj. 
Prandaj, askush nuk duhet të ketë xhelozi ndaj tjetrit për shkak të 
diturisë së tij. 

 8- Në shoqërinë njerëzore ka nevoja e domosdoshmëri të 
ndërsjella. Edhe njeriu me pozitën më të lartë ka nevojë për ndonjë 
gjë, siç është rasti i Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), që 
kishte nevojë edhe për gjallesën me pozitën më të ulët, qoftë ajo 
edhe e ngjashme me pupëzën. 

 9- Ndonëse ndër gratë mund të ketë të atilla me kapacitete 
të shumta, - në tregimin e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) flitet se mbretëresha e Sebes kishte aftësi të mëdha dhe një 
intelekt të lartë, - drejtimi i qeverisë nuk është në përshtatje as me 
gjendjen e gruas, as me shpirtin dhe as me fizikun e saj. Edhe 
pupëza u çudit nga kjo gjendje dhe tha: “Unë gjeta një grua që i 
sundonte ata.”. 

 10- Shumica e njerëzve kanë fenë e mbretërve të tyre, ashtu 
siç e lexojmë në këtë tregim, kur pupëza flet në lidhje me 
mbretëreshën dhe me popullin e saj: “Unë e gjeta atë dhe 
popullin e saj të adhurojnë Diellin dhe jo All’llahun.”. 

 Pupëza në radhë të parë flet për adhurimin e mbretëreshës, 
pastaj për adhurimin e popullit të saj. 
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2- Përgjigje për disa pyetje 

Në mesin e interpretuesve të Kur’anit Famëlartë janë 
shtruar disa pyetje në lidhje me tregimin e Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!):  

Si është e mundur që Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!)) të mos kishte informacion për këtë vend, kur ai kishte aq 
shumë dituri e mundësi të shumta në qeverinë e tij? 

 Si e përshkoi pupëza distancën që ndan Jemenin me 
qendrën e qeverisë së Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), e 
cila ashtu siç kuptohet, ishte në zonën e Shamit? 

 Mos vallë pupëza humbi rrugën dhe nga kjo u gjend në atë 
vend, apo ajo ishte atje për ndonjë qëllim tjetër? 

 Në lidhje me pyetjen e parë, mund të themi se Sulejmani 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kishte dijeni për ekzistencën e atij 
vendi, por jo për karakteristikat e tij, për shkak se shkretëtira e 
Hixhazit e ndan Jemenin prej Shamit. Në atë kohë nuk kishte 
mjete ndërlidhjeje midis dy vendeve, ashtu siç ka në ditët e sotme. 
Natyrisht që ai me rrugën e frymëzimit hyjnor kishte dijeni për të 
panjohurat, por kjo është një çështje tjetër. 

 Përsa i përket distancës së gjatë që përshkoi pupëza, kjo gjë 
nuk ishte e vështirë për një shpend si ai. Ne dimë se disa shpendë 
përshkojnë distanca shumë herë më të gjata, madje kalojnë nga 
njëri pol i tokës në polin tjetër të saj, kurse distanca në mes 
Jemenit e Shamit, në krahasim me distancën në mes dy poleve të 
tokës, nuk mund të konsiderohet ndonjë gjë e madhe. 
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 Në lidhje me ardhjen e pupëzës në Sebe, siç thuhet në disa 
histori, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kishte vendosur të 
vizitonte Shtëpinë e Shenjtë të All’llahut (Qabenë). Për këtë, ai u nis 
prej Shamit për të kryer ritualet e Haxhit që kishte kryer edhe 
Ibrahimi (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Gjatë udhëtimit, ai 
marshoi në drejtim të jugut dhe vazhdoi udhëtimin nëpër një zonë 
që nuk ishte shumë larg prej Jemenit; pikërisht këtu, pupëza 
shfrytëzoi rastin kur Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) po 
pushonte në atë zonë dhe kështu ai shkoi në pallatin e 
mbretëreshës së Sebes, ku pa ato gjëra mbresëlënëse e të 
çuditshme.191F

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Nuk ka problem të lexohet enciklopedia e Muhammed Ferijd Vexhdij, vëll. 10, 
f. 470, lënda: “hud’hudi”; megjithëse varianti i tregimit të lartpërmendur në këtë 
enciklopedi ka teprime. 
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Ajetet: 27 - 35 

 

َِِن  ۡم ُكنَت 
َ
َصَدۡقَت أ

َ
َُ أ َُ ََ ۞قَاَل َسنَن ِ� ِٖ ََب ٢ �ۡلَ�  ا �ۡذ َٖ  بِِّ�َ� ِ� َ� 

ِۡهۡم ُ�ّم تََوّل َ�ۡنُهۡم َف  ََ ِ ُۡ إ ۡلقِ
َ
ََۡ َۡ َُ وَن �ن َُ َِۡج اَذا يَ َِ َها قَالَۡت  ٢  َّ

َ
ۡ ٰ َٓ   ْ لَُؤا ََ ۡ ٓ �ر  إِّ�ِ

َ إَِ�ّ كَِ� ب  َكٌََِم  َِ ۡل
ُ
ۥ ٢َ ُُ ُُ إِنّ ِِن ُسلَۡيَ� َن �نّ تُوِ� ٣  ۥ 

ۡ
ّ َوَ لُواْ َ�َ َۡ �َ �ّ

َ
َ 

 ََ َِ َها قَالَۡت  ٣ُمۡسلِ َّ
َ
ۡ ٰ َٓ   ْ لَُؤا ََ ۡ ا َحّ�  �ر ًَ ۡم

َ
ًة أ ََ ا ُكنُت قَاِط َِ ۡمَِي 

َ
ۡ�ُتوِ� ِ�ٓ أ

َ
 أ

َهُدوِن  َۡ َ َ٣  ْ ِ  َشِديد  وَ قَارُوا
ۡ
ْورُواْ بَأ
ُ
ْورُواْ قُّو�  َوأ

ُ
َُ  َ�ُۡن أ ۡم

َ
ِۡك َف �ۡ� ََ ِ َِي إ َُ  �ن

ُمَََِن 
ۡ
اَذا تَأ لُوكَ  إِّن قَالَۡت  ٣َِ َُ ۡ ِعّزةَ �ر

َ
لُٓواْ أ ََ ا وََج ََ ََۡسُدو

َ
ًََة أ َۡ لُواْ قَ ََ  إَِذا َد

لُوَن  ََ ۡف ََ ذِّلٗةۚ َوَ�َ� رَِك 
َ
لَِهآ أ َۡ
َ
َِۡجُع �ّ�ِ  ٣أ ةُۢ بَِم يَ ََ ِۡهم بَِهِديّة  َ�َناِظ ََ ِ َِۡسلٌَة إ  ُم

ََۡسلُونَ  َُ ۡ   ٣ �ر

“Ai (Sulejmàni) tha: Do të shikojmë nëse ti thua të vërtetën, apo 
je prej gënjeshtarëve.” 

“Shko me këtë letrën time dhe hidhe tek ata, largohu pak prej 
tyre dhe përgjo se ç’ka do të bisedojnë.” 

“Ajo (mbretëresha) tha: O ju pari, tek unë ka arritur një letër 
shumë e nderuar.” 

“Kjo është prej Sulejmànit dhe (fillon) me emrin e All’llahut, të 
Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.” 
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“(Në letër shkruhet): Mos u mbani me të madh kundër meje dhe 
të vini tek unë të dorëzuar (besimtarë).” 

“Ajo tha: Ju paria ç’më sugjeroni në këtë çështjen time se unë 
nuk do të marr asnjë vendim derisa edhe ju të jepni pëlqimin.” 

“Ata (paria) thanë: Ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtarë të 
rreptë, por puna është në dorën tënde, prandaj ti mendo për 
çfarë do të urdhërosh.” 

“Ajo tha: Kur mbretërit hyjnë në ndonjë vend, ata e rrënojnë 
vendin dhe parinë e atij vendi e nëpërkëmbin, kështu veprojnë 
ata.” 

“Unë do të dërgoj tek ata një dhuratë (të madhe) dhe do të shoh 
se ç’do të më sjellin të dërguarit.” 

 

 

Komentimi 

 

Mbretërit janë prishës e shkatërrues 

 Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e dëgjoi me 
vëmendje e me kujdesin më të madh fjalën e pupëzës dhe mendoi 
thellë rreth saj. Mbase ai ka menduar se fjala e saj ishte e vërtetë 
dhe se s’kishte argument që ajo të gënjente edhe për çështje të 
kësaj rëndësie. Meqenëse kjo çështje nuk ishte e thjeshtë, por 
kishte një ndikim të madh për të ardhmen e një vendi dhe popullit 
të tij, duhej të merrej informacion edhe nga ndonjë burim tjetër 
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dhe nuk duhej mjaftuar vetëm me një burim njoftimi. Rëndësia e 
çështjes kërkonte një verifikim të urtë e të matur, ashtu si e 
lexojmë në ajetin që është objekt studimi: “Ai (Sulejmàni) tha: Do 
të shikojmë nëse ti thua të vërtetën, apo je prej gënjeshtarëve.”. 

 Ky ajet i nderuar i Kur’anit Famëlartë vërteton në mënyrën 
më të bukur se në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me të 
ardhmen e një vendi e të një populli, duhet një kujdes i madh, 
edhe nëse njoftimi vjen prej një individi të vogël. Gjithashtu, fjalët 
e këtij ajeti e bëjnë detyrim kryerjen e hetimeve të duhura dhe të 
domosdoshme, ashtu siç presupozon vënia e germës “siijn”– “s” 
në fillim të foljes “senendhuru” - “do të shikojmë”. 

 Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) as nuk e akuzoi 
pupëzën dhe as nuk e gjykoi si gënjeshtare, por ai thjesht nuk 
mund të vepronte duke u bazuar vetëm në fjalën e saj, pa pasur 
asnjë argument, prandaj atë fjalë e mori si bazë për hetim e 
verifikim. 

 Në ndjekje të kësaj çështjeje, ai shkroi një letër të shkurtër, 
por me kuptime të thella. Këtë letër ia dha pupëzës dhe e 
urdhëroi: “Shko me këtë letrën time dhe hidhja atyre, largohu 
pak prej tyre dhe përgjo se ç’ka do të bisedojnë!”. 

 Nga fraza “…dhe hidhe tek ata” mësohet se pupëza u 
urdhërua të hidhte letrën kur mbretëresha të ishte në prani të 
njerëzve të saj, me qëllim që letra as të mos harrohej e as mos të 
mos mbetej e fshehur. Duke u nisur nga ky kuptim, një grup prej 
interpretuesve të Kur’anit kanë thënë se pupëza shkoi në pallatin 
e mbretëreshës së Sebes, hyri në dhomën e saj të pushimit, por 
nuk ka argument nëse ai e hodhi letrën në gjoksin e saj, apo në fyt. 
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Mënyra se si e hodhi letrën pupëza është në përshtatje me fjalët që 
i tha mbretëresha parisë, ashtu siç e lexojmë me ajetin vijues: “Ajo 
(mbretëresha) tha: O ju pari, tek unë ka arritur një letër shumë e 
nderuar.”. 

 Mbretëresha e Sebes e hapi letrën e Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) dhe u informua për përmbajtjen e saj. 
Mbretëresha kishte dëgjuar edhe më parë për Sulejmanin (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), por përmbajtja e letrës e njoftonte se ai ishte 
nisur për në qytetin e Sebes, prandaj u mendua mirë. Në këtë 
gjendje delikate, ajo kërkoi këshillën e parisë dhe për këtë i thirri 
dhe iu drejtua atyre me këto fjalë: “…tek unë ka arritur një letër 
shumë e nderuar”. 

 Vallë, mbretëresha e Sebes nuk e kishte parë me të vërtetë 
letërprurësin?! Nga ajetet e tjera krahasuese mësohet se në fakt, 
ajo e ndjeu se tek ajo u hodh një letër, prandaj një letër e tillë nuk 
mund të ishte shpifje. 

 Nëse ajo e pa letërprurësin me sytë e saj, ka parë edhe 
mënyrën e habitshme të arritjes së letrës tek ajo. Ky fakt tregon se 
çështja ishte e vërtetë dhe shumë e rëndësishme. Në këtë gjendje, 
ajo kishte shumë besim në këtë letër dhe ishte plotësisht e sigurtë.  

Fjala e mbretëreshës: “…tek unë ka arritur një letër shumë 
e nderuar”, pra një letër shumë e vlefshme, mund të jetë thënë për 
shkak të përmbajtjes së letrës, ose për shkak se ajo fillonte me 
emrin e All’llahut, ose për shkak se letra ishte vulosur me një 
firmë të vërtetë 192F

1(1), ose për shkak se dërguesi i asaj letre ishte një 

                                                            
1  Në një hadith është transmetuar se letra e nderuar ishte e vulosur (tefsiri 
“Mexhmaul Bejan” dhe tefsiri i Kurtubij’jut). Në një hadith tjetër thuhet se i 
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personalitet i madh. Çdo interpretues ka marrë njërin prej këtyre 
kuptimeve, ose edhe të gjitha, sepse midis tyre s’ka asnjë 
kontradiktë dhe ato mund të bashkohen edhe në një kuptim të 
vetëm.  

 Është e vërtetë se populli i Sebes adhuronte Diellin, por ne 
dimë se shumë prej adhuruesve të idhujve, besonin në të njëjtën 
kohë edhe në All’llahun, të Cilin ata e quanin Zoti i zotave dhe e 
madhëronin Atë. 

 Pasi mbretëresha e Sebes foli për përmbajtjen e letrës, ajo 
vazhdoi: “Kjo është prej Sulejmànit dhe (fillon) me emrin e 
All’llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. (Në letër 
shkruhet): Mos u mbani me të madh kundër meje dhe të vini tek 
unë të dorëzuar (besimtarë)!”.1(1) 

 Siç duket, është shumë larg logjikës që Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) t’i ketë shkruar asaj mbretëreshe me këto 
shprehje, me këto fjalë në gjuhën arabe; por ka mundësi që fjalitë e 

                                                                                                                                                 
Dërguari (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) deshi të 
shkruante një letër për jo-arabët, por i thanë se ata i pranonin letrat vetëm nëse 
ato ishin të vulosura. Atëherë, Profeti (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!) urdhëroi të punonin një vulë, mbi të cilën u gdhend fjala e 
dëshmisë: “là ilàhe il’lell’llàh, Muhammedun resùlull’llàh” - S’ka zot tjetër 
përveç All’llahut dhe Muhammedi është i Dërguari i All’llahut - dhe me këtë 
vulë ai vulosi letrën (Tefsiri i Kurtubij’jut, fundi i ajeteve që janë objekt 
studimi). 
1 Në tërësinë e saj, fraza e ajetit “el’là t'lù alej’je” – “Mos u mbani me të madh 
kundër meje” mund të jetë plotësor shpjegues për përmbajtjen e asaj letre. 
Gjithashtu, edhe fjala  “en”, përbërëse e fjalës së ajetit “el’là” mund të jetë 
shpjeguese, në kuptimin: domethënë, por ka mundësi që fjala “en” të jetë e 
varur prej ndonjë fraze të hequr dhe, në vlerësimin e saj, do të thotë: u porosis 
që të mos mbaheni me të madh kundër meje. 
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mësipërme të jenë mbartur në kuptim, ose ato mund të jenë një 
përmbledhje e asaj që kishte shkruar Sulejmani (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) dhe mbretëresha e Sebes ia paraqiti ato popullit të saj 
me këtë formë të shkurtuar. 

 Është me vlerë të theksohet se përmbajtja e kësaj letre në 
fakt nuk ishte më shumë se tri  fjali. 

 Fjalia e parë: përmend emrin All’llah, mëshirën e Tij 
gjithëpërfshirëse dhe mëshirën e Tij të plotë. 

 Fjalia e dytë: është urdhri për të hequr dorë nga mendimi i 
të qenit superiorë dhe nga mendjemadhësia, sepse krekosja me 
supremacinë, është burimi i të gjitha zvetënimeve individuale e 
shoqërore. 

 Fjalia e tretë: është urdhri për dorëzim dhe për nënshtrim 
ndaj së vërtetës. 

 Nëse do të vërejmë me kujdes, nuk do të shohim se duhej 
shkruar edhe diçka tjetër. 

 Pasi mbretëresha e Sebes e njoftoi popullin e saj për 
përmbajtjen e letrës së Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), 
ajo iu drejtua parisë së saj me këto fjalë: “Ajo tha: Ju paria ç’më 
sugjeroni në këtë çështjen time se unë nuk do të marr asnjë 
vendim derisa edhe ju të jepni pëlqimin.”. 

 Me këtë këshillim, mbretëresha kishte për qëllim të 
forconte pozitën e vet te populli i saj dhe që të ishte në qendër të 
vëmendjes së tyre. Gjithashtu, ajo kishte qëllim të mësonte se deri 
ku shkonte kompaktësia e tyre dhe vendosmëria për t’u përgjigjur 
për ato që u tha. 
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 Në rrënjën e saj, fjala e ajetit “eftùnij” do të thotë: gjykim i 
hollësishëm dhe i saktë për çështje të paqarta dhe të vështira. Me 
këtë shprehje, mbretëresha e Sebes në radhë të parë kishte për 
qëllim që ata të kuptonin vështirësinë e çështjes dhe në radhë të 
dytë, ajo donte që ata të shihnin deri në hollësi dhe të ishin në një 
mendim të përbashkët për ta mënjanuar rënien në gabim. 

 Kurse fjala e ajetit: “tesh’hedùni” në rrënjën e saj ka 
kuptimin e pranisë së shoqëruar me bashkëpunim dhe këshillim. 

 Paria e popullit të saj iu përgjigj këshillimit që ajo kërkoi, 
me këto fjalë: “Ata (paria) thanë: Ne jemi të fuqishëm dhe jemi 
luftëtarë të rreptë, por puna është në dorën tënde, prandaj ti 
mendo për çfarë do të urdhërosh.”. 

 Paria treguan haptazi dorëzimin e nënshtrimin e tyre ndaj 
urdhrave të saj. Në të njëjtën kohë, ata shprehën edhe dëshirën e 
tyre për t’u mbështetur te forca dhe për të dalë në sheshin e 
betejës. 

 Kur mbretëresha pa dëshirën e tyre për të luftuar, ç’ka ishte 
në kundërshtim me prirjen e saj të brendshme dhe me qëllim që ta 
shuante këtë “etje” për luftë, ajo tha: “Ajo tha: Kur mbretërit 
hyjnë në ndonjë vend, ata e rrënojnë vendin dhe parinë e atij 
vendi e nëpërkëmbin.”. 

 Me këto fjalë, ajo u thotë atyre se ata do të vrasin shumë 
prej tyre, një pjesë do t’i marrin robër lufte dhe një grup të tretë do 
t’i përndjekin e do t’i nxjerrin jashtë vatrave të tyre, do të 
shkatërrojnë jetën e tyre dhe do të rrëmbejnë pasuritë e pronat e 
tyre. 
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 Për ta theksuar edhe më shumë këtë, ajo u tha: “…kështu 
veprojnë ata”.  

Në të vërtetë, mbretëresha e Sebes, duke qenë vetë e tillë, e 
njihte mirë psikologjinë e mbretërve, veprimet e të cilëve mund të 
përshkruhen vetëm me dy gjëra: 

 1- Shkatërrim e shembje. 

 2- Poshtërim e nëpërkëmbje të parisë. 

  Në të vërtetë, mbretërit mendojnë vetëm për interesat e 
tyre personale dhe nuk merakosen as për interesat e as për 
krenarinë e popullit, sepse ata janë gjithmonë palë kundërshtare 
me popujt e tyre. 

 Në vijim, mbretëresha shton: Ne duhet të marrim njoftime për 
Sulejmanin dhe shokët e tij, për të mësuar se si janë ata dhe ç’qëllime 
kanë. A është Sulejmani me të vërtetë profet? A është përmirësues apo 
shkatërrues? Ne duhet të mësojmë nëse ai i poshtëron njerëzit apo i 
respekton dhe i lartëson ata. Prandaj, ne duhet të dërgojmë diçka tek ai: 
“Unë do të dërgoj te ata një dhuratë (të madhe) dhe do të shoh se 
ç’do të më sjellin të dërguarit.”. 

 Mbretërit kanë marrëdhënie shumë të fuqishme me 
dhuratat, madje ato i kanë pikë të dobët. Ka mundësi që ata edhe 
të nënshtrohen para dhuratave të shtrenjta. Mbretëresha e Sebes 
mendoi se nëse Sulejmani do të nënshtrohej me këto dhurata, ai 
ishte mbret, të cilin do ta përballnin me anë të forcës dhe për këtë, 
ata ishin të fortë e të fuqishëm. Por nëse ai këmbëngulte në fjalën e 
tij dhe nuk tregonte interes ndaj dhuratave të tyre, atëherë ai ishte 
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profet dhe kështu, ata duhej të bashkëpunonin me të me urtësi e 
me logjikë. 

 Kur’ani nuk përmend se çfarë dhurate i dërgoi mbretëresha 
e Sebes Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), por duke e 
refuzuar dhuratën, ai i shpjegoi mbretëreshës se kush ishte. Në 
lidhje me llojin e dhuratës që ajo i dërgoi Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), në mesin e interpretuesve të Kur’anit janë 
përmendur shumë çështje, disa prej të cilave nuk i kanë shpëtuar 
tejkalimit të masës së arsyes. 

 Disa kanë thënë se ajo i dërgoi pesëqind djem dhe pesëqind 
vajza; meshkujt ishin veshur me rroba femrash dhe femrat ishin 
veshur me rroba meshkujsh; meshkujt kishin vënë vathë në veshë 
e byzylykë në duar, kuse femrat kishin vënë kësula mbi kokë. Në 
letrën që mbretëresha i dërgoi Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!), ajo i shkruante: “Nëse je profet, dalloji burrat prej grave!” 

 Këto “dhurata” u dërguan me karroca të kushtueshme dhe 
u shoqëruan edhe me diamante e gurë të çmuar. Mbretëresha e 
porositi të dërguarin e saj në veçanti dhe i tha: “Bëj kujdes dhe shiko 
se si do të presë Sulejmani kur të shkosh tek ai! Nëse të pret i zemëruar, 
dije se ai është si të gjithë mbretërit, e nëse të pret me dashuri e me 
butësi, atëherë dije mirë se ai është me të vërtetë profet.”. 
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Hulumtime 

 

1- Edukata e shkrimit të letrave 

Nga ajo që lexojmë në ajetet që janë objekt studimi në lidhje me 
letrën e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) drejtuar 
banorëve të Sebes, shihet modeli se si duhen shkruar letrat. Ky 
model mbetet prej çështjeve shumë të rëndësishme edhe për të 
ardhmen, për faktin se letra e tij fillon me frazën: “Me emrin e 
All’llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.”. Kjo frazë e 
shpjegon brendinë e letrës me dy fjali të studiuara. 

 Prej historisë dhe transmetimeve islame mësojmë se 
Imamët tanë të nderuar i kushtonin kujdes të madh shkrimit të 
letrave. Letrat e tyre ishin të shkurtra dhe nuk i mbushnin 
asnjëherë me shtesa, pasi në atë formë, ato janë gjithmonë më të 
studiuara. 

 Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu, në disa letra që u dërgonte 
përfaqësuesve të tij, u thoshte: “Mprihni lapsat tuaj, afroni rreshtat 
dhe hiqni fjalët e tepërta për mua. Kursejeni qëllimin e kuptimit dhe bëni 
shumë kujdes që të ruheni nga fjalomania, sepse pasuritë e myslimanëve 
nuk e mbajnë dot dëmtimin.”.194F

1(1) 

 Në të vërtetë, përgjegjësia e lapsit i bën fjalitë më të 
shkurtra, i afron rreshtat, i heq fjalët e tepërta dhe, e gjithë kjo nuk 
çon vetëm në kursimin e pasurive publike, por edhe të kohës së 
shkruesit e të lexuesit. Është fakt se fjalët e tepërta dhe elozhet që 
                                                            
1  “El Khisàl”, vëll 1, f. 310; në përputhje me atë që thuhet në librin “Bihàhur 
Enuàr”, vëll. 76, f. 49. 
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vijnë në çdo gjë të shkruar, bëjnë që të humbë edhe qëllimi për të 
cilin është shkruar letra, ose të humbë diçka tjetër. Me fjalë të tjera, 
për shkak të fjalëve të tepërta, as shkruesi dhe as lexuesi nuk e 
arrijnë qëllimin që duhej arritur me atë letër. 

 Në ditët tona është bërë zakon që në titujt të vihen sa më 
shumë epitete bombastike, të shkruhen parathënie të gjata, pa 
përmenduar shënimet e shumta; pra shihet një fenomen i kundërt 
me atë që hasim në librat e në shkresat e fillimeve të Islamit. E 
gjithë kjo bën që të humbin kot fuqi, kohë e pasuri. 

 Në mënyrë të veçantë, duhet të tërheqim vëmendjen se 
atëherë shkrimi (libri, letra) kërkonte një kohë të gjatë derisa të 
arrinte në adresën e kërkuar, duke përfshirë edhe shpenzimet e 
korrierit. Duke pasur parasysh të gjitha këto, shkresat e saj kohe 
ishin shumë të shkurtra dhe me fjalë të përmbledhura. Ky 
shembull mund të konstatohet në letrat e Profetit (Paqja dhe bekimi 
i All’llahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dërguar mbretërve të 
rajonit dhe perandorit të bizantëve, apo edhe në letra të tjera të 
ngjashme. 

Si bazë, letra që shkruan njeriu është një tregues i 
personalitetit të tij. Gjithashtu, edhe mbajtësi i letrës dhe i 
dërguari janë argumente për personalitetin e dërguesit. 

 Në “Nehxhul Belàgah”, Imam Aliu thotë: “Përfaqësuesi yt 
është përkthyesi i mendjes tënde dhe shkresa jote më e lartë, sepse ai flet 
në emrin tënd.”.1 

                                                            
1 “Nehxhul Belaga”, fjali të shkurtra, fjalia 301. 
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 Imam Sadiku thotë: “Me shkrimin e burrit argumentohet 
mendja dhe objekti i vrojtimit të tij, kurse i deleguari i tij ka për detyrë të 
përcjellë drejt atë që shkruesi ka dashur të shprehë.”.196F

1 

 Në transmetimet islame theksohet qartë se kthimi i 
përgjigjes së një letre është detyrë e barabartë me kthimin e 
përshëndetjes me “selam”, ashtu siç e lexojmë në një transmetim 
të ardhur prej Imam Sadikut: “Kthimi i përgjigjes së letrës është 
detyrë, ashtu siç është e tillë edhe kthimi i përshëndetjes me selam.”.197F

2 

 Zakonisht çdo letër fillon me përshëndetje, prandaj nuk 
është larg logjikës që kjo mënyrë e shkrimit të letrave të jetë e 
përfshirë në ajetin e nderuar: “Dhe kur të përshëndeteni me një 
përshëndetje, kthejeni përshëndetjen me (fjalë) më të mira, ose 
kthejeni atë (me ato fjalë që u përshëndetët).”.

198F

3 

 

2- A bëri thirrje Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) për nënshtrim? 

 Prej letrës së Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), 
disa interpretues të Kur’anit kanë dalë në përfundimin se ai i bëri 
thirrje popullit të Sebes për nënshtrim pa argument. 

                                                            
1 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 76, f. 50. 
2 “Uesàilush Shij’ah”, vëll. 8, f. 437: “Kitàbul Haxh’xh”, vëll, 12, f. 57; “Ebuàbul 
ashreh”,  kapitulli 33. 
3 Sure “En’Nisà”, ajeti 86. 
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 Pastaj ata janë përgjigjur se ardhja e pupëzës me këtë formë 
“mrekullie”, është në vetvete një argument që vërteton thirrjen e 
tij.1 

 Ne mendojmë se nuk është nevoja për të tilla përgjigje, pasi 
misioni i Profetit është pikërisht thirrja, kurse detyra e të tjerëve 
është që ta vërtetojnë punën e tij. Me fjalë të tjera, thirrja është 
motiv shtytës për të vërtetuar, ashtu siç veproi mbretëresha e 
Sebes, e cila e provoi Sulejmanin (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
dhe bëri verifikime rreth tij, nëse ishte mbret apo profet. 

 

3- Kuptime të thella në tregimin e Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!)  

Në këtë pjesë të tregimit të Sulejmanit (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) jepen sinjalizime të shkurtra për çështje shumë të 
rëndësishme. 

a) Aty paraqitet në mënyrë të përmbledhur “shpirti” i 
thirrjes së Profetëve, tregohet qartë se Profetët dhe thirrja e tyre 
qëndrojnë larg çdo forme superioriteti. Kjo nënkupton hedhjen 
poshtë të çdo lloj shfrytëzimi e kolonializmi, si dhe dorëzimin e 
plotë ndaj së drejtës dhe ligjit të vërtetë. 

 b) Ndonëse paria e mbretëreshës së Sebes shprehën 
gatishmërinë e tyre për të hyrë në betejë, natyra femërore e saj nuk 
e miratonte këtë veprim. Prandaj ajo e orientoi mendimin e tyre 
drejt çështjeve të tjera. 

                                                            
1 Tefsiri "Kebijr”, ajeti që është objekt studimi. 
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 c) Nëse mbretëresha do të kishte vepruar sipas mendimit të 
parisë për të luftuar, me siguri që do të ishte shumë larg të 
vërtetës dhe mbajtjes së një qëndrimi të drejtë. Vendosmëria e saj 
për të dërguar dhurata ishte një mendim frytdhënës, me një 
rezultat shumë të mirë për vetë mbretëreshën dhe popullin e saj. 
Gjithashtu, kjo gjë u bë shkak që ata të udhëzoheshin në rrugën e 
drejtë, në rrugën e së vërtetës. Me vendimin e saj, mbretëresha 
shmangu gjakderdhjen. 

 d) Prej këtij tregimi mësohet se rrugët e këshillimit jo 
gjithmonë çojnë drejt së vërtetës. Shumica e atij populli 
bazoheshin mbi forcën dhe luftën, ndërsa mbretëresha e Sebes ka 
mendim të kundërt me mendimin e parisë, dhe në fakt ajo kishte 
të drejtë. 

 e) Ky lloj këshillimi ndryshon krejtësisht me atë që ndodh 
në ditët e sotme. Ne vendosim sipas mendimit të shumicës dhe ky 
është kriter; ne i japim shumicës (pozitës sunduese) të drejtën për 
të vendosur dhe themi se ajo ka të drejtë. Në ajetin që është objekt 
studimi lexojmë se këshillimi për një çështje kaq të rëndësishme 
ishte thjesht shfaqje e mendimit nga ana e shumicës, kurse 
mendimi më i drejtë ishte mendimi i udhëheqëses së atij kolektivi. 
Prandaj ajeti e urdhëron Profetin: “Këshillohu me ata për punët 
dhe pasi të vendosësh, atëherë mbështetu në All’llahun!”.200F

1 

Ajeti thekson pikërisht pjesën e dytë të atij këshillimi, kurse ajeti 
tjetër i nderuar: “…për punët e veta ata konsultohen në mes 
tyre”,201F

2 flet për pjesën e parë të çështjes së këshillimit.202F

1 

                                                            
1 Sure “Ali Imran”, ajeti 159. 
2  Sure “Esh Shùarà”, ajeti 38. 
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 f) Paria e mbretëreshës së Sebes i thanë asaj: “…ne jemi të 
fuqishëm dhe jemi luftëtarë të rreptë”; siç shihet, kemi të bëjmë 
me një ndryshim në mes të fjalës “kuv’vetin” – “fuqi”  dhe fjalës 
“be’sin” – “të rreptë”. Ndryshimi qëndron në faktin se fjala 
“kuv’vetin” – “fuqi” - tregon numrin e madh të ushtrisë, kurse 
fjala “be’sin” – “të rreptë” - tregon mënyrën e veprimit dhe frymën 
e trimërisë e të vendosmërisë në ushtri. Me këtë fjalë, ata donin të 
thonin se ishin të përgatitur për luftë nga ana “numerike” dhe nga 
ana “taktike” dhe se ishin të gatshëm për t’u ndeshur me armikun. 

4- Shenjat dalluese të mbretërve 

Prej këtyre ajeteve kuptohet shumë qartë se qeverisja 
autokratike në çdo vend ka qenë vetëm për shkatërrimin dhe 
poshtërimin e njerëzve të shquar e të nderuar, sepse mbretërit 
autokratë i kanë mbajtur gjithmonë larg vetes personalitetet e 
shquara dhe kanë afruar servilët. Në çdo punë, mbretërit kanë 
synuar interesin dhe përfitimet personale. Ata janë prej atyre që 
praktikojnë ryshfetin dhe që preferojnë floririn e pasurinë. Është e 
natyrshme që ndihmësit që i rrethojnë mbretërit, si njerëz të 
fuqishëm për të tilla punë, janë më të dashur tek ata se njerëzit e 
shquar. 

 Mendimet e dëshirat e mbretërve mund të përmblidhen në 
marrjen e dhuratave, ngritjen e autoritetit, sigurimin e një pozite 
sa më të lartë dhe makutërinë e tyre për flori e për pasuri. Ndërsa 
Profetët s’kanë menduar gjë tjetër përveç përmirësimit të popujve 
të tyre.    

                                                                                                                                                 
1  Për më shumë shpjegime rreth çështjes së këshillimit, lexo komentin e ajetit 
159 të sures “Ali Imran” të këtij tefsiri. 
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Ajetet: 36 - 37 

 

ا َّ آ َءاتَٮ نِ ََلَ ََ ال  َ� ََ ِ َِّدونَِن ب تُ
َ
ُ  ۦَ  َجآَء ُسلَۡيَ� َن قَاَل َ َّ � ٖۡ آ َءاتَٮ ُ�م� بَ َّ ۡ�  ّمِ ََ  
ََُحوَن  نُتم بَِهِديّتُِ�ۡم َ�ۡف

َ
َِۡجعۡ  ٣أ َٖ رَُهم بَِها � ٖ  ّ� قَِب ُُنو ِِ تَِيّنُهم 

ۡ
ِۡهۡم ََلََنأ ََ ِ  إ

وَن  َُ ۡم َ� غِ َُ ذِّلٗة َو
َ
ِۡنَهآ أ ِّ ََِجّنُهم  ِۡ   ٣َوَ�ُ

 

“Dhe kur ajo (dhurata) i erdhi Sulejmànit, ai tha: Me pasuri 
(doni) të më mashtroni; ajo që më ka dhënë mua All’llahu është 
shumë më e mirë nga ajo që u ka dhënë juve; por ju krenoheni 
me dhuratat tuaja.” 

“Kthehu tek ata, betohem se do të vijmë tek ata me një ushtri që 
ata nuk e përballojnë dot dhe do t’i dëbojmë prej vendit të 
poshtëruar e të nënshtruar.” 

 

 

Komentimi 

 

Nuk më mashtroni me pasuri! 

 Të deleguarit e mbretëreshës së Sebeit u nisën me një 
karvan me dhurata dhe pasi lanë prapa krahëve Jemenin, ata u 
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drejtuan për në qendrën e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!), në Sham, duke menduar se ai do të gëzohej kur t’i shikonte 
ato dhurata dhe do t’i mirëpriste. 

 Por kur erdhën te Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), 
ata panë gjëra që e habisin njeriun. Ai, jo vetëm që nuk i pranoi 
dhuratat, por nuk tregoi asnjë interes ndaj tyre. Për këtë, ajeti 
njofton: “Dhe kur ajo (dhurata) i erdhi Sulejmànit, ai tha: me 
pasuri (doni) të më mashtroni; ajo që më ka dhënë mua All’llahu 
është shumë më e mirë nga ajo që u ka dhënë juve.”. 

 Pra, ku qëndron vlera e pasurisë kundrejt pozitës së 
profetësisë, diturisë, udhëzimit në rrugën e vërtetë dhe të 
devotshmërisë?! Në frazën e fundit të ajetit thuhet: “…por ju 
krenoheni me dhuratat tuaja”.  

Ju krenoheni me të tilla gjëra të bukura dhe kur i bëni dhurata 
njëri-tjetrit, fytyra e atij që merr dhuratën shndrit dhe i shkëlqejnë sytë. 
Por tek unë, këto gjëra jo vetëm që s’kanë asnjë vlerë, por nuk ngjallin 
asnjë interes.  

 Me këto fjalë, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
shprehte përbuzjen e tij ndaj kritereve të vlerave që kishin ata. 
Kështu, ai ua bëri të qartë se tek ai kishte një kriter tjetër për 
vlerën dhe për të nuk ekzistonin kriteret e adhuruesve të kësaj 
bote që nuk barazohen me asnjë send.  

 Me qëllim që t’ua bënte të qartë qëndrimin e tij të prerë 
ndaj të vërtetës dhe të gabuarës, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) iu drejtua të dërguarit të posaçëm të mbretëreshës së Sebes 
me këto fjalë: “Kthehu tek ata, betohem se do të vijmë tek ata me 
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një ushtri që ata nuk e përballojnë dot dhe do t’i dëbojmë prej 
vendit të poshtëruar e të nënshtruar.”. 

 Fjala e ajetit: “edhil’letin” - “të poshtëruar”, tregon gjendjen 
e parë, kurse fjala: “hum sàgirùne” - “të nënshtruar”, tregon 
gjendjen e dytë. Të dyja këto gjendje  tregojnë se ata jo vetëm që 
do t’i nxjerrin prej tokës së tyre, por edhe poshtërimi, përbuzja 
dhe nënshtrimi do të arrijnë deri në atë pikë, sa ata do të lënë çdo 
gjë që kanë: pallatet, pasurinë, autoritetin dhe madhështinë, - 
sepse nuk u bindën dhe nuk u nënshtruan ndaj së vërtetës, por 
kishin për qëllim mashtrimin dhe kurthet. 

 Këto fjalë ishin një kërcënim serioz dhe plotësisht i 
merituar. Këtë kërcënim, i dërguari i posaçëm i mbretëreshës së 
Sebes dhe ata që ishin me atë te Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!), duhej ta merrnin në konsideratë. 

 Duke marrë parasysh edhe ato që lexuam në ajetet e 
mësipërme, shohim se Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
kërkoi prej tyre dy gjëra: të hiqnin dorë nga mendimi se janë 
superiorë dhe të nënshtroheshin ndaj së vërtetës: “…mos u mbani 
me të madh kundër meje dhe të vini te unë të dorëzuar 
(besimtarë).”. Refuzimi i tyre për t’i plotësuar këto dy kërkesa si 
dhe ndërmjetësimi që ata deshën të bënin nëpërmjet dhuratës, 
tregon se ata nuk donin as ta pranonin të vërtetën e as të hiqnin 
dorë nga mendimi se janë superiorë, prandaj ai i kërcënoi ata se 
do të përdorte forcën ushtarake.   

 Sikur mbretëresha e Sebes dhe populli i saj të kishin 
kërkuar prej Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) që të sillte 
një argument, ose të bënte një mrekulli me të cilën do të vërtetonte 
se ishte profet, ai do t’u kishte dhënë të drejtë të studionin e të 
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mendonin më shumë, por dërgimi i dhuratës tregonte qartë se ata 
i përmbaheshin mohimit. 

 Tani u bë e qartë se lajmi shumë i rëndësishëm, 
njëkohësisht edhe më shqetësuesi që i solli pupëza prej atyre 
njerëzve, ishte se mbretëresha e Sebes dhe populli i saj adhuronin 
e madhëronin Diellin në vend që të adhuronin e të madhëronin 
All’llahun, Zotëruesin e qiejve e të tokës. Pikërisht për këtë, 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ishte shumë i shqetësuar. 
Adhurimi i idhujve dhe i shtatoreve nuk ishte një fenomen që 
mund të lihej në heshtje nga fetë qiellore. Jo! Madje kur ka qenë e 
nevojshme, për shkatërrimin e shtatoreve e të idhujve është 
përdorur edhe forca ushtarake për të shkatërruar shtatoret e 
idhujt e ndryshëm, me qëllim që të mos ekzistonte më shoqërimi i 
All’llahut në adhurim (shirku) dhe vetë adhuruesit e idhujve. 

 Nga sqarimet e mësipërme bëhet e qartë se nuk ka asnjë 
kontradiktë në mes të kërcënimeve të Sulejmanit (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) dhe bazës së fesë islame: “S’ka imponim në fe.” 
(Sure “El Bekare”, ajeti 256), sepse adhurimi i idhujve nuk është 
fe, por një mit dhe një devijim nga e vërteta. 

 

 

Dy hulumtime 

 

 1- Në fetë qiellore, përkorësi (vetëpërmbajtje) nuk do të 
thotë që njeriu të mos gëzojë pronat, pasuritë dhe mundësitë që ai 
ka në këtë botë. Jo! Të jesh i përkorë do të thotë të mos bëhesh 
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skllav i pasurive dhe i mundësive, por t’i sundosh e t’i kontrollosh 
ato. Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), ky Profet i madh, me 
refuzimin e dhuratave të çmuara, ia bëri të qartë mbretëreshës së 
Sebes se ai ishte sundimtar i pasurisë dhe jo skllav i saj.  

 Në një transmetim të ardhur prej Imam Xhafer Sadikut, 
lexojmë: “Kjo botë ka vlerë shumë të vogël tek All’llahu, te Profetët dhe 
te të afërmit e Tij. Këta, as nuk krenohen e as nuk hidhërohen për ndonjë 
send prej sendeve të kësaj bote. Prandaj dijetari dhe i mençuri nuk duhet 
të gëzohen e të krenohen me gjërat që kanë në këtë botë.”.203F

1 

 2- Në këtë pjesë të tregimit për Sulejmanin (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) gjejmë mësime që duhen trajtuar me kujdes: 

 a) Me mobilizimin e me përgatitjen e ushtrisë, Sulejmani 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk kishte për qëllim të vriste 
njerëzit. Qëllimi i tij ishte që armiku ta shihte veten të pafuqishëm 
para asaj ushtrie dhe të mos mendonte se ishte në gjendje të 
përballej me palën tjetër, ashtu siç e lexojmë në ajetin e mësipërm: 
“…me një ushtri që ata nuk e përballojnë dot”. 

 Kjo shprehje është e ngjashme me atë që ka ardhur në ajetin 
60 të sures “El Enfàl”, ku myslimanët urdhërohen me këto fjalë: 
“Përgatitni sa të keni mundësi force (ushtri e mjete luftarake) 
dhe kuaj beteje që me këto të frikësoni armikun e All’llahut.”. 

 b) Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk i kërcënon 
kundërshtarët e tij se do t’i vrasë, por se do t’i nxjerrë prej 
pallateve të tyre të nënshtruar e të poshtëruar.  

                                                            
1 Tefsiri “Rùhul Bejàn”, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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 c) Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk përfiton nga 
shkujdesja e kundërshtarëve të tij, por i paralajmëron ata hapur 
para sulmit. 

d) Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk lakmon 
pasuritë e të tjerëve, por thotë: “Ajo që më ka dhënë mua 
All’llahu është shumë më e mire.”. Ai nuk i sheh dhuntitë e 
All’llahut të kufizuara vetëm në fuqinë materiale e në pasuritë. Jo! 
Ai krenohet me diturinë, me besimin dhe me dhuntitë morale.  
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Ajetet: 38 - 40 

 

َها قَاَل  َّ
َ
ۡ ٰ َٓ   ْ لَُؤا ََ ۡ ََ �ر َِ تُوِ� ُمۡسلِ

ۡ
ن يَۡ
َ
َٖ أ َِۡشَها َ�ۡب ََ ِ تِيِ� ب

ۡ
يُّ�ۡم يَأ

َ
 قَاَل  ٣ َ

َِن  ِّ نِّ ِعۡفََِت   ِ
ۡۡ نَا۠ َءا�ِيَك بُِِ �

َ
َقاِمَكۖ �ّ�ِ َعلَۡيُِ لََقوِّي ۦ َ ِّ ِِن  ن َ�ُقوَم 

َ
َٖ أ  َ�ۡب

  َ ِِ
َ
ِي قَاَل  ٣أ َّ َِن ۥ ِعنَدهُ � ِّ نَا۠ َءا�ِيَك بُِِ �ۡلِكَ� بِ  ِعۡلم  

َ
تَّد ۦ َ َۡ ن يَ

َ
َٖ أ  َ�ۡب

ا ِعنَدهُ  َّ َََءاهُ ُمۡسَتقِ ا  َّ ََُكۚ ََلَ َۡ َۡك َط ََ ِ َۡبلَُوِ�ٓ ۥإ َِ  ِ ّّ ََ  ِٖ ِۡ
ِِن ََ ا  َٖ  قَاَل َ� 

َُ لِنَ  ُك َۡ َ ا َ ََ ّٗ ََِِ ََ ن َشَك َِ ۖ َو َُ ۡ�ُف
َ
ۡم أ
َ
َُ أ ۡشُك

َ
ِ َرِ�ّ  َِۡسُۦِۖ َءأ ّّ ََ ِِّن 

ََ ََ ن َ�َف َِ  َو
  ٤َكََِم  

 

“Ai (Sulejmàni) tha: O ju pari, cili prej jush do të më sjellë 
fronin e saj para se ata të më vijnë të dorëzuar?” 

“Njëri prej xhindeve rebelë të këqinj tha: Unë e sjell atë për ty, 
para se ti të ngrihesh prej vendit, për këtë unë kam fuqi dhe jam 
besnik.” 

“Dhe ai që kishte dituri prej Librit tha: Unë e sjell atë për ty sa 
të hapësh e të mbyllësh sytë dhe, kur ai (Sulejmàni) e pa atë 
(fronin) pranë vetes, tha: kjo është prej dhuntive të Zotit tim që 
të më provojë nëse do ta falënderoj, apo do të tregohem 
mosmirënjohës; kush falënderon, ai falënderon për të mirën e 
vet dhe kush tregohet mosmirënjohës, Zoti im është i Pasur (që 
s’ka nevojë për asgjë) dhe Bujar.” 
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Komentimi 

 

Sjellja e fronit sa të hapësh e të mbyllësh sytë 

 Të deleguarit e mbretëreshës së Sebes, pasi mblodhën 
dhuratat e sendet që u përkisnin, morën rrugën e kthimit për në 
vendin e tyre. Ata e njoftuan mbretëreshën e Sebes për gjithçka që 
kishin parë prej madhështisë së jashtëzakonshme të pushtetit të 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Ata i treguan asaj për 
aparatin e tij qeverisës dhe i thanë se çdo gjë që kishin parë 
dëshmonte se ai nuk ishte si të gjithë të tjerët; ai nuk ishte mbret si 
të gjithë mbretërit, por ishte i dërguar prej All’llahut të Vërtetë 
dhe qeveria e tij ishte qeveri hyjnore. 

 Kështu, u bë e qartë për të gjithë, se ata nuk kishin fuqi ta 
përballonin atë ushtarakisht. Por edhe nëse do të supozohej se do 
të kishin mundësi, përsëri ata ishin në mëdyshje nëse do të mund 
të përballeshin me një Profet të madh dhe me një pushtet kaq të 
fuqishëm. 

 Për të gjitha këto, mbretëresha vendosi që të shkonte vetë te 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), së bashku me parinë e 
popullit të saj, për ta verifikuar këtë çështje në vend dhe për t’u 
njohur me fenë e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 

 Pavarësisht se si arriti ky lajm në veshët e Sulejmanit (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi të!), ai ishte i vendosur ta bënte të ditur 
haptazi fuqinë e çuditshme që zotëronte. Ndërkaq, mbretëresha 
me parinë e saj ishin nisur të vinin tek ai. Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) ishte i vendosur që ata të mësonin për 
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mrekullinë e tij me qëllim që t’i nënshtroheshin dhe ta pranonin 
thirrjen e tij, prandaj ai u kthye nga ata që ishin rreth tij dhe tha: 
“Ai (Sulejmàni) tha: O ju pari, cili prej jush do të më sjellë 
fronin e saj para se ata të më vijnë të dorëzuar?”. 

 Interpretuesit e Kur’anit janë munduar shumë për të gjetur 
shkakun e sjelljes së fronit të mbretëreshës, madje kanë 
përmendur edhe shumë anë që nuk janë në harmoni me kuptimin 
e ajeteve. Gjithsesi është e qartë se Sulejmani (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) me këtë plan kishte qëllim të shpaloste një punë 
shumë të rëndësishme dhe një mrekulli të jashtëzakonshme që ata 
të nënshtroheshin pa asnjë kusht dhe të besonin në fuqinë e 
All’llahut, pa qenë nevoja të derdhej gjak dhe për t’u përballur në 
sheshin e betejës. 

 Ai donte që besimi të depërtonte në thellësi të zemrës së 
mbretëreshës së Sebes dhe të parisë së popullit të saj. Por qëllimi i 
tij kryesor ishte që edhe të tjerët t’i përgjigjeshin thirrjes dhe të 
dorëzoheshin para tij.  

 Në mesin e të pranishmëve dalin dy persona dhe shprehin 
gatishmërinë e tyre për të plotësuar kërkesën e Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!). Rasti i të parit ishte i çuditshëm, por rasti i 
të dytit ishte edhe më i çuditshëm: “Njëri prej xhindeve rebelë të 
këqinj tha: Unë e sjell atë për ty, para se ti të ngrihesh prej 
vendit”; Me këto fjalë, ai thoshte se ajo ishte një punë e lehtë për 
të, që ai nuk do ta tradhtonte kurrë Sulejmanin (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) dhe se ishte besnik ndaj tij, ashtu siç e lexojmë në 
fundin e ajetit: “…për këtë unë kam fuqi dhe jam besnik”. 

 Fjala e ajetit “ifrijt” do të thotë: rebel i keq. 
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 Fraza e ajetit “për këtë unë kam fuqi dhe jam besnik” 
tregon besnikëri të plotë, sepse sipas rregullave të gramatikës e të 
sintaksës së gjuhës arabe, këtu kemi të bëjmë me një fjali emërore. 
Veç kësaj, edhe fjala e ajetit “kavij’jun” është e përforcuar me 
germën “l”, të vënë në fillim të kësaj fjale. Kjo fjalë ka ardhur në 
këtë formë përforcuese për të hequr dyshimin për mundësinë e 
tradhtisë nga ana e këtij xhindi rebel e të keq. Kështu, për të 
mbrojtur veten, xhindi tha: “unë jam besnik”. Me këtë fjalë ai 
nënkuptonte se ishte prej atyre që e mbajnë besën e dhënë. 

 Tregimi i Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) është i 
mbushur me gjëra të jashtëzakonshme, prandaj s’ka asgjë për t’u 
çuditur që në këtë mjedis, të ngrihet një xhind rebel e i keq dhe të 
shprehë gatishmërinë e tij për të kryer këtë punë kaq të 
rëndësishme brenda disa fraksioneve të sekondës. Ndërkaq, 
Sulejmani ((Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) vazhdonte të gjykonte 
çështjet që kishin njerëzit njëri me tjetrin. Njëkohësisht, ai ndiqte 
punët e mbretërisë së tij, këshillonte dhe u jepte udhëzime të 
tjerëve. 

Personi i dytë ishte një njeri i mirë, i cili kishte dijeni për 
disa gjëra, për të cilat flet libri. Kur’ani Famëlartë njofton: “Dhe ai 
që kishte dituri prej Librit tha: unë e sjell atë për ty sa të 
lëvizësh syrin.”. 

 Sapo Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dha 
miratimin e tij për këtë çështje, froni i mbretëreshës së Sebes, 
Belkises, u gjend pranë tij sa hap e mbyll sytë. Kjo gjë u realizua 
në saje të kërkimit të ndihmës dhe të fuqisë së tij morale, ashtu siç 
e lexojmë në ajetin vijues: “…dhe, kur ai (Sulejmàni) e pa atë 
(fronin) pranë vetes tha: kjo është prej dhuntive të Zotit tim që 
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të më provojë nëse do ta falënderoj, apo do të tregohem 
mosmirënjohës.”. 

 Pastaj shtoi: “Kush falënderon, ai falënderon për të mirën 
e vet dhe, kush tregohet mosmirënjohës, Zoti im është i Pasur 
(që s’ka nevojë për asgjë) dhe Bujar.”. 

 Në lidhje me këtë çështje, në mesin e interpretuesve të 
Kur’anit ka mendime të ndryshme. Është shtruar pyetja se kush 
mund të ishte ai që e solli fronin e mbretëreshës dhe se si e 
zotëronte ai këtë fuqi të çuditshme. Cili është qëllimi me frazën e 
ajetit: “ai që kishte dituri prej librit”? 

 Është e qartë se ky person ishte njëri prej besimtarëve të 
afërm e prej miqve të veçantë të Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!). Emri i këtij njeriu në histori është Asaf bin Berkhijà. Ai 
ishte ministër i Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe djali i 
motrës së tij.204F

1 

 Me frazën e ajetit “dituri prej Librit” është për qëllim 
dituria që jepet në librat qiellorë. Ai kishte një dituri të thellë që i 
mundësonte atij të bënte këtë punë të jashtëzakonshme. 

 Të tjerë kanë thënë se qëllimi me frazën e ajetit “dituri prej 
Librit” mund të jetë për “Leuhi Mahfùdhin”, të cilën All’llahu ia 
kishte mësuar atij njeriu që quhej Asaf. Ishte pikërisht fuqia e 
kësaj dijeje, ajo që i mundësoi atij të sillte fronin e mbretëreshës së 
Sebes brenda një çasti të shkurtër, sa hap e mbyll sytë, dhe ta 
vendoste atë pranë Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 

                                                            
1 Disa kanë thënë se ai që e solli fronin ishte vetë Sulejmani, ose Xhibrili (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi ata të dy!). Por supozimi se mund të ketë qenë Sulejmani 
është në kundërshtim me fjalët e ajetit. 
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 Shumë prej interpretuesve të Kur’anit kanë thënë se ky 
njeri besimtar njihte “emrin më të lartë” të All’llahut të Lartësuar. 
Ai njihte emrin para të Cilit nënshtrohen të gjitha sendet dhe ai 
emër i jep njohësit të tij fuqi të jashtëzakonshme. 

 Fuqia me “emrin më të lartë” (el ismul a'dham), nuk është 
ashtu siç mund ta përfytyrojnë ca njerëz, se me ta shqiptuar këtë 
fjalë, te njeriu shihet një punë e jashtëzakonshme, e çuditshme. Jo! 
Qëllimi  me “emrin më të lartë” është pajisja me moralet e me 
cilësisë e larta që përmban ky emër. Pra, vetëm kur njeriu e 
përvetëson “emrin më të lartë” në zemrën e në shpirtin e tij, 
atëherë dituria, morali, devotshmëria dhe besimi i tij plotësohen 
deri në atë gradë, sa ai me këto cilësi do të jetë një dukuri prej 
dukurive të “emrit më të lartë”. Plotësimi moral e shpirtëror me 
anë të “emrit më të lartë”, bën që te njeriu të gjendet një fuqi e tillë 
e jashtëzakonshme.1  

  Gjithashtu, në lidhje me frazën e ajetit “sa të lëvizësh 
syrin”, interpretuesit e Kur’anit kanë thënë se kuptimi i vërtetë i 
saj mund të mësohet duke parë në ajete të tjera të Kur’anit. Për 
shembull, në ajetin 43 të sures “Ibrahim” lexojmë fjalën e të Lartit: 
“nuk i hidhnin atyre sytë”. 

Ne dimë se kur frikësohet, njeriu mbetet si i hutuar; sytë e 
tij menjëherë hapen dhe nuk bëjnë asnjë lëvizje, si të ishin sytë e 
një të vdekuri.   

                                                            
1  Në fundin e ajetit 180 të sures “El A’ràf” kemi vënë një studim në lidhje me 
“emrin më të lartë”, të cilit mund t’i referoheni. 
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 Bazuar mbi këto shpjegime, mund të dilet në përfundimin 
se qëllimi me këtë frazë është: “Unë do të sjell para teje fronin e 
mbretëreshës Belkise, para se ti të lëvizësh qerpikun e syrit.”.206F

1 

 

 

Hulumtime 

 

1- Përgjigje për disa pyetje 

Një nga pyetjet që shtrohet në lidhje me ajetet që janë objekt 
studimi, është edhe pyetja: Përse Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!), ky Profet i nderuar prej All’llahut me shumë mrekulli, 
nuk e bëri vetë këtë punë të jashtëzakonshme (sjelljen e fronit të 
mbretëreshës së Sebes) por ia ngarkoi atë Asaf bin Berkhijes? 

 Ka mundësi që Asafi të ketë qenë njeriu i besuar i tij dhe 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ka dashur të tregojë 
pozitën e tij pikërisht në këtë çast tepër delikat për të gjithë. 207F

2 

                                                            
1  Disa kanë thënë se qëllimi me frazën e ajetit “sa të lëvizësh syrin”, ka 
kuptimin sa të hedhësh shikimin mbi një send dhe shikimi të rikthehet te njeriu, 
por për këtë thënie s’ka argument. Gjithashtu, kjo shprehje nuk mund të 
vërtetojë teorinë e daljes së vezullimit prej syrit, ashtu siç thuhet në filozofinë e 
vjetër. 
2 Një përgjigje të njëjtë ka dhënë edhe Imami i udhëzuar në rrugën e së vërtetës 
“Hàdiu”, Jahjà bin Ektem, ashtu siç ka ardhur në një transmetim të përmendur 
në tefsirin “El A'jàshij”, në vijim të interpretimit të ajetit që është objekt studimi; 
si dhe në tefsirin “Nuruth Thekalejn”. vëll. 4, f. 91. 
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 Përveç kësaj, dihet se është punë me rëndësi të madhe që 
mësuesi të vërë në provë nxënësit e tij në rastet e duhura, me 
qëllim që të merret vesh merita e tyre, sepse si rregull bazë, merita 
e nxënësve është argument i madh që tregon meritën e mësuesit. 
Pyetja tjetër është: Si e solli ai fronin e mbretëreshës së Sebes dhe e 
vuri para Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), pa lejen e saj? 

 Thuhet se kjo ishte për të shpjeguar një qëllim shumë më të 
lartë, siç është çështja e udhëzimit në rrugën e së vërtetës; ishte 
për të shpjeguar një mrekulli të madhe si dhe për të treguar se 
mbretërit nuk e kanë pasurinë prej vetes së tyre dhe se në 
shumicën e rasteve ata ua kanë rrëmbyer të tjerëve. 

 Si është e mundur që një xhind rebel dhe i keq të ketë fuqi 
për të bërë një punë të jashtëzakonshme si ajo e sjelljes së fronit të 
mbretëreshës së Sebes? 

 Përgjigje: Ka njerëz, madje edhe prej jobesimtarëve që kanë 
fuqi të bëjnë disa punë të jashtëzakonshme (natyrisht këtë fuqi ata 
e kanë fituar në saje të ushtrimeve fizike të shumta e rraskapitëse 
edhe shpirtërisht), por dallimi në mes këtyre punëve dhe 
mrekullisë është se të parat janë të bazuara në fuqinë e kufizuar 
njerëzore. Ne themi se ato janë “punë të jashtëzakonshme”, 
megjithatë “punët” që ato bëjnë janë gjithmonë të kufizuara. Nga 
ana tjetër, mrekullitë janë të bazuara mbi fuqinë e All’llahut dhe 
kjo fuqi, sikurse të gjitha cilësitë e Tij të larta, nuk ka fund dhe nuk 
është e kufizuar. 

 Xhindi rebel e i keq e kufizon fuqinë e tij për të sjellë fronin 
e mbretëreshës së Sebes me kohën “sa të kthesh kokën”. Këtë fjalë 
ai e tha në kuvendin ku Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
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po gjykonte dhe po hetonte problemet e vendit, ndërsa Asaf bin 
Berkhijà nuk e kufizoi fuqinë e tij. Kufizimi që ai bëri qe vetëm një 
lëvizje e syrit, pra koha më e shkurtër e mundshme. Dihet se 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i nxiste punët që i 
mundësonin njerëzve të njihnin punëmirët dhe i bekonte ato, por 
jo punën e xhindit rebel e të keq, i cili me punën e tij bën që 
njerëzit e zakonshëm të shohin vetëm iluzione dhe synon atë punë 
këta njerëz ta marrin si argument për devotshmërinë dhe për 
pastërtinë e tij. 

 Dihet se kur njeriu kryen një punë të rëndësishme në 
shoqëri dhe ajo i pranohet, mendimet dhe doktrinat e tij do të 
vlerësohen në lidhje me atë “punë”. Por nuk mund të pranohet që 
një xhind rebel i keq të marrë në dorë nismën në qeverinë hyjnore 
të Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Këtë nismë duhet ta 
marrin ata që kanë dituri prej librit dhe që me punët e tyre 
ndikojnë në mendimet e në ndjenjat e njerëzve. 

 

2- Fuqia dhe besnikëria, dy kushte shumë të 
rëndësishme 

 Në ajetet e mësipërme dhe në ajetin 26 të sures “El Kasas”, 
lexojmë se kushtet më të rëndësishme për të ngarkuarin me detyrë 
dhe për nëpunësit janë dy: e para, fuqia dhe e dyta, besnikëria. 

 Ndërtimi ideor e moral i shoqërisë kërkon që njeriu të jetë i 
pajisur me këto dy cilësi, ashtu siç do ta shohim në suren “El 
Kasas” në lidhje me Musain (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Sistemi 
i pastër shoqëror dhe qeveria punëmirë, kërkojnë që këto dy cilësi 
duhet t’i ketë edhe një xhind rebel i keq. Gjithsesi, është e 
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pamundur që në shoqëri të bëhet një punë e madhe ose e vogël pa 
këto dy cilësi dhe një kusht i tillë vlen qoftë kur këto cilësi burojnë 
prej devotshmërisë, qoftë kur ato burojnë prej sistemit ligjor.  

 

3- Ndryshimi midis dy shprehjeve: “dituri prej Librit” 
dhe “dituria e Librit” 

 Në ajetet që janë objekt studimi flitet për atë që e sjell fronin 
e mbretëreshës së Sebes në kohën më të shkurtër (“sa të lëvizësh 
syrin”), dhe këtë ai e bën ngaqë zotëronte atë që ne e lexojmë në 
frazën e ajetit: “ai që kishte dituri prej Librit”; kurse në ajetin 43 
të sures “Er Ra’d”, flitet për Profetin (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe për atë që dëshmon të 
vërtetën e tij: “Thuaj: Mjafton që All’llahu është dëshmitar në 
mes meje e në mes jush, si edhe ai që ka diturinë e Librit.”. 

 Në një hadith të përcjellë prej Ebù Seijd El Khuderij, thuhet: 
“E pyeta të Dërguarin e All’llahut (Paqja dhe bekimi i All’llahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për frazën e ajetit: ‘Dhe ai që 
kishte dituri prej Librit’ të ardhur në tregimin e Sulejmanit (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi të!) dhe ai m’u përgjigj: ‘Ai është i zgjedhuri i 
veçantë i vëllait tim, Sulejmanit, birit të Dautit.’”. 

 Në shumë transmetime islame lexojmë se “emri më i lartë” 
(el ismul a'dham) ka shtatëdhjetë e tri germa dhe njëra prej tyre 
ishte tek Asaf. Ai shqiptoi vetëm atë germë dhe toka u fundos në 
mes atij dhe fronit të Belkises, aq sa ai e preku me dorë fronin e 
saj, pastaj toka u bë siç ishte dhe kjo e gjitha ndodhi brenda një 
fraksioni kohe më shpejt se të lëvizësh syrin.  
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4- Kjo është prej dhuntive të Zotit tim 

 Adhuruesit e kësaj bote, kur e arrijnë “fuqinë” dhe 
pasurinë, harrojnë çdo gjë, por asnjëherë interesin personal. Çdo 
gjë që ata shtien në dorë e llogarisin se e kanë prej vetvetes dhe jo 
prej ndonjë tjetri, siç thoshte Karuni, për të cilin ajeti 78 i sures “El 
Kasas”, njofton: “Në të vërtetë, më është dhënë vetëm në saje të 
diturisë që kam.”. 

 Më sipër, në suren që është objekt studimi lexuam se 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) pohon se të gjitha 
dhuntitë e mirësitë i ka vetëm prej All’llahut dhe për këtë e luste 
Zotin e tij me përulje të plotë, duke thënë: “Dhe tha: O Zoti im, 
më mundëso të të falënderoj për mirësitë që Ti më ke dhuruar 
mua dhe prindërve të mi dhe që unë të bëj punë të mira, nga të 
cilat Ti je i kënaqur.”. 

 Ky është kriteri që i dallon ata që besojnë në All’llahun, 
Zotin Një e të Vetëm, prej mendjemëdhenjve adhurues të kësaj 
bote. I tillë është rrugëtimi i burrave të mëdhenj kundrejt 
individualistëve egoistë. 

  “Kjo është prej dhuntive të Zotit tim” - kjo frazë shumë e 
rëndësishme ishte zakon të shkruhej prej atyre që e falënderonin 
All’llahun sheshit për mirësitë e dhuruara, kundrejt lënies mangët 
prej adhuruesve të djallit, të cilët jo vetëm që nuk besonin në këtë 
frazë, por ajo nuk kishte as ndikimin më të vogël në punën e tyre. 
Në fakt, kjo frazë është aq e rëndësishme, sa duhet shkruar në 
fillim të të gjitha punëve që bën njeriu gjatë jetës së tij. Ajo duhet 
të shkruhet në zemrën e njeriut dhe ai duhet të pohojë sheshit se të 
gjitha mirësitë i ka vetëm prej bujarisë së All’llahut, prandaj 
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mbetet detyrë mbi njeriun ta falënderojë All’llahun për këto 
mirësi, por jo falënderim vetëm me fjalë, pasi falënderimi duhet të 
jetë i shoqëruar me punë të mirë gjatë gjithë kohës së qëndrimit të 
njeriut në këtë botë.1  

 

5- Si e solli Asafi fronin e mbretëreshës? 

 Sjellja e fronit të mbretëreshës nuk është puna e parë e 
jashtëzakonshme që lexojmë në tregimin e Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) ose në jetën e Profetëve në përgjithësi. Ata 
që i marrin këto shprehje në formë alegorie dhe jo në kuptimin që 
shprehin fjalët e ajeteve të Kur’anit, këtë gjë ata e bëjnë me qëllim 
për të shpjeguar qëndrimin e tyre ndaj mrekullive të Profetëve.  

 Vallë, a mendoni se punët e jashtëzakonshme të Profetëve 
dhe të zëvendësve të tyre është e pamundur të realizohen? A 
mund të mohohen të gjitha punët që ata kanë bërë? Një gjë e tillë 
nuk është në përputhje as me bazën e besimit në All’llahun, Zotin 
Një e të Vetëm (Teuhid), as me fuqinë mbizotëruese të All’llahut 
mbi ligjet e gjithësisë. Gjithashtu, ajo nuk është në përputhje as me 
atë që është shprehur qartë në shumë ajete të Kur’anit Famëlartë. 

 Kur ata pranojnë mundësinë e ndodhjes së mrekullive, nuk 
duhet të bëjnë dallim as për mrekullinë e ngjalljes së të vdekurve, 
as në kthimin e shikimit të të verbërve prej Isait, të birit të 
Merjemes dhe as për sjelljen e fronit të mbretëreshës së Sebes prej 
Asaf bin Berijkhà. 
                                                            
1 Në komentin e ajetit 7 të sures “Ibràhim” kemi vënë një studim të detajuar për 
llojet e falënderimit, për rëndësinë e madhe të tij dhe për ndikimin që ka ai në 
shtimin e mirësive. 
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 S’ka dyshim se këtu ka shumë gjëra të panjohura dhe 
shkaqe që ne nuk i dimë. Në të vërtetë, ne nuk i dimë këto për 
shkak se dituria jonë është e kufizuar, porse ne dimë se ato punë, 
si ajo e sjelljes së fronit të mbretëreshës së Sebes, nuk janë prej 
punëve që është e pamundur të bëhen. A pati mundësi Asafi, me 
fuqinë e tij morale, që ta shndërronte fronin e Belkises në valë 
drite dhe brenda atij fraksioni kohe fare të shkurtër ta sillte atë 
para Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe pastaj ta 
rikthente në materialin e tij origjinal? Kjo çështje mbetet e paqartë 
për ne. 

 Ne dimë që njeriu në ditët tona, me anë të rrugëve 
shkencore të njëpasnjëshme, bën gjëra të tilla, të cilat para dyqind 
vjetësh konsideroheshin si të pamundura për t’u realizuar. 

 Për shembull, sikur dikujt t’i thuhej para disa shekujsh, se 
do të vijë një kohë kur njeriu do të flasë atje ku lind Dielli dhe të 
tjerët, që janë në anën perëndimore, do ta dëgjojnë e do ta shohin 
atë kur ai flet, patjetër që do thonin se ai ka lajthitur ose sheh 
ëndrra me sy hapur. 

 Njeriu dëshiron të bëjë gjithçka edhe me atë dituri të 
kufizuar dhe me atë pak fuqi që ka, por prapa diturisë e fuqisë së 
tij ka shumë të fshehta dhe gjëra të panjohura. 
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Ajetet: 41 - 44 

 

َِِن قَاَل  ۡم تَُ�وُن 
َ
َ�ۡهَتِدٓي أ

َ
َ َۡ َُ ََۡشَها نَن واْ رََها َع َُ ِينَ  نَّ�ِ َّ ۡهَتُدوَن � ََ  �َ ٤ 

ا َّ ُُ ََلَ نّ
َ
َُۡشِك� قَالَۡت َكۡ ا َع َٖ َ� َك

َ
َٖ أ وتِيَنا ۥ َجآَءۡت �ِي

ُ
َوۚ َوأ َُ ِِن َ�ۡبلَِها �ۡلَِۡلمَ    

 ََ َِ ا ٤َوُ�ّنا ُمۡسلِ ََ ِِن ُدوِن َوَصّد ُبُد  َۡ ا َ�نَت ّ� َِ   ِۖ َّ �  ٖ ِِن قَۡو َها َ�نَۡت  ّٗ  إِ
َٖ  ٤َ� فَََِِن  ِِ  رََها �ِي َُ ۖ  �ۡد  َ َفۡت َعن �رّ�ۡ ََ ٗة َوَ� ّ ُۡ  ُُ ُُ َحِسبَۡت تۡ

َ
َََ ا  َّ  ََلَ

 ُُ َٗۡفِ� ۥَساَ�ۡيَهاۚ قَاَل إِنّ ُت  َۡ ََّبِ إِّ�ِ َظلَ ۗ قَالَۡت  ََ ِن قََواََِ ِّ د   َّ ََ ۡ   ّم َّ  
ََّبِ   ِ ّ َِ َع ُسلَۡيَ� َن  َِ ُت  َۡ ۡسلَ

َ
ََ َوأ َِ   ٤ �ۡلَ� لَ

 

“Ai (Sulejmàni) tha: Ndryshojani asaj fronin e vet që ta 
provojmë a do ta njohë, apo ajo është prej atyre që nuk dinë të 
njohin.” 

“Dhe kur ajo erdhi, iu tha: A kështu është froni yt? Ajo tha: 
Duket si ai. Tha: Ne na është dhënë dituria përpara kësaj dhe ne 
ishim besimtarë.” 

“Ai (Sulejmàni) e ndaloi atë (mbretëreshën) të madhëronte ato që 
ajo adhuronte në vend që të adhuronte All’llahun; ajo ishte prej 
një populli jobesimtar.” 

“Asaj iu tha: Hyr në sallon dhe, kur ajo e pa, pandehu se ai ishte 
pellg uji dhe ajo zbuloi kërcijtë e këmbëve (ajo ngriti fundin e 
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rrobave). Atëherë, ai (Sulejmàni) tha: Në të vërtetë, dyshemeja 
është e shtruar me pllaka qelqi. Ajo tha: O Zoti im, unë i kam 
bërë padrejtësi vetes time dhe së bashku me Sulejmànin iu 
nënshtrova All’llahut, (besova) Zotit të botëve.” 

 

 

Komentimi 

 

Drita e besimit në zemrën e mbretëreshës 

 Në këto ajete shpaloset një pamje tjetër e ngjarjeve që i 
ndodhën Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me 
mbretëreshën e Sebes. Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), 
me qëllim që të vinte në provë zgjuarsinë dhe diturinë e 
mbretëreshës, përgatiti për të një mjedis të atillë, ku ajo të besonte 
tek All’llahu. Ai urdhëroi që fronit të saj t’i bënin disa ndryshime, 
që ajo të mos e njihte me lehtësi, ashtu siç e lexojmë në ajetin e 
parë të këtij grupi ajetesh që janë objekt studimi: “Ai (Sulejmàni) 
tha: Ndryshojani asaj fronin e vet që ta provojmë nëse do ta 
njohë, apo ajo është prej atyre që nuk dinë të njohin!”. 

 Ndonëse ardhja e fronit të saj prej Sebes në Sham, ishte e 
mjaftueshme që ajo të mos e njihte atë me lehtësi, prapëseprapë 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) urdhëroi që fronit t’i 
bëheshin disa ndryshime të dukshme, si ngjyrën, apo vendet ku 
ishin vendosur diamantet. Por ç’qëllim kishte Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) dhe çfarë synonte ai duke vënë në provë 
diturinë e zgjuarsinë e mbretëreshës së Sebes? 
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 Me këtë provë ai kishte për qëllim të njihte logjikën që do të 
kishte përballë dhe të dinte se ç’argument do të sillte para saj për 
të vërtetuar problemet e besimit. Ose ka menduar të martohej me 
mbretëreshën dhe për këtë donte të mësonte nëse ajo e meritonte 
të ishte gruaja e tij, ose jo. Ose mund të kishte qëllim t’i besonte 
asaj ndonjë përgjegjësi, natyrisht pasi ajo të shpallte besimin e saj 
në All’llahun. Për të gjitha këto, duhej që ai patjetër të mësonte sa 
e përgatitur ishte ajo për të mbajtur përgjegjësinë. 

 Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka thënie të 
ndryshme në lidhje me fjalën e ajetit: “etehtedij” - “a do ta njohë?”. 
Disa kanë thënë se qëllimi me këtë fjalë është: A do ta njohë ajo 
fronin e saj? Të tjerë kanë thënë se qëllimi me këtë fjalë është: A do 
të udhëzohet apo nuk do të udhëzohet ajo në besimin tek All’llahu 
kur të shohë mrekullinë?  

 Në të vërtetë, kuptimi i parë ka përparësi ndaj të dytit, pasi 
ai është shprehur në fjalët e ajetit. 

 Pavarësisht nga qëllimi që mund të kishte, kur ajo erdhi, u 
pyet: “a kështu është froni yt?”. Nga fjalët e ajetit del qartë se 
pyetësi nuk ishte Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), ç’ka e 
tregon qartë fjala “kijle” - “iu tha”. Veç kësaj, emri i tij është 
përmendur në fjalinë para dhe prapa fjalës “kijle” – “iu tha” dhe 
fjala e tij u shpjegua me foljen “kàle” - “ai tha”. 

 Këtu duhet shtuar fakti se për pozitën e Sulejmanit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) nuk ishte e përshtatshme që ai ta fillonte 
bisedën me mbretëreshën me këtë fjalë. 

 Pavarësisht nga këto, mbretëresha e Sebes dha një përgjigje 
të përpiktë: “duket si ai”. 
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 Sikur ajo të kishte thënë: “I ngjan”, do të kishte gabuar; 
sikur të kishte thënë: “Ai është”, përsëri edhe kjo fjalë e saj do të 
ishte në kundërshtim me mëdyshjet, sepse ardhja e fronit të saj në 
vendin e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) nuk ishte një 
çështje që mund të kryhej me rrugë të zakonshme, përveçse me 
ndonjë mrekulli. 

 Në historitë e transmetuara thuhet se mbretëresha e Sebes e 
kishte vendosur fronin e saj shumë të shtrenjtë në një vend të 
ruajtur, në dhomën e një pallati të veçantë nën vëzhgimin e shumë 
rojeve. 

 Megjithatë, ajo e njohu fronin e saj, pavarësisht nga 
ndryshimet që i ishin bërë atij, prandaj tha menjëherë: “…ne na 
është dhënë dituria përpara kësaj dhe ne ishim besimtarë.”. 

 Pra, nëse qëllimi i Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
me këto veprime paraprake, ishte për të na e bërë të njohur 
mrekullinë e tij që ne t’i besojmë, kjo gjë nuk ishte e nevojshme 
sepse ne e njihnim të vërtetën e tij prej shenjave të tjera dhe ishim 
besimtarë edhe para se ta shihnim këtë mrekulli. 

 Ja kështu, Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) e ndaloi 
mbretëreshën nga idhujtaria, ashtu siç njofton ajeti: “Ai 
(Sulejmàni) e ndaloi atë (mbretëreshën) të madhëronte ato që ajo 
adhuronte në vend që të adhuronte All’llahun”,209F

1 megjithëse: “ajo 
ishte prej një populli jobesimtar”. 

                                                            
1  Në mesin e interpretuesve të Kur’anit ka diskutime në lidhje me kryefjalën e 
tekstit të ajetit “sad’de” - “e ndaloi”. Disa kanë thënë se kryefjala, pra ndaluesi, 
është vetë Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Disa të tjerë kanë thënë se 
atë e ndaloi All’llahu. Sipas këtyre dy interpretimeve, rezultati është vetëm një, 
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Kur pa ato shenja të ndritshme, mbretëresha u nda 
përgjithmonë me të kaluarën e saj të zezë dhe kaloi në një etapë të 
re të jetës së vet, në jetën e mbushur me dritën e besimit dhe të 
diturisë së vërtetë. 

 Ajeti i fundit i grupit të ajeteve që janë objekt studimi, flet 
për një aspekt tjetër të këtij tregimi, për hyrjen e mbretëreshës së 
Sebes në pallatin e veçantë të Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!). 

 Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kishte urdhëruar 
që dyshemeja e njërit prej salloneve të këtij pallati të punohej me 
xham të tejdukshëm dhe poshtë tij të kishte ujë të rrjedhshëm. 
 Kur mbretëresha e Sebes arriti pranë pallatit, asaj iu tha: 
“hyr në pallat”.1 Ajo e pa ujin dhe pandehu se ishte një lumë i 
rrjedhshëm, prandaj ajo ngriti pjesën e poshtme të rrobave, 
gjithnjë duke menduar se do të ecte nëpër ujë, ashtu siç njofton 
ajeti: “dhe, kur ajo e pa, pandehu se ishte pellg uji dhe zbuloi 
kërcijtë e këmbëve (ajo ngriti fundin e rrobave).”.2 

                                                                                                                                                 
ashtu siç u shpjegua në tekst, për faktin se përemri dëftor “mà”- “ato” është 
kundrinori i parë dhe fraza “mà kànet” – “ato që ajo”, është kundrinori i dytë. 
Pra, ai që e ndaloi mbretëreshën të mos adhuronte asgjë tjetër përveç All’llahut 
ishte Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ose All’llahu i Lartësuar. Por ka 
edhe një grup prej interpretuesve të Kur’anit që kanë thënë se kryefjalë e foljes 
“sad’de” – “e ndaloi” janë ata që shprehen në frazën “mà kànet” - “ato që ajo” 
adhuronte, pra idhujt. Por këtu fjala është për besimin dhe jo për mohimin e saj, 
prandaj interpretimi i parë është më i drejtë. 
1 Fjala e ajetit “sarhun” do të thotë: mjedis i gjerë dhe i madh. Kjo fjalë mund të 
përdoret edhe në kuptimin: ndërtesë e lartë, pallat. Në ajetin që është objekt 
studimi, kjo fjalë ka kuptimin: hapësirë e madhe dhe e gjerë. 
2 Fjala e ajetit “luxh’xheten” ka kuptimin e gjendjes së vështirë. Më pas, kjo fjalë 
është përdorur për të treguar hyrjen dhe daljen e zërit nëpër fyt. Gjithashtu, ajo 
ka edhe kuptimin e dallgëve të mëdha të detit, të dallgëve të egërsuara që hipin 
njëra mbi tjetrën, por në këtë ajet është përdorur për valët e detit. 
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 Por Sulejmani (Paqja dhe bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe 
mbi familjen e tij!) iu drejtua asaj me këto fjalë: “Në të vërtetë, 
dyshemeja është e shtruar me pllaka qelqi”212F

1(3) - prandaj nuk 
është nevoja të zbulosh kërcijtë sepse këmbët e tua nuk do të ecin 
nëpër ujë. 

 Këtu lind një pyetje e rëndësishme: Përse Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), ky Profet i madh, duhej të kishte këtë pallat 
luksoz, të zbukuruar me gjëra kaq të kushtueshme, me dysheme 
të shndritshme e me qilima të shtrenjtë? Në të vërtetë, ai ishte 
sundimtar shumë dorëgjerë, por do të ishte veprim më i matur 
sikur të ishte i thjeshtë si të gjithë Profetët e tjerë. 

 Në fakt, nuk ishte e ndaluar që mbretëreshës së Sebes, e cila 
fuqinë dhe madhështinë e saj e shihte në fronin madhështor, në 
kurorën e bukur, në pallatin e madh dhe në gjërat dekorative, 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) t’i tregonte këto pamje, në 
mënyrë që ajo t’i nënshtrohej urdhrit të tij. Në të njëjtën kohë, me 
këtë, ai i linte asaj të kuptonte se i shpërfillte pasuritë e saj. Kjo 
ishte një pikë kthese në jetën e mbretëreshës. Gjërat që pa, e bënë 
të rishikonte “peshoren” e vlerave dhe kriteret për vlerësimin e 
personalitetit. 

 Asgjë nuk e pengonte Sulejmanin (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!) që të pushtonte vendin e Sebes me një ushtri të madhe dhe të 
shkaktonte gjakderdhje, por në vend të kësaj, ai zgjodhi të bënte 
ato punë që do t’ia ndryshonin mendimin mbretëreshës së Sebes. 
Në të vërtetë, ajo nuk mund t’i parashikonte ato që pa. Këtu duhet 

                                                            
1  Fjala e ajetit: “mumerr’rrdun” ka kuptimin “i tejdukshëm”; kurse fjala tjetër e 
ajetit “kavàrijre” është shumësi i fjalës “xham”. 
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shtuar se mbretëresha ishte e dhënë pas zbukurimeve e 
ceremonive të tilla. 

 Shumica e interpretuesve të Kur’anit kanë thënë se 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) urdhëroi që pallati me të 
gjitha zbukurimet e brendshme e të jashtme të bëheshin para se të 
arrinte mbretëresha e Sebes në Sham. Qëllimi i tij ishte që të 
shpaloste para saj fuqinë e tij, pasi duke parë këtë fuqi të madhe, 
ajo do t’i nënshtrohej urdhrit të tij dhe do të dorëzohej tek ai si 
besimtare. E gjitha kjo tregon se Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!) kishte një forcë të madhe në pushtetin e tij. 

 Me fjalë të tjera, të gjitha shpenzimet monetare kundrejt 
zotërimit të një territori, pranimit të fesë së vërtetë dhe ndalimit të 
shpenzimeve të pallogaritshme që kërkon lufta, nuk mund të 
konsiderohen në asnjë rast si shpërdorim i pasurisë.  

Kur mbretëresha e Sebes e pa këtë panoramë të 
mrekullueshme, tha: “Ajo tha: O Zoti im, unë i kam bërë 
padrejtësi vetes time dhe së bashku me Sulejmànin iu 
nënshtrova All’llahut, (i besova) Zotit të botëve.”. 

 Me këto fjalë, ajo thoshte se në të kaluarën kishte 
madhëruar Diellin e kishte adhuruar idhujt, ishte e mbuluar me 
luks e me zbukurime dhe mendonte se ishte mbi të gjithë njerëzit 
e botës. 

 Kurse tani, ajo e kuptoi se ishte shumë e dobët, e 
pafuqishme; e kuptoi se këto zbukurime e kristale as nuk e 
shuajnë etjen e njeriut e as nuk e zbusin pasionin e shpirtit të tij. 
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 Zëri i brendshëm i mbretëreshës thotë: “O Zoti im, erdha te 
Ti si besimtare e nënshtruar së bashku me Sulejmanin. Jam e penduar 
per jetën time të mëparshme dhe vij te Ti plotësisht e nënshtruar.”. 
Interesant këtu, është fakti se ajo thotë: “U nënshtrova së bashku 
me Sulejmanin”. Në të vërtetë, fjala në gjuhën arabe “mea” – “së 
bashku”, këtu është përdorur për të nxjerrë në dukje se në rrugën 
për tek All’llahu, të gjithë janë vëllezër. Ndryshe ndodh në rastin e 
tiranëve, që kur mposhtin një vend, njerëzit e tij mbeten robër 
lufte në dorën e tyre. 

 Kurse në rastin në fjalë, pas pranimit të së vërtetës, të gjithë 
janë në një rresht të vetëm. 

 Është e vërtetë që mbretëresha e Sebes e kishte deklaruar 
besimin e vet para kësaj ndodhie, gjë që përmendet në ajetin e 
mësipërm, ku thuhet: “Ne na është dhënë dituria përpara kësaj 
dhe ne ishim besimtarë.”. 

 Por dorëzimi i mbretëreshës, pra Islami i saj, kishte arritur 
në majën më të lartë, prandaj ajo e thekson edhe një herë besimin. 

 Ajo pa argumente të shumta që dëshmonin të vërtetën e 
thirrjes së Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Ardhja e 
pupëzës në atë gjendje të veçantë, mospranimi prej Sulejmanit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i dhuratës që i dërgoi mbretëresha, 
sjellja e fronit të mbretëreshës brenda një kohe aq të shkurtër prej 
një distance shumë të largët, dhe në fund mrekullia e Sulejmanit 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) si dhe moralet e mira që ajo 
konstatoi tek ai, nuk ngjanin aspak me moralet e me sjelljet e 
mbretërve. 
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Dy hulumtime 

 

1- Pasojat e punës së mbretëreshës së Sebes 

 Tregimi për mbretëreshën e Sebes ka ardhur në ajetet e 
Kur’anit Famëlartë. Këto ajete njoftojnë se ajo në fund besoi dhe u 
bashkua me njerëzit e mirë. Por, a u kthye ajo në atdheun e vet 
pasi besoi? A e vazhdoi sundimin e saj si përfaqësuese e 
Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), apo qëndroi tek ai dhe u 
martua me të? Apo u martua me ndonjërin prej mbretërve të 
famshëm të Jemenit me emrin tub’bein? 

 Për të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me mbretëreshën 
e Sebes, Kur’ani Famëlartë nuk jep asnjë njoftim, sepse ato s’kanë 
lidhje me qëllimin kryesor të Kur’anit, i cili në radhë të parë 
trajton çështje që kanë të bëjnë me edukimin. Historianët dhe 
interpretuesit e Kur’anit kanë mendime të ndryshme në lidhje me 
këtë çështje, por ne nuk e shohim të nevojshme t’i trajtojmë ato. 
Gjithsesi, duke u nisur nga ajo që kanë thënë pjesa më e madhe e 
interpretuesve të Kur’anit, rezulton se Sulejmani (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) u martua me mbretëreshën e Sebes. 

 Këtu duhet të përmendim se ka shumë legjenda për 
Sulejmanin Sulejmanin (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) ushtrinë e tij, 
qeverinë e tij, për karakteristikat e mbretëreshës së Sebes dhe jetës 
së saj, por njerëzit e zakonshëm e kanë të vështirë t’i dallojnë 
legjendat nga të vërtetat historike. Kjo ndodh sepse këto të vërteta 
historike i ka mbuluar hija e miteve, ç’ka ka bërë që ato të 
deformohen me kalimin e kohës.  
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2- Përmbledhje e përgjithshme rreth jetës së Sulejmanit 

 Njoftimet që japin tridhjetë e tre ajetet e lartpërmendura 
për jetën e Sulejmanit (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), shpalosin 
shumë çështje. Një pjesë të tyre e trajtuam gjatë studimeve, ndërsa 
pjesën tjetër do ta trajtojmë në vazhdim:  
 a- Tregimi fillon me bisedën rreth diturisë së shumtë që 
All’llahu i kishte dhuruar Sulejman bin Daudit (Paqja e All’llahut 
qoftë mbi të!) dhe mbaron me dorëzimin para urdhrit të All’llahut, 
me besimin tek All’llahu, Zoti Një dhe i Vetëm (Teuhidi), që është 
edhe themeli i diturisë. 
 b- Ky tregim njofton se edhe një shpend që nuk u gjend në 
vendin e caktuar (për shkak të fluturimit të tij të veçantë), mund të 
ndryshojë rrjedhën e historisë së një populli dhe të bëjë që nga 
degjenerimi e shkatërrimi, ai të shkojë drejt përmirësimit; që prej 
vënies shok All’llahut në adhurim (shirk), të kalojë në besimin tek 
All’llahu, Zoti Një dhe i Vetëm (Teuhid). Ky shembull shpjegon jo 
vetëm fuqinë e All’llahut, por edhe drejtësinë e qeverisë hyjnore. 
 c- Tregimi në fjalë nxjerr në dukje faktin se drita e besimit 
në All’llahun, Zotin Një e të Vetëm (Teuhid), shndrit në të gjitha 
zemrat; edhe  shpendi që duket i heshtur, në të vërtetë njofton për 
sekretet e thella të besimit tek All’llahu, Zoti Një dhe i Vetëm. 
 d- Për t’u përqendruar në vlerat konkrete dhe për t’u 
udhëzuar në rrugën e All’llahut, duhet që në radhë të parë, njeriu 
ta shembë mendjemadhësinë e vet, pasi vetëm kështu hiqet perdja 
e errët para fytyrës së tij; ashtu siç veproi Sulejmani (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!), i cili fillimisht shembi mendjemadhësinë e 
mbretëreshës së Sebes. Këtë ai e bëri me sjelljen e fronit të saj dhe 
me hyrjen e saj në sallën e pallatit të shtruar me xham, ku ajo 
pandehu se po kalonte nëpër ujë. 
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 e- Qëllimi më madhor në qeverinë e Profetëve, nuk është 
zgjerimi i tokës që është nën juridiksionin e saj. Jo! Qëllimi më 
madhor i qeverive të Profetëve është ai që ne e lexuam në ajetin e 
fundit të grupit të ajeteve që janë objekt studimi: që idhujtari të 
pohojë fajin e tij dhe t’i dorëzohet Zotit të botëve. Kur’ani 
Famëlartë e përfundon këtë tregim pikërisht me realizimin e këtij 
qëllimi madhor. 

f- Besimi i plotë, apo shpirti i besimit, është dorëzimi tek 
All’llahu, prandaj në letrën që i dërgoi mbretëreshës së Sebes, 
Sulejmani (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kërkon prej saj që të 
dorëzohet në fenë e vërtetë. 
 g- Disa njerëz mund të kenë fuqi e madhështi, por nuk e 
arrijnë fuqinë e disa të tjerëve. Veç kësaj, njeriu mund të ketë 
nevojë edhe për ndihmën e një qenieje të pafuqishme. Për 
shembull, ai mund të ketë nevojë edhe për ndihmën e një shpendi; 
madje ndodh që atij të mos i mjaftojë dituria që ka, prandaj kërkon 
ndihmë edhe me diturinë e një qenieje, të cilën ai e përçmon për 
shkak se është shumë e pafuqishme, siç mund të jetë rasti i një 
milingone. 
 h- Zbritja e këtyre ajeteve në Mekë, në atë vend ku 
myslimanët gjendeshin nën zgjedhën e armikut dhe në kohën kur 
të gjitha portat dukeshin të mbyllura për ta, kishte një kuptim të 
veçantë. Këto ajete forconin moralin e myslimanëve, sillnin gëzim 
në zemrat e tyre, ngjallnin shpresat e tyre për arritjen e 
dashamirësisë së All’llahut e të mëshirës së Tij dhe ishin sihariq 
për fitoren në të ardhmen. 
 
 
 
 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

515 

Ajetet: 45 - 47 

 

ِن َولََقدۡ 
َ
ۡم َ� لًِحا أ َُ ا ََ

َ
وَد أ َُ ََۡسۡلَنآ إَِ�  َ�

َ
ْ  أ َ  �ۡ�ُبُدوا َّ ۡم َََََِقاِن � َُ  َََِِذا 

وَن  َُ ِجلُوَن بِ قَاَل  ٤َ�َۡتِص َۡ َٖ �رّسّيَِئةِ  َ� َقۡوِم رَِم ََۡسَت ََسَنةِ�  َ�ۡب ۡۡ  رَۡوَ� �
وَن  َُ َ ََۡسَتۡغفِ َّ ّلُ�ۡم تََُۡ�ُوَن � ََ ْ  ٤ لَ نَا قَارُوا َكۚ قَاَل �ّطّ�ۡ ََ ِّ ن  ََ ِ  بَِك َوَ

ٰ�َُُِ�ۡم ِعنَد  ََ ِۖ َّ نُتۡم قَۡوم  ُ�ۡفَتُنوَن �
َ
ٖۡ أ   ٤ بَ

 

“Ne i dërguam fisit të Themùdit vëllanë e tyre Sàlihun (që t’u 
thotë) adhuroni All’llahun; por ata u bënë dy grupe 
kundërshtare.” 

“Ai (Sàlihu) tha: O populli im, përse e kërkoni me kaq nxitim të 
keqen (dënimin) para të mirës? Sikur t’i kërkoni falje All’llahut 
do të mëshiroheni.” 

“Ata thanë: Ne parandjejmë tersllëk me ty dhe me ata që janë 
me ty; ai (Sàlihu) tha: Fati juaj është tek All’llahu, por vetë ju 
jeni një popull që ngatërroheni.” 
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Komentimi 

 

Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) te fisi i Themudit 

 Deri tani, në këtë sure janë përmendur disa aspekte të 
tregimeve të Profetëve Musa, Daud dhe Sulejman (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi ta!). Në ajetet në vijim flitet për Profetin e katërt 
të përmendur në këtë sure dhe konkretisht për disa ngjarje që i 
ndodhin Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) me popullin e vet, 
fisi Themud. 

 Për këtë çështje, Kur’ani njofton: “Ne dërguam te 
Themùdët vëllain e tyre Sàlihun (që t’u thotë) adhuroni 
All’llahun.”.1 

Edhe në tregimet për Profetët e tjerë ka ardhur shprehja: 
“ekhàhum” - “vëllanë e tyre”. Kjo shprehje tregon dashurinë e 
madhe e të pakufishme të Profetëve për popujt e vet. Gjithashtu, 
në disa ajete të tjera, shprehja “vëllanë e tyre” tregon afërsinë dhe 
lidhjet familjare të Profetëve me popujt e vet. 

 Gjithsesi, thirrjet e shumta të këtij Profeti të madh janë të 
përmbledhura në frazën: “adhuroni All’llahun”; adhuroni 
All’llahun, sepse adhurimi i Tij është thelbi i mësimeve të të 
Dërguarve të All’llahut të Lartësuar.   

                                                            
1  Fraza e ajetit: “eni'budull’llàhe” – “adhuroni All’llahun” është frazë lidhëse 
dhe në origjinën e saj ka kuptimin: “Ne dërguam te fisi Themud vëllain e tyre 
Salihun që t’u thotë: Adhuroni vetëm All’llahun!”. 
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Më pas vjen fraza: “por ata u ndanë në dy grupe 
kundërshtare”214F

1, nga njëra anë besimtarët dhe nga ana tjetër, 
mohuesit mendjemëdhenj.  

 Edhe në ajetet 75 dhe 76 të sures “El A’ràf” flitet për dy 
grupe kundërshtare: për grupin e mendjemëdhenjve dhe për 
grupin e të pafuqishmëve. Kështu, dy ajetet njoftojnë: “Paria 
mendjemëdhenj e popullit të tij (Sàlihut) u thanë të 
pafuqishmëve që kishin besuar: A e dini ju se Sàlihu me të 
vërtetë është i dërguar prej Zotit të tij? Ata thanë: Po, është e 
vërtetë dhe ne i kemi besuar asaj me të cilën ai është dërguar. 
Mendjemëdhenjtë thanë: Ne nuk besojmë në atë që ju besoni.”. 

 Përballjen në mes dy grupeve, mohuesve dhe besimtarëve, 
ne e shohim te shumë Profetë, megjithëse ka pasur prej atyre që 
nuk e kishin as këtë numër të vogël besimtarësh. Madje ka 
ndodhur që edhe i gjithë populli ka mbajtur qëndrim kundër 
Profetit të vet. 

 Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) i paralajmëroi dhe i 
frikësoi ata me dënimin e dhimbshëm të All’llahut. Megjithatë, ata 
jo vetëm që nuk iu përgjigjën thirrjes së tij, por e shtuan edhe më 
shumë kokëfortësinë e tyre, duke iu drejtuar Profetit me këto fjalë: 
“Nëse je me të vërtetë profet, atëherë sille dënimin e All’llahut me të cilin 
na kërcënon!”. Ajeti 77 i sures “El A’ràf” e thotë qartë se si ata i 
kërkuan Profetit të tyre Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), 
zbritjen e dënimit mbi ta: “O Sàlih, sille atë me të cilën na 
kërcënon nëse je prej të Dërguarve!”. 

                                                            
1 Fjala e ajetit: “ferijkàni” - “dy grupe”, në rrënjën e saj është folje e bazuar mbi 
një përemër në numrin shumës, për shkak se një “grup” përbëhet prej një 
bashkësie, prandaj merret në konsideratë numri shumës. 
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 Por Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) u përgjigjet atyre 
duke i këshilluar e duke i paralajmëruar: “Ai (Sàlihu) tha: O 
populli im, përse e kërkoni me kaq nxitim të keqen (dënimin) 
para të mirës?”. 

 Përse mendoni gjithmonë për dënimin e All’llahut dhe 
kërkoni që ai të bjerë sa më shpejt mbi ju? A nuk e dini se kur 
dënimi i All’llahut do të zbresë mbi vendin tuaj, ka marrë fund 
edhe jeta juaj dhe s’ka më kohë për të besuar? 

 Ju mbahuni me të madh, vëreni në provë vërtetësinë e 
thirrjes time në dimensionin pozitiv. Vëreni në provë edhe 
mëshirën e All’llahut nën mburojën e besimit në All’llahun. Ajeti 
njofton: “…sikur t’i kërkoni falje All’llahut, do të mëshiroheni”. 

 Përse e kërkoni zbritjen e dënimit të All’llahut dhe përse 
këmbëngulni në të këqijat? Përse kjo kokëfortësi dhe kjo 
mendjelehtësi? 

 Zbritjen e dënimit të All’llahut nuk e ka kërkuar vetëm 
populli i Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), por edhe popuj të 
tjerë, pasi kanë mohuar thirrjen e Profetit të tyre. Madje kjo 
kërkesë e mohuesve drejtuar Profetëve është përsëritur disa herë 
në Kur’anin Famëlartë, ashtu siç njoftohet edhe në ajetin 70 të 
sures “El A’ràf”.  

 Edhe për Profetin e All’llahut, Muhammedin (Paqja dhe 
bekimi i All’llahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) lexojmë se sa 
të vështirë e ka pasur ai në përballjen me disa politeistë. 
Gjithashtu, ka pasur edhe nga ata Profetë që janë dhunuar aq 
shumë prej politeistëve, derisa janë detyruar t’i luten All’llahut që 
të lëshojë dënimin e Tij mbi ta, ashtu siç njofton ajeti 32 i sures “El 
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Enfàl”: “O All’llah, nëse ky është me të vërtetë prej Teje, atëherë 
lësho mbi ne prej qiellit një shi gurësh, ose sill kundër nesh 
ndonjë dënim të dhimbshëm!”.  

 Është vërtet e habitshme se si njeriu mund të ketë për 
qëllim të vërë në provë drejtësinë e thirrjes së Profetit të tij 
nëpërmjet dënimit të All’llahut, në një kohë kur duhet të kërkojë 
mëshirën e All’llahut të Lartësuar! 

 Kështu, ata e dinin mirë se thirrja e Profetëve të tyre ishte 
thirrja më e drejtë dhe më e sinqertë. Ata e dinin vërtetësinë e 
kësaj thirrjeje dhe këtë e ndjenin me zemrat e tyre edhe pse e 
mohonin me fjalët që thonin. 

 Kjo gjendje e tyre është e ngjashme me atë që pretendon se 
është mjek e thotë: “Ky ilaç është i dobishëm dhe shërues, kurse 
ky ilaçi tjetër është i dëmshëm dhe vdekjeprurës”. Prandaj, për të 
provuar sa e vërtetë është fjala e këtij “mjeku”, ne po përdorim 
ilaçin vdekjeprurës! 

 Kjo është injoranca më e madhe dhe fanatizmi më ekstrem 
që normalisht do të gjenerojë injorancë me shumicë. 

 Gjithsesi, ata njerëz kokëngjeshur, në vend që të dëgjonin 
këshillën e Profetit të tyre dhe t’i përgjigjeshin thirrjes së tij, iu 
kundërvunë atij me konkluzione kaq mjerane dhe me fjalë të 
pavlera, siç ishte rasti i Profetit Salih (Paqja e All’llahut qoftë mbi 
të!): “Ata thanë: Ne parandiejmë tersllëk me ty dhe me ata që 
janë me ty.”. Mbase atë vit thatësira zgjati shumë dhe nga kjo, ata 
thanë: “Këtë fatkeqësi, këto probleme dhe këtë dënim, i kemi për shkak të 
ardhjes së këtij Profeti e të shokëve të tij. Ata janë këmbëtersë dhe i sollën 
shoqërisë tonë kaq shumë vështirësi.”. 
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 Ata përpiqeshin t’i kundërviheshin thirrjes së Profetit të 
tyre, Salihut, dhe logjikës së tij të fortë me “ushtën” e këmbëtersit 
që nuk është gjë tjetër veç “ushta” e njerëzve të trullosur nga 
mitet.  

 Por Profeti iu përgjigj atyre duke iu shpjeguar: “Ai (Sàlihu) 
tha: fati juaj është tek All’llahu”; All’llahu u vë në provë me të 
tilla pësime për shkak të punëve tuaja dhe janë pikërisht punët 
tuaja të këqija, ato që u çojnë në këto dënime. 

 Në fund të ajetit thuhet se kjo është sprovë e madhe e Zotit, 
nëpër të cilën po kaloni, për shkak se: “por vetë ju jeni një popull 
që ngatërroheni”. 

 Këto pësime që bien mbi ju, janë sprova hyjnore, janë 
paralajmërime dhe tërheqje e vëmendjes edhe për Profetin e 
All’llahut, që ai të bëjë kujdes e të njoftojë personat te të cilët sheh 
mundësinë e zgjimit prej gjumit të shkujdesjes, që do të punojnë 
për të pastruar veten prej miteve që mbartin dhe do të drejtohen 
për tek All’llahu i Lartësuar. 
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Hulumtime 

 

Pesimizmi dhe optimizmi 

 Fjala në gjuhën arabe e ajetit: “tetaj’jur” është marrë prej 
rrënjës “tajr”, që ka kuptimin: fluturon me të dy krahët në 
hapësirën e qiellit. Zakonisht, arabët e asaj kohe ishin pesimistë 
dhe mendonin se tersllëku vjen prej disa shpendëve. Sipas tyre, 
shpendë të tillë sillnin prapësi, ishin këmbëtersë dhe ogurzinj; por 
ata kishin edhe shpendë ogurmirë, pra që u sillnin mbarësi. 

 Në Kur’anin Famëlartë ky kuptim është përdorur shpesh 
dhe thuhet se adhuruesit e idhujve të mbërthyer në mitet e veta, u 
kundërvihen Profetëve të tyre me “ogurin e keq”, ashtu siç e 
lexojmë në tregimin e Musait dhe të shokëve të tij në ajetin 131 të 
sures “El A’ràf”: “…dhe kur i godiste ndonjë e keqe, thonin se 
oguri i keq vjen prej Mùsàit e prej njerëzve të tij.”. 

 Ajetet që janë objekt studimi njoftojnë se edhe idhujtarët e 
popullit “Themud” reaguan kundër Profetit të tyre, Salihut (Paqja 
e All’llahut qoftë mbi të!) me ogurin e keq dhe me këmbëtersin. 

 Edhe në ajetin 18 të sures “Jàsin” lexojmë se idhujtarët e 
akuzuan për këmbëters lajmëtarin e Profetit të All’llahut, Isain 
(Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 

 Njeriu e ka të pamundur të mbajë qëndrim para ndodhive 
në një gjendje të vetme, prandaj punën e fundit të një ndodhie, ai e 
interpreton si shkak. Kur njeriu është monoteist i vërtetë (beson në 
All’llahun, Zotin Një e të Vetëm), shkakun e asaj ndodhie ai e 
kërkon tek All’llahu dhe thotë: Ajo ndodhi’ erdhi në përputhje me 
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urtësinë e Tij. Çdo gjë vjen vetëm prej All’llahut dhe me një masë 
të caktuar, sepse vetëm Ai ka dijeni për të padukshmet dhe të 
dukshmet; vetëm Ai është i Madhi, i Gjithëlartësuari. Nëse njeriu 
do ta bazonte analizën e shkakut te shkenca dhe te shkaqet 
natyrore, ai do ta zgjidhte problemin e tij. Por kur ai nxjerr 
konkluzione i bazuar mbi mitet e mbi iluzionet, që s’kanë asnjë 
bazë e asnjë kufi, natyrisht që njëri prej miteve është oguri i keq, 
apo këmbëtersi. 

 Për shembull, arabët e kohës së injorancës para Islamit, kur 
shihnin një shpend që fluturonte nga e djathta në të majtë, e 
konsideronin si ogur të mirë; ndërsa kur shihnin që shpendi 
fluturonte nga e majta në të djathtë, e konsideronin si ogur të keq 
dhe një shenjë që tregonte humbje ose disfatë, apo të tjera mite të 
ngjashme që ekzistonin tek arabët e asaj kohe. 

 Edhe në ditët e sotme ka të tilla mite e iluzione në shoqëritë 
që nuk besojnë në All’llahun, Zotin Një e të Vetëm. Ndonëse në to 
arrihen fitore në fushën e shkencave e të dijeve, kur u bie në tokë 
mbajtësja e kripës, ata shqetësohen shumë. Gjithashtu, ata e kanë 
tersllëk kur shtëpia ose vendi i ndenjes në sallën e shfaqjeve mban 
numrin 13. Tek ata lulëzon tregu i astrologëve dhe i atyre që 
interpretojnë oguret.  

 Por Kur’ani Famëlartë, të gjitha këto i ka mbledhur në një 
fjali të shkurtër, ku thuhet: “Fati juaj është tek All’llahu.”. 

 Patjetër, fati juaj, e ardhmja juaj, fitorja e disfata juaj, 
mbarësia e dështimi juaj, të gjitha këto janë vetëm tek All’llahu. 
Vetëm All’llahu është i Urti që i dhuron gjëra njeriut, sipas besimit 
e punëve që ai bën, qofshin ato të mira a të këqija.  
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 Islami u bën thirrje të gjithë myslimanëve, që t’i nxjerrë ata 
prej humnerës së miteve për t’i çuar drejt së vërtetës; për t’i 
nxjerrë prej rrugëve shkatërruese dhe për t’i çuar në rrugën e 
drejtë. 

 Në lidhje me pesimizmin dhe optimizmin kemi vënë një 
studim të detajuar në fundin e komentimit të ajetit 131 të sures “El 
A’ràf”. 
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Ajetet: 48 – 53 

 

ِديَنةِ  ِ� َوَ�نَ  ََ ۡ ۡفِسُدوَن ِ� �ر َُ ط   َۡ ََ ُة  ََ �ِض  َِۡس
َ
 ٤ َوَ� يُۡصلُِحوَن �ۡ�

 ْ واْ ِب قَارُوا َُ ِ  َ�َقاَس َّ � ُُ ُُ ۥ َ�ُبَّيِتَّن لَ َۡ
َ
ُِِّ ۥ َوأ َِ ا َشِهۡدنَا ۦ ُ�ّم َ�َُقولَّن رَِو َِ  

لُِِ  َۡ
َ
ََ ِدقُوَن ۦَمۡهلَِك أ ْ  ٤ �نّا لَ وا َُ َك َِ ۡم َو َُ � َو َٗ ۡك َِ نَا  َۡ َك َِ � َو َٗ ۡك َِ  

وَن  َُ َُ َۡ َ َ �َ٥  َۡ َُ َ� ُهۡم ََ�ن َۡ ِّ نّا َد
َ
ََِِۡم َ ۡك َِ ََ َ�َن َ� قَِبُة   َكۡي

 ََ ََِ�ۡ
َ
  ٥َوقَۡوَمُهۡم أ

 “Në qytet ishin nëntë grupe që bënin ngatërresa në Tokë dhe 
nuk bënin punë të mira.” 

“Ata thanë: Betohuni në All’llahun që të vrasim atë (Sàlihun) 
dhe familjen e tij natën dhe pastaj të afërmve të tij u themi: ne 
nuk ishim në vrasjen e familjes së tij dhe ne jemi të drejtë.” 

“Ata thurën një kurth dhe Ne ua prishëm kurthin pa e kuptuar 
ata.”  

“Shiko si qe përfundimi i kurthit të tyre; Ne i shkatërruam të 
gjithë ata, popullin e tyre.” 

“Këto janë shtëpitë e tyre të mbetura bosh për shkak të mizorisë 
së tyre; padyshim që në këtë ka një argument për ata që 
kuptojnë.” 

“Ne i shpëtuam ata që besuan dhe ishin të devotshëm.”  
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Komentimi 

 

Komploti i nëntë grupeve në Vàdi  El Kurà 

 Në këtë grup ajetesh lexojmë një pjesë tjetër nga tregimi i 
Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) dhe i popullit të tij. Me këtë 
plotësohet pjesa e parë dhe tregimi mbyllet. Këtu flitet për 
komplotin që thuri “grupi” i ngatërrestarëve jobesimtarë prej 
nëntë vetash215F

1 për të vrarë Salihun (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). 
Gjithashtu, nga këto ajete mësojmë se si dështoi komploti i tyre në 
Vàdi el Kurà, në rajonin e Profetit Salih dhe të popullit të tij. 

 Në lidhje me këtë çështje, Kur’ani Famëlartë njofton: “Në 
qytet ishin nëntë grupe që bënin ngatërresa në tokë dhe nuk 
bënin punë të mira.”. 

 Nga ana gjuhësore, fjala e ajetit “reht” do të thotë një grup 
më pak se dhjetë vetë, ose më pak se dyzet vetë. Kjo fjalë shpjegon 
se çdonjëri prej nëntë grupeve të vogla kishin një plan të 
përbashkët. Ata kishin rënë dakord që të kryenin të njëjtën punë: 
të bënin ngatërresa në tokë, të prishnin sistemin shoqëror dhe 
parimet doktrinore e morale të shoqërisë. 

Fraza e ajetit “ue là juslihùne” - “nuk bënin punë të mira” e 
vërteton plotësisht kuptimin e kësaj fjale; pasi në disa raste njeriu 
mund të bëjë punë shkatërruese dhe më pas mund të pendohet e 
t’u rikthehet punëve të mira e përmirësimit. Në të vërtetë, 

                                                            
1 Në tekstin e ajetit, fjala “grup” ka ardhur me fjalën “reht” që do të thotë: grup 
njerëzish jo më pak se tre vetë dhe jo më shumë se dhjetë. Nuk ka numër njëjës 
dhe në këtë “grup” nuk mund të ketë femër. 
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elementët shkatërrues konkretë nuk ishin prej atyre që 
pendoheshin, sepse ata e vazhduan punën e tyre shkatërruese dhe 
nuk menduan për përmirësim. 

 Vetë folja “jufsidùne” – “ata bëjnë punë të këqija” ka 
ardhur në kohën e tashme/të ardhme, ç’ka tregon vazhdimin e 
punës, pra puna e tyre denigruese ishte e vazhdueshme dhe se 
çdonjëri prej atyre nëntë grupeve kishte një të parë, apo 
komandant. Veç kësaj, ka mundësi që ata keqbërës t’i përkisnin 
vetëm një fisi. 

 S’ka dyshim se dalja e Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) 
me parimet e tij të larta, i vuri ata në pozitë shumë të vështirë, 
ashtu siç e shpjegon ajeti vijues: “Ata thanë: Betohuni në 
All’llahun që të vrasim atë (Sàlihun) dhe familjen e tij natën dhe 
pastaj të afërmve të tij i themi: ne nuk ishim në vrasjen e 
familjes së tij dhe ne jemi të drejtë.”. 

 Fjala e ajetit “tekàsemù” do të thotë: Betohuni të gjithë se do 
të merrni pjesë në këtë komplot të madh! Kërkohet një premtim pa 
kthim prapa. 

 Është interesant fakti se ata u betuan në All’llahun. Kjo do 
të thotë se i besonin Atij, ndonëse adhuronin idhujt. Madje edhe 
punët e rëndësishme, ata i fillonin me emrin e All’llahut. 
Gjithashtu, betimi i tyre i përbashkët tregon se ata ishin arrogantë 
të njohur dhe nga kjo arrogancë ishin “dehur” aq shumë sa edhe 
këtë krim të shëmtuar e kryenin me emrin e All’llahut dhe duke e 
përmendur Atë! Ky komplot atyre u dukej si një adhurim që e 
kishin detyrim ta kryenin, ose si një shërbim të pranueshëm. 
Natyrisht që e tillë është rruga e arrogantëve mendjemëdhenj dhe 



 تفسير االمثل  ..................................... ....... ....... ........................................ عشرالتاسعالجزء 

527 

indiferentë, të cilët nuk njohin as All’llahun dhe as ata që i 
shmangen rrugës së udhëzimit në të vërtetën. 

 Fjala tjetër e ajetit “lenubej’jiten’nehù” do të thotë: i 
sulmojmë ata natën. Kjo frazë na lë të kuptojmë se ata kishin frikë 
prej grupit të Salihut dhe pasuesve të tij. Gjithashtu, ata i ruheshin 
shumë edhe fisit të Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), por ishin 
të vendosur të kryenin komplotin. Me qëllim që të mos 
shkaktonin zemërimin e pasuesve të Salihut (Paqja e All’llahut qoftë 
mbi të!), ata u detyruan ta kryenin komplotin e tyre në errësirën e 
natës. Për këtë, u morën vesh me njëri-tjetrin se nëse do të 
pyeteshin për vrasjen e Profetit, pasi ishin të njohur si 
kundërshtarë të tij, ata do të betoheshin se nuk kishin asnjë lidhje 
me të dhe se nuk ishin në vendngjarje. 

 Në histori tregohet se komploti ishte thurur sipas kësaj 
skeme: në njërën anë të qytetit gjendej një mal dhe në të ishte një 
shpellë, ku Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) bënte adhurim. Ai 
shkonte disa herë tek ajo shpellë natën, që të adhuronte 
All’llahun. Ata e bënë planin dhe vendosën që Salihun (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) ta vrisnin natën, kur ai të kalonte pranë 
pritës që ata kishin vënë në rrugën që të çonte në shpellë. Pasi ta 
vrisnin, do ta çonin në shtëpinë e tij, pastaj do të ktheheshin nëpër 
shtëpitë e tyre. Kur të pyeteshin, ata do të bënin të paditurin, duke 
thënë se nuk kanë asnjë dijeni për ngjarjen.  

 Kur ata kishin zënë një pritë të fshehtë rrëzë malit, një 
shkëmb i madh u rrokullis nga lart dhe i vrau të gjithë. 

 Në lidhje me këtë ndodhi’, ajeti vijues njofton: “Ata thurën 
një kurth dhe Ne ua prishëm kurthin pa e kuptuar ata.”. 
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Në ajetin tjetër thuhet: “Shiko si qe përfundimi i kurthit të 
tyre; Ne i shkatërruam të gjithë, ata dhe popullin e tyre.”. 

 Më lart kemi shpjeguar se arabët, fjalën “mekr” e përdorin 
për çdo hile e për çdo mendim për të dalë nga situata, ose për 
rrugë që ndiqnin për të kryer një punë të përcaktuar sipas një 
plani të menduar më parë. Kjo fjalë nuk përdoret vetëm për punë 
që sjellin dëm, por edhe për ato që sjellin dobi, pra kurthi 
cilësohet: kur prej tij vjen diçka që sjell dobi, ai kurth cilësohet si i 
mirë e dobisjellës, ndërsa kur prej tij vjen diçka që sjell dëm, ai 
kurth cilësohet si i keq dhe dëmsjellës. Në lidhje me këtë çështje, i 
Gjithëfuqishmi thotë në Librin e Tij: “Ata (jehuditë) kurdisën një 
kurth (për vrasjen e Isàsë) dhe All’llahu iu kundërvu dredhisë së 
tyre; All’llahu është asgjësuesi më i fuqishëm i  
kurthkurdisësve.” (Sure Ali Imran”, ajeti 54) dhe: “por kurthi i 
keq godet vetëm ata që e kurdisin.” (Sure “Fàtir”, ajeti 43).   

 Në fjalorin e tij të fjalëve të Kur’anit, “Mufredàtu El Fàdhi 
Kur’àni”, Ragib El Asfehànij shpjegon se fjala “mekr” (kurth) ka 
kuptimin e ndalimit të tjetrit nga qëllimi i tij. Duke u bazuar mbi 
këtë shpjegim, kjo fjalë i adresohet edhe All’llahut në kuptimin: 
Mposhtës i komploteve të dëmtuesve, që kanë qëllim të dëmtojnë 
të tjerët, kurse kur ajo i adresohet punëkëqijve e ngatërrestarëve, 
ka kuptimin e kundërvënies së rrugëve e programeve 
përmirësuese dhe të vënies së pengesës para tyre. 

 Në vijim, Kur’ani Famëlartë përmend mënyrën e vdekjes së 
ngatërrestarëve të tillë dhe përfundimin e punës së tyre: “Këto 
janë shtëpitë e tyre të mbetura bosh për shkak të mizorisë së 
tyre.”. 
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 Prej shtëpive të atyre nuk dëgjohet asnjë zë; në to nuk ka 
lëvizje, nuk hyn e nuk del asnjë njeri, s’ka asnjë shenjë prej atyre 
zbukurimeve e mirësive, ose prej atyre vendeve ku ata 
mblidheshin dhe ku bënin gjynahe të rënda. 

 Të gjitha këto i asgjësoi stuhia e egërsisë dhe e mizorisë së 
tyre. Ata u dogjën në zjarrin e fajeve të veta dhe të gjithë u 
asgjësuan, ashtu siç njofton ajeti: “Pa dyshim që në këtë ka një 
argument për ata që kuptojnë.”. 

 Por i njomi nuk u dogj bashkë me të thatin, i pafajshmi nuk 
u dënua për krimin e të këqinjve. Jo! Të devotshmit shpëtuan 
shëndoshë e mirë, ashtu siç njofton ajeti i fundit i grupit të ajeteve 
që janë objekt studimi: “Ne i shpëtuam ata që besuan dhe që 
ishin të devotshëm.”. 

 

Hulumtime 

 

Dënimi i fist Themud  

 1- Shprehjet e ajeteve të Kur’anit që njoftojnë mënyrën e 
asgjësimit të fisit Themud, popullit të Salihut, janë të ndryshme. 

 Në një ajet në Kur’an, asgjësimi i tyre njoftohet me tërmet: 
“ata u dënuan me tërmet” (Sure “El A’ràf”, ajeti 78). 

 Në një ajet tjetër, Kur’ani njofton se ata: “ata u dënuan me 
rrufe” (Sure “Edh Dhàrijàt”, ajeti 44).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 Kurse në një ajet tjetër thuhet: “ata që bënë mizori, u 
dënuan me britmën” (Sure “Hùd”, ajeti 67).  

 Në mes tri shprehjeve s’ka asnjë lloj kontradikte, sepse 
rrufeja është ajo shkëndija e madhe në mes të reve dhe tokës, e cila 
është e shoqëruar gjithmonë me një britmë të madhe dhe me një 
dridhje të fuqishme të tokës. (Hollësi në lidhje me çështjen e 
britmës qiellore kemi përmendur në komentimin e ajetit 67 të 
sures “Hùd”.)  

 2- Interpretuesit e Kur’anit janë shprehur se ndjekësit e 
Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), të cilët shpëtuan së bashku 
me të, ishin katër mijë vetë dhe me urdhrin e All’llahut ata e lanë 
tokën e përlyer me degjenerim dhe udhëtuan në drejtim të 
Hadremautit.1 

 Fjala e ajetit “khàvijeten” do të thotë rënie poshtë dhe 
vetëshkatërrim; por kjo fjalë ka edhe kuptimin e vetmisë, pra 
njeriu qëndron i vetëm dhe pa asnjë tjetër pranë. Gjithashtu, në 
Kur’an kjo shprehje ka ardhur edhe në kuptimin e rënies, apo të 
shkëputjes së yjeve. 

 Ragib El Esfehànij shpjegon se rrënja e fjalës “khàvijeten” 
është “khavà”, që do të thotë “khuluv’v” – “vetmi”. Kjo shprehje 
përdoret për barqet bosh (të uriturit), për arrën pa thelbinj (bosh 
nga brenda) dhe kur nuk bie shi pas daljes së yllit. Arabët e kohës 
së injorancës së paraislamit besonin se dalja në horizont e çdo ylli 
shoqërohej me shi. 

                                                            
1  Tefsiri “Mexhmaul Bejan”, vëll. 7, f. 227; tefsiri “Rùhul Meànij”; tefsiri i 
Kurtubijut, ajeti që është objekt studimi. 
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 3- Transmetohet se Ibni Ab’bàsi ka thënë: “Prej Kur’anit 
kam mësuar se padrejtësia i shkatërron dhe i shemb shtëpitë.”. 
Pastaj, ai e argumentoi thënien e tij me ajetin e nderuar: “Këto 
janë shtëpitë e tyre të mbetura bosh për shkak të mizorisë së 
tyre.”. 217F

1 

Në të vërtetë, padrejtësia ka një ndikim shumë të madh në 
shkatërrimin e shtëpive, qyteteve e shoqërive. Padrejtësia është si 
një rrufe që djeg çdo gjë; ajo është si një tërmet shkatërrues. 
Ndikimi i saj mund të krahasohet me atë të britmës së rrufesë 
vdekjeprurëse që vjen prej qiellit. Historia vërteton se dukuri të 
tilla kanë ndodhur shpesh. Nga ana tjetër, historia tregon se bota 
mund të vazhdojë të ekzistojë edhe krahas mohimit të All’llahut, 
por asnjëherë nuk mund të vazhdojë të ekzistojë krahas 
padrejtësisë. 

 4- Është vërtetuar plotësisht se fisi Themud, popullit të 
Salihut (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), dënimi u erdhi vetëm pasi 
ata therën “devenë”, ashtu siç njofton Kur’ani në ajetet 65-67 të 
sures “Hùd”: “Ata e therën atë (devenë) dhe ai (Sàlihu) u tha: 
Gëzohuni në shtëpitë tuaja tre ditë, ky nuk është kërcënim i 
rremë. Dhe kur erdhi urdhri Jonë, Ne e shpëtuam Sàlihun dhe 
ata që i besuan atij prej poshtërimit të asaj dite; Zoti yt, Ai është 
i Fuqishmi, Madhështori. Dhe ata (mizorët) u gdhinë kufoma në 
shtëpitë e tyre.”. 

 Bazuar mbi këto ajete, mësohet se dënimi mbi fisin Themud 
nuk zbriti menjëherë pas komplotit që ata kurdisën për të vrarë 
Salihun (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!). Ka më shumë gjasa që 
vetëm pjesëmarrësit në komplot të jenë asgjësuar menjëherë, kurse 
                                                            
1 Burimi i mësipërm. 
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për të tjerët dënimi u shty. Vetëm pasi ata e therën devenë, 
All’llahu i asgjësoi të gjithë mizorët mëkatarë mohues. 

 Ky është rezultati i ajeteve të kësaj sureje dhe i ajeteve të 
tjera që kanë ardhur në lidhje me këtë çështje në suret “El A’ràf” 
dhe “Hùd”. 

 Me fjalë të tjera, në ajetet që janë objekt studimi shpjegohet 
asgjësimi i komplotistëve pas komplotit që ata kurdisën për të 
vrarë Profetin e tyre, Salihun (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), kurse 
në suret “El A’ràf” dhe “Hùd”, shpjegohet shkatërrimi i të tjerëve 
pasi ata therën devenë. Në të dyja rastet, ata tentuan të vrisnin 
Profetin e tyre dhe, kur e panë se nuk patën sukses, atëherë therën 
devenë, e cila ishte mrekullia e Profetit të tyre dhe, dënimi mbi ata 
zbriti vetëm pas tre ditësh. 

 Ka mundësi që në fillim ata të kenë therur devenë dhe, pasi 
Profeti i tyre Salihu (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!), i kërcënoi për 
zbritjen e dënimit mbi ta pas tri ditësh, ata tentuan ta vrasin atë, 
por natyrisht që u asgjësuan dhe kështu nuk mundën ta realizonin 
qëllimin e tyre.1  

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tefsiri “Rùhul Bejàn”, fundi i ajetit që është objekt studimi. 
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Ajetet: 54 - 55 

 

ُِِِ َورُوًطا تُوَن ۦٓ  إِۡذ قَاَل لَِقۡو
ۡ
تَۡ
َ
ةَ  َ ََ وَن �ۡلَ� ِح نُتۡم ُ�ۡبِ�ُ

َ
�ِّنُ�مۡ  ٥ َوأ

َ
تُوَن أ

ۡ
َۡ ََ  

ََِّجاَل  ِن ُدوِن �ر ِّ �  َشۡهَوٗة  نُتۡم قَۡوم  َ�َۡهلُوَن �لّنَِسآءِ
َ
ٖۡ أ   ٥ بَ

 

“(Kujto) edhe Lùtin kur i tha popullit të vet: Qysh e bëni atë 
punë të shëmtuar që edhe ju vetë e shikoni (se është punë e 
keqe)?”  

“A jeni ju ata që shkoni me burrat nga epshi dhe nuk shkoni me 
gratë? Me të vërtetë, ju jeni popull injorant.” 

 

Komentimi 

 

Devijimi i popullit të Lutit 

 Pas përmendjes së ngjarjeve që rrodhën në jetën e Profetëve 
Musa, Daud, Sulejman dhe Salih (Paqja dhe bekimet e All’llahut 
qofshin mbi ta!) me popujt e me kombet e tyre, Profeti i pestë që 
përmendet në këtë sure, është Luti (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!).  

 Kur’ani nuk e cek për herë të parë problemin e popullit të 
Lutit, pasi ai është përmendur disa herë edhe në suret: “El Hixhr”, 
“Hud”, “Esh Shuarà’ dhe “El A’ràf”. 
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 Kjo përsëritje dhe ky përngjasim në këtë mënyrë ka ardhur 
për faktin se Kur’ani nuk është libër historie që flet për një çështje 
vetëm një herë dhe nuk rikthehet të flasë përsëri për të. Jo, ai është 
libër edukues njerëzor. Ne dimë se çështjet edukative, në varësi të 
kushteve, e bëjnë të domosdoshme përsëritjen, me qëllim që ato të 
trajtohen në këndvështrime të ndryshme dhe të nxirren 
konkluzionet përkatëse. 

 Populli i Lutit është i njohur për devijimin në jetën e tij 
seksuale dhe për zakonet e këqija e të turpshme. Gjithashtu, dihet 
mirë edhe përfundimi i atij populli. Dënimi i rëndë i tij mund të 
shërbejë si një libër i hapur e shumë domethënës për njerëzit e 
çoroditur në epshet e tyre. Veç kësaj, përhapja e madhe e kësaj 
ndotjeje në mesin e njerëzve kërkon që të përsëritet patjetër ajo që 
ngjau me popullin e Lutit. 

 Në dy ajetet që janë objekt studimi, Kur’ani njofton: 
“(Kujto) edhe Lùtin kur i tha popullit të vet: Qysh e bëni atë 
punë të shëmtuar që edhe ju vetë e shikoni (se është punë e 
keqe)?”. 
 Siç e kemi shpjeguar edhe më parë, fjala e ajetit “el 
fàhisheh”, do të thotë “punë të këqija e të ndyra”, por këtu ka 
kuptimin e devijimit të turpshëm seksual, homoseksualizmit. 
 Fraza e ajetit “që edhe ju vetë e shikoni”, i thotë popullit të 
Lutit: Ju e shihni me sytë tuaj se sa punë e keqe është ajo, i shihni 
pasojat e rënda të saj. Pra, si është e mundur që e ndotni shoqërinë 
tuaj me këtë lloj pune e madje nuk i mbroni as fëmijët prej saj? Si 
është e mundur që nuk i thërrisni mendjes?! 
 Në lidhje me kuptimin e kësaj fraze, disa interpretues të 
Kur’anit janë shprehur se tek ai popull, homoseksualiteti 
praktikohej sheshit dhe ata e shihnin me sytë e tyre kryerjen e atij 
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akti. Në të vërtetë, kjo shprehje e tyre nuk përputhet me kuptimin 
e fjalëve të ajetit, sepse Luti (Paqja e All’llahut qoftë mbi të!) kishte 
për qëllim të zgjonte ndjenjat dhe ndërgjegjen e tyre dhe ta çonte 
thirrjen e krijimit të pastër në veshët e tyre. Fjala e Lutit (Paqja e 
All’llahut qoftë mbi të!) buron nga vështrimi i thellë në pasojat e 
rënda të kësaj pune të keqe dhe prandaj ai kërkon t’u tërheqë 
atyre vëmendjen. 
 Më pas, Kur’ani shton: “A jeni ju ata që shkoni me burrat 
nga epshi dhe nuk shkoni me gratë?”. 
 Siç e thamë më lart, akti i tyre i turpshëm është shprehur 
me fjalën “el fàhisheh” dhe, me qëllim që të mos mbetet vend për 
asnjë nënkuptim në perceptimin e kësaj fjale, ajeti bën shpjegimin 
e plotë të punës së tyre. Kjo mënyrë shprehjeje tregon se për 
çështjet e rëndësishme, Kur’ani përdor një gjuhë artistike dhe 
shumë të hollë.  
 Për ta bërë edhe më të qartë se shkaku i kësaj pune të keqe 
është injoranca, Kur’ani shton: “Me të vërtetë, ju jeni popull 
injorant.”. 
 Ju nuk keni dijeni për All’llahun, nuk keni dijeni për 
qëllimin e krijimit dhe të rregullave të tij; ju nuk keni dijeni për 
ndikimet dhe pasojat e rënda të këtij faji të rëndë. Sikur të 
mendonit, do ta kuptonit se kjo që bëni ju është një punë shumë e 
keqe. Në ajet, kjo frazë ka ardhur në formën e fjalisë pyetëse, me 
qëllim që përgjigjja të dalë prej thellësisë së vetëdijes së tyre, pasi 
kështu ajo do të kishte ndikim më të madh. 
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