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Hyrje në Shkencat e Kur’anit1 

 

  

I. Përkufizimi i Ulum el-Kur’an 

 

Dituria e Ulum al-Kur’an, ose “Shkencat e Kur’anit”, merret me njohuritë e 

shkencave që kanë lidhje të drejtpërdrejta me recitimin, historinë, të kuptuarit 

dhe të zbatuarit e Kur’anit. Këta shkenca, janë të një rëndësie të vecantë, dhe 

përbëjnë njërën prej fushave më me rëndësi të diturisë islame. 

Për shembull, kur jemi te recitimi, Ulum al-Kur’an, merret me shkencën e 

shqiptimit të Kur’nit (texhvidit), metodologjitë e ndryshme të recitimit (kira’at), 

dobitë e recitimit të Kur’anit, si dhe, rregullat e recitimit të tij. 

 

Sa i përket historisë së Kur’anit, Ulum al-Kur’an, merret me periudhat e 

shpalljes së Kur’anit, me përpilimin, me ruajtjen, me artin e tij, si dhe, historinë 

e shkrimit të tekstit në Kur’an (rasm al-masahif). 

 

Ndërsa, kur jemi te të kuptuarit dhe të zbatuarit e Kuranit, Ulum al- Kur’an 

merret me: shkaqet e shpalljes së ajeteve kuranore (asbab an-nuzul), njohuritë 

rreth shpalljeve mekase dhe medinase, njohuritë e formave të ndryshme të 

shpalljes(ahruf), të kuptuarit e rregullave brenda saj, ajetet e 

shfuqizuara/deroguara (en-nasih ve al-mansuh) në Kur’an, njohuritë e 

klasifikimeve të ndryshme të ajeteve (muhkam 

dhe muteshabih, ‘am dhe khas, mutlak dhe mukjad, etj), njohuritë e interpretimit 

të tij (tefsir), analizën gramatikore të Kur’anit (irab al-Kur’an) dhe, njohuritë e 

atyre fjalëve, përdorimi i të cilave është bërë i rrallë gjatë kohës (garib al-

Kur’an). 

 

Është thënë se njohuria e Ulum al-Kur’an, është në të vërtetë njohuria që 

kërkohet të dijë dikush për të interpretuar siç duhet Kur’anin. Prandaj, nëse këtë 

fushë të diturisë islame e quajmë “Rregullat dhe Metodologjitë e Interpretimit” 

(Ilm Usul at-Tafsir) në vend të Ulum al-Kur’an, nuk do të kishte shumë dallim 

nga e vërteta.2 Megjithatë, Ulum al-Kur’an gjithashtu përfshin tema që kanë pak 

lidhje ose aspak me tefsir-in, si përmbledhja e Kur’anit, dhe përmirësimi i 

 
1 Autori i kësaj hyrjeje në lëmitë apo shkencat e Kuranit është Abu Ammar Jasir al-KADHI, përktheu nga nga 

anglishtja Ermal Bega. 
2Er-Rumi, Fahd ibn Abd al-Rahman ibn Sulejman: Dirasat fi Ulum al-Kur’an, Maktabah at-Tavbah, Rijad, 1994, 

f. 33, i cili e barazon Ulum al-Kur’an me Usul at-Tafsir. 
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shkrimit të Kur’anit. Prandaj, njohuria e Ulum al-Kur’an është më e 

përgjithshme se Ilm Usul al-Tafsir. 

 

II. Dobitë e studimit të Ulum el-Kur’an 

 

Në shkencën e Ulum al-Kur’an ka shumë dobi. 

• Së pari, ia mundëson lexuesit që të marrë nektarin e diturisë dhe 

mprehtësisë që gjendet në lidhje me Librin e Allahut. Sikurse kanë thënë 

disa nga dijetarët e kaluar, “Dituria e vërtetë është që të njihet injoranca e 

dikujt.” Vetëm kur një njeri e zbaton atë që ai nuk e di, atëherë do ta 

vlerësojë se sa pak di. 

• Së dyti, ia mundëson nxënësit të dijes që ta kuptojë më mirë Kur’anin, 

dhe aspektet e ndryshme që e ndihmojnë të kuptuarit e tij. Kur ai i lexon 

librat e tefsir-it, ai do të jetë i aftë që të kuptojë termet e përdorura, dhe 

do të përfitojë nga njohuria në to në një hapësirë më të madhe. Me fjalë 

të tjera, ai do të pajiset me një rritje më të madhe të diturisë së tij dhe të 

mësojë rreth fesë së tij. 

• Së treti, ajo rrit besimin e njeriut (Imanin), sepse ai do të zbatojë 

bukurinë e Kur’anit dhe të mirat e mëdha që i janë dhënë atij përmes 

shpalljes. Ai nuk do të mashtrohet nga pohimet e gabuara të armiqve të 

tij, dhe zemra e tij, do të jetë e qetë për sa i përket vërtetësisë së Kur’anit. 

Ai do ta kuptojë natyrën e mrekullueshme të Kur’anit, dhe kështu, do ta 

dojë më fortë Librin e famshëm që i është dhënë njerëzimit. 

• Së katërti, ai do të jetë i aftë që ta mbrojë Kur’anin kundër armiqve të tij, 

meqenëse ai do të pajiset me diturinë e vërtetë dhe origjinale të Kur’anit, 

të pastër nga paragjykimet e kundërshtarëve të tij. 

 

Nuk është e tepërt të thuhet se, kur një njeri mëson themelet e fesë së tij dhe 

çfarë kërkohet që ai të dijë, dituria e parë që ai do ta kthejë vëmendjen e tij është 

dituria e Kur’anit dhe shkencave të tij. Siç thotë Allahu në Kur’an: 

َر أُولُو اْْلَْلَبابِ  ب َُّروا آََيتِِه َولِيَ َتذَكَّ  ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِِّيدَّ
 “(Ky është një) Libër që u’a zbritëm juve, plot me të mira, që ata të 

mendojnë për ajetet e tij,  kurse ata që kanë mend, të nxjerrin 

mësim..” (Sad:29) 

 

 

 



K&S 1                                                                                                                                       2020-2021 

4 

 

III. Historiku i Ulum el-Kur’an 

 

Njësoj si të gjitha shkencat e Kur’anit, dhe dituria e Ulum al-Kur’an filloi me 

vetë Profetin Muhamed (salallahu alejhi ve selam), kur shokët e Profetit 

Muhamed (salallahu alejhi ve selam) kërkonin të dinin rreth ndonjë koncepti që 

ata nuk e kuptonin në Kur’an. Për shembull, në lidhje me ajetin: 

 الَِّذيَن آَمُنوا َوََلْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاََنُم ِبظُْلٍم أُولَ ِٰئَك ََلُُم اْْلَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ 
 “Ata të cilët besuan dhe nuk e përzien besimin e tyre me padrejtësi, 

vetëm ata do të jenë të sigurt, dhe ata janë të udhëzuar.” (el-Ena'am:82) 

 

Ata e pyetën, “O i Dërguari i Allahut! Kush është ai prej nesh që nuk bën 

padrejtësi (shpirtit të tij)?” Ata kishin menduar se ky ajet i drejtohet atyre 

besimtarëve të cilët nuk bëjnë asnjë padrejtësi, ose gjynah. Profeti Muhamed 

(salallahu alejhi ve selam) u përgjigj se, padrejtësia që përmendet në këtë ajet 

është shirk-u ose shoqërimi i ortakëve me Allahun.3 

 

I tillë ishte entuziazmi i shokëve të Profetit në kërkimin e kësaj diturie. Në 

fakt, ata ishin të aftë jo vetëm që të shpjegonin çdo ajet në Kur’an, por 

gjithashtu, dinin historinë dhe shkakun e shpalljes së tij. 

Ibn Mes’udi ka thënë: “Betohem në Allahun, përveç të cilit nuk ka zot tjetër, 

nuk ka asnjë sure në Kur’an të cilën nuk e di se ku është shpallur! Dhe nuk ka 

asnjë ajet në Kur’an që unë nuk e di arsyen e shpalljes së tij! Nëse kishte dikush, 

i cili dinte më shumë sesa unë rreth Kur’anit, dhe ishte e mundur për mua që ta 

takoja atë, unë isha gati të shkoja (me devenë time) drejt tij (që të merrja dituri 

prej tij).”4 

Ali ibn Ebu Talibi u thoshte studentëve të tij, “Më pyesni! Unë betohem në 

Allah, nuk ka asgjë për të cilën ju do të më pyesni mua e që unë t’ju përgjigjem 

juve. Më pyesni në lidhje me Librin e Allahut! Unë betohem në Allah, nuk ka 

asnjë ajet të vetëm në Kur’an të cilin unë nuk e di nëse është shpallur natën apo 

ditën, në mal apo në fushë!”5 

Shumë prej shokëve të Profetit ishin të famshëm në lidhje me njohuritë e tyre 

nga Kur’ani, ku në mesin e tyre, ishin katër Hulefa ar-Rashidun, Abdullah ibn 

Mes’udi (vdekur në vitin 32 hixhri), Abdullah ibn Abbasi (vdekur në vitin 68 

hixhri), Ubej ibn Ka’ab (vdekur në vitin 32 hixhri), Zejd ibn Thabit (vdekur në 

 
3Buhariu. 
4Ibid. 
5Dirasat fi Ulum al-Kur’an, fq.37. 
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vitin 45 hixhri), Ebu Musa el-Ashari (vdekur në vitin 50 hixhri), Abdullah ibn 

Zubejri (vdekur në vitin 73 hixhri), dhe Aisheja (vdekur në vitin 57 hixhri). 

 

Gjenerata që erdhi pas shokëve të Profetit, pasuesit, studiuan me padurim 

nën kujdestarinë e shokëve të Profetit. Këta studentë morën përsipër 

përgjegjësitë e paraardhësve të tyre, dhe e kaluan këtë dituri me besnikëri te 

brezi i ardhshëm. Studentët e Ibn Abbasit; Seid ibn Xhubejri (vdekur në vitin 95 

hixhri), Muxhahid ibn Xhebr (vdekur në vitin 100 hixhri), Ikrimeh el-Berberi 

(vdekur në vitin 104 hixhri), Tavus ibn Kejsan (vdekur në vitin 106 hixhri) dhe 

‘Ata ibn Rabah (vdekur në vitin 114 hixhri), që të gjithë ishin të famshëm në 

Mekë; studentët e Ubej ibn Kab; Zejd ibn Eslem (vdekur në vitin 63 hixhri), 

Ebu el-Alijah (vdekur në vitin 90 hixhri) dhe Muhamed ibn Ka’ab (vdekur në 

vitin 120 hixhri), ishin mësuesit e Medinës; dhe në Irak, Abdullah ibn Mes’udi 

trashëgiminë e tij të madhe ia la Alkameh ibn Kajsit (vdekur në vitin 60 hixhri), 

Mesruk (vdekur në vitin 63 hixhri), el-Hasen el-Basri (vdekur në vitin 110 

hixhri), dhe Katade es-Sedusi (vdekur në vitin 110 hixhri). Këto tre vende, 

Mekë, Medine dhe Kufa, ishin qendrat kryesore të të gjitha shkencave të 

Islamit, duke përfshirë tefsir-in dhe Ulum el-Kur’an. 

 

Dijetarët e hershëm nuk kanë shkruar mbi Ulum al-Kur’an në përgjithësi, por 

më shumë kanë shkruar disa pamflete të ndara mbi çdo shkencë të Kur’anit. Kjo 

për shkak të faktit se, gjatë periudhave të hershme të historisë islame, 

transmetimi gojor i diturisë zinte një status më të rëndësishëm sesa transmetimi i 

shkruar. Veç kësaj, niveli i përgjithshëm i diturisë ishte i lartë, dhe nuk e 

siguronte shkrimin e gjërë të shkruar të diturisë. 

Tema kryesore dhe më e rëndësishme për të shkruar ishte tefsiri. Për 

shembull, secili nga dijetarët pasues shkroi një tefsir të Kur’anit, të përbërë nga 

thënie të Profetit Muhamed (salallahu alejhi ve selam) dhe nga shokët e tij: 

Sufjan eth-Theuri (vdekur në vitin 161 hixhri), Sufjan ibn Ujejneh (vdekur në 

vitin 198 hixhri), Vekii' ibn el-Xherah (vdekur në vitin 197 hixhri) dhe Shu’beh 

ibn el-Haxhaxh (vdekur në vitin 160 hixhri). 

Duke ndjekur hapat e pararendësve të tij, Muhamed ibn Xherir at-Taberi 

(vdekur në vitin 310 hixhri) shkroi veprën madhështore Xhami al-Bajan an 

Ta’vil aj al-Kur’an, një tefsir nga i cili kanë përfituar të gjithë dijetarët e 

mëvonshëm. Tefsire të tjera të hershme janë shkruar nga Ebu Bekr ibn Mundhir 

an-Najsaburi (vdekur në vitin 318 hixhri), Ibn Ebi Hatim (vdekur në vitin 328 

hixhri), Ibn Hibani (vdekur në vitin 369 hixhri), al-Hakimi (vdekur në vitin 405 

hixhri) dhe Ibn Mardavajh (vdekur në vitin 410 hixhri). Të gjithë 

këta tefsirë janë bazuar në transmetimet e Profetit Muhamed (salallahu alejhi ve 
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selam) dhe te shokët dhe pasardhësit e Profetit Muhamed (salallahi alejhi ve 

selam), duke përfshirë dhe zinxhirët e transmetimit (isnad) të transmetuesve. 

Duhet përmendur gjithashtu se, përveç këtyre librave, shumë nga librat 

mbi ahadith(hadithin) si p.sh. Sahih-ët e Buhariut dhe Muslimit, përfshinin 

pjesë mbi tema të ndryshme të Ulum al-Kur’an. Për shembull, shumë nga librat 

e Sunnet-it kanë kapituj mbi tefsir-in e Kur’anit, përfitimet e leximit të Kur’anit, 

historinë e mbledhjes së tij, dhe tema të tjera. 

Në fund, dijetarët e brezave të mëvonshëm filluan që t’i grumbullojnë të 

gjitha këto shkenca në një libër, dhe në këtë mënyrë nisi era e veprave klasike 

mbi Ulum al-Kur’an. Veprat e para të kësaj natyre në të vërtetë ishte menduar të 

ishin veprat e tefsir-it. Një nga veprat e para që është shfaqur në përmendjet e 

mëvonshme (por që nuk është ruajtur) është ajo e Ebu Bekr Muhamed ibn Halaf 

ibn al-Marzaban (vdekur në vitin 309 hixhri), i quajtur al-Havi fi Ulum al-

Kur’an. Një vepër tjetër, dorëshkrime nga të cilat pesëmbëdhjetë nga tridhjetë 

vëllime janë ruajtur, është ajo e Ali ibn Ibrahim Sa’id (vdekur në vitin 330 

hixhri), i njohur ndryshe si al-Hufi, të cilën ai e titulloi, Al-Burhan fi Ulum al-

Kur’an. Ky libër bën fjalë kryesisht për tefsir-in, por gjithashtu shtjellon të 

gjitha aspektet e lidhura të një ajeti. Kështu për shembull, pas çdo pjese të 

Kur’anit, ai përfshin informacion rreth kuptimit të ajeteve, shpjegimit të tij, 

qëllimit të shpalljes së tij, metodën e përshtatshme të leximit të tij, kira’et-et e 

ndryshme të ajeteve dhe se si ata ndikojnë në kuptim, ku duhet ndalur e ku jo, e 

kështu me radhë. Kjo vepër është konsideruar si e para e llojit të vet në qasjen e 

gjerë të saj ndaj të gjitha shkencave të lidhura të Kur’anit.  

 

Pas këtij libri, u botuan dhe libra të tjerë të një natyre të ngjashme, derisa në 

fund u shfaq Bedr ad-Din az-Zarkashi (vdekur në vitin 794 hixhri) me veprën e 

tij madhështore Al-Burhan fi Ulum al-Kur’an (i njëjti titull me veprën e al-

Hufi). Kjo është një nga veprat kryesore klasike mbi Ulum al-Kur’an që 

disponohet në shtyp. Pak më shumë se një shekull më vonë, u shfaq një vepër 

tjetër klasike, ajo e Xhelal ad-Din as-Sujuti (vdekur në vitin 911 hixhri), e 

quajtur Al-Itkan fi Ulum al-Kur’an. Këto dy vepra janë konsideruar si veprat 

burimore standarde mbiUlum al-Kur’an, dhe të dyja janë shtypur shumë herë 

gjatë dekadave të fundit. 
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Kurani dhe mrekullia e tij 

  

1. Përkufizim 

Në gjuhën arabe, Kuran është infinitive, domethënia e të cilit është: mbledhje, 

grumbullim. Dhe Kurani, të cilin Allahu i Lartësuar ia ka zbritur Muhamedit 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) është quajtur Kuran, sepse ai ka 

mbledhur suret e tij dhe i ka grumbulluar ato. 

Kurani është titulli i Librit në gjuhën arabe, i cili i zbriti Muhamedit dhe është 

shkruar në fletë. Ai fillon me “Bismilah” dhe suren El Fatiha, dhe mbaron me 

suren En Nas. 

Dhe vet ai ndodhet i shkruar në “El Leuhi el Mahfudh”, siç ka thënë Allahu i 

Lartësuar ”Por ai është Kurani i Lavdishëm. Në “El leuh el Mahfudh.” [El Buruxh: 

21- 22]. 

Gjithashtu në Librin e ruajtur mirë, të fshehur, siç thotë Allahu i Madhëruar: “Ky 

është një Kuran i nderuar. Në një Libër të ruajtur mirë (të fshehur tek Allahu). Atë 

(që është tek Allahu) nuk mund t’a prekë askush përveç të pastërve dhe të dëlirëve 

(engjëjve).” [El Vakia: 77-79]. 

Dhe në Letrat e nderuara, siç thotë Allahu i Lartësuar: “Jo, por vërtet që ai 

(Kurani) është këshillë. Kështu që, kush të dojë, le t’i kushtojë atij vëmendje. (Ai 

është) në Letra të nderuara. Të ngritura lart e të pastruara. Në duart e shkruesëve 

(engjëjve shkrues). Të nderuar e të bindur.” [Abese: 11-16]. 

Ai është tjetër dhe jo Teurati, të cilin Allahu ia ka zbritur Musait, as Inxhili, të cilin 

ia ka zbritur Isait. 

I gjithë Kurani, me suret e tij, ajetet dhe fjalët e tij, është Fjalë e Allahut të 

Lartësuar, me të cilin Ai ka folur dhe ia ka bërë të dëgjueshme të Dërguarit të Tij, 

Xhibrilit (alejhis selam). Ndërsa Xhibrili zbriti me të dhe ia komunikoi atë 

Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ashtu siç e dëgjoi. Allahu 

i Madhëruar thotë: “Thuaj (O Muhamed!): Atë (Kuranin) e zbriti Shpirti i Shenjtë 

(Xhibrili) nga Zoti yt, me të Vërtetën.” [En Nahl: 102]. 

Dhe thotë: “Vërtet që ai (Kurani) është Shpallje e Zotit të botëve. Me të cilin zbriti 

Shpirti besnik (xhibrili). Në zemrën tënde (O Muhamed!), me qëllim që ti të jesh 

prej këshilluesëve.” [Esh Shuara: 192-194]. 

Ndërsa Muhamedi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e komunikoi atë 

ashtu siç iu shpall atij, pa fshehur nga ai asnjë gërmë. Dhe pas tij (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të!), shokët e tij ia komunikuan atë popullit 

musliman, pa fshehur asnjë gërmë nga ai. Ai (Kurani) gjendet në duart e njerëzve 
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sot, i shkruar në libra dhe i ruajtur në gjokse (për mendësh). Allahu i Madhëruar 

është zotuar për ruajtjen e tij, kështu që askush nuk mundet të ndryshojë gjë prej 

tij, deri sa ai të ngrihet prej gjokseve dhe librave, me Lejen e Allahut të 

Madhëruar. 

Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe po të donim Ne, vërtet që mund të ta hiqnim atë 

(Kuranin) që Ne ta kemi shpallur me frymëzim Hyjnor. Pas kësaj ti nuk do të gjeje 

asnjë mbrojtës për të për veten tënde kundër Nesh. Veçse si Mëshirë nga Zoti yt. 

Vërtet që Mirësia e Tij mbi ty ka qenë e madhe.” [El Isra: 86-87]. Ky ajet 

argumenton se Allahu mund ta ngrejë Kuranin me Fuqinë e Tij, nëse dëshiron. 

Ndërsa në dy hadithe të sakta, të transmetuar nga Hudhejfe ibën el Jeman dhe Ebu 

Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), thuhet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Libri i Allahut do të ngrihet brenda 

një nate dhe nuk do të mbesë prej tij në tokë asnjë ajet.”[1] 

Kurani i adresohet Allahut të Lartësuar si atribut i Tij dhe jo si krijim i Tij. Kështu 

besojnë pasuesit e Sunetit dhe të Xhematit, dhe kjo është ajo për të cilën 

dëshmojnë argumentet Hyjnore dhe logjike. 

“Kuran” është emër i të gjithë Librit të shpallur Muhamedit (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të!). Po kështu, quhet Kuran edhe një pjesë e tij, si një ajet apo 

një sure. Allahu i Lartësuar thotë: “Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me 

vëmendje dhe heshtni, që të mund të mëshiroheni.” [El Araf: 204]. Këtu është për 

qëllim një pjesë e Kuranit dhe jo i gjithë ai. 

2. Emrat e Kuranit 

Allahu i Madhëruar e ka emërtuar Kuranin madhështor me disa emra dhe e ka 

cilësuar me disa cilësi: 

1. El Kitab – Libri, si në Fjalën e Allahut: “Ky është Libri për të cilin nuk ka pikë 

dyshimi.” [El Bekare, 2]. 

2. Kelamullah – Fjala e Allahut, si në Fjalën e Allahut: “Dhe në qoftë se ndonjë 

prej mushrikëve (idhujtarëve) kërkon mbrojtjen tënde, atëherë siguroi atij strehim, 

me qëllim që ai të dëgjojë Fjalën e Allahut (Kuranin).” [Et Teube, 6]. 

3. El Furkan – Kriteri i së vërtetës, si në Fjalën e Allahut: “I Lartësuar me 

Madhështi qoftë Ai i Cili zbriti Kriterin e së Vërtetës (Kuranin) te robi i Tij 

(Muhammedi), që të jetë këshillues për gjithë Aleminin (për njerëzit dhe xhindet).” 

[El Furkan, 1]. 

4. Edh Dhikru – përkujtimi, si në Fjalën e Allahut: “Vërtet Ne, jemi Ne që e kemi 

zbritur Përkujtimin (Kuranin) dhe padyshim që Ne do të jemi Gjithëruajtës të tij.” 

[El Hixhr, 9]. 
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5. El Mus-haf – I shkruar në libër. Ky emërtim është shfaqur pas grumbullimit të 

Kuranin në një libër, në kohën e Ebu Bekrit (Allahu qoftë i kenaqur me të!), siç do 

ta sqarojmë më pas, por nuk ka ardhur ndonjë hadith i ngritur tek Pejgamberi 

(salallahu alejhi ue selem) në lidhje me këtë emërtim të Kuranit, të grumbulluar 

mes dy koreve të librit, pasi që në Kohën e tij (salallahu alejhi ue selem) Kurani 

nuk ka qenë në formën e librit. 

Pra, emërtimi i Kuranit “Mus-haf” ka ardhur si rezultat i bashkimit të letrave me 

njëra tjetrën në formën e një libri të vetëm. 

E sa për cilësitë me të cilat Allahu i Madhëruar e ka përmendur dhe cilësuar Fjalën 

e Tij të shpallur Muhamedit (salallahu alejhi ue selem) janë të shumta. Prej tyre: 

Udhëzim, shërim, mëshirë, këshillë, përkujtim, përgëzim, qortues, qartësues, 

shpirt, dritë, i qartë, i shkoqitur, i begatë, ndriçim, i nderuar, i lartë, i urtë, i 

shtrenjtë, i lavdishëm, i vyer, fjala më e mirë, si dhe cilësi të tjera që tregojnë për 

madhështinë, gradën dhe vendin e lartë të tij. 

 

Përkufizimi i “Sures” dhe “Ajetit” 

Për domethënien e “Sures” janë thënë disa fjalë, nga të cilat më të përafërtat janë: 

1. “Surah” i thuhet një vendi apo niveli të ndërtesës, dhe Surja e Kuranit është 

quajtur kështu për shkak se ato janë vendosur njëra pas tjetrës, të ndara nga njëra-

tjetra, apo sepse çdo sure është shkallë për tek surja tjetër. 

2. “Surah” d.m.th: nder dhe vend i lartë. 

3. Origjina e kësaj fjale ka ardhur nga “Su’rah”, që d.m.th. mbetja e diçkaje, por 

hemzja është hequr për lehtësim në shprehje, për shkak të përdorimit të shpeshtë të 

saj në fjalët e njerëzve dhe në Kuran. 

Sipas kësaj domethënie, Surah është një pjesë nga Kurani. 

Ndërsa “Ajet” d.m.th. shenjë, dhe është quajtur ajeti Kuranor kështu sepse siç 

thuhet, ai është shenjë ndarëse mes fjalëve apo fjalive, apo sepse ai është në vend 

të shenjave të rrugës të cilat vendosen për udhëzim. 

Gjithashtu, sipas disa gjuhëtarëve të arabishtes, ajet d.m.th. grup, dhe është quajtur 

ajeti i Kuranit me këtë emër sepse ai është një grup gërmash. 
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3. Kurani, mrekullia e përhershme 

Mrekullia e Kuranit është provimi i paaftësisë së njerëzimit për bërjen e një të tilli 

si ai, apo si një pjesë e tij, në shprehjet dhe domethëniet e tij. 

Kjo veçori e ka bërë Kuranin argumentin më të madh për vërtetësinë e Pejgamberit 

(salallahu alejhi ue selem) në shpalljen e tij, si dhe argumentin dhe provën e 

ngritur për njerëzit (pas të cilit nuk ka justifikim) deri në Ditën e Kijametit. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe thonë: “Pse nuk i zbret atij shenja (treguese 

bindëse) nga Zoti i tij? Thuaju: “Shenjat janë vetëm me Allahun dhe unë jam 

me të vërtetë këshillues i qartë.” A nuk u mjafton atyre që Ne ta kemi zbritur 

ty Librin (Kuranin) i cili po u lexohet atyre? Vërtet që në të ka mëshirë dhe 

përkujtim (e këshillë) për popullin që beson.” [El Ankebut, 50-51]. 

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: Pejgamberi (salallahu alejhi ue 

selem) ka thënë: 

“Nuk ka pejgamber prej pejgamberëve që të mos i jenë dhënë gjëra (mrekullira) që 

njerëzit të besonin, ndërsa ajo që më është dhënë mua është shpallje të cilën ma ka 

shpallur Allahu, dhe unë shpresoj të jem më i pasuari (prej të gjithë pejgamberëve) 

në ditën e Kiametit.”6 

Allahu i Madhëruar i jepte prova bindëse Pejgamberëve të Tij për të vërtetuar 

sinqeritetin e tyre se ata ishin të dërguar nga Allahu, me prova dhe argumente me 

të cilat zakonisht njerëzit besojnë. Këto kanë qenë mrekullitë e tyre, si shkopi i 

Musës, ngjallja e të vdekurit nga Isa me Lejen e Allahut, El Isra dhe el Miraxh i 

Pejgamberit tonë (salallahu alejhi ue selem). 

Por që të gjitha këto mrekulli kanë qenë prova për ata që i shihnin dhe ishin 

prezent, ndërsa ata që nuk kanë qenë prezent duhet t’i besojnë sipas njoftimit dhe 

lajmeve të transmetuara, ndryshe nga Kurani, i cili është mrekulli e vazhdueshme 

dhe e përhershme (deri në Ditën e Kiametit), e cila vazhdon të jetë e gjallë në 

mesin e njerëzve, i pandryshuar dhe i patjetërsuar, gjë e cila nuk ka për të ndodhur 

kurrë. 

Allahu ka sfiduar me Kuranin të zotët e gjuhës dhe oratorisë, madje të gjithë 

njerëzimin, madje edhe nëse njerëzit ndihmohen nga xhinë, dhe vazhdon t’i sfidojë 

me bërjen e një Kurani të tillë si ky, apo si një pjesë e tij, por ata nuk e kanë bërë 

dhe as nuk do të mund ta bëjnë dot kurrë. 

Allahu i Madhëruar thotë: ” Thuaj: “Nëse njerëzimi dhe xhindet do të 

mblidheshin të gjithë bashkë për të nxjerrur ngjasimin e këtij Kur’ani, ata 

 
6 Muttefekun alejhi. E ka nxjerrë Buhariu (nr. 4696, 6846) dhe Muslimi (nr. 152). 
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nuk do ta bënin dot përngjasimin e tij, edhe sikur ta ndihmonin njëri-tjetrin.” 

[El Isra, 88]. 

“Ose thonë: “Ai (Muhammedi) e ka përpunuar atë (Kuranin).” Thuaju: 

“Atëherë sillni ju dhjetë Sure që t’i përngjajnë atij (Kuranit) dhe thërrisni kë 

të doni e kë të mundeni tjetër, përveç Allahut, që t’ju ndihmojë nëse jeni që 

flisni të vërtetën.” Atëherë nëse ata nuk ju përgjigjen, dijeni pra, se Shpallja 

është zbritur me Dijen e Allahut.” [Hud, 13-14]. 

“Dhe nëse ju (o njerëz) dyshoni për atë (Kuranin) që Ne i kemi zbritur robit 

tonë (Muhammedit), atëherë bëni edhe ju një Sure të ngjashme si ajo dhe 

thirrni dëshmitarët tuaj (mbrojtësit dhe ndihmësit tuaj, të adhuruarit tuaj) 

përveç Allahut, nëse jeni të drejtë. Por nëse nuk e bëni dot atë dhe ju kurrë 

nuk mund ta bëni atë, atëherë kini frikë Zjarrin (Xhehenemin), lënda djegëse 

e të cilit janë njerëzit dhe gurët, i përgatitur për mosbesimtarët.” [El Bekare, 

23-24]. 

Por Allahu i ka sfiduar ata nga të bërit e një sureje më të shkurtër si suret e tij, të 

ngjashme në ndërtim, shprehje e përsosmëri, si dhe në domethënie, argumentim 

dhe dispozita, dhe ata nuk kanë mundur të bëjnë asgjë prej këtyre me shprehjet dhe 

fjalët e tyre, apo me ligjet dhe dispozitat e tyre. 

Kjo, sepse ai (Kurani) është Fjalë e Zotit të botëve të Lartëmadhëruar, dhe Fjala e 

Tij është prej Cilësive të Tij, e Ai nuk ka të ngjashëm në Qënien dhe as në cilësitë 

e Tij, siç thotë Allahu: “Asgjë nuk i përngjet Atij dhe Ai është Gjithëdëgjuesi, 

Gjithëshikuesi.” [Es Shura, 11]. 

Ashtu si nuk ka të ngjashëm me Allahun në Dëgjimin e Tij, në Shikimin e Tij dhe 

në asnjë prej Cilësive të Tij, po kështu nuk ka të ngjashëm me Të në Fjalën e Tij. 

Ky është shkaku përse Fjala e Tij dallon nga çdo fjalë tjetër dhe përse njerëzimi 

nuk mund të sjellë dhe të bëjë të ngjashëm me të. 

Kurani nuk i ngjan poezive dhe as prozave të tyre, as ligjeve dhe dispozitave të 

tyre, megjithëse gërmat e tij janë të njëjtat gërma të fjalëve të tyre dhe fjalët e tij 

janë të njëjtat fjalë të fjalorëve të tyre, por megjithatë ata nuk kanë mundur të 

bëjnë një sure sado të shkurtër si suret e tij, megjithë oratorinë e gjuhëve të tyre 

dhe mendjen e tyre të shëndoshë. 

Rregullat e poezisë, stilet e prozës dhe nenet e ligjeve kanë refuzuar të krahasohen 

me të dhe t’i ballafaqohen atij. 

“Dhe ky Kuran është i tillë që kurrë nuk mund të bëhet nga ndokush tjetër përveç 

Allahut, por është njëkohësisht edhe vërtetim i shpalljes para tij (Teuratit, Inxhilit 

etj) dhe shpjegim i plotë i Librit (ligjeve, urdhrave, rregullimeve të përcaktuara për 

njerëzimin dhe gjithësinë) për të cilin nuk ka pikë dyshimi se është nga Zoti i 
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botëve. Apo mos thonë: “Ai (Muhammedi) e ka fabrikuar atë?” Thuaju: “Sillni 

atëherë një Sure si ato të tijat; thërrisni edhe kë të mundeni, përveç Allahut, nëse 

jeni të drejtë!” 

Përkundrazi, ata e mohojnë (atë) dijen e të cilit ata nuk mund ta kapnin dhe 

shpjegimet e të cilit akoma nuk kanë mbërritur tek ata. Po kështu mohuan edhe ata 

para tyre. Shihni atëherë se si ishte fundi i Dhalimunëve (i keqbërësve, i 

politeistëve)!” [Junus, 37-39]. 

Transmetohet nga Ebu Dherr el Gifari (radiallahu anhu) se ka thënë: “Dolëm nga 

fisi ynë “el Gifar”, të cilët e bënin të lejuar muajin e ndaluar. Dola unë, vëllai im 

Unejsi dhe nëna jonë. (Pastaj përmendi historinë e hyrjes së tij në Islam, ku ndër të 

tjera Ebu Dherri thotë): 

“Unejsi tha: Kam një punë në Meke, ndaj më zëvendëso këtu (bëj edhe punën time 

apo diçka e tillë). Unejsi shkoi në Meke dhe u vonua. Pastaj erdhi dhe unë i thashë: 

-Çfarë bëre? 

-Takova një burrë në Mekë, i cili ishte në fenë tënde dhe thoshte se e kishte 

dërguar Allahu. 

-Po njerëzit çfarë thoshin? 

-Njerëzit thoshin: Poet, fallxhor, magjistar. 

(Unejsi ishte një prej poetëve në atë kohë.) 

Unejsi tha: Unë i kam dëgjuar fjalët e fallxhorëve, por ajo nuk ishte prej fjalëve të 

tyre. Po ashtu, e vendosa fjalën e tij (Pejgamberit) në rregullat e poezisë (për të 

parë nëse është poezi), por nuk përputhej me poezinë. Betohem në Allahun se ai 

është i sinqertë! Ndërsa ata janë gënjeshtarë.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Hadith Sahih. E ka nxjerrë Muslimi (nr. 2473). 
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Kapitulli 1 

 

Ky kapitull përfshin pjesët e mëposhtme: 

Pjesa e parë: Mënyra e zbritjes së Kuranit 

Pjesa e dytë: Shkaqet e zbritjes së Kuranit 

 

 

PJESA E PARË 

Mënyra e zbritjes së Kuranit 

 

1. Tema e parë: Si është zbritur Kurani 

Është mëse e sigurtë nga feja Islame se Kurani nuk i ka zbritur përnjëherë 

Pejgamberit tonë, Muhamedit (salallahu alejhi ue selem), siç ka qenë me librat e 

mëparshëm qiellorë si Teurati dhe Inxhili. Por Kurani është zbritur në bazë të 

ngjarjeve që ndodhnin që nga fillimi i shpalljes dhe deri në fund të jetës së 

Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) në dynja. Këtë të vërtetë e themelon Fjala e 

Allahut të Madhëruar: “E ata që nuk besojnë thonë: “Pse nuk i është shpallur atij 

Kurani i tërë përnjëherë?” Kështu (e zbresim Ne në pjesë) që Ne të mund të 

forcojmë me anë të tij zemrën tënde dhe të është shpallur ty i rregulluar mirë dhe 

kohë pas kohe të përcaktuar.” [El Furkan, 32]. 

Si dhe Fjala e Allahut: “Ai është një Kur’an të cilin Ne e kemi ndarë (në pjesë), me 

qëllim që ti të mund t’ua lexosh njerëzve kohë pas kohe dhe Ne e kemi shpallur atë 

me faza e ndalesa (për 23 vjet sipas kohës e vendit të përcaktuar).” [El Isra, 106]. 

Por, çfarë kuptimi ka “zbritja” në Fjalën e Allahut: “Muaji i Ramazanit në të cilin 

u zbrit Kurani…” [El Bekare, 185]? 

Si dhe Fjala e Allahut: “Ne e kemi zbritur atë (Kuranin) në një natë të bekuar (nata 

e Kadrit).” [Ed Duhan, 3]? 

Si dhe Fjala e Allahut: “Ne e kemi zbritur atë (Kuranin) në natën e Kadrit.” [El 

Kader, 1]? 

Këto ajete përputhen me njëri-tjetrin në njoftimin se Allahu i Madhëruar e ka 

zbritur Kuranin në një natë të begatë në muajin e Ramazanit, e cila është nata e 

Kadrit. 

Dhe ky lajm, në pamje të parë mund të argumentojë për zbritjen e Kuranit të gjithë 

përnjëherë në atë natë. 
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Atëherë, si të bashkojmë mes këtij kuptimi të drejtpërdrejtë e të jashtëm, dhe mes 

të vërtetës së padiskutueshme për zbritjen e tij të ndarë në pjesë? 

Disa prej dijetarëve të parë (prej selefëve) kanë thënë se kuptimi i kësaj është se 

fillimi i zbritjes së Kuranit ka qenë në natën e Kadrit, dhe jo zbritja e të gjithë 

Kuranit. 

Këtë fjalë nuk ka çfarë ta kundërshtojë dhe kjo është një prej komentimeve të tre 

ajeteve të përmendura. 

Por është vërtetuar nga imami i komentuesve të Kuranit, Abdullah ibën Abasi 

(radiallahu anhu), se Kurani ka pasur dy zbritje: 

E para: Nga El Leuhu el Mahfudh në qiellin e kësaj dynjaje; dhe kjo ka qenë 

përnjëherë. 

E dyta: Nga qielli i dynjasë në tokë, tek Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) i 

ndarë në pjesë sipas ngjarjeve që ndodhnin. 

Ibën Abasi (radiallahu anhu) thotë: “Allahu e zbriti Kuranin në qiellin e dynjasë, 

në natën e Kadrit dhe kur Allahu dëshironte të shpallte diçka prej tij, e shpallte atë. 

Kjo është për qëllim në Fjalën e Allahut: “Ne e kemi zbritur atë (Kuranin) në natën 

e Kadrit.” 

Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet: “I gjithë Kurani është zbritur njëherësh në 

natën e Kadrit, në Ramazan, në qiellin e dynjasë. Dhe kur Allahu donte të zbriste 

diçka të re në tokë, atëherë e zbriste nga ai, deri sa e plotësoi të gjithin (e zbriti të 

gjithin).”8 

Këtë haber të Ibën Abasit e ka pranuar shumica e dijetarëve, dhe ai është përcjellë 

me disa fomra dhe shprehje nga Ibën Abasi (radiallahu anhu). Lajme të tilla janë 

njoftime për gjëra të fshehta të cilat nuk mund të njihen veçse me lajm qiellor, ndaj 

ky haber merr gjykimin e hadithit të ngritur tek Pejgamberi (salallahu alejhi ue 

selem), dhe që të bazohemi në këtë haber është më e privilegjuar se sa të bazohemi 

thjesht në teorira. 

Disa prej dijetarëve mendojnë se urtësia në zbritjen e Kuranit njëherësh në qiellin e 

dynjasë, dhe ai është Libri i Allahut për tek banorët e tokës, urtësia e kësaj është: 

njoftimi i engjëjve të lartësive për shpalljen e re të zbritur banorëve të tokës, si dhe 

për të bërë të qartë vlerën e atij që i shpallet ky Ligj dhe vlerën e pasuesve të tij, 

veçanërisht me ndodhjen e kësaj në natën më madhështore, për të cilën Allahu i 

Madhëruar ka thënë: “Në këtë (natë) vendoset çdo çështje e Vullnetit dhe 

Urdhëresave (për vitin tjetër).” [Ed Duhan, 4]. 

Dhe ka thënë për të: “Ajo është më e mirë se një mijë muaj.” [El Kader, 3]. 

 
8 Të dy këto ethere (fjalë të sahabiut) janë të sakta. Ato i ka nxjerrë Ibën Xherir et Taberi në “Tesfsirin” e tij, me 

zinxhir të saktë transmetimi. 
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Pra, kjo gjë (zbritja e Kuranit njeherësh në qiellin e dynjasë) është lartësim për 

vetë Kuranin, për të Dërguarin të cilit ai i shpallet dhe për popullin i cili do të gjejë 

lumturinë në udhëzimin me të. 

E ndoshta pas kësaj gjëje fshihen edhe urtësi të tjera të cilat i di Allahu i 

Madhëruar, dhe që mund të jenë më të mëdha dhe më madhështore se këto që u 

përmendën, e Allahu e di më mirë. 

 

2. Tema e dytë: Urtësia në zbritjen e Kuranit të ndarë në pjesë 

Kurani i ka zbritur Pejgamberit tonë (salallahu alejhi ue selem) i ndarë në pjesë, 

gjatë 23 vjetëve; 13 vjet në Meke dhe 10 vjet në Medine, dhe zbritja ka qenë sipas 

nevojës. Kishte sure që zbriteshin njëherësh dhe kishte sure nga të cilat zbriteshin 

disa ajete, madje kishte raste që zbriste vetëm një pjesë ajeti, si në rastin e shkakut 

të zbritjes së Fjalës së Allahut: “përveç atyre që janë të pamundur”, në ajetin: “Nuk 

janë të barabartë prej besimtarëve ata që rrinë në shtëpitë e tyre, përveç atyre që 

janë të pamundur, me ata që përpiqen dhe luftojnë për Çështjen e Allahut me 

pasurinë e tyre dhe me jetën e tyre…” [En Nisa, 95].9 

Në këtë lloj zbritje të Kuranit ka urtësi të mëdha, prej të cilave po përmendim: 

1. Forcim të zemrës së pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), siç ka thënë Allahu 

i Madhëruar: “E ata që nuk besojnë thonë: “Pse nuk i është shpallur atij Kurani i 

tërë përnjëherë?” Kështu (e zbresim Ne në pjesë) që Ne të mund të forcojmë me 

anë të tij zemrën tënde dhe të është shpallur ty i rregulluar mirë dhe kohë pas kohe 

të përcaktuar.” [El Furkan, 32]. 

Me këtë urtësi dallohen suret dhe ajetet mekase, për shkak të nevojës që kishte 

Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) në atë kohë në qëndrueshmërinë përballë 

mosbesimtarëve dhe durimit të dëmeve të tyre. Kështu që Kurani i zbriste atij duke 

e kujtuar për shpërblimin, durimin, llogaritjen e kësaj për Hir të Allahut, si dhe me 

tregimin e historive të Pejgamberëve dhe popujve të mëparshëm, siç thotë Allahu i 

Madhëruar: “Dhe gjithçka që Ne të shpallim ty (O Muhammed) nga lajmet e të 

Dërguarve (para teje), (bëhet) me qëllim që Ne ta bëjmë të fortë e të paepur 

zemrën tënde me anë të tyre. Dhe në këtë të ka ardhur ty e vërteta si dhe këshillim, 

thirrje e përkujtim për besimtarët.” [Hud, 120]. 

 
9 Zejd ibën Thabit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) i diktoi 

atij: “Nuk janë të barabartë prej besimtarëve ata që rrinë në shtëpitë e tyre me ata që përpiqen dhe luftojnë për 

Çështjen e Allahut…” – (Zejdi) Thotë: Në atë kohë vjen Ibën Umi Mektum kur Pejgamberi (salallahu alejhi ue 

selem) po ma diktonte atë ajet, dhe tha: “O i Dërguari i Allahut! Sikur të mundja të shkoja në xhihad, do të 

shkoja. –Ai ishte një burrë i verbër-. Në atë çast Allahu i zbriti të Dërguarit të Tij (salallahu alejhi ue selem), 

kofsha e të cilit ishte mbi kofshën time dhe m’u rëndua aq shumë, sa që thashë se mu këput kofsha. Pastaj i ranë 

si të fikët dhe zbriti Fjala e Allahut të Madhëruar: “përveç atyre që janë të pamundur”. 

 

Këtë hadith e ka nxjerrë Buhariu (nr. 2677, 4316]. 

 

Ndërsa në të dy Sahihat e Buhariut dhe Muslimit gjendet hadith i ngjashëm me këtë, nga el Bera ibën Azib. 
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2. Rrëzim të kundërshtimeve të mosbesimtarëve. 

Mosbesimtarët përpiqeshin gjithnjë të flisnin keq për Kuranin dhe të Dërguarin e 

Allahut (salallahu alejhi ue selem), duke sjellë shembuj përngjasues për të. Këtë 

gjë ata e bënin vazhdimisht dhe Xhibrili (alejhi selam) zbriste me Kuran për të 

vërtetuar të vërtetën dhe për të rrëzuar të pavërtetën, për të kthyer mbrapsht 

kundërshtimet dhe për të hequr çdo lloj dyshimi me provat më të qarta dhe më të 

mira. Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe asnjë shembull përngjasues nuk sjellin dot 

ata (për ta kundërshtuar ose për të gjetur ndonjë gabim tek ti ose te ky Kur’an), 

vetëm se Ne të shpallim ty të Vërtetën dhe prej këndej shpjegimin më të mirë.” [el 

Furkan, 33]. 

3. Shkallëzimi në vënien e dispozitave sipas gjendjes së njerëzve. 

Transmetohet nga Aisha (radiallahu anha) se ka thënë: “Ajo që ka zbritur më parë 

prej tij (Kuranit) ka qenë një sure nga suret e shkoqitura (el Mufasal) në të cilën 

përmendet xheneti dhe xhehenemi. Dhe kur njerëzit iu drejtuan Islamit, zbriti 

hallalli dhe harami. E sikur të zbriste që në fillim: “Mos e pini alkoolin!”, njerëzit 

do të thoshin: “Nuk e lëmë kurrë alkoolin”, dhe sikur të kishte zbritur që në fillim: 

“Mos bëni kurvëri!”, do të thoshin: “Nuk do ta lëmë kurrë kurvërinë.” Kur unë 

isha ende e vogël dhe luaja, në Mekë, Muhamedit (salallahu alejhi ue selem) i 

zbriti ajeti: “Por jo, afati i tyre është Ora (Kiameti) dhe Ora do të jetë më e 

tmerrshme dhe më e hidhur.” [El Kamer, 46]. 

Dhe nuk ka zbritur surja el Bekare dhe en Nisa, veçse kur unë isha tek ai (salallahu 

alejhi ue selem).”10 

Është mëse i njohur ndikimi i shkallëzimit në edukimin dhe ndërtimin e 

personalitetit, dhe e sheh ndikimin e zbritjes së Kuranit në pjesë tek mbjella më e 

madhe të cilën e mbolli i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) tek shokët e 

tij, si shembulli i të cilëve historia nuk ka parë ndonjëherë, Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre! 

Shto këtu edhe dobinë e shkallëzimit në zbritjen e kuranit për lehtësimin e marrjes 

së Kuranit dhe përvetësimit të tij në të mësuar përmendësh dhe në të kuptuar. 

4. Përforcim i vërtetësisë së të Dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue selem) me 

faktin se ajo me të cilën ka ardhur është nga Allahu. 

Allahu i Madhëruar thotë: “A nuk mendojnë thellë për Kur’anin? Po të kishte qenë 

ai prej dikujt tjetër e jo prej Allahut, sigurisht që do të kishin gjetur në të mjaft 

kundërthënie e mospërputhje.” [En Nisa, 82]. 

Pra, një Libër, pjesët e të cilit shpallen për një kohë relative prej 23 vjetësh, nuk 

gjen në të diçka nga fundi që të kundërshtojë diçka që është shpallur nga fillimi i 

tij dhe as të jetë në kundërthënie me të! 

 
10 Buhariu (nr. 4707) 
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Përkundrazi, pjesët e zbritura më pas i përforcojnë dhe i vërtetojnë ato të 

mëparshmet. 

Ky është prej argumentve më të mëdha se Kurani është prej më të Urtit, të 

Gjithënjohurit. Ai nuk është fjalë e ndonjë poeti, mendja e të cilit e bredh atë në 

çdo luginë, as fjalë e ndonjë fallxhori të cilin e mashtrojnë djajtë me gënjeshtra, 

madje as fjalë e ndonjë njeriu të zgjuar dhe të shkolluar, gjuha e të cilit flet me 

urtësi dhe qartësi, pasi që më i zgjuari i të zgjuarve me mendjen e tij e sheh sot se 

dje ka qenë gabim apo ka lënë diçka mangut. 

Ka edhe njerëz të specializuar në ndonjë shkencë apo art, ku mund të jetë kokë në 

fushën e tij, dhe ndoshta ka punuar në të dekada me radhë duke rregulluar, shtuar e 

spastruar. Për vite me radhë ai nuk i nxjerr njerëzve asgjë, pastaj libri i tij del për të 

qenë argument për njerëzit në atë art të caktuar; sa kritikë gjen për librin e tij? Sa 

korrigjues dhe rregullues të të metave të tij? 

Ndërsa ky Kuran ka zbritur për njëzetë e disa vjet, duke zbritur ca e nga ca, një 

sure ose disa ajete, madje një ajet ose një pjesë ajeti, me të rejat e të cilit njerëzit 

gdhiheshin dhe ngryseshin, megjithatë asnjë gërmë nuk ka ardhur në kundërshtim 

me një tjetër, asnjë fjalë në kundërshtim me një tjetër, asnjë kuptim në 

kundërshtim me një tjetër. Atë ua lexonte njerëzve një Pejgamber analfabet, i cili 

para tij (zbritjes së Kuranit) nuk dinte as të lexonte dhe as të shkruante, (salallahu 

alejhi ue selem): “Dhe ti (Muhammed) as nuk lexove ndonjë libër para tij 

(Kur’anit), as nuk shkrove kurrë ndonjë libër me të djathtën tënde. Në një rast të 

tillë, ndjekësit e të pavërtetës e të së kotës do të mund të kishin dyshuar.” [El 

Ankebut, 48]. 

“Dhe kështu Ne të kemi dërguar ty (O Muhammed) Ruhun (Frymëzim dhe 

Mëshirë) nga Urdhëri dhe Vullneti Ynë. Ti nuk e dije as ç’është Libri dhe as 

ç’është Imani (Besimi), por Ne e kemi bërë atë (këtë Kur’an) dritë, që Ne të 

udhëzojmë me anë të tij atë që Ne duam nga robët Tanë. Dhe padyshim që ti (O 

Muhammed) sigurisht që po udhëheq (njerëzimin) në Udhën e Drejtë (në Fenë e 

Allahut, në Islam).” [Esh Shura, 52]. 

“Vërtet se ata që nuk besuan në Mesazhin Përkujtues (Kur’an) kur ai u erdhi atyre 

(do të marrin dënimin). Dhe ai është një Libër i nderuar dhe i vlerësuar (sepse ai 

është Fjala e Allahut dhe Ai e ruan atë nga çdo shtrembërim). Nuk hyn gënjeshtra 

në të as nga para, as nga prapa: ai është i zbritur nga (Allahu) më i Urti, më i Denji 

dhe Zotëruesi i të gjitha lavdërimeve.” [Fusilet, 41-42]. 

 

3. Tema e tretë: Kush e zbriste Kuranin 

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe sigurisht që ky (Kurani) është shpallje nga Zoti i 

Alemit (i gjithësisë, Zoti i njerëzve dhe i xhindeve). Të cilin Ruhul emin (shpirti i 
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besueshëm, Xhibrili) e ka zbritur në zemrën tënde (O Muhammed) që të mund të 

jesh prej këshilluesve, (i zbritur) në gjuhën e qartë Arabe.” [Esh Shuara, 192-195]. 

“Thuaj (O Muhammed): “Ruhul Kudus (shpirti i shenjtë, Xhibrili) e ka zbritur atë 

(Kuranin) prej Zotit tënd padyshim me të Vërtetën, që ai të mund t’i forcojë e t’i 

bëjë të qëndrueshëm (në besim) ata që besuan si dhe udhëzues e përgëzues për 

Muslimanët (të cilët i janë nënshtruar plotësisht Allahut).” [En Nahl, 102]. 

“(Betohem) për yllin kur ai bie (e shuhet)! Shoku juaj (Muhammedi) as nuk ka 

humbur rrugën e drejtë, as nuk ka gabuar. As nuk flet ai nga dëshira (e vetë atij). 

Është vetëm Shpallje që i frymëzohet. Atij i është mësuar (ky Kuran) nga një i 

lartë në fuqi (Xhibrili), një i pastër nga çdo e metë në mendje e trup …” [En 

Nexhm, 1-6]. 

I larti në fuqi është po i njëjti shpirti i besueshëm dhe shpirti i shenjtë, ai është 

engjëlli Xhibril (alejhi selam), siç thotë Allahu i Madhëruar: “Thuaj (O 

Muhammed): “Kushdo që është armik i Xhibrilit (le të vdesë në zemërimin e tij), 

sepse në të vërtetë ai e ka sjellë këtë (Kuran) në zemrën tënde me Vullnetin dhe 

Lejen e Allahut duke përforcuar çfarë ka ardhur më parë, që është në duart e tyre 

(Teurati dhe Inxhili) dhe si udhëzim e përgëzim për besimtarët.” [El Bekare, 97]. 

Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka njoftuar për formën se si i vinte shpallja. 

El Harith ibën Hisham (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e pyeti atë: “O i Dërguari i 

Allahut! Si të vjen shpallja? I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) tha: 

“Ndonjë herë më vjen si tingulli i ziles, dhe kjo është më e vështira për mua, dhe 

kur më lëshon, e kam perceptuar atë që më ka thënë. Ndonjëherë tjetër më vjen 

engjëlli në formën e një burri i cili më flet dhe unë e perceptoj atë që më thotë.”11 

Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) nuk e ka parë Xhibrilin në formën e tij reale 

vePejgamberi (salallahu alejhi ue selem) nuk e ka parë Xhibrilin në formën e tij 

reale veçse dy herë, siç ka ardhur në hadithin e transmetuar nga Aisha (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!), të cilën e pyeti Mesruk ibën el Exhdei për Fjalën e 

Allahut: “Dhe vërtet që ai (Muhammedi) e pa atë (Xhibrilin) në hapësirën e pastër 

(drejt lindjes).” [Et Tekvir, 23] Dhe për Fjalën e Allahut: “Dhe vërtet që ai 

(Muhammedi) e pa atë (Xhibrilin) në një zbritje tjetër (edhe një herë tjetër).” [En 

Nexhm, 13]. 

Aisha tha: “Unë jam e para nga ky popull që e ka pyetur të Dërguarin e Allahut 

(salallahu alejhi ue selem) për këtë gjë dhe ai më tha: “Ai është Xhibrili. Nuk e 

kam parë atë në formën e tij në të cilën është krijuar veçse në këto dy raste. E 

pashë atë duke zbritur nga qielli, dhe madhështia e tij si krijesë e zinte mes qiellit 

dhe tokës.”12 

 
11 Muttefekun alejhi: Buhariu (2, 3043) dhe Muslimi (2333), nga hadithi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!). 
12 E ka nxjerrë Ahmedi (6/236, 241), Muslimi (177), Tirmidhiu (3070); nga disa rrugë transmetimi. Tirmidhiu ka 

thënë: “Ky hadith është Hasen Sahih”. 
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PJESA E DYTË 

Shkaqet e zbritjes së Kuranit 

 

1. Tema e parë: Për nga zbritja, Kurani është dy llojesh; 

Lloji i parë: Ato tekste Kuranore të cilat nuk kanë ndonjë shkak zbritjeje të 

veçantë. 

Nën këtë lloj përfshihet shumica e teksteve të Kuranit, duke zbritur direkt me 

bindjet (besimet) dhe ligjet pa qëndruar në ndonjë shkak që kërkonte përgjigje për 

ndonjë ngjarje apo pyetje. Kjo sepse këtë Kuran e ka zbritur Ai i Cili e di krijimin 

dhe natyrën e njeriut dhe e di se çfarë i siguron atij, dobinë dhe interesin, kështu që 

fillon me dijen dhe ligjet në atë formë që Ai e di se njeriu ka nevojë për të. 

Lloji i dytë: Tekstet e zbritura për shkak të ndonjë ngjarje të veçantë apo si 

përgjigje e ndonjë pyetje. 

 

Ky lloj është si në vend të fetvave në rast të papriturash e fatkeqësish, të cilat janë 

raste të veçanta që u ndodhin muslimanëve apo disave prej tyre, dhe Allahu ia 

shpall përgjigjen për to të Dërguarit të Tij me qëllim që të gjykoj me të. 

Nën këtë lloj të teksteve Kuranore përfshihen edhe “Shkaqet e zbritjes së Kuranit”, 

siç e shohim në shembujt e mëposhtëm: 

1. Xhundub ibën Sufjan (radiallahu anhu) transmeton dhe thotë: “I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) u sëmurë dhe nuk u ngrit (nga 

shtrati) për dy apo tre netë. Një grua erdhi dhe tha: “O Muhamed! Shpresoj që 

shejtani yt të të ketë lënë, sepse nuk e kam parë pranë teje që prej dy apo tre 

netësh.” Atëherë Allahu shpalli: “(Betohem) për paraditën! Për natën kur shtrinë 

errësirën! Jo, nuk të ka braktisur ty (O Muhammed) Zoti yt dhe as nuk është i 

pakënaqur me ty!”13 [Ed Duha, 1-3]. 

2. Aisha (radiallahu anha) transmeton dhe thotë: “Falënderuar qoftë Allahu i 

Dëgjimi i të Cilit i ka përfshirë të gjitha zërat. Debatuesja erdhi tek Pejgamberi 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) për të folur me të, ndërsa unë isha në 

një cep të dhomës dhe nuk dëgjoja asgjë. Atëherë Allahu shpalli: “Vërtet që 

tashmë Allahu e dëgjoi fjalën e saj e cila fjaloset me ty (O Muhammed) lidhur me 

bashkëshortin e saj…”14 El [Muxhadele, 1]. 

3. Transmetohet nga Abdullah ibën Omer (radiallahu anhuma) se: “Kur vdiq 

Abdullah ibën Ubej, i biri i tij erdhi tek Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të!) dhe I tha: “O i Dërguari i Allahut! Më jep këmishën tënde që ta 

qefinos në të, dhe bëj lutje e kërko falje për të!” Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i 

 
13 Muttefekun alejhi. Buhariu 1073,4667,4668,4698, Muslimi 1797 
14 Hadith i saktë. E ka nxjerrë Ahmedi 6/46, Nesai 3460, Ibën Maxheh 188,2063, El Hakim 3791. 
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Allahut qofshin mbi të!) ia dha këmishën e vet dhe tha: “Më lër tani që të lutem 

për të.” Ai e la, dhe kur Pejgamberi deshi të lutej për të, Umeri (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) e tërhoqi dhe i tha: “A nuk të ka ndaluar Allahu që të lutesh për 

hipokritët?” Ai (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha: “Unë jam i lirë të 

zgjedh mes dy gjërash: “Edhe nëse ti kërkon falje për ta (hipokritët) ose nuk 

kërkon falje për ta; bile edhe sikur të kërkosh shtatëdhjetë herë faljen e tyre, 

(prapë) Allahu nuk do t’i falë ata…” [Et Teube, 80]. Dhe kështu bëri lutje për të, 

atëherë zbriti ajeti: “Dhe asnjërit prej tyre kur të vdesin, mos ia fal namazin 

(Xhenazen) kurrë…” [Et Teube, 84].15 

Dije se që të dy llojet e shpalljes, qofshin ato tekste të shpallura me shkak apo pa 

shkak zbritje, që të dyja ato bashkohen se kanë zbritur për nevojat e njerëzve, pasi 

që i gjithë Kurani është për udhëzimin e njerëzve dhe drejtimin e tyre në më të 

mirën e dynjasë dhe të ahiretit, gjë e cila nuk arrihet veçse me anë të tij (Kuranit), 

siç thotë Allahu i Madhëruar: “Thuaj (O Muhammed): “(Edhe) në qoftë se unë 

gaboj, do të gaboj vetëm për humbjen time, por në qoftë se unë mbetem i 

udhëzuar, kjo është nga Frymëzimi i Zotit tim ndaj meje. Vërtet që Ai është 

Gjithëdëgjues, kurdoherë i Afërt.” [Sebe, 50]. 

 

2. Tema e dytë: Rruga për njohjen e shkakut të zbritjes 

Shkaku i zbritjes së një ajeti njihet me anë të njoftimit nga i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe shokët e tij. 

Dije gjithashtu, se fjala e sahabiut ku thotë: “Ky ajet ka zbritur për këtë gjë”, është 

në vend të hadithit të ngritur tek Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të!) edhe nëse nuk e përmend Pejgamberin (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të!). Shembull për këtë është hadithi i Ebu Mesud el Ensarit (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!), i cili thotë: “Kur u urdhëruam të jepnim sadaka, ne 

sforcoheshim (ngushtoheshim nga mospasja). Ebu Ukajl erdhi dhe solli gjysëm 

tasi, pastaj një tjetër solli pak më shumë se ai. Atehërë hipokritët thanë: “Allahu 

nuk ka nevojë për sadakanë (lëmoshën) e këtij, ndërsa ajo që bëri ky tjetri ishte 

syefaqësi.” Atëherë u zbrit ajeti: “Ata të cilët marrin nëpër gojë dhe tallen me të 

bindurit (mutavi’in) besimtarë të atillë që japin Sadaka me vullnetin e tyre dhe 

(me) ata të cilët nuk munden që të gjejnë për të dhënë Sadaka përveçse çfarë kanë 

në dorë…” [Teube, 79]. 

Por duhet pasur parasysh se: 

Kur një sahabi thotë: “Ky ajet ka zbritur për këtë”, ndërsa një tjetër thotë: “Ka 

zbritur për këtë gjë”, duke përmendur arsye tjetër për të njëjtin ajet, atëherë shkaku 

i zbritjes së atij ajeti është ai që është më pranë tekstit të ajetit në kuptimin e tij pa 

 
15 Muttefekun alejhi. E ka nxjerrë Buhariu 1210,4393,4395,5460, Muslimi 2400,2774. 
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përdorur interpretim, ndërsa tjetri ka për qëllim thjesht komentimin dhe shpjegimin 

se ajo gjë e përmendur përfshihet në gjykimin e atij ajeti. 

Shembull për këtë është hadithi i Abdullah ibën Mesudit (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!), i cili thotë: “Pyeta –apo: u pyet- Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të!): “Cili është gjynahu më i madh tek Allahu? Ai (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të!) tha: “Që t’i bësh shok Allahut, ndërsa Ai të ka krijuar 

ty.” Pastaj tha: “Dhe të vrasësh fëmijën tënd nga frika se do të hajë me ty (dhe të 

pakëson ushqimin).” Thashë: “Po tjetër?” Ai (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të!) tha: “Të bësh imoralitet me gruan e komshiut tënd.” Thotë: “Dhe ky ajet 

është zbritur për të vërtetuar fjalën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të!): “Edhe ata të cilët nuk lusin ilah (zot) tjetër me Allahun, 

që nuk vrasin njeri të atillë që e ka ndaluar Allahu përveç për çështje të drejtë, që 

nuk kryejnë zina (marrëdhënie të paligjshme imorale)…” [El Furkan, 68].16 

Po kështu edhe hadithi i Abdullah ibën Abasit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) për 

të njëtin ajet, ku thuhet: “Disa njerëz prej idhujtarëve të cilët kishin vrarë shumë 

njerëz, dhe kishin bërë imoralitet shumë, erdhën tek Muhamedi (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të!) dhe thanë: “Ajo që thua dhe tek e cila thërret është e 

mirë, nëse na tregon se për ato që kemi bërë e vepruar ka falje.” Atëherë u zbrit 

ajeti: “Edhe ata të cilët nuk lusin ilah (zot) tjetër me Allahun, që nuk vrasin njeri të 

atillë që e ka ndaluar Allahu përveç për çështje të drejtë, që nuk kryejnë zina 

(marrëdhënie të paligjshme imorale)…” [El Furkan, 68]. Si dhe ajeti: “Thuaj: “O 

robët e Mi që i keni tejkaluar caqet kundër vetvetes (duke kryer ligësi e gjynahe)! 

Mos i humbni shpresat nga Mëshira e Allahut…” [Ez Zumer, 53].17 

Që të dy këto hadithe janë të sakta për nga transmetimi, dhe në pamje të parë 

kundërshtohen me njëri-tjetrin për shkakun për të cilin ka zbritur ajeti. Dhe rruga e 

të bashkuarit mes tyre është: që nëse mediton se cili prej atyre dyve është më pranë 

kuptimdhënies së shkakut të zbritjes, do të gjesh se hadithi i Ibën Abasit është më 

pranë kësaj, pasi që ai është i qartë se ajeti ka zbritur si përgjigje e një grupi prej 

idhujtarëve për faljen e gjynaheve të tyre. 

Ndërsa hadithi i Ibën Mesudit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) nuk përmban lidhje 

tjetër mes tekstit të hadithit dhe zbritjes së ajetit veçse përputhjen e Kuranit me 

fjalën e Pejgamberit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), gjë e cila nuk 

është e thënë që të jetë shkak për zbritjen e ajetit. Por këtu themi se Ibën Mesudi 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka gjetur përfshirje të gjykimit të ajetit të 

pëmendur në hadithin e Pejgamberit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) 

në përgjithësi. Dhe nuk ka dyshim se ajeti ka zbritur me atë domethënie për atë 

gjykim dhe argument për të, dhe ky është argumentim me të përgjithshmen e ajetit 

nga ana e Ibën Mesudit (Allahu qoftë i kënaqur me të!). 

 
16 Muttefekun alejhi. E ka nxjerrë Buhariu 4483,5655,6468,7049, Muslimi 86 
17 Muttefekun alejhi. E ka nxjerrë Buhariu 4532, Muslimi 122 
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3. Tema e tretë: A ka mundësi që të përsëritet shkaku i zbritjes së një ajeti 

Nuk ka ndonjë pengesë që një ajet të zbritet për më shumë se një shkak. 

Shembulli i kësaj: Ajo që ndodhi në zbritjen e ajeteve të divorcit me mallkim. Siç 

ka ardhur me transmetim të saktë, ato ajete kanë zbritur në lidhje me historinë e 

akuzimit të Uvejmir el Axhlani gruan e tij, dhe në lidhje me historinë e akuzimit të 

Hilal ibën Umejje gruan e tij. Dhe që në të dyja këto histori ka argument se ajetet 

kanë zbritur për shkak të tyre, megjithëse në historinë e dytë kjo gjë është më e 

dukshme. 

Historia e Uvejmir-it: Transmetohet nga Sehl ibën Sead se: Uvejmir shkoi tek 

Asim ibën Adij, i cili ishte zotëriu i fisit Axhlan, dhe i tha: “Si thoni për atë burrë i 

cili e gjen gruan me një burrë tjetër: a ta vrasë atë dhe pastaj ju ta vrisni atë burrë, 

apo çfarë të bëjë? Pyet të Dërguarin e Allahut për këtë gjë për mua.” Asimi shkoi 

tek Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe i tha: “O i 

Dërguari i Allahut!” Por i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të!) e urrejti gjënë për të cilën u pyet (dhe nuk iu përgjigj). Atëherë Uvejmiri e 

pyeti atë (Asimin) dhe ai i tha: “I Dërguari i Allahut nuk e pëlqeu pyetjen dhe e 

qortoi atë.” Atëherë Uvejmiri tha: “Për Allahun! Nuk kam për ta mbyllur me kaq 

deri sa të pyes të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) 

për këtë gjë.” Dhe kështu shkoi dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut! Një burrë gjen 

me gruan e tij një burrë tjetër; A ta vrasë atë dhe pastaj ju ta vrisni, apo çfarë të 

bëjë?” I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha: 

“Allahu zbriti Kuran për ty dhe shoqen tënde” dhe e urdhëroi atë që të ndahej me 

mallkim, ashtu si e ka përmendur Allahu në Librin e Tij, dhe ai u nda nga ajo me 

mallkim.” –Pastaj përmendi hadithin deri në fund.18 

Historia e Hilalit: Transmetohet nga Abdullah ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) se: “Hilal ibën Umeje akuzoi gruan e tij tek Pejgamberi (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të!), se kishte bërë imoralitet me Sherik ibën Sehma. 

Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha: “Sill provën, ose do 

të marrësh dënimin (e shpifjes) mbi shpinë.” Ai tha: “O i Dërguari i Allahut! Sikur 

ndonjëri nga ne të shohë një burrë tjetër mbi gruan e tij, a të shkojë të kërkojë 

dëshmitarë?!” Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) vazhdoi të 

thoshte: “Sill provën, ose përndryshe do të marrësh dënimin mbi shpinë.” Hilali 

tha: “Betohem në Atë, i Cili të ka dërguar ty me të vërtetën, se unë them të 

vërtetën, dhe Allahu ka për të zbritur ç’ka do t’a pastrojë shpinën time nga 

dënimi.” Atëherë zbriti Xhibrili dhe i shpalli Pejgamberit (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të!): “Dhe për ata që akuzojnë gratë e tyre, por nuk kanë 

dëshmitarë tjetër përveç vetes së tyre…” deri sa arriti te: “nëse ai (bashkëshorti i 

saj) është që flet të vërtetën.” [En Nur, 6-9]. Dhe përmendi hadithin deri në fund.19 

 
18 Muttefekun alejhi. E ka nxjerrë Buhariu 4468,4469,4959,5002,5003,6874, dhe Muslimi 1492 
19 Buhariu 4470 
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Këto hadithe dhe të ngjashme me to nuk janë kundërthënie të njëri-tjetrit, por për 

shkak të zbritjes së një apo disa ajeteve për më shumë se një shkak. Ndoshta të dy 

këto shkaqe kanë qëlluar në të njëjtën kohë dhe ajeti ka zbritur për të dyja ato, ose 

është përsëritur zbritja e ajetit kur ngjarja është përsëritur, dhe kjo nuk ndalon që ai 

ajet të ekzistojë tek Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) më 

parë, pasi që zbritja herën e parë përmban ngjarjen e parë bashkë me njoftimin e 

Pejgamberit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) për përmbajtjen e ajetit 

në gjykimin e përgjithshëm të tij për t’a zbatuar atë edhe në ngjarje të ngjashme e 

të njëjta me të, ndërsa zbritja e dytë bëhet për t’u ditur se ngjarja e re është për 

qëllim me atë ajet në mënyrë të prerë dhe të sigurtë, pasi që çdo ajet që zbret për 

një shkak të caktuar, ai shkak është patjetër për qëllim me atë ajet në mënyrë të 

prerë. Ndryshe nga ato që janë nën vendimin e gjykatësit dhe përpjekjes së tij për 

njohjen e të vërtetës, i cili kur e vendos një ajet në lidhje me një ngjarje apo 

ndodhi, ai e bën atë sipas mendimit që anon më shumë dhe jo në mënyrë të prerë. 

Kjo është një dobi me vlerë në forma të tilla prej shkaqeve të zbritjes së Kuranit. 

 

4. Tema e katërt: Vendimtare është domethënia e përgjithshme e tekstit 

dhe jo shkaku i veçantë i zbritjes së tij 

Ajetet që zbresin për një shkak të veçantë; a kufizohet gjykimi i tyre vetëm në 

shkakun për të cilin janë zbritur?  

Ne vëmë re që shprehjet e ajeteve të zbritura për shkaqe të caktuara, të kenë ardhur 

me shprehje të përgjithshme të cilat përfshijnë atë ngjarje për të cilën ka ardhur 

hadithi se ajo ka qenë shkak për zbritjen e ajetit, si dhe përfshin gjithashtu çdo 

ngjarje që radhitet nën të përgjithshmen e asaj shprehje. 

Dhe kur neve na janë përcjellë disa prej shkaqeve të zbritjes së disa ajeteve të 

Kuranit, përcjellësit e tyre nuk kanë pasur për qëllim që me fjalën e tyre për 

shembull “ky ajet ka zbritur për filanin”, se gjykimi i atij ajeti nuk kalon tek të 

tjerët. 

Kufizimi i shprehjes së përgjithshme në shkakun e veçantë është anulim i 

domethënies së të përgjithshmes dhe dobisë së saj. Sikur Allahu të kishte për 

qëllim veçimin e gjykimit të atij ajeti vetëm për atë ngjarje për të cilin ai u zbrit, 

nuk do ta zbriste atë me shprehje të përgjithshme e përgjithësuese. Por kjo do të 

thotë se me këtë tekst është dashur që ai të jetë ligj i përgjithshëm i cili zbatohet në 

të gjitha ngjarjet e ngjashme dhe të njëjta me atë ngjarje për të cilën ai ka zbritur. 

Prandaj këtu vjen rregulli: “Vendimtare është domethënia e përgjithshme e tekstit 

dhe jo shkaku i veçantë i zbritjes së tij” 

Po marrim një shembull për këtë:  

Transmetohet nga Abdullah ibën Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se: “Një 

burrë puthi një grua dhe pastaj shkoi tek Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut 
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qofshin mbi të!) e ia përmendi këtë gjë.” Thotë (Ibën Mesudi): “Pastaj u zbrit ajeti: 

“Kryeni faljen në dy skajet e ditës dhe në orët e para të natës. Me të vërtetë që 

veprat e mira i largojnë veprat e këqia. Ky është përkujtim (e këshillë) për ata që 

përkujtojnë.” [Hud, 114]. Thotë: Atëherë ai burri tha: “A për mua është ky ajet, o i 

Dërguari i Allahut?” Ai (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha: “Për të 

gjithë ata që e bëjnë atë prej ymetit tim.” 

Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet: “Një burrë prej të pranishmëve tha: “O 

Lajmëtar i Allahut! A është ky veçanërisht për të?” Ai (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të!) tha: “Jo, por për mbarë njerëzimin.”20 

 

5. Tema e pestë: Dobitë e njohjes së shkaqeve të zbritjes së Kuranit 

Njohja e shkaqeve të zbritjes së Kuranit është nga gjërat për të cilat ka nevojë 

medituesi në Fjalën e Allahut të Madhëruar dhe njohja e tyre ka dobi të mëdha, 

prej të cilave përmendim: 

- Perceptimi i urtësive të vendosjes së ligjeve dhe njohja e synimeve të sheriatit, 

dhe se si ligjet e sheriatit vinin në përputhje me aktualitetin, përkrah ngjarjes së 

ndodhur dhe vërtetuese e plotësuese e nevojave të njerëzve. 

Shkaqet e zbritjes së Kuranit të drejton në atë se Kurani nuk ka zbritur për t’u 

kërkuar bereqeti me leximin e tij, megjithëse në të gjendet bereqeti më i madh, por 

ai është zbritur që të jetë ligj për jetën, që me të, të sistemohen marrëdhëniet mes 

njerëzve: shitblerja, martesa, divorci, mosmarrëveshjet, trashëgimia, etj. Si dhe të 

sistemohen adhurimet: pastërtia, namazi, agjërimi, etj. Jo vetëm për individin, por 

për shoqërinë dhe të gjithë shtetin. 

- Njohja e domethënies që ka për qëllim ajeti. Kjo do të thotë se njohja e shkakut 

të zbritjes është bazë në komentimin e ajetit, ndaj edhe komentatorët e Kuranit 

udhëzohen me të për perceptimin e domethënieve të Kuranit. 

Vëreje këtë në hadithin e treguar nga Humejd ibën Abdurrahman ibën Auf se: 

“Mervani (ibën el Hakem) tha: “O Rafi (portari i tij)! Shko tek Ibën Abasi dhe 

thuaji: “Sikur çdonjëri prej nesh që kënaqet me atë gjë që i është dhënë dhe do që 

të lavdërohet për atë që nuk e ka bërë, do të dënohej, atëherë kemi për t’u dënuar 

që të gjithë!” Ibën Abasi tha: “Ç’keni ju me këtë ajet? Ky ajet ka zbritur për 

ithtarët e librave (çifutët dhe të krishterët).” Pastaj Ibën Abasi lexoi ajetin: “(Dhe 

përkujtoni) kur Allahu mori besë nga ata të cilëve iu dhanë Librat e Parë, për ta 

bërë të njohur e të qartë lajmin (e ardhjes së Muhammedit a.s.) dhe të mos e 

fshihnin atë…” [Al Imran, 187]. Pastaj lexoi ajetin: “Mos mendo se janë të 

shpëtuar nga ndëshkimi ata që kënaqen e gëzohen për atë që e kanë bërë dhe 

dëshirojnë të jenë të lavdëruar për atë që nuk e bënë, pra mos llogarit shpëtim për 

ta. Ata do të kenë ndëshkim të dhimbshëm.” [Al Imran, 188]. Pastaj Ibën Abasi 

 
20 Muttefekun alejhi. E ka nxjerrë Buhariu 503,4410, Muslimi 2763. Ndësa transmetimi i dytë është vetëm te 

Muslimi 
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tha: “Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) i pyeti ata (çifutët) 

për diçka dhe ata ia fshehën atij duke i treguar gjë tjetër. Pastaj dolën duke i lënë 

atij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) të kujtonte se i treguan për atë që i 

pyeti dhe u lavdëroheshin për këtë, si dhe u kënaqën me atë që bënë prej fshehjes 

së asaj për të cilën ai (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) i pyeti."21 

Ibën Abasi donte të thoshte se ky ajet me të Mervani u argumentua për atë që tha 

ishte i lidhur me ajetin para tij: “(Dhe përkujtoni) kur Allahu mori besë nga ata të 

cilëve iu dhanë Librat e Parë, për ta bërë të njohur e të qartë lajmin (e ardhjes së 

Muhammedit) dhe të mos e fshihnin atë, por ata e hodhën atë tej pas shpine dhe 

bënë tregti me të për një fitim të mjerë! Dhe vërtet më e keqja është ajo që ata 

blenë!” 

Pra, këta janë ithtarët e librit dhe shkaku i kritikimit të tyre ishte se ata ia fshehën 

të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) atë për të cilën 

ai i pyeti dhe iu përgjigjën për gjë tjetër, duke iu pëlqyer kjo që bënë dhe duke i 

dhënë përshtypjen Pejgamberit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) se 

gjoja i dhanë që donte, duke pritur gjithashtu që ai (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të!) t’i lëvdonte dhe t’i lavdëronte ata. 

Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) nuk ka pasur për qëllim që ta kufizojë 

ajetin vetëm kundër tyre, pasi që origjina është në të përgjithshmen e shprehjes dhe 

jo në shkakun e saj të veçantë, por ai i sqaroi Mervanit gabimin e tij në lidhje me 

argumentimin e domethënies së përgjithshme të ajetit pa e marrë parasysh shkakun 

e zbritjes së tij në kuptimin e atij përgjithësimi. Ajeti është i përgjithshëm për 

çdokënd që vepron si vepra e atyre çifutëve, dhe Allahu e ka përmendur ngjarjen e 

tyre me qëllim të dhënies mësim, por në këtë mësim duhet marrë parasysh shkaku i 

zbritjes së ajetit për t’u ruajtur nga vendosja e ajetit jo në vendin e vet. 

 

6. Tema e gjashtë: Obligueshmëria e të siguruarit për vërtetësinë e shkakut të 

zbritjes 

Nisur nga ajo që sqaruam më parë se njohja e shkaqeve të zbritjes së Kuranit luan 

rol të rëndësishëm në kuptimin e tij në mënyrën më të mirë dhe më të plotë, por 

duhet që së pari të kërkojmë dhe të sigurohemi për vërtetësinë e atyre shkaqeve. 

Dije se gabimi që mund të haset këtu është kur njeriu flet gjithçka që ka dëgjuar, 

dhe mjafton si gjynah për njeriun që ai të flasë gjithçka që ka dëgjuar pa e 

vërtetuar saktësinë e tyre. 

Shembull për këtë është ajo që ka treguar Jusuf ibën Malik, i cili thotë: “Mervani 

ishte princ  (emir) i Hixhazit i emëruar nga Muaviju radijAllahu anhu. Ai mbajti 

hutbe dhe thoshte se pas Muavijes duhet t’i jepej besa birit të tij, Jezidit. 

Abdurrahmani, biri i Ebu Bekrit i foli atij diçka dhe ai tha: “Merreni!” Por ai hyri 

 
21 Muttefekun alejhi. E ka nxjerrë Buhariu 4292, Muslimi 2778 
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në shtëpinë e Aishes dhe ata nuk mundën ta kapnin. Mervani tha: “Ky është ai për 

të cilin Allahu ka zbritur ajetin: “Por ai që u thotë prindërve: “Uff, të dyve ju! A 

më premtoni se do të ngrihem (ringjallem përsëri)…” [El Ahkaf, 17]. Atëherë 

Aisha nga pas murit tha: “Allahu nuk ka zbritur për shkakun tonë (familjes së Ebu 

Bekrit) gjë prej Kuranit, përveç se Allahu zbriti pafajësinë time.”22 

Kështu që ka mundësi që Mervanit t’i ketë arritur diçka e tillë nga Abdurrahman 

ibën Ebi Bekër; se ky ajet ka zbritur për shkak të tij (Abdurrahmanit), dhe 

gjithashtu ka mundësi që ta ketë thënë nga vetja e tij, por nëna e besimtarëve, 

Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e mohoi këtë gjë duke thënë: “Për ne, 

familjen e Ebu Bekrit, Allahu nuk ka zbritur asnjë qortim në Kuran”, dhe fjala e 

saj është fjala e dikujt që ka përjetuar shpalljen dhe që i di shkaqet dhe vendet e 

zbritjes së saj, ndryshe nga fjala e Mervanit, më e shumta e të cilit është se këtë gjë 

e ka dëgjuar dhe e ka thënë si e ka dëgjuar, pasi që ai nuk ka qenë prezent në 

zbritjen e shpalljes, gjë e cila i bashkohet edhe nervozizmit të tij. 

Më e madhe se kjo është marrja e atyre që thuhen në librat e tefsirit e libra të tjerë 

në lidhje me shkaqet e zbritjes pa bërë dallim mes të saktave dhe të pasaktave prej 

tyre. Madje disa prej autorëve, shkrimtarëve e këshilluesve ndodh që të përmendim 

diç prej këtyre transmetimeve dhe mbi to të ndërtojnë baza dhe të bëjnë shtjellime, 

ndërsa më pas bëhet e qartë se ai transmetim ka ardhur nga ndonjë transmetues 

gënjeshtar apo i lënë. 

Prej shembujve të përhapura në lidhje me këtë është ajo që përmendet në librat e 

tefsirit për shkakun e zbritjes së Fjalës së Allahut: “Dhe prej atyre (hipokritëve) 

janë disa që bënë marrëveshje me Allahun (duke thënë): “Nëse Ai na dhuron neve 

Begatinë e Tij, me të vërtetë që ne do të jepnim Sadaka (lëmoshën e detyruar dhe 

lëmoshë vullnetare e bamirëse në Cështjen e Allahut) dhe padyshim që do të ishim 

prej të drejtëve.” Pastaj kur Ai u dha atyre nga Begatitë e Tij, ata u bënë koprracë 

(si të ishin duarthatë dhe nuk pranuan të jepnin asnjë lloj Sadakaje) dhe kthyen 

shpinën pa dëshirë (për të dhënë gjë). Kështu që Ai i ndëshkoi ata duke u futur 

hipokrizinë në zemër deri në Ditën në të cilën ata do të takojnë Atë, sepse ata e 

thyen atë (marrëveshjen me Allahun) të cilën vetë ia kishin premtuar Atij dhe për 

atë se ata gjithnjë thurnin gënjeshtra.” [Et Teube, 75-77]. 

Thuhet se kjo ka zbritur për shkak të Thealebe ibën Hatib el Ensari, historia e të 

cilit është e trilluar. Ky Thealebe në të vërtetë është i pastër nga hipokrizia dhe ai 

është nga luftëtarët e Bedrit, dhe siç dihet se Allahu ua ka falur çdo gjë 

pjesëmarrësve në luftën e Bedrit.23 

 
22 Buhariu 4550 
23 Këtë histori tw Thealebes e kanë përmendur shumica e librave të tefsirit dhe të shkaqeve të zbritjes së Kuranit, 

dhe atë e tregojnë shpesh hatibat dhe këshilluesit, por shumë pak prej tyre kanë tërhequr vëmendjen se ajo 

histori është e pavërtetë, me gjithë se zinxhiri i transmetimit të saj është i dobët dhe teksti i saj i refuzuar e i huaj 

nga shumë pikëpamje. 
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Përmbledhje dhe Dispozita 

1. Ka prej Kuranit që ka zbritur pa ndonjë shkak dhe ka që ka zbritur për shkak të 

veçantë. 

2. Shkaku i zbritjes së një ajeti apo më shumë njihet me anë të transmetimit të 

saktë nga Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) apo nga 

sahabiu. 

3. Ajo që thotë sahabiu se është shkak për zbritjen e një ajeti merr gjykimin e 

hadithit të ngritur tek Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) 

edhe nëse Pejgamberi nuk përmendet në të. 

4. N.q.s. për zbritjen e një ajeti transmetohen më shumë se një shkak zbritjeje, 

atëherë ndiqet rregulli i mëposhtëm: 

- Nëse njëri prej dy transmetimeve është më i saktë se tjetri për nga zinxhiri i 

transmetimit, atëherë ai privilegjohet mbi tjetrin. 

- Nëse janë të barabartë në transmetim dhe nuk janë të qartë në të qenurit shkak 

për zbritjen e ajetit, atëherë ato përfshihen që të dy në gjykimin e përgjithshëm të 

ajetit. 

- Nëse njëri prej tyre është i qartë në të qenurit shkak për zbritjen e ajetit dhe tjetri 

jo, atëherë ai privilegjohet mbi të. 

- Nëse që të dy janë të qartë në të qenurit shkak për zbritjen e ajetit, atëherë ndiqet 

rruga e të bashkuarit dhe të harmonizuarit mes tyre. 

- Nëse të bashkuarit mes tyre është i pamundur, atëherë nuk ka ndalesë nga të 

thënurit se zbritja e atij ajeti është përsëritur. 

 
Kam parë se disa prej dijetarëve të respektuar bashkëkohorë e kanë tërhequr vëmendjen dhe kanë shkruar 

studime të dobishme në lidhje me këtë histori, nga më të mirat e të cilave është ajo që ka shkruar shejhu i 

nderuar Adab Mahmud el Hamesh, në librin e tij “Thealebetu ibën Hatib për të cilin kanë shpifur”. 

 

Dobësia e transmetimit të tij është si vijon: 

Atë e ka nxjerrë Ibën Ebi Asim në “El Ahadu uel Methani” 2253, Taberani në “El Kebir” 8/260, Ibën Ebi Hatim 

er Razi në “Tefsirin” e tij 10406,10408, Ibën Xheriri 10/189, Ebu Nuajm el Asbehani në “Njohja e Sahabeve” 

1375, Bejhakiu në “Delailu en Nubuve” 5/289-292, Ibën Abdulberr në “El Istiab” 2/91, etj; nga disa rrugë 

transmetimi; nga Muan ibën Riafaah; nga Ali ibën Jezid el Elhani; nga El Kasim Ebu Abdurrahman, nga Ebi 

Umame, se: “Thealbetu ibën Hatib shkoi tel Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe it ha: 

“O i Dërguari i Allahut! Lute Allahun që të më furnizojë me pasuri.” Ai (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të!) tha: “Mjerë ti, o Thealebe! Pak për të cilën e plotëson falënderimin për të është më mirë se shumë të cilën 

nuk mund ta mbash.” Pastaj disa përmendin histori të gjatë e disa të tjerë e shkurtojnë, dhe në mes tjerash në të 

thuhet se ajetet e sures Teube (të përmendura më sipër) kanë zbritur për shkak të tij. 

Them (autori): “Transmetuesi i quajtur Muan është nga Shami dhe ai nuk është i fortë në hadith, ndërsa shejhu i 

tij, Ali ibën Jezid el Elhani është transmetues hadithesh të panjohura dhe është i lënë. Ai tregon gjëra të 

çuditshme dhe kjo histori sillet rreth transmetimit të tij (nga të gjitha rrugët). Për hadithin e tij Dhehebiu thotë: 

“Hadithi i tij është tërësisht i panjohur dhe i refuzuar”. Këtë e ka thënë në librin “Texhridu esmai es sahabe” 

1/66. 
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5. Vendimtare është e përgjithshmja e shprehjes dhe jo shkaku i veçantë i thënies 

së saj. 

6. Forma e shkakut përfshihet patjetër në të përgjithshmen e ajetit, d.m.th. se 

shkaku i zbritjes së ajetit është patjetër për qëllim me zbritjen e atij ajeti, dhe nuk 

argumentimi i tij për të nuk është sipas mendimit dominues por i sigurtë. 

7. Njohja e shkaqeve të zbritjes së Kuranit është nga rregullat e Tefsirit. 
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Kapitulli i dytë 

 

Hyrje në lëndën e Tefsir-it 

 

I. Përkufizimi i Tefsir-it 

 

Gjuhëtarisht:  Fjala et-Tefsir (التفسري) rrjedh nga fjala el-fesru (الفسر) që do të 

thotë: shpjegim, qartësim, shpalosje. Nëse themi: E ka bërë tëfsir, kemi për 

qëllim qartësimin apo shpjegimin e diçkaje. 

Në Sheriat: Dijetarët e kësaj lëmie kanë përmendur shumë përkufizime të kësaj 

shkence, andaj përkufizimi të cilin do ta përmendim, mendojmë se është më 

përmbledhës dhe më i përshtatshëm për shkencën e tefsirit. 

Tefsiri, është lëmi e cila hulumton qartësimin dhe komentimin e kuptimeve 

Kur'anore, sipas asaj që Allahu e ka patur për qëllim, dhe kjo arrihet, varësisht 

prej mundësive që ka njeriu. 

Problematikë: Është e dukshme dhe e qartë, se nëpër  librat e Tefsirit ka 

tematika dhe gjëra të cilat nuk janë përmendur në përkufizim, d.t.th. se këto 

gjëra janë jashtë tëmatikës kryesore të Tefsirit?! 

Por nëpër librat e Tefsirit, ndodhë që të gjejmë gjëra të cilat nuk kanë shumë 

lidhje me tematikën kryesore të Tefsir-it, andaj disa prej dijetarëve të Tefsirit 

kanë thënë për Tefsirin e er-Razi-it: Në të ka gjithçka veç Tefsirit. 

 

 

II. Nevoja për lëminë e Tefsir-it 

 

1- Prej qëllimeve të zbritjes së Kur'anit është që ky Libër të jetë argument për 

vërtësinë e pejgamberisë së Muhamedit (sala Allahu alejhi ue selem), d.m.th. ky 

Libër është zbritur që të jetë mrekullia më e madhe, ndërsa njohja e këtij, nuk 

bëhet vetëmse nëpërmes lëmisë së Tefsir-it. 

2- Prej qëllimeve të zbritjes së Kur'nit është që ky Libër të jetë referencë e njerëzve 

në të gjitha çështjet e tyre, qofshin materiale, apo fetare. Ai është shpirt i jetës së 

tyre në këtë botë, dhe është dritë udhëzuese për ata. Mirëpo nëse njerëzit e 

pasojnë këtë Libër, vetëm atëherë mund të arrijnë lumturinë e kësaj bote dhe 

kënaqësinë e Ahiretit. E gjithë kjo, nuk mund të arrihet vetëmse me kuptimin e 

Kur'anit ashtu siç duhet, kuptim ky, i cili merret dhe nxirret prej librave të kësaj 

lëmie. 



K&S 1                                                                                                                                       2020-2021 

30 

 

3- Të gjitha lëmitë dhe shkencat tjera fetare janë të nevojshme për Tefsirin, ngase 

kjo shkencë, është sikurse zemra për pjesët tjera të trupit. 

 

III. Historiku i kësaj lëmie 

 

Allahu e ka bërë që në çdo kohë të ketë njerëz të cilët do t'i komentojnë dhe 

qartësojnë fjalët e Allahut. Kjo situatë, ka ekzistuar që në kohën e Pejgamberit 

(sala Allahu alejhi ue selem), sepse edhe sahabet, si krejt njerëzit tjerë, kishin 

nevojë që dikush t’ua tregonte kuptimin e vërtetë të ajeteve Kur'anore, mirëpo 

për dallim nga periudhat tjera të historisë së kësaj lëmie, në atë kohë, 

komentuesi dhe qartësuesi i ajeteve ishte vet Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue 

selem). Ndërsa, kur Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue selem) ulej në mes të 

shokëve të tij, ua qartësonte atyre gjërat të cilat nuk i kuptonin mirë, dhe ua 

shpjegonte çdo send ashtu siç duhet. Mirëpo në anën tjetëer, nuk qe i mangët 

entuziazmi dhe dëshira e Sahabeve që ta mësojnë komentimin e Librit të Allahut 

nga Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue selem). Ndërsa, ata që nuk kishin mundësi 

të prezentojnë në mexhlisin e Profetit (sala Allahu alejhi ue selem) çdo ditë, 

ndëroheshin me njëri- tjetrin, kështu që, njëri prezentonte një ditë, kurse tjetri 

ditën tjetër. 

Pas vdekjes së Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue selem), ishin shokët e tij 

që e morën këtë përgjegjësi mbi supet e tyre, me të vetmen arsye, që gjeneratat e 

reja ta dinë qëllimin dhe kuptimin e Librit të Allahut. 

Në kohën e Tabi'inve kishte prej atyre burrave që diturinë e tyre e kishin 

mësuar prej shokëve të Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue selem), dhe kishte 

prej tyre që jepnin Fetva dhe përgjigjeshin me urdhërin e mësuesit të tij. Kjo 

atmosferë e mirë për mësim, dhe dituria e përhapur, bëri që disa prej Tabi'inve 

të bëhen referencë në këtë lëmi.  

Thëniet dhe komentimet e Sahabeve apo të nxënësve të tyre, 

transmetoheshin gojarisht, deri në periudhën e përmbledhjes dhe shkrimit të 

këtyre thënieve. Kështuqë kjo lëmi, lëshoi më gjërësisht degët e përparimit  në 

këtë aspekt. Mirëpo nga ana tjetër, filluan ndryshime në aspekte tjera, si p.sh. në 

aspekt të tematikës rreth së cilës shkruhej një libër i Tefsirit. Kjo lloj-llojshmëri 

erdhi si rezultat, se secili dijetarë e komentonte Kur'anin nga pikpamja e tij dhe 

e lëmisë nëpër prizmat e së cilës e shikonte Librin e Allahut.  

 

Përmbledhja dhe shënimi i lëndës së tefsirit 

Fillimisht në periudhën fillestare të islamit, nuk është përmbledhur e as 

shënuar diçka tjetër përveç Kuranit fisnik, ku dhe vetë hadithet e Profetit ka 
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qenë e ndaluar të shkruhen, me të vetmen arsye, që të mos përzihen fjalët dhe 

shkrimet tjera me të. Dhe e gjithë kjo ishte me urdhër të të dërguarit (alejhi 

salatu ue selam) ku thotë: “Mos shkruani nga unë asgjë, dhe ai i cili shkruan 

nga unë diç tjetër përveç kuranit le ta fshij atë”  

Mirëpo në momentin kur u sigurua gjendja që  të mos përzihet kurani me 

hadithin e tij, Profeti (alejhi salatu ue selam), e lejoji shkrimin e hadithit, dhe si 

argument për këtë, është fjala e tij (alejhi salatu ue selam) në ditën e çlirimit të 

Mekes, duke iu përgjigjur kërkesës së Ebu Shat-it që t’ia shkruajnë hutben e tij 

me fjalët: “Shkruajeni për Ebu Shatin”  

Është e rëndësishme të përmendim se, nëse ne dëshirojmë ta hulumtojmë 

fillimin e përmbledhjes dhe shkrimit të lëndës së tefsirit, si dhe procesin e 

zhvillimit të kësaj lënde, atëherë ne patjetër duhet që të pohojmë dhe të 

pajtohemi me këta pika në vijim: 

E Para – Lënda e tefsirit është lëmi në vete dhe është e ndarë nga hadithi. 

Pra kjo lëndë nuk është nga degët e hadithit, dhe ka filluar të shkruhet shumë 

herët nga dora e Tabi’inëve, të cilët, kanë përmbledhur një pjesë të madhe të 

kësaj lënde nga Sahabët, dhe si argument për këtë, janë transmetimet nga Said 

ibn Xhubejri, Muxhahidi, Ebil Ale dhe Hasen el-Basriu. 

- Rastin nga Seid bin Xhubejri e transmeton Hafidh Ibn Haxheri, ku në 

të flitet për biografinë e Ata ibn Dinar el-Hedheli, dhe tregon se Halifja 

AbdulMelik ibn Mervuan ka kërkuar nga Said ibn Xhubejri që të shkruan nga 

tefsiri i Kuranit.  

- Rastin e Muxhahidit e transmeton Imam Dhehebiu në të cilën vetë 

Muxhahidi tregon dhe thotë: “E kam paraqitur kuranin në prezencën e Ibn 

Abasit tre herë, duke u ndaluar tek çdo ajet për ta pyetur për çka ka zbritur dhe 

si ka zbritur?”  

- Rastin e Ebul Ala-s, i cili ka qenë shoqërues i Mehran-it dhe njëri nga 

nxënësit e Ibn Abasit, dhe Ubej ibn Kab, ku Ebul Ala shkroi nga Ubej ibn Kab-i 

një kopje në lëndën e Tefsirit me zinxhir të transmetuesve, për të cilin Sujutiu 

në librin “El-Itkan” thotë:” Ky zinxhir është i vërtetë.”  

E Dyta – Nga kjo që përmendëm më parë, shohim se veprën e Halifes Omer 

ibn Abdulaziz, kur e urdhëroi zëvendësin e tij të Medines Ebu Bekr ibn Hazm 

(vitin 100 hixhri) që ta përmbledh hadithin, ai e detyroi Ebu Bekr ibn Shihab ez-

Zuhri me këtë detyrë. Dhe ky nuk është momenti i parë i përmbledhjes së lëndës 

së tefsirit, pasiqë në kohën e Omer ibn Abdulazizit tefsiri nuk ka qenë degë e 

hadithit, por ishte më herët. Kjo si shkakë se disa nga dijetarët mendonjë se kjo 

vepër llogaritet si momenti i parë i përmbledhjes së lëndës së Tefsirit. 

E Treta – Pastaj vjen periudha e Ibn Xhurejxhit i cili ka shkruar në lëndën e 

tefsirit tre pjesë të mëdha nga Ibn Abasi r.a. 
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E Katërta – Më vonë, shkenca e tefsirit bëri një hap shumë të madh derisa 

arriti afër kompletimit, duke i përfshirë gati se të gjitha ajetet e Kuranit. Dhe 

kjo, ndodhi kur el-Fera (vdiq 207 hixhri) shkroi një libër rreth domethënies së e 

Kuranit duke i radhitur sipas kohës kur janë shkruar në Kuran. Njejt sikurse 

tefsiri i Jahja ibn Selam (vdiq 200 hixhri), i cili u dha shumë rëndësi lajmeve që 

kanë ardhur në Kuran dhe përfundimit të tyre, dhe gjithashtu, i kushtoj rëndësi 

edhe anës gjuhësore. 

E Pesta – Shkenca e tefsirit vazhdoi të kompletohet deri në atë fazë, ku në të 

u përfshi çdo ajet nga Kurani madhështor, ku për së pari herë u shfaq në duart e 

një grupi dijetarësh, nga të cilët njëri ndër më të njohurit ishte Muhamed ibn 

Xherir et-Taberi-u, (vdiq 310 hixhri). Tefsiri i tij llogaritet si tefsiri më i vjetër, 

të cilin sot e kemi në duart tona. Pastaj vjen Ibn Ebi Hatim (vdiq 327), pastaj Ibn 

Merdeuvije (vdiq 410 hixhri), dhe shumë të tjerë nga dijetarët e këtij umeti. 

Duhet të cekim një vërejtje për shumicën e këtyre tefsirëve me përjashtim të  

tefsirit të ibn Xheririt. Të gjitha këto tefsire janë marrë me shënimin e asaj që 

është përcjell nga sahabët dhe tabi’inët. Ndërsa Taberiu, në tefsirin e tij, 

përmbledh më tepër nga përcjellja e sahabëve dhe tabi’inëve, pra, ka përmendur 

mendimet e ndryshme të dijetarëve, për ajete të caktuara dhe ndonjëherë, 

përmend se cila nga ato është më afër së vërtetës. Gjithashtu përmend disa 

rregulla gjuhësore dhe vendimet e dijetarëve për to. Përmendë edhe disa 

legjislacione të sheriatit dhe për këtë arsye, dobia e këtij libri është shumë e 

madhe. 

E Gjashta –Pas kësaj periudhe, rrethi i shkencës së tefsirit u zgjerua shumë 

duke e përfshirë gjithë Kuranin, dhe u shkruan shumë shkrime të veçanta në 

këtë shkencë. Sot mund të gjenden botime të shumta dhe të llojllojshme në këtë 

shkencë, mirëpo duhet mos harruar një gjë, se kësaj shkencë i rritet vlera nga vet 

fakti se merret me shpjegimin Kuranit Madhështor, të cilit nuk i afrohet e kota 

nga asnjëra anë, sepse është libri i Allahut, të Gjithëdijshmit të Urtit.   

Studiuesit dhe dijetarët kanë ardhur në përfundim se kjo shkencë ndahet në 

tre periudha: 

1. Periudha e parë: Tefsiri si degë apo kapitull i hadithit. 

- Veçohet kjo periudhë me shkrimin dhe përmendjen e lëndës së 

tefsirit, si nën degë e hadithit, ashtu siç e kanë përmendur edhe Imam Buhariu 

dhe Imam Muslimi në librat e tyre të hadithit, ku haset kapitulli me emër 

“Kapitulli i Tefsirit”.  

- Dhënia rëndësi shumë transmetuesve të transmetimeve rreth 

komentimit, se a janë nga ato që pranohet transmetimi i tyre, apo janë në 

kategorinë e dobët. 
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2. Periudha e dytë: Veçimi i tefsirit si lëndë e veçantë.  

- Kjo periudhë veçohet me atë se, në këtë periudhë për së pari herë 

shkruhet tefsiri si shkencë e veçantë dhe e ndarë nga hadithi, duke komentuar të 

gjitha ajetet e kuranit dhe duke i radhitur ato sipas radhitjes që ka Kurani i 

shenjtë. 

- Gjithashtu veçohet me përmendjen e shumtë të izrailiateve gjatë 

komentimit. 

- Me grupimin dhe mbledhjen e thënieve të paraardhësve duke i 

shqyrtuar ato dhe duke u munduar që të gjendet se cila është më afër së vërtetës.  

3. Periudha e tretë: Reduktimi i zinxhirit të transmetuesve dhe zgjerimi 

në komentimin e ajeteve. 

- Kjo periudhë veçohet me atë, se dijetarët e tefsirit, thëniet e 

pararedësve i kanë përmendur duke u mjaftuar me transmetuesin e saj, pa u 

lodhur për zinxhirin e atij transmetimi, gjë e cila ka shkaktuar përzierjen e 

transmetimeve të vërteta me ato të dobëta. 
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Referencat e tefsirit 

Shkenca e tefsirit i ka pesë referenca të radhitura njëra pas tjetrës. Nuk i 

lejohet askujt që ta prish këtë renditje (ta nxjerrë atë të më vonshmen para 

asaj të më hershmes ), përveç nëse nuk ka nga ajo paraprake, atëherë kalohet 

tek ajo referencë që vijon. Këto referencat janë: 

 

- E para: Kurani- ndodh që një temë e caktuar të përsëritet nëpër më shumë 

ajete ashtuqë, komentuesi gjen diku ajetin e përgjithshëm dhe e merr atë që 

është i veçantë, mund të ndodh që në një ajet është e pa definuar ndërsa në 

ajetin tjetër është e definuar, ashtu që e merr atë që është i definuar e kështu 

me radhë, dhe kjo quhet komentimi i kuranit me kuran. 

- E dyta: Suneti Profetik - i cili ka ardhur për ta sqaruar Kuranin duke marrë 

parasysh vetëm atë që është e saktë nga i Profeti (alejhi salatu ue selam), 

duke iu shmangur asaj që është e shpifur apo e dobët. 

- E treta: Thëniet e Sahabëve (Allahu i mëshiroftë)- Këto sepse janë ata të 

cilët e kanë përjetuar zbritjen e Kuranit dhe gjithçka që ka lidhje me të. 

- E katërta: Thëniet e Tabi’inëve – Dhe thëniet e tyre janë thesare të 

çmuara, sepse ata ishin ata të cilët u edukuan në dorën e Sahabëve dhe nga 

ata e morën Kuranin dhe Sunetin e Profetit (alejhi salatu ue selam). 

- E Pesta – Pasi komentuesi të kalon mbi katër referencat e mëparshme dhe 

përsëri nuk gjen përgjigje për atë që kërkon, atëherë kalon në përdorimin e 

aftësisë mendore, ashtu që të arrin deri tek kuptimi i ajetit siç ka dëshiruar 

Allahu. Dhe kjo lejohet vetëm nëse komentuesi i  plotëson kushtet që i kanë 

caktuar dijetarët e këtij Umeti, duke sqaruar edhe metodologjitë nëpër të 

cilat duhet të kalon komentuesi. 

 

Metodologjia e Komentuesve 

 
Në shkencën e tefsirit me termin Metodologjia e Komentuesit nënkuptojmë: 

Dituria e cila merret me rrugët që i ndjek komentuesi për të arritur deri tek 

kuptimi i ajetit dhe asaj që ka pas për qëllim Allahu, duke gjykuar për çdo 

rrugë të këtyre komentuesve a është e saktë apo gabim. Cdoherë duke pasur 

parasysh të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me komentimin dhe komentuesit 

e Kuranit. 
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Kushtet e Komentuesit: 

Tefsiri është përkthimi i asaj që ka dashur të thotë Allahu s.v.t. dhe për këtë 

arsye, nuk i lejohet të komenton nga fjala e Tij s.v.t. askush përveç atij që i 

plotëson kushtet në vijim: 

a) Islami – sepse nga jo muslimani nuk merret feja të cilën ai e mohon. 

b) Pasimi i rrugës së Selefit – Sepse ai i cili nuk ndjek këtë rrugë dhe është 

nga shpifësit në këtë fe, të tillët mundohen që t’ua ndërrojnë kuptimet 

ajeteve të Allahut. 

c) Qëllimi i shëndoshë – Komentuesi me veprën e tij të ketë për qëllim që 

të arrin kënaqësinë e Allahut az.xh. pa pasur interes të kësaj bote, qoftë 

dyfaqësi apo interes material. 

d) Ndjekja e argumenteve - fillimisht ndjek argumentet që kanë ardhur, e 

pastaj nëse nuk gjen, atëherë të kalon në përdorimin e logjikës.  

e) Përvetësimi i diturive të cilat janë kusht për një komentues të 

Kuranit, ndër to janë këto pesëmbëdhjetë njohuri. 

 

1. Njohja e Gjuhës Arabe (el-Luga). 

Nëpërmjet gjuhës kuptohet qëllimi i fjalëve dhe fjalive. 

 

2. Njohja e gramatikës dhe sintaksës së gjuhës Arabe (En-Nahv). 

Këtë lëmi duhet Komentuesi ta di, sepse kuptimi mund të ndryshon në bazë 

sintaksës. 

 

3. Njohja e Morfologjisë së gjuhës Arabe (es-Sarf). 

Nëpërmjet të saj specifikohet kuptimi i fjalës.  

 

4. Njohja mbi rrënjët e emrave të gjuhës Arabe (el-Ishtikak). 

Nëpërmjet saj mësohet se çfarë përemri është për qëllim si p.sh.  El-Mesih 

rrjedh nga es-Sijaha(turizmi) apo el-Mesh (fshirja). 

 

5. Njohja mbi shkencën e cila merret me elokuencën e fjalëve (el-Belaga). 

6. Njohja mbi dituritë e Kiraeteve. 

     Nëpërmjet kësaj lëmie mësohen mënyrat dhe metodat e leximit të Kuanit. 

7. Njohja e bazave të fesë (Usul ed-Din). 

Me qëllim që komentuesi të din obligimet e tij ndaj Allahut dhe se çka i 

lejohet të beson, të shkruan dhe të flet ndaj Tij. Si dhe obligimet e tij ndaj të 

dërguarve të Allahut dhe çka i lejohet të beson, të shkruan, dhe të flet ndaj 

tyre. 
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8. Njohja e Usuli Fikhut. 

      Me këtë e njeh dhe e dallon mënyrën e argumentimit. 

9. Njohuri mbi Fikhun. 

      Nëpërmjet saj i dallon obligimin ndaj ndalesës, të pëlqyeshmen ndaj të 

urryerës etj. 

10. Njohuri mbi ajetet shfuqizuese dhe ato të shfuqizuara (en-Nasih ve el-

Mensuh). 

       Nëpërmjet këtyre dallohet ajo që ka mbetur si dispozitë nga ajo e  cila nuk 

mbështetet mbi të më asnjë dispozitë 

11. Njohja mbi shkaqet e zbritjes së ajetit (Esbab en-Nuzul). 

       Kjo mësohet sepse ka raste që ajeti nuk mund të kuptohet vetëm se 

nëpërmjet shkakut të zbritjes.  

12. Njohuri mbi hadithet që qartësojnë hadithet e përgjithshme nga ato të 

paqarta. 

13. Diturinë që është dhuratë nga ana e Allahut, të cilën dituri Allahu ia 

dhuron atij që punon sipas diturisë që ka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K&S 1                                                                                                                                       2020-2021 

37 

 

1.Et-Tefsir bil M’ethur 

 

Fjala Me’thur në gjuhën arabe i ka dy kuptime sipas dijetarit Ibn Mendhur, i cili 

këtë e përmend në librin e tij “el-Lisan” 1. Mbetja e diçka-së 2. Lajm, pra për 

lajmin të cilin e tregon tjetërkush. 

Te dijetarët me Tefsir bil Me’thur nënkuptohet: 

- Ajo që ka ardhur në Kuran si shpjegues i ajeteve tjera të kuranit, ajo që na ka 

ardhur nga i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selem) dhe shokëve të tij si 

shpjegim për të, dhe ajo që na është përcjellë nga Tabi’inët si shpjegim për të. 

(edhe pse ka polemikë mes dijetarëve për këtë të fundit). 

Vërejtje: Nuk i lejohet askujt në çfarëdo rrethanash qoftë ai, që t’i anashkalon 

këto katër (4) referenca në qoftë se dëshiron ta komenton kuranin. 

Obligohemi që t’i kthehemi së pari Kuranit për shkaqe të shumta, ku ndër ta 

janë: 

1. Autori i fjalës së tij e di më së miri atë të cilën ka pasur për qëllim ta thotë, e 

sidomos kur ai është vet Allahu az.xh. 

2. Sheriati na obligon që ta ndjekim atë që ka ardhur nga Allahu az.xh. dhe nuk 

na lejon që t’i japim përparësi askujt para Tij az.xh. 

Në momentin që komentuesi nuk gjen përgjigje në librin e Allahut az.xh. 

atëherë, kalon tek suneti i Profetit që ta kërkon aty përgjigjen që kërkon, duke 

mos shikuar në referenca tjera, dhe kjo për shkaqe si: 

1. Ekzistimi i një numri të madh të argumenteve, të cilat tregojnë se Suneti i 

Profetit është referencë e pranuar për argumentim. 

2. Koncensusi që kanë lidhur dijetarët e gjithë kohërave, se Suneti i Profetit 

është referencë e pranuar për argumentim. 

3. Vetë misioni dhe puna e Profetit (alejhi salatu ue selem), ka qenë shpjegimi 

dhe qartësimi i Kuranit. 

4. Profeti (alejhi salatu ue selem) ka qenë i mbrojtur prej gabimeve të cilat 

kanë të bëjnë me fenë. 

  Ajo që duhet të përmendet është se, në momentin kur komentuesi nuk gjen 

atë që kërkon në sunetin e Profetit (alejhi salatu ue selem), atëherë kalon në 

thëniet e Sahabëve të cilët e kanë përjetuar Shpalljen, ashtu që të gjen përgjigje 

për atë që kërkon, përshkak se ata kanë qenë afër të dërguarit (alejhi salatu ue 

selem) dhe e kanë kuptuar fenë nga fjalët, veprat, dhe pajtimet e tij ndaj ndonjë 

vepre, duke e ditur se ata, Sahabët, ishin të pajisur me kuptimin e saktë të 

gjuhës, traditës dhe domethënieve arabe. 
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Në momentin kur komentuesi nuk gjen përgjigje për atë që kërkon te thëniet 

e Sahabëve, atëherë kalon në thëniet e Tabi’inëve ashtu që të gjen përgjigje për 

të, sepse ata ishin gjenerata e cila u edukua dhe u mësua nga dora e Sahabëve, 

dhe ishte gjeneratë e lavdëruar nga ana e Profetit, (alejhi salatu ue selem), duke 

e përmendur, se në argumentimin me thëniet e Tabi’inëve ka polemikë mes 

dijetarëve të Ehli Sunetit. 

Në qoftë se komentuesi nuk gjen përgjigje në këto katër referenca atëherë kalon 

në komentimin e ajetit sipas logjikës së tij, duke i pasur parasysh rregullat dhe 

kushtet që i kanë përmendur dijetarët e kësaj shkence. 

Shkrimet dhe librat në këtë lëmi pra, “tefsir bil Me’thur” janë të veçanta duke i 

përfshirë edhe ato libra që shumicën e përmbajtjes e kanë të kësaj mënyre, nga 

ato libra më të njohur janë: 

1. “Xhami’ el-Bejan an Te’vil el-Kuran” (Përmbledhja e qartësimeve për ta 

komentuar kuranin) e dijetarit Ibn Xherir et-Taberi. 

2. “Bahr el-Ulum” (Deti i Diturive), e dijetarit Ebu Lejth, Nasr ibn Muhamed 

es-Semarkndi. 

3. “Mealim et-Tenzil” (Shenjat e të Zbriturës) e dijetarit Ebu Muhamed El-

Hasen ibn Mesud El-Begavi. 

4. “El-Muharer el-Vexhiz fi tefsir el-Kitab el-Aziz” (Redaktori i shkurtuar në 

komentimin e librit të Krenarit) Ebu Muhamed Abdulhak ibn Galib ibn 

Atijeh. 

5. “Tefsir el-Kuran el-Adhim” (Komenti i Kuranit Madhështor), Ebul Fida 

Islmail ibn Omer ibn Kethir. 

2.Tefsiri i Kuran-it me Kuran 

Përmendëm më lartë se komentimi i Kuran-it me Kuran është referenca e 

parë nga lloji i tefsirit bil Me’thur, i cili nuk lejohet të anashkalohet përderisa 

gjen në të, atë që kërkon. Është nga tefsirat më të pastër, dhe nga metodat e 

tefsirit të Kuranit me Kuran, është metoda e shpjegimit të abroguarit dhe atë që 

është abroguar. Dhe me abrogim në këtë lëmi, është për qëllim ngritja e 

dispozitës sheriatike për shkak të argumentit sheriatik të më vonshëm. 

Këtë metodë e tefsirit ku komentuesi e ka për obligim që ta sqaron ashtu që, ai i 

cili është i pa ditur të mos vjen deri në dyshimin se ka kundërshtime në kuran, 

duke menduar se ka dispozita të ndryshme për çështje të njëjta, dhe kjo me 

qëllim, që muslimani ta di se duhet të punon me abroguarin e jo me atë që është 

abroguar, e jo të kundërtën. 

 

 

 



K&S 1                                                                                                                                       2020-2021 

39 

 

3.Tefsiri me Sunnet 

Përmendëm më lartë se Suneti është referencë e dytë nga referencat e tefsirit bil 

Me’thur, ashtu që komentuesit nuk i lejohet të kalon në Sunet, vetëm në qoftë se 

nuk gjen në Kuran atë që kërkon. 

Përmendëm gjithashtu se ky lloj i komentimit mbështetet me argumente dhe 

koncensuse të dijetarëve të Ehli Sunetit. 

- Nga argumentet në Kuran janë: 

ُدوا ِف أَنْ ُفِسِهْم َحَرجاً ِمَّا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا َتْسِليماً َفال َوَربَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ  » نَ ُهْم ُُثَّ ال َيَِ ُموَك ِفيما َشَجَر بَ ي ْ  « ُُيَكِِّ

 [. 65]النساء: 
“Jo për Zotin tënd, ata nuk do të jenë besimtarë, derisa të të marrin ty si 

gjyqtar për kundërshtitë e tyre; e pastaj, to mos ndjejnë kurrfarë dyshimi ndaj 

gjykimit tënd dhe të të binden ty plotësisht." 

ُروَن  » َ لِلنَّاِس ما نُ زَِِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ  [. 44 ]النحل: «َوأَنْ زَْلنا إِلَْيَك الذِِّْكَر لِتُ َبّيِّ
“(Të Dërguarit i çuam) me prova të qarta dhe libra. Ndërsa (ty o Muhamed) të 

zbritëm Përkujtesin (Kuranin), me qëllim që t’u shpjegosh njerëzve atë që u 

është shpallur dhe që ata të mendojnë.” 

 

Nga argumentet e Sunetit janë: 

الكتاب ومثله معه، أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم هبذا القرآن، فما وجدمت فيه من حالل  )أال إىن أوتيت 
 فأحلوه، وما وجدمت فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا( 

“A nuk më ka zbritur libri dhe bashkë me të diçka e ngjashme si ai, a nuk keni 

frikë që njeriu i ngopur në kolltukun e tij të thotë: “ Kapuni për këtë Kuran dhe 

çka të gjeni aty prej hallallit pranoni si të lejuar, dhe çka të gjeni në të haram 

pranoni si të ndaluar”. Dhe me të vërtetë që atë që e ndalon i Dërguari i Allahut 

është njëjtë si ndalesa e Allahut.”  

 

I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selem) nuk e ka komentuar tërë 

Kuranin 

Dhe për këtë ka argumente nga Kurani, Suneti dhe logjika e shëndoshë. 

1. Nga Kurani: Ajetet të cilat aludojnë se atë mund ta kuptojnë dhe zbërthejnë 

edhe dijetarët, p.sh: 

ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ نْ » ُهمْ َوَلْو َردُّوُه ِإََل الرَُّسوِل َوِإَل أُوِل اْْلَْمِر ِمن ْ   «ِبطُونَُه ِمن ْ
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“Por, në qoftë se këtë lajm do t’ia përcillnin (për shqyrtim) të Dërguarit dhe 

parisë, hulumtuesit do ta merrnin vesh prej tyre (se çfarë lajmi duhet 

përhapur e çfarë jo).” 

Ebu Haamid El-Gazali ka thënë: “Allahu pohon për dijetarët konstatimin e 

dispozitave dhe vjen me anë të dëgjuarit, dhe në qoftë se i dërguari ta kishte 

shpjeguar tërë Kuranin, atëherë nuk do të kishte mbet diç për ta hulumtuar dhe 

konstatuar dijetarët?”  

 

 

2. Nga suneti: Duaja e të dërguarit (alejhi salatu ue selem) që e bëri për Ibn 

Abassin: 

 ”24اللهم فقهه ىف الدين، وعلمه التأويل“
“O Allahu i im bëre njohës të Fesë dhe mësoja Komentimin (e Kuranit).” 

Ebu Hamid El-Gazal në lidhje me këtë hadith ka thënë: “Nëse tefsiri është 

mësuar përmendësh sikurse Kurani, atëherë nuk ka kuptim që ai të veçohet me 

këtë.”25 

Nga argumentet logjike janë: 

  1. Polemika e sahabëve në tefsirin e ajeteve, dhe thëniet e shumta të tyre pra, 

sikur i dërguai i Allahut (alejhi salatu ue selem) të kishte komentuar tërë 

Kuranin, nuk do të kishte polemikë mes sahabëve. 

2. Sikur ta kishte komentuar i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selem) tërë 

Kuranin, ky komentim do të kishte arritur tek ne, ashtu siç na është transmetuar 

i tërë suneti i tij, sidomos kur bëhet fjalë për çështjet e fesë. 

 

 

- Sasia të cilën e ka komentuar i dërguari (alejhi salatu ue selem) 

nga Kurani. 

Nga ajo që na është transmetuar qoftë me shkrim apo gojarisht nga ana e 

transmetuesve, nëpër librat e sunetit dhe të tefsirit, shohim dhe konstatojmë se 

atë që ka komentuar i dërguari (alejhi salatu ue selem) në krahasim me atë që 

nuk ka komentuar prej kurani  është shumë pak, edhepse ai ka komentuar shumë 

nga kurani. Kjo është për arsye se në atë kohë nuk ka qenë nevoja për ta 

komentuar kuranin komplet, e sidomos kur e dimë se një pjesë të kuranit Allahu 

e ka ruajtur në diturinë e tij. Gjithashtu, si shkak ka qenë edhe njohja e mirë e 

gjuhës arabe nga ana e sahabëve, këtë e forcon edhe transmetimi i Ibn Xheririt i 

cili transmeton nga Ibn Abasi ku ka thënë: “Tefsiri është katër kategori: 
 

24Musnedi i Imam Ahmedit 1/335 botimi Dar el-Fikr. 
25Ihjaa Ulum ed-Diin, 1/290. 
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1. Kategoria e parë, fjalët që kuptohen pa problem nga arabët. 

2. Kategoria e dytë, komentim për të cilin nuk arsyetohet moskuptimi i tij. 

3. Kategoria e tretë, komentim të cilin e njohin dijetarët. 

4. Kategoria e katërt, komentim të cilin e di vetëm Allahu s.v.t.”26 

 

Llojet e komentimit të Kuranit me Sunet 

Llojet e komentimit me anë të sunetit janë të shumta, ndër to më të njohura janë: 

1. Sqarimi i hollësishëm i asaj që është përmendur e përgjithshme në 

kuran si: namazi, zeqati, haxhi, agjërimi, etj. Sepse në kuran, nuk është 

përmendur numri i rekateve të namazit, as nuk është përmendur koha e saktë 

e namazeve, as forma, e as gjërat që e prishin atë, ashtu edhe zekati, llojet e 

tij, shuma e obligueshme që jepet etj.  

2. Ngritja e dyshimeve. 

Si shembull për këtë është tregimi të cilin e transmeton Imam Muslimi për 

El-Mugire ibn Shu’be i cili ka thënë:” më dërgoi i dërguari (alejhi salatu ue 

selem) për në Nexhran, atje më thanë: “çka është puna e asaj që lexoni (oj 

motra e Harunit) dhe se Musa ka qenë para Isaut kaq e kaq kohë”, dhe u 

ktheva  tek i dërguari(alejhi salatu ue selem) dhe i tregova, atëherë mu 

përgjigj: “A nuk u tregova atyre se ata i emërtonin profetët dhe njerëzit e 

mirë”.” 

3. Veçimi apo përjashtimi nga ajo e përgjithshmja. 

Për këtë është shembulli, se Allahu në Kuran na ka ndaluar ngrënien e 

ngordhësirave në përgjithësi, mirëpo ka ardhur në sunetin e Profetit (alejhi 

salatu ue selem) përjashtimi i dy ngordhësirave të cilat i përmend i dërguari i 

Allahut (alejhi salatu ue selem) ku ka thënë: “  na janë lejuar dy ngordhësira: 

Peshqit dhe karkalecat , dhe na janë lejuar dy gjaqe: Mëlçitë dhe 

shpretkat.”27 

4. Sqarimi i disa dispozitave të cilat nuk përmenden në Kuran, dhe kjo 

duke u bazuar në urdhërin e Allahut ku thotë:  

  « ََناُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهواَوما آاتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوما  »

“ Çfarëdo që t’ju jep i Dërguari, merreni atë, e çfarëdo qe t’ju ndalojë, 

hiqni dorë prej saj.” (el-Hashr, 7) 

Disa shembuj të këtij lloji: 

1) Ndalesa për ta martuar një grua dhe tezen e saj, ose me atë dhe hallën 

e saj. 

2) Trashëgimia e gjyshes. 

3) Gjykimi me një dëshmitarë dhe një që betohet. 

 
26Tefsir Ibn Xherir, 1/34, Mearif. 
27Muslimi, Kitab el-Adaab, 9/38. 
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4) Zekati i Fitrit. 

5) Ndalesa për ngrënien e çdo egërsire që ka dhëmb qeni, çdo shpend që 

thonjtë e tij i përdorë për gjueti, dhe gomarin shtëpiak. 

6) Ndalesa që ta trashëgon Kafiri (jomuslimani) Muslimanin gjithashtu 

edhe vrasësi të vrarin dhe robi të lirin. 

 

5. Informimi për të panjohurën. Dhe në këtë hynë shumë çështje si: 

1. Tregimi i personave. 

2. Tregimi i grupeve dhe fiseve. 

3. Tregimi i vendeve. 

4. Tregimi i kohërave. 

5. Tregimi i punëve. 

6. Tregimi i drurëve. 

7. Tregimi i thënieve. 

8. Tregimi i rasteve të ndryshme, etj. 

 

4.Tefsiri i Sahabëve 

Thëniet dhe fjalët e sahabëve janë referencë e tretë me radhë nga referencat e 

shkencës së tefsirit bil Me’thur. Pas Kuranit dhe sunetit, fjalët e tyre kanë 

përparësi para fjalëve të çdokujt tjetër. 

Përparësitë që kanë poseduar sahabët gjatë komentimit të Kuranit janë: 

1) Fuqia e lartë e të mbajturit mend dhe e të kuptuarit. 

2) Fuqia e lartë e tyre në njohjen e gjuhës arabe dhe kuptimit të domethënieve 

të tyre. 

3) Njohuritë e tyre mbi traditat dhe natyrën e Arabëve. 

 

Atributet e tefsirit të Sahabeve. 

Tefsiri i Sahabeve ka shumë atribute ndër më të rëndësishmet janë: 

1. Zakonisht mjaftoheshin me komentimin e përgjithshëm, duke e treguar 

domethënien e ajetit në mënyrë të qartë dhe të shkurtë, duke mos u zgjeruar 

shumë, duke mos hyrë në detaje për të cilat nuk ka pasur nevojë, dhe duke 

mos përmendë gjëra të cilat kanë lidhje shumë të largët me ajetin. 

2. Largimi i tyre nga përmendja e Israiliateve, me qëllim që pasqyra e islamit 

të mbetet e pastër. 

3. Polemika e rrallë mes tyre dhe në shumicën e rasteve ka qenë polemikë 

gjuhësore, apo polemikë fjalësh, e cila polemikë ka pasur hapësirë që të 

mund të bëhet bashkimi i të dy mendimeve. 
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4. Mos komentimi i ajeteve sipas ndonjë medhhebi, sepse ndarjet dhe grupimet 

në umet kanë ndodhur pas kohës së tyre. 

5. Shumica e komentimit të tyre ka qenë me anë të ligjëratës, dhe për këtë 

arsye, nuk është shkruar nga sahabet vetëm se pak. 

6. Nuk i kanë dhënë rëndësi zinxhirit të transmetueseve, duke e marrë parasysh 

besnikërinë e tyre, dhe nëse kjo ka ndodhur , ka qenë për ta shtuar edhe më 

shumë vlerën e komentimit, e jo se kanë dyshuar në transmetuesin. 

7. Nuk është transmetuar Kurani komplet nga Sahabët, sepse nuk ka qenë 

nevoja për një gjë të tillë. 

Dispozita e argumentimit me tefsirin(komentin) e Sahabëve. 

Komenti i Sahabëve vjen në katër mënyra: 

1. Kur vjen si lajm për ndonjë ndodhi që ka ndodhur në kohën e të 

Dërguarit (alejhi salatu ue selem), si shkaqet e zbritjes së ndonjë ajeti 

apo sure, ose lajmi për ndonjë ndodhi që ka ndodhur, apo tregimi mbi 

ndonjë shembull. Si për shembull, hadithin që e transmeton Aishja r.a. 

kur flet për fjalën e Allahut:  

 ”اْْلَْبصاُر َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب اْْلَناِجَروتظنون ابهلل الظنونِإْذ جاؤُُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زاَغِت 
“Dhe kur ata ju sulmuan nga lart dhe nga poshtë, kështu që sytë tuaj u 

errësuan, zemrat ju erdhën në fyt dhe besimi juaj tek Allahu u lëkund.” 

Tha Aishja: “Kjo ndodhi në ditën e Hendekut.”28 , ky lloj llogaritet i 

ngritur deri tek i Dërguari(alejhi salatu ue selem), dhe ky lloj është i 

pranuar për argumentim. 

2. Kur lajmi vjen për gjëra të cilat nuk kanë mundësi të jenë prodhim i 

mendjes. Edhe ky lloj është i pranuar për argumentim me kusht, nëse 

jemi të bindur se lajmi nuk është marrë nga Ithtarët e librave qiellorë, 

atëherë është argument, sepse patjetër duhet të jetë dëgjuar nga i dërguari 

i Allahut (alejhi salatu ue selem).    

Si shembull për këtë është hadithi të cilin e transmeton Ibn Abasi r.a. kur 

tregon për ngjarjen e Ismailit, nënës së tij dhe babës së tij Ibrahimit 

(alejhi salatu ue selem) për ndërtimin e Qabes. Tregim ky që është shumë 

i gjatë, mirëpo në pjesën dërmuese të tij, Ibn Abasi nuk përmend se këtë 

ia ka treguar i Dërguari (alejhi salatu ue selem).29 

Për këtë lloj lajmi themi  se vlerësohet si i dëgjuar nga i Dërguari(alejhi 

salatu ue selem) përshkak se, lajme të tilla nuk mund të merren vetëm se 

nga shpallja, sepse gjërat e tilla janë Gajbijate(gjëra të fshehta). 

 
28Transmeton Buhariu(nr. 3877), Muslimi (nr. 3020). 
29Trans. Buhariu nr.3184. 
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3. Kur komenti është komentim gjuhësor, pra ashtu siç përdoret tek 

arabët. Kjo pranohet si argumentim, sepse ajo që ka thënë Ibn Abasi për 

ndonjë çështje gjuhësore, është më e fortë se sa ajo që ka thënë Khalil 

ibn Hamed, el-Fera, Ebu Ubejde, apo dikush tjetër nga dijetarët e gjuhës 

arabe. 

4. Kur Komentimi i sahabiut është rezultat i Ixhtihadit(përpjekjes) të 

tij rreth asaj çështje,  ky lloj nuk është argument i prerë sipas shumicës 

së dijetarëve, dhe ky lloj gjendet shumë nëpër tefsire. 

 

-Komentuesit prej Sahabëve 

Edhe pse ishin shumë ata të cilët bashkëjetuan dhe e takuan të Dërguarin e 

Allahut(alejhi salatu ue selem), dhe ishin prezent në zbritjen e Shpalljes, dhe i 

dinin shkaqet e zbritjes, si dhe vendin ku kanë zbritur, shohim se prej tyre 

shumë pak njihen si komentues të Kuranit. Imam es-Sujuti në librin e tij “el-

Itkan” i ka përmendur dhjetë prej sahabëve që janë njohur si komentues të 

kuranit, duke e përmendur këtë çështje si në vijim: “U bënë të njohur si 

komentues të kuranit prej sahabëve vetëm dhjetë: Katër Halifet, Abdullah ibn 

Abasi, Abdullah ibn Mesudi, Ubej ibn Ka’b, Zejd ibn Thabit, Ebu Musa el-

Eshari dhe Abdullah ibn Zubejri, mirëpo nga katër Halifet më së shumti ka 

komentuar Ali ibn Ebu Talib, kjo sepse të tjerët kanë vdekur shumë më herët se 

Ali ibn Ebu Talibi. Nuk ka pasur më të ditur se Ebu Bekri në këtë lëmi, mirëpo 

nga ai transmetohet shumë pak, ka mundësi që transmetimet e tij të mos e 

kalojnë numri dhjetë.”30 

Edhe nëse themi se vetëm këta dhjetë sahabe njiheshin si komentues, nuk mund 

të themi se  sahabët tjerë s’kanë folur rreth tefsirit, mirëpo kane folur më pak se  

dhjetë të përmendurit. Në këtë aspekt më i njohuri nga kjo kategori është Ebu 

Hurejrja pastaj Ajshja, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Amr ibnul As dhe 

Xhabir ibn Abdullah. 

Edhe në qoftë se ata dhjetë të cilët u njohën me tefsir, përsëri prej tyre katër janë 

të dalluar me komentim, ata janë: Ali ibn Ebi Talib, Abdullah ibn Mesud, Ubej 

ibn Ka’b dhe Abdullah ibn Abasi. Nëse dëshirojmë ta shohim radhitjen e këtyre 

sipas numrit të madh që kanë komentuar dhe se cili ka komentuar më shume, 

atëherë radhitja do të ishte si në vijim: Abdullah ibn Abasi, Abdullah ibn 

Mesudi, Ali ibn Ebi Talib dhe Ubej ibn Ka’b (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre). 

5.Tefsiri i Tabi’inëve 

Kur përmendet Tefsiri i Tabi’inëve, janë për qëllim dijetarët që kanë ardhur 

pas gjeneratës së sahabëve, të cilët janë marrë me komentimin e Kuranit para se 

 
30El-Itkan, 2/187. 
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të bëhej përmbledhja e shkencës së tefsirit. Gjithashtu, dhe dijetarët e më 

vonshëm janë kthyer te komenti i Tabi’inëve, në rast se nuk kanë gjetur 

përgjigje në kuran, sunet dhe në thëniet e sahabëve. Këto ishin ata të cilët jetuan 

në kohën menjëherë pas vdekjes së të dërguarit dhe takuan një numër të 

konsiderueshëm Sahabesh. Dhe kështu u mundësua që ta marrin diturinë nga 

shokët e të Dërguarit të Allahut(alejhi salatu ue selem) dhe e mësuan këtë dituri 

para duarve të tyre, duke qenë nxënës të afërt të tyre. Por jo vetëm kaq, ata u 

edukuan nga ana e tyre, dhe sic e mësuan fenë, ashtu e mësuan edhe sinqeritetin, 

besnikërinë dhe amanetin nga dora dhe goja e tyre. 

-Komentuesit prej Tabi’inëve 

Gjenerata e Tabi’inëve ka dëshmuar për një numër të madh komentuesish të 

Kuranit famëlart. Nga ata do t’i përmendim disa si: Seid ibn Xhubejr, Muxhahid 

ibn Bedr, Ikrime el-Berberi, Ata ibn Ebi Rabah, Tavus ibn Kejsan, Alkame ibn 

Kajs, Mesruk ibn Exhda’, Ubejde ibn Amr, Ubejde ibn Nudejle, el-Esued ibn 

Jezid, Ebu Abdurahman es-Sulemi, Amir esh-Sha’bi, el-Hasen el-Basri, Katade 

ibn Deameh, Eba el-Alijeh, Seid ibn el-Musejib, Zejd ibn Eslem edhe shumë të 

tjerë të cilët janë përkushtuar që ta komentojnë librin e Allahut a.v.xh. Allahu 

qoftë i kënaqur me ata. 

 

6.Vlerësimi argumentues i gjuhës dhe analogjisë me atë që është e 

përafërt 

Kjo metodë është metodë në të cilën përdoret mendimi dhe analiza, e cila 

filtrohet duke kaluar nëpër filtrime të gjuhës së Kuranit dhe bazave të sheriatit 

në kuptimin e rezulltateve të hulumtuara, dhe me këtë arrihet deri tek ai kuptim 

të cilin e ka pasur për qëllim Allahut az.xh. dhe krejt kjo kthehet në dy shtylla 

bazë : 

1. Shtylla e parë; Dituria mbi gjuhën arabe 

Dhe kjo realizohet në atë, se sa janë aftësitë në përdorimin e saktë të fjalorëve 

të gjuhës arabe, për ta kuptuar domethënien reale të asaj që hulumtohet, duke 

pasur parasysh gramatikën e gjuhës arabe dhe elokuencën. 

Dhe kjo metodë e kthimit nëpër fjalorë gjuhësore për të kuptuar domethënien e 

fjalëve dhe argumentimin e tyre, është rrugë të cilën e kanë ndjekur edhe 

dijetarët e selefit(të parëve tonë). 

Si shembull për këtë, e kemi sahabiun Abdullah ibn Abasin i cili kur nuk e 

kuptonte ndonjë fjalë e cila gjendet në Kuran i kthehej poezisë arabe. Kështu 

me një rast na tregon: 

[ حَّتِّ أاتين أعرابيِّان خيتصمان ِف بئر، فقال أحدمها: أان فطرهتا، يقول:  14(( ]اْلنعام: فاِطِر السَّماواتِ كنت ال أدري ما ))
عر أان ابتدأهتا. وكان  يء من عربيِّة القرآن ينشد الشِّ  إذا سئل عن الشِّ
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“ Nuk dija domethënien e fjalës “Fatiri Es-Semavat” Krijues i Qiejve (el-Enam, 

14) përderisa më erdhën dy beduinë të cilët po grindeshin për një burim uji, dhe 

njëri tha “Ena fatartuha” Une e kam krijuar këtë.” Gjithashtu kur e pyetnin për 

diçka gjuhësore nga kurani ai përgjigjej me poezi arabe. 

 

 

2. Shtylla e dytë; Dituria e cila është e lidhur ngushtë në kuptimin e 

Kuranit. 

Dituria mbi lëmitë bazë. Mbi dituritë e shkencës së Kuranit, si p.sh. shkaqet e 

zbritjes, abroguarin dhe atë që është abroguar, dituritë mbi metodat e leximit 

dhe bazave të fesë, gjithnjë duke pasur parasysh se sa të rëndësishme janë këto 

lëmi për ta kuptuar Kuranin. Sa i përket shkencës së bazave të fikut, ajo është 

koka e këtyre shkencave. Nuk i lejohet askujt i cili nuk e njeh mirë këtë 

shkencë, të merret me tefsirin e kuranit, nëpërmjet tij njihen shkallët e 

dispozitave të sheriatit dhe rrugët që të shpien deri tek kuptimi i tij. 

 

7.Tefsiri me logjikë 

Tefsiri me logjikë është degëz e tefsirit bil me’thur, mirëpo dijetarët e kanë 

veçuar ashtu siç ka thënë ibn Kajimi (Allahu e mëshiroftë)” Atë që e ndjen 

zemra pas një meditimi dhe analize, për ta qëlluar apo kërkuar të vërtetën, 

edhe nëse vinë në kundërshtim shenjat. Prandaj nuk thuhet për dikë që thotë, 

se e ka ndjerë diçka me zemër, në qoftë njohuria deri tek ajo arrihet me anët 

të shqisave, se është mendim i tij. Gjithashtu nuk thuhet për diçka që është 

shumë e logjikshme te njerëzit në përgjithësi e cila përputhet me shenjat dhe 

shqisat, se është mendim personal edhe nëse kërkon mund dhe përpjekje, si 

p.sh. llogaritjet e thella matematikore.”31 

 

Domethënia e tefsirit me logjikë: 

Tefsiri me logjikë do të thotë: Sqarimi i kuptimeve të ajeteve Kuranore, pa u 

mbështetur në tefsirin bil Me’thur, qoftë Kuran, Sunet, thënieve të Sahabëve 

apo thënieve të Tabi’inëve. 

Tefsiri me logjikë është dy lloje: 

1. Tefsiri me logjikë që është i pranuar dhe lavdëruar. Është ai tefsir në të 

cilin komentuesi e përdor logjikën e tij për të arritur deri tek domethënia që 

e ka pasur për qëllim Allahu az.xh. , duke përdorur fuqitë  njerëzore dhe 

 
31“I’lam El-Muki’in, 1/66   إعالم الموقعين  
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duke u ndihmuar me të gjitha njohuritë të cilat i ka obligim t’i posedon një 

Mufesir-Komentatorë. 

2. Tefsiri me logjikë që është i papranuar dhe i poshtëruar. Është tefsiri në të 

cilin, komentatori nuk i përfill kushtet e përmendura dhe nuk posedon 

njohuri të cilat janë të obligueshme për të. 

 

8.Tefsiri sipas Fikhut 

 Disa nga dijetarët qëllimin e tyre në komentimin e Kuranit e kanë 

koncentruar në komentim sipas fikhut. 

Qëllimi me tefsir sipas fikhut  është marrja vetëm me ajetet në të cilat ka 

dispozita (me “Ajat El-Ahkam”) duke nxjerrë rregulla dhe baza të fikhut nga 

ato, duke shpjeguar edhe dispozitat e Allahut az.xh., të cilat ua ka bërë 

obligim robërve të tij t’i ndjekin ato, në çdo kohë dhe në çdo vend, ashtu që 

t’iu garantohet lumturia në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër. 

 Tefsiri sipas fikhut filloi të shfaqet herët, që në kohën e  Profeti (alejhi 

salatu ue selem), siç është rasti që e shpjegoi konopin e bardhë dhe të zi, ku 

tha, se ato janë për qëllim agimi i mëngjesit dhe errësira e natës. Kjo ndodhi 

kur Adij ibn Hatim ku këtë ajet nuk e kishte kuptuar dhe kështu kishte marrë 

dy konopë, një të bardhë dhe një të zi. Mirëpo pas vdekjes së Profetit (alejhi 

salatu ue selem) Sahabët hasën në shumë çështje të cilat nuk kishin ndodhur 

më herët dhe kështu u koncentronin aftësitë e tyre që të gjenin diçka në 

Kuran dhe në qoftë se gjenin, atëherë atë e zbrisin në ndodhinë, nëse nuk 

gjenin diçka në kuran kalonin në sunetin e Profetit që të gjenin aty diçka, e 

nëse edhe aty nuk gjenin asgjë, i ktheheshin logjikës së tyre dhe bënin 

Ixhtihad që të gjenin dispozitën e përshtatshme për ndodhinë. 

Dhe kështu vazhdoi kjo çështje edhe në kohën e Tabi’inëve deri në kohën e 

katër imamëve të Medhhebeve të njohura, edhe më tej pas tyre ka vazhduar 

deri në kohën e sodit.  

 

 

9. Tefsiri stilistik (بالغة) 

Nga drejtimet e Komentuesve të Kuranit, ishte edhe komentimi i kuranit 

sipas elokuencës, kështu që t’u tregojnë njerëzve mrekullitë e kuranit, sepse 

ka qenë e ditur se arabët kanë bërë gara në aspektin e elokuencës së gjuhës 

arabe mes vete dhe kështu kishin formuar një Mbretëri pa mbret. Në këtë 

lëmi të gjuhës, kur poetëve iu erdhi kurani, ata e gjetën atë mbret të cilin nuk 

e kishin, dhe filluan të ecnin drejt rregullave të tij, dhe për një kohë të 
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shkurtër, kurani i mbizotërojë zemrat dhe mendjet e tyre, dhe kjo gjuhë e 

lartë e kuranit, i bëri ata që të bien në ruku dhe elokuenca që gjendet në të i 

bëri që të bien në sexhde. 

Ka edhe tefsira të tjerë si: tefsir filozofik, tefsir tematik etj.  
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Rregullat e tefsirit 

 

Në këtë pjesë do të përmendim disa rregulla që i duhen Mufesirit apo 

Mudebirit32 për të qenë i kujdesshëm ndaj tyre. Ato janë disa baza dhe 

rregulla të përgjithshme, të cilat do t’i ndihmojnë atij që të mediton dhe ta 

kupton kuranin saktësisht, si p.sh. ato cilësi dhe njohuri që i kemi përmendur 

më herët që duhet t’i posedon Mufesiri si: shkaqet e zbritjes, abroguesin dhe 

të abroguarin, etj. 

Ndërsa këtu do t’i tregojmë këto baza dhe rregulla në tre konkluzione apo 

hulumtime. 

 1. Përmbajtja e Kuranit. 

Në Kuran ka gjëra që i bëjnë dobi njeriut si në këtë botë ashtu edhe në 

tjetrën. Njohuritë që gjenden në të nuk kanë fund, dhe dobia (hajri)që është 

në të, nuk ka as ndërprerje e as fund. Transmetohet nga Abdullah ibn 

Mesudi r.a. se ka thënë: “ Kush kërkon dituri, le ta shfleton Kuranin, sepse 

aty gjendet dituria e të hershmëve dhe atyre të vonshmëve. 

Dhe le të dimë se krejt përmbajtja e kuranit kthehet në tre gjëra: 

1. El-Akide- Besimi, ku në të hyjnë emrat e Allahut dhe cilësitë e Tij, ajetet 

që aludojnë në këtë, besimi në ditën e fundit, gajbijatet tjera, besimi në 

profetët dhe besimi në librat qiellorë. 

2.Et-Tedhkir- Përkujtim, në të hyjnë shembujt e ndryshëm përkujtues, 

tregimet e ndryshme, premtimet e ndryshme dhe tërheqja e vërejtjeve. 

3.Esh-Sherai’, Dispozitat, urdhrat dhe ndalesat, hallalli dhe harami.  

 

2. Konkluza e dytë: Rregullat gjuhësore: 

Duhet të kemi kujdes për bazat në tefsir, mbi të cilat ndërtohet aspekti 

gjuhësorë në kuran si: 

1. Përdorimi i kuptimit të saktë të ndonjë fjale, ashtu siç ka ardhur në 

gjuhën arabe dhe ajo që është njohur nga gjuha e tyre duke i pasur parasysh 

format e ndryshme që janë në të. Shembulli i formave të ndryshme është kur 

një fjalë përdoret në kuran në më shumë vende me kuptime të ndryshme, si 

p.sh. fjalët “el-huda”, “el-iman”, “el-kufr”, “el-afv”, nga rrugët më të lehta 

që e ndihmojnë mufesirin është kthimi nëpër fjalorë të gjuhës arabe, dhe 

gjithashtu, më së miri është të kërkohet dega e ndonjë fjalie apo rrënjët e saj 

në kuran dhe kështu, bëhet tefsiri i kuranit me kuran. 

 
32Mudebir :Ai person që me vëmendje i lexon ajetet e kuranit duke medituar rreth kuptimit të tyre 
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2. Metonimia, është përdorur në fjalitë e Kuranit. Metonimia është mos 

përmendja direkt e ndonjë fjale për ndonjë arsye, dhe në Kuran përdoret me 

qëllim që të mos përdoren fjalë të pa hijshme, ashtu që përdoret me ndonjë 

fjalë me anë të së cilës arrihet qëllimi, mirëpo me një stil të lartë. Për 

shembull, në Kuran në vend të fjalës “el-xhima’”marrëdhënie seksuale 

Allahu e përdor fjalën “er-rafath” ose “el-lems” ose “el-mubashera” ose “el-

mes” që kanë kuptime të njëjta, derisa thotë Allahu në kuran: 

وُهنَّ ال ُجناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النِّساَء ما ََلْ ))[، 187]البقرة:  (( فَاْْلَن اَبِشُروُهنَّ ))  [236]البقرة:  ((ََتَسُّ
Transmetohet nga Ibn Abasi r.a. se ka thënë: “ Ed-Dukhulu, Et-Tegashij, El-

Ifdau, El-Mubashera, Er-Rafathu, El-Lemsu, këto janë El-

Xhima’(Mardhëniet intime), mirëpo Allahu turpërohet dhe është Fisnik, dhe 

sjell metonimi si të don, për çka të don” 

 

3. Kuptimi i përbashkët i një fjale. 

Si për shembull fjala القرء "el-Kur” në fjalën e Allahut:  

 [ 228َواْلُمطَلَّقاُت َيََتَبَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروٍء ]البقرة: 
Këtu fjala El-Kur e ka kuptimin e pastrimit edhe të menstruacioneve, dhe 

fjala  

 

  :El-Mulamese” në fjalën e Allahut“ ”املالمسة“

 [ 6]المائدة:   ((َأْو الَمْسُتُم النِّساءَ )) 

Këtu fjala el-Mulamese e ka kuptimin e marrëdhënieve intime dhe e ka 

kuptimin e prekjes me dorë. 

 

4.Kuptimi fjalës në bazë të kontekstit. Kërkohet që të praktikohet në tërë 

kuranin, dhe nuk lejohet që fjalët të përkthehen apo të shpjegohen ndarë nga 

teksti, me qëllim që të mos keqkuptohet fjala. 

Iz Abduselam-i ka thënë: “ Konteksti është udhëzues për sqarimin e fjalëve 

të përgjithshme, fjalëve të pa caktuara, definon atë që është jo e qartë, dhe 

krejt kjo, njihet me njohjen e traditës së gjuhës arabe. 

 

5. Ndikimi i rregullave të gramatikës dhe sintaksës. 

Gramatika dhe sintaksa, apo ajo që në arabisht quhet el-I’rab është çelësi i 

kuptimit të domethënieve të ajeteve kuranore. Dhe mufesiri pa tjetër e ka t’i 
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din këto gjëra, pra, të di cila fjalë është e shquar e cila jo, të di cila është 

kryefjala e cila kallëzuesi etj. 

 

6. Ndikimi i morfologjisë  “Es-Sarf”në kuptim. 

Dhe kjo në aspektin e shtimit apo të heqjes të ndonjë shkronje si p.sh. ( الضِّالل) 
“Ed-Dalal” Devijimi dhe (اإلضالل) “El-Idlal” të devijosh dikë, etj. 

 

7. Njohuritë mbi kuptimet e elokuencave në kuran. 

Njohuritë në kuran mbi kuptimet e elokuencave janë në formën më të bukur. 

Përmendja e fjalive në formën e tyre të vërtetë dhe në formë metaforike, në 

Kuran përmenden me një stil shumë të lartë, dhe këto në vete përmbajnë 

shumë dobi dhe janë shumë të nevojshme t’i kuptojë ai që e lexon Kuranin 

dhe mediton rreth ajeteve të tij. 

 

3. Konkluza e tretë; Rregulla tjera. 

 1. Ajo që transmetohet nga selefi në komentimin e një ajeti nga komentime 

të ndryshme të një fjale apo të një fjalie të caktuar. Kjo polemikë në 

shumicën e rasteve është kundërshtim i llojllojshmërisë, e jo i esencës së 

fjalës, si p.sh. polemika mes Mufesirave për disa fjalë si p.sh. fjala “Tuba” 

në ajetin e Allahut:  

 [ 29]الرِّعد: )) َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلاِت طُوىب ََلُْم  الَِّذيَن آ((
Disa kanë thënë rrjedh nga fjala “Et-Tajib”(e mira) pra, do të kenë një jetë të 

mirë, disa të tjerë kanë thënë rrjedh nga fjala “Ni’ma” mirësi për ta, etj. 

 2. Të gjitha ajetet e Kuranit janë valide dhe punohet me ta, përveç atyre  që 

janë vërtetuar si të abroguar, kjo d.m.th., që fillimisht nëse mendojmë që ka 

kundërshtime mes ajeteve, atëherë duhet të mundohemi që të gjejmë kuptim 

të përbashkët dhe të bëjmë bashkimin e tyre. E nëse e shohim se nuk 

mundet, atëherë duhet të kalojmë hapin tjetër duke shikuar se cili është 

abroguar dhe cili është ai që ka abroguar. 

 3. Kujdesi ndaj formave dhe mënyrave të fjalëve dhe fjalive, pra të dallohet 

e përgjithshmja ndaj asaj që është në detaje, dallimi mes urdhrit dhe 

ndalesës, etj. 

 4. Nëse gjendet një ajet që tregon për diçka që është e njohur, atëherë nuk 

ka për qëllim tregimin e asaj të njohurës, mirëpo përmendet në formë të 

vërejtjes apo të përkujtimit si p.sh. në fjalën e Allahut: 
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ُْم َميُِّتونَ ))   [30]الزِّمر:  ((ِإنََّك َميٌِّت َوِإَنَّ
“Ti do të vdesësh edhe ato do të vdesin” këtë Allahu e përmend që njeriu ta 

përkujton vdekjen, e jo për ta vërtetuar atë si ndodhi, sepse të gjithë njerëzit 

e dinë se do të vdesin një ditë. 

 5. Të vërehen tematikat e një sure, duke shikuar dhe lidhur pjesët përbërëse 

të saj, ashtu që të fitohet një temë e plotë. Disa dijetarë këtë e quajnë “El-

Munasebeh”. 

 6. Të vërehen kuptimet që japin ajetet në mbarimin e sureve dhe lidhja që 

ekziston mes saj dhe asaj që e paraprin. Si p.sh. përfundimi i ajetit me fjalën 

e Allahut:  ((  ََُّعزِيٌز َحِكيمٌ  َواّلل )) 

I cili vjen si përfundim i ajetit: (( َِّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديَ ُهما َجزاًء ِبا َكَسبا َنكااًل ِمَن اّلل ارُِق َوالسَّ   ((َوالسَّ
“Vjedhësit dhe vjedhëses preni duart e tyre, si dënim dhe shpërblim për 

atë që vepruan.” 

 7. Kujdesi për rregullat e “Vakfit” ndalimit dhe “El-Ibtida” fillimit gjatë 

recitimit, sepse në disa vende ndryshon kuptimi nëse ndalemi në mënyra të 

ndryshme. 

 8. Kujdesi mbi ajetet në aspektin e kohës dhe vendit. Ashtu që të dihet se 

ajeti në vijim kur është zbritur dhe pse ka zbritur, ashtu që të mos merret 

shabllon ngjarja dhe të futet në prezencë pa e ditur kur, ku dhe për çka ka 

zbritur. 
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Ajetet Mekkase dhe Medinase 

 

Prej çështjeve të çmuara në lëmin e Kuranit dhe prej asaj çfarë ka zbritur, 

renditja prej asaj çka ka zbritur në mekke dhe medine, dhe çfarë do ajeti që ka 

zbritur ne mekke quhet mekkij, dhe çfarë do ajeti që ka zbritur ne medine quhet 

medenij, dhe ka prej ajeteve që kanë zbritur ajete në mekke, ndërsa ato ajete janë 

medinase, po edhe anasjelltas dhe ka prej ajeteve që kanë zbritur ajete në medine 

e që janë mekkase, dhe ka prej sureve që kanë zbritur në mekke e që janë sure 

medinase, po edhe anasjelltas dhe ka prej sureve që kanë zbritur në medine e që 

janë mekkase. 

 

Metodat nëpërmjet së cilave dallohet Surja a është Mekkase apo Medinase: 

 

• Metodologjia nëpërmes dëgjimit: Zinxhiri shkon deri te transmetuesi i 

saktë nga sahabët dhe të tabiinëve, të cilët kanë qenë present me të 

ndëgjuarit e tyre duke i ndëgjuar ajetet se ku kanë zbritur dhe për kë ka 

zbritur, apo tabiinët kanë qenë që kanë ndëgjuar prej sahabëve duke ditur 

zrbitjen e ajetit apo vendin dhe kohën kur është zbritur. 

• Metodologjia duke u përpjekur me analogji: Transmetimet e veçanta 

mekkase dhe ato medinase, dhe kjo shpjegohet, se nëse me një sure 

mekkije ka ajet ku tregohet shkaku se pse është zbritur, atëherë kjo 

konsiderohet si sure medinije përshkak të asaj ngjarje apo sebepi pse ka 

zbritur, ose nëse vërtetohet ndonjë ngjarje apo ndonjë tregimi i 

pejgamberëve apo popujve të mëparshëm, dhe mu për këtë shkak gjejm si 

p.sh duke thënë çdo sure ku përmenden tregime ato janë mekkije, ndërsa 

nëse në çdo sure ku përmenden obligimet apo ekzekutimet ato janë 

medenije. 

 

Definimi i ajeteve apo sureve se a janë Mekkase apo Medinase: 

 Këtu kemi tre mendime: 

• Njohja se për cilën kohë flet: Kjo njihet nëpërmes një thënie të njohur, 

dhe me këtë definim është ndarë i gjithë Kur’ani, dhe nuk del asgjë nëse 

ka qenë hixhreti në mekke e të jetë medinase (çfarë ka zbritur pas hixhrit), 

mirëpo ky definim përfshin çdo send çfarë ka zbritur në vitin e çlirimit, 

apo në vitin e haxhit të lamtumirës; si p.sh. ajeti: “Sot përsosa për ju fenë 
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tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe” [El-

Maide: 3] 

Ky ajet përfshinë çfarë ka zbritur pas hixhrit jashta medines në një udhtim 

prej udhtimeve kur kanë marr rrugën naj betej prej betejave. 

-Dhe definimi është se Mekkase quhet çdo ajet, që ka zbritur para 

hixhretit edhe nëse kanë qenë në medine, dhe Medinase quhet, çdo ajet që 

ka zbritur pas hixhertit edhe nëse kanë qenë në mekke. 

Si p.sh ajeti i cili ka zbritur në vitin e çlirimit, ku Allahu te’ala ka thënë: 

“All-llahu ju urdhëron që t’u jepni amanetin të zotëve të tyre dhe kur të 

gjykoni…” [En-Nisa: 58] apo ajetin i cili ka zbritur në haxhin e 

lamtumirës ku Allahu te’ala ka thënë: ’ Sot përsosa për ju fenë tuaj, 

plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe’ [El-Maide: 

3] 

• Njohja se kujt i është drejtuar: Kjo definohet se Mekkase është çdo 

send që Allahu ju është drejtuar (duke ju folur, qoftë obligative apo 

ndalesë), banorëve të mekkes, ndërsa Medinase është çdo send që i është 

drejtuar banorëve të medinës. Sepse shumica e njërzve në mekke kanë 

qenë banorë të kufrit, si p.sh me ajetet ku ka folur Allahu: ‘Ja Ejuhen-

Nassu’ d.m.th. ‘O ju njerëz’. Ndërsa në Medine Allahu iu është drejtuar 

me: ‘Ja Ejuhel-Ledhine Amenu’ d.m.th. ‘O ju të cilët keni besu’, në 

këtë formë përshkak se shumica e popullit në medine kanë qenë besimtarë 

(Musliman). 

Dhe ky rregull nuk do të thotë që është çdo herë ashtu sepse ka mundësi 

Allahu ju ka folur apo drejtuar me dy thirrjet si ajo ‘O ju njerëz’. Kështu 

përmendet në [Suren El-Bekare] dhe [Suren En-Nisa’], dy suret janë 

Medinase edhe pse Allahu ju ka folur banorëve të Mekkës. 

• Njohja për vendin se ku ka zbritur ajeti apo surja: Mekkase quhet çdo 

ajet apo sure që ka zbritur në mekke, dhe Medinase quhet çdo ajet apo 

sure që ka zbritur në Medine, dhe kjo renditet në bazë të mendimit dhe 

veçimit të ndonjë pjese. Dhe ka mendim të dijetarëve duke thënë që ajete 

Mekkase quhet çdo ajet që ka zbritur pas hixhretit. 
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8- Veçorit dhe rregullat e ajeteve apo sureve Mekkase:  

      Nga Rregullat janë:  

       a) Çdo sure në të ka Sexhde 

       b) Çdo sure në të ka Fjalën ‘Kel-la كال’ (Assesi) 

       c) Çdo sure në të (kur ju drejtohet Allahu fillon) me ‘Ja Ejuhen-Nass’     (O 

ju njerëz) 

      d) Çdo sure në të ka tregimet e Pejgamberëve dhe popujve të mëhershëm. 

      e) Çdo sure në të ka tregimin e Ademit a.s dhe Iblisit. 

      f) Çdo sure në të fillon me shkronjat e shkurtra duke filluar me shkronjat si 

p.sh: Elif-Lam-Mim, Elif-Lam-Ra, Haa Miim, etj. 

 

Nga veçoritë janë: 

• Thirrja për në Teuhid dhe adhurim ndaj Allahut te’ala, dhe përmendet 

Kijameti, Xhenneti dhe Xhehennemi, dhe dialogu me politeistët. 

• Përqeshen punët e politeistëve për derdhjen e gjakut me të padrejt, dhe 

për ngërien e pasurisë së jetimit, dhe mbytjen e vajzave. 

• Fuqin e fjalëve të shkurtra mirëpo me kuptim të madhë, dhe metaforën. 

• Tregon vuajtjet e pejgamberëve dhe përgënjeshtrimet e popujve të tyre. 

 

9- Veçorit dhe rregullat e ajeteve apo sureve Medinase: 

-Prej Rregullave: 

• Qartësimi i adhurimeve dhe jurispundecës islame, gjykimet, xhihadi, 

luftrat, rregullat e familjes, rregullat e gjykatës, dhe mjetet si arrihet 

sheriati. 

• Qëndrimet me popujt e librave si (Jehudët dhe të krishterët), dhe thirrja e 

tyre në islam. 

• Zbulimi i cilësive të munafikëve (hipokritëve), dhe rreziku prej tyre. 

• Rregullat e moralit (Etikës islame), dhe të manifestuarit e këtyre në jetën 

e përditshme. 
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Rëndësia e diturisë për suret se pse janë Mekase dhe Medinase:  

• Rëndësia e kësaj është se, ajetet mekkase dhe medinase prej tyre ka ajete 

të deroguara dhe jo të deroguara, dhe do vije në kapitullin tjetër kur do 

flasim për këtë çështje të rëndësishme, shkaku i asaj se kjo na ka 

ndihmuar, dhe njëherit kjo është mirsi sepse na ka mundësuar të kuptuarit 

e renditjes së sureve. 

• Dituria mbi ajetet Mekase dhe Medinase, e nxit studijuesin në njohjen e 

historisë se si nxirren aktgjykimet, gjithashtu mëson se çfarë rëndësie ka 

sunneti i Allahut në nxjerrjen e vendimeve, duke mësuar edhe çfarë është 

bazë (esencë) dhe çfarë është degë, të mëson se si të mendosh për vetën 

tënde, pastaj të mëson edhe gjykimet, urdhëresat dhe ndalesat, dhe kjo 

njëherit ta lehtëson rrugën se si ti thërrasësh njerëzit dhe si ti nxjerrësh 

konkluzionet. 

• Duhesh të mbështetësh dhe të kërkosh ndihmë prej Allahut që ta mësosh 

këtë dituri dhe njëkohsisht edhe ta kuptosh. 

• Kjo mënyrë të nxit qëta shijosh metodën e Kur’anit, dhe të përfitosh 

metoda se si të bësh davet. 

• Të ndalurit rreth historisë së të dërguarit tonë Muhamedit alejhi selam, 

prej ajeteve të Kur’anit. 

 

• Çfarë ka zbritur në vende të veçanta apo specifike: 

• Prej ajeteve që kanë zbritur në Taif, kemi ajetin ku Allahu te’ala thotë:” 

A nuk e sheh se si Zoti yt e zgjati (andej e këndej) hijen, e sikur të kishte 

dashur do ta linte në një vend, pastaj diellin e bëmë rrëfyes të saj.” [El-

Furkan: 45] 

• Çfarë ka zbritur në Bejtul-Makdis, Allahu te’ala thotë:” E ti pra, pyeti ata 

të dërguarit që i dërguam para teje, a kemi lejuar që në vend të All-llahut 

të adhurohen zota të tjerë?” [Ez-Zuhruf: 45] 

• Çfarë ka zbritur në Hudejbije, Allahu te’ala thotë:” Kështu, Ne të 

dërguam te një popull, para të cilit kaluan shumë popuj, e që t’ju 

komunikosh atë që Ne ta shpallëm ty, sepse ata janë duke e mohuar 

Mëshiruesin (Zotin). Thuaj: “Ai (Rrahmani) është Zoti im, nuk ka zot 
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tjetër pos Atij. Vetëm Atij i jam mbështetur dhe vetëm te Ai është e 

ardhmja ime”. [Er-Ra’d: 30] 

• Çfarë ka zbritur në Xhuhfeh, Allahu te’ala thotë:” S’ka dyshim se Ai që 

ta bëri obligim Kur’anin, Ai do të kthejë ty aty kah erdhe. Thuaj: “Zoti im 

e di më mirë kush është që solli udhëzim të drejtë dhe kush është në 

humbje të sigurt”. [El-Kasas: 85] 

 

-Njohja e ajeteve se cili ajet ka zbritur i pari dhe cili i fundit: 

• Ajeti i parë i cili ka zbritur në Kur’ani Kerim është ajeti ku Allahu te’ala 

thotë:” Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë).” [El-Alek: 1] 

• Ndërsa ajeti i fundit i cili ka zbritur në Kur’ani Kerim është:” Dhe ruajuni 

një ditë kur në të ktheheni te All-llahu, dhe secilit njeri i plotësohet ajo që 

e ka fituar, dhe atyre nuk u bëhet e padrejtë.” [El-Bekare: 281] 
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Kapitulli i tretë 

 

Hyrje në Komentimin e disa sureve të Kuranit 

 

Referencë do ta kemi librin e Imam Ibn Kethirit i cili titullohet “Tefsir el-Kuran 

el-Adhim”. 

Biografia e shkurtër e Imam ibn Kethirit. 

Imam ibn Kethiri njihet si Hafidhi, Muhadithi, Historiani Ebul Fida, Ismail ibn 

Omer ibn Kethir ibn Dau’ ibn Kethir ibn Dau’ ibn Der’ el-Kureshi ed-Dimeshki 

esh-Shafi’i. 

Ka lindur në Fshatin “Mixhdel” në “Amal Basra” në Der’a të Sodit, pra në 

pjesën jugore të Damaskut, në vitin 700 Hixhri. 

Është ritur në një familje të shkolluar dhe fetare, baba i tij Omer ibn Hafs kishte 

mësuar në duart e dijetarit en-Nevavi dhe dijetarit el-Fezari, gjithashtu ishte 

Hatibi i atij vendi. Babai i tij vdiq kur Ibn Kethiri ishte vetëm tre vjeçar, dhe pas 

vdekjes së prindit, familja e tij u shpërngul në Damask duke e lënë si përgjegjës 

për familjen e tij vëllain e vet Abdulvehab, pra xhaxhain e Ibn Kethirit, për të 

cilin ibn Kethiri tregon për të se ka qenë shumë kujdestar i mirë dhe se vdekja e 

tij ka vonuar deri në vitin 750 hixhri.33 

Dijetarët nga të cilët ka marrë dituri Ibn Kethiri 

1. Ebul Abas, Ahmed Ibn Tejmijeh. (Allahu e mëshiroftë) 

2. Ebul Haxhaxh Jusuf el-Mezi. (Allahu e mëshiroftë) 

3. Ebu Abdullah, Muhamed Ibn Ahmed  edh-Dhehebi. (Allahu e mëshiroftë) 

4. Ebu Is’hak Ibrahim el-Fezari. (Allahu e mëshiroftë) 

5. Muhji ed-Din Ebu Zekerija Jahja esh-Shejbani. (Allahu e mëshiroftë)  

6. Shems ed-Din Ebu Nasr Muhamed esh-Shirazi. (Allahu e mëshiroftë)34 

Në libër janë përmendur gjithsej 30 Dijetarë nga të cilët ka marrë dituri Ibn 

Kethiri.  

Nxënësit të cilët kanë mësuar në dorën e Ibn Kethirit. 

1. Ala ed-Din ibn Huxhi esh-Shafi’i. 

2. Muhamed ibn Muhamed ibn Hadr el-Kureshi. (Allahu e mëshiroftë) 

3. Sheref ed-Din Mesud el-Entaki en-Nahvi. (Allahu e mëshiroftë) 

 
33 El-Bidaje ue En-Nihaje, 14/32. 

(Tahkik Sami ibn Muhamed es-Selame, botimi i Katërt, Dar Tayibah) 
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4. Muhamed ibn Ebi Muhamed ibnul Xhezeri, Shejh el-Kira’at (Allahu e 

mëshiroftë) 

5. Djali i tij, Muhamed ibn Ismail ibn Kethir. (Allahu e mëshiroftë) 

6. Ibn Ebi el-Iz el-Hanefi. (Allahu e mëshiroftë) 

7. Ebul Mehasin el-Husejni. (Allahu e mëshiroftë) 

Librat e Ibn Kethirit. 

        - Në shkencën e Kuranit 

1. Tefsir el-Kuran el-Adhim. 

2. Fadail el-Kuran. 

     -  Në shkencën e Sunetit: 

             1. Ehadith el-Usul. 

             2. Sherh Sahih el-Buhari. 

             3. Et-Tekmil fi el-Xherh ve et-Ta’dil ve Marifet eth-Thikat ve el-

Mexhahil. 

             4. Musned Ebi Bekr es-Sidik. 

             5. Musned Omer ibn el-Hatab. Etj.35 

      -  Në Fikh dhe Usul el-Fikh: 

              1. El-Ahkam el-Kubra. 

              2. Kitab es-Sijam. 

              3. Xhuz’un fi Salat el-Vusta. 

              4. Xhuz’un fi Fadl Jeum el-Arafah. 

              5. Mukadimat fi Usul el-Fikh. Etj. 

       - Në Shkencën e Historisë: 

              1. el-Bidajeh ue en-Nihajeh. 

              2. Xhuz Mufred fi Feth el-Konstatinijeh. 

              3. Es-Sireh en-Nebevijeh. 

              4. Tabekat esh-Shafi’ijeh. 

              5. El-Vadih en-Nefis fi Menakib Muhamed ibn Idris.(një kopje e këtij 

libri ekziston në librarinë Chester Beatty në Irlandë) 

              6. Menakib Ibn Tejmijeh. Etj. 

Gjithsej në këtë libër janë përmendur 34 libra të njohur të Imam Ibn Kethirit. 

 
35   
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Lëvdatat e disa dijetarëve për Ibn Kethirin 

Hafidh edh-Dhehebi në librin e tij ku flet për mësuesit e tij thotë:” Kam mësuar 

me Fekihun, Muftin, Muhadithin, njeri me virtyte të larta, shtyllë e fesë, Ismail 

ibn Omer ibn Kethir el-Basravi esh-Shafi’i ..., ka mësuar prej Ibn esh-Shahneti, 

Ibnul Zerdad dhe të tjerë, ishte i dalluar në lëmine e transmetuesve, teksteve, 

dhe Fikhut, ka cilësuar hadithe, ka debatuar, ka shkruar libra, ka komentuar dhe 

ka vlerësuar libra.”36 

Gjithashtu dijetari Ibn Nasir ed-Din për të ka thënë:” Shejhu, Imami, Dijetari, 

Hafidhi, Shtylla e fesë, I besuari i Muhadithinve, Kryeja e Historianëve, Dituria 

e Komentuesve.”37   

Nxënësi i tij Ibn Huxhi për të ka thënë:” Ishte njeriu që mbante mend më shumë 

se bashkëkohësit e tij kur ishte fjala për tekste dhe hadithe, dhe ishte më i dituri 

sa i përket cilësimit të transmetuesve, dinte se cili është i shëndoshë e cili i 

dobët, dhe bashkëkohësit e tij këtë ia pranonin atij. Gjithashtu kishte shumë 

njohuri në lëmine e fikhut dhe të historisë, ishte prej atyre që shumë pak 

harronte, ishte fekih i zgjuar, gjithashtu merrte pjesë edhe në lëminë e 

arabishtes, gjithashtu thurte edhe vargje poetike, dhe nuk jam takuar me të duke 

pasur në brendi shumë çështje të dyshimta, përveç se kam përfituar prej tij.”38 

Atë e lavdëruan edhe shumë dijetarë dhe nxënës të dijes, mirëpo nuk do të 

mjaftohemi me kaq. 

Hafidh Ibn Kethiri vdiq ditën e enjte me datë 26 Shaban 774 hixhri përafërsisht 

17 shkurt 1373 gregorian, në Damask, Siri. U varros në varrezat e sufive afër 

mësuesit të vet Ibn Tejmije. Ibn Nasir ed-Din ka përmendë se:” Xhenazja e tij 

ishte e dëshmuar me një numër të madh prezantuesish, dhe u varros në atë vend 

për shkak se e kishte shënuar në testamentin e tij.”39  

 

Shënime rreth librit “Tefsir el-Kuran el-Adhim” 

Hafidh Ibn Kethiri nuk ka caktuar datë të saktë se kur e ka shkruar këtë libër, as 

datën e fillimit të shënimit e as datën e përfundimit të tij. Dijetarët tregojnë se 

shpërndarja e këtij libri ka ndodhur përafërsisht në vitin 762 hixhri. Nga kopjet 

të cilat gjenden sot në duart tona nga ky libër, është kopja e Mekes dhe llogaritet 

si më e vjetra, të cilën e ka shkruar Muhamed ibn Ahmed ibn Ma’mer el-Makri 

el-Bagdadi diten e premte, më datë:10 Xhumada el-Ahireh 759 hixhri. 

Vlera dhe rëndësia e këtij libri shihet aty se nuk mund të gjendet asnjë 

librari(muslimane) qoftë ajo private apo publike, përveç se në të gjendet ky libër 

 
36 Tedhkiret el-Hafidh, 4/1508. 
37 Er-Red el-Vafir. 
38 Shedherat edh-Dheheb li ibn el-Imad, 6/232. 
39. 
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- Me çka dallohet ky libër. 

Ky libër dallohet me këto pika në vijim: 

1. Përmendjen e hadithit bashkë me zinxhirin e tij. 

2. Gjykimi i tij ndaj haditheve në shumicën e rasteve. 

3. Gjykimi ndaj asaj që e sheh se është e vërtetë, duke ndjekur argumentin. 

4. Mos mbështetja e tij në tregimet e Israiliatëve gjatë komentimit përveç në 

disa raste shumë të rralla. 

5. Komentimi i asaj që ka të bëjë me Emrat dhe Cilësitë e Allahut në 

metodën e selefëve të këtij umeti, pa mos i ndryshuar, keqkomentuar, 

mohuar, apo për ngjasuar ato me krijesat e Tij. 

6. Përmendja e haditheve të cilat kanë lidhje me ajetet që i komenton.40 

Imam es-Sujuti kur flet për biografinë Ibn Kethirit thotë:” Ka një tefsir, sikur ai 

nuk është shkruar më herët”. 

Referencat në të cilat është bazuar Ibn Kethiri gjatë shkrimit të këtij Libri 

Doktor Ismail Abdul Al në librin e tij “ Ibn Kethir ue menhexhuhu fi et-Tefsir ”, 

referencat i ka radhitur me radhitje tematike. 

E parë: Librat Qiellorë: 

 1. Kurani Fisnik 

 2. Tevrati, duke treguar se ka marrë nga të dy dhiatat. 

 3. Inxhili. 

E dytë: Nga Tefsirat dhe shkencat e Kuranit. 

a) Nga Tefsirat 

 1. Tefsir Adem ibn Ebi Ijas. (vdiq 220 apo 221 h.) 

 2. Tefsir Ebi Bekr el-Mundhir. (vdiq 318 h.) 

 3. Tefsir ibn Ebi Hatim. (vdiq 223 h.) 

 4. Tefsir el-Begawi. (vdiq 516 h.) 

 5. Tefsir ibn Tejmijeh. (vdiq 728 h.) 

 6. Tefsir el-Kurtubi. (vdiq 671 h.) 

 7. Tefsir et-Taberi. (vdiq 310 h.) Etj. 

b) Nga Shkencat e Kuranit 

  1. “El-Bejan” e Autorit Ebu Amër ed-Dani. (vdiq 444 h.) 

  2. “Et-Tibjan” e Autorit Ebu Zekerija en-Nevavi. (vdiq 677 h.) 

  3. “Fadail el-Kuran” e Autorit Ebu Ubejd el-Kasim ibn Selam. (vdiq 224 h.) 

 
40 Tefsir Kuran el Adhim, 1/ 28. 
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  4. “Meani el-Kuran” e Autorit Ibrahim ibn es-Siri ez-Zuxhaxh. (vdiq 311 h.) 

  5. “Sherh esh-Shatibijeh” e Autorit Shihab ed-Din Ebu Shameh. (vdiq 665 h.) 

 

E tretë: Librat e Sunetit dhe shkencës së hadithit dhe shpjegimet e tyre: 

 Librat e Sunetit duke e shtuar edhe Musnedin e Imam Ahmed ibn Hanbel. 

  1. “Xhami’ es-Sahih” e Autorit Muhamed ibn Ismail el-Buhari. (vdiq 256 h.) 

  2. “Sahih el-Muslim” e Autorit Ebul Husejn Muslim ibn Haxhaxh. (vdiq 261 

h.) 

  3. “Sunen Ebi Davud” e Autorit Sulejman ibn el-Esh’ath el-Ezdi es-Sixhistani. 

(vdiq 275 h.) 

  4. Sunen et-Tirmidhi” e Autorit Muhamed ibn Isa ibn Seurete et-Tirmidhi. 

(vdiq 279 h.) 

  5. “Sunen en-Nesai” e Autorit Ahmed ibn Shuajb en-Nesai. (vdiq 303 h.) 

  6. “Sunen ibn Maxheh” e Autorit Muhamed ibn Jezid ibn Maxheh el-Kazvejni. 

(vdiq 373 h.) 

  7. “Musned el Imam Ahmed ibn Hanbel” e Autorit Ahmed ibn Muhamed ibn 

Hambel esh-Shejbani. (vdiq 241 h.) 

E katërta: Librat e historisë dhe të biografive të njerëzve të njohur. 

  1. “el-Isti’ab fi Marifet el-Ashab” e Autorit Ibn Abdul Ber. 

  2. “Usd ul-Gabeh fi Marifet es-Sahabe” e Autorit Ibn el-Ethir. 

  3. “El-Bidajeh ve En-Nihajeh” e vet Autorit. 

  4. “Tarih” el-Hatib el-Bagdadi. 

  5. “Tarih el-Kebir” e Imam Buhariut.  

Këto ishin disa referenca të disa lëmive në të cilat është bazuar Ibn Kethiri, 

mirëpo ekzistojnë edhe një numër i madh i referencave që iu është kthyer autori, 

mirëpo ne nuk e shohim të nevojshme që të ceken ato. 

Autori në librin para se të fillon me komentimin e Sures el-Fatiha ai përmend 

vlerën e Kuranit dhe se si ai është mbledhur, mesele dhe çështje të ndryshme që 

kanë të bëjnë me Kuranin, rregulla të leximit të Kuranit, ajetet dhe hadithet që 

kanë ardhur për rrezikun e harresës si dhe shumë çështje tjera qoftë të besimit 

apo çështje të fikhut, por ne do të kalojmë në komentimin e sures el-Fatiha. 
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Komentimi i sures El-Fatiha 

Fillimisht do të fillojmë me emrat me të cilat e ka emërtuar Allahu dhe i 

dërguari i tij (alejhi salatu ue selam) suren el-Fatiha. Si p.sh. : 

1. El-Fatiha. Me të fillohet shkrimi i Kuranit, me të fillon leximi në Namaz. 

2. Um el-Kitab. Tek shumica e dijetarëve edhe pse Enesi, el-Hasen dhe ibn 

Sirini nuk e kanë pëlqyer që të thirret kjo sure me këtë emër, sepse këtë emër e 

ka el-Leuh el-Mahfudh. Kurse Haseni ka thënë se “el-Ajat el-Muhkemat hune 

Umul Kitab.” 

Transmeton Imam Tirmidhiu nga Ebu Hurejrja se Profeti (alejhi salatu ue 

selam) ka thënë:” Elhamdulilah, Um el-Kuran ve Um el-Kitab ve es-Seb’ el-

Methani.” 

3. Es-Seb’ el-Methani. 

4. El-Hamd. 

5. Es-Salat. Kjo nga hadithi i Ebu Hurejrës që tregon se e ka dëgjuar 

Profetin(alejhi salatu ue selam) duke treguar se Allahu ka thënë: “E kam ndarë 

namazin mes Meje dhe robit Tim në dy pjesë. Kur thotë robi: “Falënderimi 

është i Zotit të botëve”, Unë them: “Më falënderoi robi Im”. Nëse thotë: 

“Mëshiruesi, Mëshirëbërësi”, them: “Më lavdëroi robi Im”. Nëse thotë: 

“Sunduesi i Ditës së Gjykimit”, them: “Më lartësoi robi Im”. Nëse thotë: “vetëm 

Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë”, unë them: “Kjo është 

mes Meje dhe robit tim. Robit Tim i takon çfarë kërkon. Kur thotë: “Na udhëzo 

në rrugën e drejtë” Unë them: “Kjo i përket robit Tim.” 

6. Esh-Shifa. Kjo marrë nga hadithi ku Profeti thotë: “ Fatihaja është shëruese 

për çdo smundje.” 

7. Er-Rukje. Kjo për shkak të ndodhisë së Ebu Seid-it i cili e fryu njeriun e 

sëmurë me suren el-Fatiha dhe Profeti i tha:” Dhe nga e kuptove se ajo është 

Rukje?” 

8. Esas El-Kuran. 

9. El-Vakija. 

Surja el-Fatiha është Sure Mekase, kështu ka thënë Ibn Abasi, Katadja dhe Ebul 

Alije, Ebu Hurejrja, Muxhahidi, Ata ibn Jesar dhe Ez-Zuhri kanë thënë se është 

Sure Medinase. 

Gjithashtu ka mendime se ka zbritur dy herë, një herë në Meke e një herë në 

Medine. 

Disa tjerë thonë se gjysma ka zbritur në Meke dhe gjysma tjetër në Medine. 

Ajetet e Sures el-Fatiha janë Shtatë(7) pa polemikë mes dijetarëve. 
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Dijetarët kanë polemizuar rreth Besmeles (Bsimilahi er-Rahmani er-Rahim) a 

është pjesë përbërëse e Sures el-Fatiha apo fillim i çdo surje. 

Fjalët në të janë 25 fjalë dhe ajo ka 113 shkronja. 

 

-Disa hadithe ku përmendet vlera e sures El-Fatiha  

Transmeton imam Ahmedi nga Ebi Seid ibnul Muala i cili tregon dhe thotë:  

“Isha duke u falur, dhe më thirri i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) dhe 

nuk iu përgjigja derisa e përfundova namazin, e pastaj shkova e më pyeti çka të 

ndalojë që të më përgjigjesh? I thash: O i dërguar i Allahut isha duke u falur.  

Atëherë më tha a nuk ka thënë Allahu: 

“ استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكمَي أيها الذين آمنوا  ” 
“O ju që keni besuar përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ai ju 

thërret.” E pastaj tha: “do ta mësojë suren më madhështore në Kuran apo nga 

Kurani, dhe atë para se të dalësh nga Xhamia”, pastaj më mori për dore dhe kur 

bëri që te del nga Xhamia i thash: O i Dërguar i Allahut, ti më the se do të ma 

mësosh suren më madhështore nga Kurani? Tha: “Po! Elhamdu lilahi Rabil 

Alemin, Ajo është shtata që përsëritet dhe Kurani i madhërishëm i cili më është 

dhuruar.” 

Imam Maliku në librin e tij “ الموطأ” el-Muvata” përmend hadithin e 

Abdurahman ibn Jaku el-Huraki, i cili tregon se Ebu saidi nxënës i Amir ibn 

Keriz ju ka treguar se: 

“I dërguari i Allahut e thirri Ubej ibn Ka’b, i cili ishte duke u falur në xhami, 

kur e përfundoi namazin e ndoqi i dërguari i Allahut dhe tha: “Ma vendoi 

Profeti (alejhi salatu ue selam) dorën e tij mbi dorën time, në momentin kur ai 

dëshironte të largohet nga xhamia, pastaj tha: “Shpresoj që të mos dalësh nga 

xhamia përderisa ta mësosh suren e cila nuk ka zbritur në Teurat e as në Inxhil e 

as në Furkan(Kuran) sikur ajo.” Pastaj tha Ubeji: dhe fillova ta ngadalësojë 

ecjen time duke shpresuar në këtë, pastaj i thash: O i dërguar i Allahut, cila 

është ajo sure të cilën ma premtove? Tha:” Çka lexon kur e hap namazin tënd?”, 

kështu që ia lexova “Elhamdu lilahi rabil Alemin” derisa e përfundova, pastaj i 

dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) më tha: “Kjo është ajo sure, dhe është 

shtata që përsëritet dhe Kurani i madhërishëm që më është dhuruar.”41 

Transmeton Imam Muslimi nga Ibn Abasi (radijallahu anhu) se ka thënë: “ishim 

me të Dërguarin e Allahut (alejhi salatu ue selam) dhe pranë tij ishte Xhibrili, 

dhe papritmas u dëgjua një kërcitje mbi të, e ngriti Xhibrili shikimin e tij drejt 

qiellit dhe tha: Kjo është derë e cila u hap nga qielli, e cila nuk është hapur 

 
41 “el-Muvata”, 1/83. 
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asnjëherë më parë, dhe tha: Zbriti nga ajo një engjëll i cili erdhi pranë të 

dërguarit (alejhi salatu ue selam) dhe i tha: Përgëzohu me dy të ndriçuarat, të 

cilat të janë dhuruar dhe nuk u janë dhuruar asnjë profeti para teje; Surja Fatiha 

dhe fundi i sures el-Bekare, dhe nuk do të lexojë ndonjë shkronjë të tyre përveç 

se më është dhuruar.”42 

 

Komentimi i Istiadhes43 

Thotë Allahu xh.sh. 

فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم     

. يتوكلون  إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم    

  
 “Kur dëshiron të lexosh kuranin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit 

të mallkuar, sepse, në të vërtetë, djalli nuk ka kurrfarë pushteti mbi ata që 

besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre.” Dijetarët duke u bazuar në renditjen 

e këtij ajeti janë ndarë në katër mendime se kur duhet të lexohet Istiadha, para, 

në mes, apo pas përfundimit të leximit të Kuranit. 

Disa nga Kuratë44janë të mendimit se Istiadha lexohet pas përfundimit të leximit 

të Kuranit, sepse kjo shihet nga radhitja saj në ajetin e lartpërmendur, dhe kjo 

me qëllim që të largohet vesi i vetëpëlqimit pas përfundimit të adhurimit. 

Disa nga dijetarët kanë thënë se Istiadha duhet lexuar pas leximit të Fatihasë, 

disa të tjerë duke u munduar t’i bashkojnë mendimet kanë thënë se Istiadha 

lexohet edhe para edhe pas leximit të kuranit, ndërsa mendimi më i vërtetë është 

mendimi i shumicës së dijetarëve dhe ai është: 

Istiadha lexohe para fillimit të leximit të Kuranit, dhe kjo për t’i larguar cytjet e 

shejtanit, sepse Allahu në kuran thotë: 

ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل إنه مسيع عليم وإما    
“Dhe kur nga shejtani ke cytje, kërko mbrojtën e Allahut sepse Ai është që 

dëgjon gjithçka dhe i Gjithëditur.” Ndërsa Ajetit të përmendur më parë, 

القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم فإذا قرأت   
 “Kur dëshiron të lexosh kuranin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit 

të mallkuar” këto dijetarë u janë përgjigjur se për qëllim është se kur dëshiron 

të lexosh kuran atëherë kërko mbrojtjen e Allahut, njëjtë sikur në ajetin e abdesit 

ku Allahu xh.sh. thotë: 
 

42 Sahih el-Muslim, 806. 
43 Thënia: “Eudhu bilahi minesh-shejtani raxhim” 
44 Dijetarë që merren me studimin e metodologjisë së leximit të Kuranit 
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 َيأيها الذين آمنوا إذا قمتم إَل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
“O ju besimtarë kur doni ta falni namazin lani fytyrat dhe krahët e juaj...” 

edhe këtu nëse përkthehet bukfalisht do të ishte kështu, o ju që besoni kur ta 

falni namazin lani fytyrat dhe duart e juaja, mirëpo edhe te ky ajet edhe te ajeti 

tjetër për qëllim është kur të dëshironi të faleni merrni abdes dhe kur dëshironi 

të lexoni Kuran thoni istiadhan. 

Kuptimi i Istiadhas do të ishte: Kërkojë mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar 

të mos më dëmton si në fenë time ashtu edhe në çështjet e kësaj bote, dhe të mos 

më largon nga ndonjë vepër që duhet ta veproj dhe të mos më shtynë të veproj 

ndonjë vepër të ndaluar. Sepse cytjet e djallit të mallkuar nuk mund t’i ndalon 

dhe largon askush përveç Allahut të Madhërishëm. 

 

  بسم هللا الرمٰحن الرحمي

ِ َرِبه الَْعالَِميَ  ِحميِ   الَْحْمُد ّلله مْحـِن الرَّ ينِ   الرَّ ـِِلِ يَْوِم اِله ٰـَ تَِعيُ   َم َك نَس ْ َّيَّ
ِ
َك نَْعُبُد وا َّيَّ

ِ
اَط   ا َ اهِدََن الِِصه

يَن َأنَعمَت   املُس تَِقميَ  ِ اَط اَّلَّ اِلهيَ ِِصَ   عَلهَِيْم غرَِي املَغُضوِب عَلهَِيْم َواَل الضَّ

 : ِبْسِم ٱّللِِّٰ ٱلرَّْْحِٰن ٱلرَِّحيم
Dijetarët kanë polemizuar rreth Besmeles se a është pjesë e çdo sureje apo 

përdoret vetëm në fillim të çdo surje; 

 Ibn Abbasi, Ibn Omeri, Ebu Hurejrja, Ibn Zubejri dhe Aliu dhe shumica e 

Tabi’inëve si dhe Imam Ahmedi dhe Imam Shafiu kanë thënë se është ajet 

përbërës i çdo sureje përveç sures Teube, ndërsa Imam Ebu Hanifja, Imam 

Maliki si dhe pasuesit e tyre kanë thënë se nuk është ajet përbërës, as i sures 

Fatiha e as i sureve tjera, Imam Maliku në një transmetim tjetër thotë se është 

pjesë përbërëse e Fatihas e jo edhe i sureve tjera. 

Transmetohet nga ibn Abasi r.a. se I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) 

nuk e dinte ndarjen e sures derisa i zbriti    ِ45.“ِبْسِم ٱّللِِّٰ ٱلرَّْْحِٰن ٱلرَِّحيم 

 Allah – është emër nga emrat e Allahut dhe thuhet se është emri më i ”ٱللِّٰ “  

madh i Allahut xh.sh. Sepse me të Allahut i përfshihen të gjitha cilësitë që i 

takojnë madhërisë së Tij, siç ka thënë Allahu në Kuran: 

 të Allahut janë emrat e bukur, pra luteni me to”46“ ,”وهلل اْلمساء اْلسىن فادعوه هبا“ 

Gjithashtu Allahu xh.sh. në Kuran thotë: 

 ”قل ادعوا هللا أو ادعوا الرْحن أميا تدعوا فله اْلمساء اْلسىن ”
 

45 Ebu Davudi dhe El-Hakimi, me zinxhir të vërtetë. 
46 Sure El-A’raf, 180. 
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 “Thuaj: Thirrni Allahun ose thirrni të Gjithëmëshirshmin, me cilin emër që 

ta thirrni ju Atë, Ai i ka emrat më të bukur.”47 

ٱلرَِّحيمِ  ِٰن   Dy emra të nxjerrë nga fjala “Er-Rahme” që do të thotë: Mëshirë në ٱلرَّْحم

formë ekzagjeruse, nga fjalët e Ibn Xheririt kuptohet se ka një pajtim mes 

dijetarëve se emri “Er-Rahman” kuptimin e ka më të ekzagjeruar se emri “Er-

Rahim” 

Ebu Ali el-Farisi në lidhje me këtë ka thënë: “Er-Rahman” është emër i Allahut 

që në të përfshihen të gjitha llojet e mëshirës, ndërsa “Er-Rahim” është emër i 

Allahut dhe në të përfshihen vetëm besimtarët, thotë Allahu xh.sh. 

 Dhe me besimtarët ishte i mëshirshëm.”48“ ,وََكاَن اِبْلُمْؤِمِنَّي َرِحيًما 

“Er-Rahman” është emër i veçantë vetëm për Allahu xh.sh. dhe nuk lejohet të 

emërtohet diçka apo dikush me këtë emër. 

“Er-Rahim” është emër i Allahut me të cilin vetë Allahu xh.sh. e ka cilësuar 

edhe dikë tjetër, sikur në ajetin: 

 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنّي رءوف رحيم 
 “Nga gjiri juaj u erdhi një profet. Atij i vjen rëndë për mëkatet që bëni ju, por 

ai përpiqet që ju të shkoni rrugës së drejt, dhe është i butë dhe i mëshirshëm 

me besimtarët.”49 

Pra, nga kjo që përmendëm konstatojmë se ka disa emra të Allahut të cilat janë 

vetëm emra të veçantë për Allahun xh.sh. dhe disa emra tjerë, lejohet që të 

cilësohet edhe tjetërkush veç Allahut xh.sh. 

اْلعَالَِمينَ  َرِبِّ  ِه  ِللَـّ  Ibn Xeriri ka thënë: El-Hamdu-lilah d.t.th. Lavdërim, që :اْلَحْمُد 

Allahu lavdërojë veten e Tij, duke i urdhëruar robërit e Tij që ta lavdërojnë në 

këtë mënyrë, sikurse të ju thotë: “Thoni elhamdu lilah”. Gjithashtu është thënë 

se kur dikush thotë “El-Hamdu-lilah” e lavdëron Allahun me emrat dhe cilësitë 

e Tij të bukura, ndërsa kur thotë “Esh-Shukru lilah” e lavdërona Allahun për 

mirësitë që ia ka dhënë.” 

Elif-i dhe Lam-i në fjalën Elhamdu-lilah në arabisht e ka kuptimin e shquarsisë 

ashtu që përfshinë në vete të gjitha lavdërimet dhe falënderimet, pra nga kjo 

kuptojmë se të gjitha lavdërimet dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut. 

اْلعَالَِمينَ   Fjala “Er-Rab” d.t.th. Zot, pra, Sunduesi, Mbikëqyrësi, Drejtues i :َرِبِّ 

çështjeve të kësaj bote, dhe të gjitha këto i takojnë Allahut, në gjuhën arabe 

përdoret edhe për Zotriun, edhe për mbikqyrësin në aspekt pozitiv, dhe është 

vërtetë që këto që i përmendëm i takojnë Allahut xh.sh. Fjala “Er-Rab” në këtë 

 
47 Sure El-Isra, 110. 
48 Sure el-Ahzab, 43. 
49 Sure et-Teube, 128. 
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formë, pra në formën e shquar, në gjuhën arabe nuk thirret tjetërkush përveç 

Allahut xh.sh, vetëm nëse lidhet me ndonjë emër tjetër atëherë lejohet përdorimi 

i këtij emri si psh. “Rabul-Bejti” Zotëria i shtëpisë(pronari i shtëpisë) ose 

“Rabus-sejareh”, Zotëria i veturës(pronari i veturës) etj. “El-Alemin” në gjuhën 

shqipe d.t.th. Botërat dhe kjo është shumësi i fjalës “el-Alem” d.t.th. Bota pra, 

“Rabul-alemin” d.t.th. Zot i botërave, dhe el-Alem është çdo gjë që egziston 

përveç Allahut xh.sh. me përjashtim të disa krijesave, pra janë krijesat me 

llojllojshmërinë e tyre si në qiell, tokë, ujë, çdo krijesë e Allahut përveç disa 

përjashtime nga krijesat e tij, si p.sh Arshi i Allahut, Kursija e Tij si dhe disa 

krijesa tjera të cilat janë krijesa të Allahut xh.sh. por nuk janë botë në vete. 

ِحيمِ “  ْحٰمِن ٱلرَّ  Për këto dy emra folëm më herët kur ishte fjala për komentimin ”ٱلرَّ

e Besmele-së, kështu që nuk ka nevojë përsëritja e tyre. Imam Kurtubiu thotë: 

Allahu i lartësuar e ka cilësuar Veten e Tij me “Er-Rahmani Er-Rahim” pas 

fjalës së Tij “Rabul Alemin” duke dashur që pas tërheqjes së vëretjes nga fuqia 

e Tij të nxitë për mëshirën e tij, njëjtë si ka thënë Allahu në Kuran:  

ي "نَب ِّئ   بَاد  يمُ  ال غَفُورُ  أَنَا أَن ِّي ع  ح   األَل يَم"   ال عَذَابُ  ُهوَ  َعذَاب ي  أَنَّ  وَ ( 49)  الرَّ

“Lajmëroi robtë e Mi se: Unë jam Mëkatfalësi dhe Mëshiruesi, dhe se dënimi 

Im është dënim i dhembshëm” 50, pra emri Er-Rab në të përmban tërheqje 

vërejtjesh, ndërsa “Er-Rahman Er-Rahim” në vete përmban nxitje dhe shpresë-

dhënie. Gjithashtu në Sahihun e Imam Muslimit transmetohet nga Ebu Hurejrja 

se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Sikur ta di besimtari se çfarë dënimesh ka tek 

Allahu nuk do të shpresonte askush në Xhenetin e Tij, dhe sikur jobesimtari ta 

dinte se çfarë mëshire ka tek Allahu, asnjëri prej tyre nuk do t’i humbiste 

shpresa në mëshirën e Tij.” 

 

 ” الِدِّينِ   يَْومِ   َماِلكِ  ” Fjala e Allahu “Malik” që .d.t.th Pronar, është lexuar edhe si 

“Melik” që d.t.th. Mbret dhe “Meliiki” që d.t.th. gjithashtu Pronar të gjitha 

mënyrat e leximit janë të vërteta dhe të përfshira në shtatë mënyrat e leximit që 

janë përcjellur tek ne në mënyrën “Muteuatir” gjeneratë pas gjenerate. Dijetari 

Zemakhshari ka anuar ka leximi “Meliki” dhe si argument për fjalën e tij e ka 

përmendur fjalën e Allahut:  

د    ال قَهَّ ار  “ َّ    ال َواح  مَ  ۖ  لِل   ,I kujt është sundimi sot? I Allahut, të Vetmit“ ”ل َمن    ال ُمل كُ   ال يَو 

Mposhtësit”51 dhe ajetin ku thotë Allahu: “ ُلُهُ   ال َحق    َولَهُ   ال ُمل ك  Fjala e Tij është e“ ,”قَو 

vërteta dhe Atij i takon sundimi.”52  

Veçimi i Allahut në fjalën e Tij “Maliki jeum ed-Din” se është sundues i Ditës 

së Gjykimit, duke e ditur se Ai është Sundues edhe i kësaj bote, është për arsye 

se në këtë botë ka edhe pretendues tjerë përveç Allahut të cilët pretendojnë se 

 
50 Surja El-Haxhër, 49-50. 
51 Surja Gafir, 16. 
52 Surja el-Enam, 73. 
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janë sundues të kësaj bote, ndërsa në Ditën e Gjykimit kjo gjë nuk do të ndodh. 

Pra, atë ditë nuk do të guxojë asnjë krijesë të thërret dhe të pretendon se është 

sundues i diçkaje sepse çështja atë ditë është shumë serioze dhe atë ditë ka 

vetëm dy opcione, vepërmirët do të drejtohen kah parajsa, ndërsa vepërkqinjtë 

do të drejtohen kah ferri. Dhe atë ditë nuk do të flas askush përveç se me lejen e 

Allahut xh.sh. ashtu siç e përshkruan Allahu këtë ditë me fjalët: “ مَ  وحُ   يَقُومُ   يَو    الر 

نُ   َوقَالَ   َصَوابًا َمَٰ ح  نَ   لَهُ   الرَّ  Atë Ditë shpirti dhe Engjujt“ ,”َوال َمََلئ َكةُ   َصفًّا ۖ  ّلَّ   يَتَكَ لَُّمونَ   إ ّلَّ   َمن    أَذ 

do të reshtohen nëpër reshta, dhe askush nuk do të flet përveç atij që i 

Mëshirshmi do ti jep leje, dhe që thotë të vërtetën.”53 

Gjithashtu Allahu në një vend tjetër thotë: 

ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ  ۚ  يَ ْوَم ََيِْت اَل َتَكلَُّم نَ ْفٌس ِإالَّ ِبِِْذنِِه   َفِمن ْ   
“Atë Ditë nuk flet askush përveç se me lejen e Tij, dhe prej tyre do të ket të 

dëshpëruar dhe të lumtur.”54   

Transmetohet nga Ibn Abasi r.a. se në lidhje me këtë çështje ka thënë: “Dita e 

Llogarisë, është dita në të cilën krijesat do të merren në llogari, është ditë në të 

cilën do të shprehet secili sipas asaj që ka punuar, nëse ka punuar mirë do të 

shpërblehet me të mirë, e nëse ka punuar keq do të shpërblehet me të. 

Mbret dhe Sundues i vërtetë atë ditë do të jetë Allahu xh.sh. Thotë Allahu xh.sh. 

në Kuran: “ ُهَ   إ ّلَّ   ُهوَ   ال َمل كُ   ال قُد وسُ   السَََّلم
ي   َّل   إ لََٰ ُ   الَّذ   Ai është Allahu, përveç të”  “ ُهوَ   ّللاَّ

Cilit nuk ka të adhuruar tjetër, Ai është Sunduesi, i Pastërti, Paqedhënësi,...”55  

Në dy sahihet transmetohet nga Ebu Hurejrja r.a. se i Dërguari i Allahut (alejhi 

salatu ue selam) ka thënë: “Emërtim më i nënçmuar tek Allahu është kur dikush 

quhet sundues i sundimtarëve, me të vërtetë nuk ka Sundues përveç Allahut.” 

Fjala “الدين”, “Ed-Din” me të për qëllim është llogarija dhe shpërblimi, ashtu siç 

ka ardhur në Kuran në fjalën e Allahut xh.sh.: “ َّينَُهمُ   ال َحق ُ   د  مُ   ّللاَّ َمئ ذ    يَُوفِّ يه   Atë“ ,“ يَو 

Ditë Allahu përmbush premtimin e Tij, në llogaritjen e tyre të vërtetë.”56 

Gjithashtu ka ardhur edhe në fjalën e Tij kur tregon për gjendjen e mohuesve me 

fjalët: “ َينُون  A me të vërtetë do të na marrin në llogari?”57 Pra, a me të“ ,”أَإ نَّا  لََمد 

vërtetë ne do të merremi në përgjegjësi dhe llogari për veprat që veprojmë? 

Omeri ibn Hatabi r.a. në lidhje me këtë ka thënë: “Llogariteni veten para se t’iu 

llogaritin, peshoni veten para se t’iu peshojnë, dhe përgatituni për ditën e madhe 

kur paraqiten veprat para Atij të cilit nuk fshihen veprat tuaja, “ َمئ ذ     َّل   تُع َرُضونَ   يَو 

ن ُكم    َخاف يَة   فَى  م   Atë ditë do të ekspozohen (veprat), nuk do të fshihet asgjë nga“ ,”تَخ 

fshehtësitë e juaja.”58  

 
53 Surja en-Nebe, 38. 
54 Surja Hud, 105. 
55 Surja el-Hashër, 23. 
56 Surja En-Nur, 25. 
57 Surja Safat, 53. 
58 Surja el-Haka, 18. 



K&S 1                                                                                                                                       2020-2021 

70 

 

Fjala e Allahut: “ ُإِيَّاكَ   نَْعبُدُ   وإِيَّاكَ   نَْستَِعين”, “Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje 

ndihmë kërkojmë”, Fjala “el-Ibadeh” në gjuhën arabe e ka kuptimin e përçmimit 

p.sh. “Tarik Muabedun” që d.t.th. rruga e përçmuar që çdokush mund të kalon 

mbi të “Beiirun Muabedun” që d.t.th. kafshë e pëçmuar, të cilën çdo kush mund 

ta shfrytëzon. Ndërsa në Sheriat me fjalën “el-Ibadeh” ëshë përmbledhje e plotë 

e dashurisë, modestisë dhe frikës, kështu d.m.th. e kësaj del se të gjithë 

dashurinë, modestinë dhe frikën ia kushtojmë vetëm Allahut xh.sh. prandaj, disa 

nga Selefi kanë thënë se el-Fatiha është fshehtësia e Kuranit, dhe fshehtësia në 

të janë këto fjalë: “ ينُ   وإ يَّاكَ   نَع بُدُ   إ يَّاكَ  تَع  نَس  ”, “Ijjake na’budu ue Ijjake Nesteiin.” 

Pjesa e parë e kësaj fjalie është distancim nga Shirku, ndërsa pjesa e dytë është 

njësimi i Allahut në fuqitë dhe mundësitë e Tij dhe kthimi tek Allahu xh.sh.  

Kështu që nëse i analizojmë vargjet e para të kësaj sure deri te kjo fjalë, shohim 

se Allahu në pjesën e parë na flet për Madhështinë e Tij, se vetëm ai duhet 

falënderuar dhe se vetëm Ai është Sundues i vërtetë, pastaj pasiqë na bën të  

qartë këto domethënie na drejtohet duke na treguar se vetëm prej Tij duhet të 

kërkojmë ndihmë dhe se vetëm tek Ai duhet mbështetur. Pra këtu shohim 

edukatën e plotë që duhet ta posedon robi ndaj Krijuesit të tij. Prandaj për 

rëndësinë dhe vlerën shohim në hadithin që transmetohet në dy sahihat nga 

Ubadeh ibn Saamet se i Dërguari i Allahu (alejhi salatu ue selam) ka thënë: 

“Nuk ka namaz, ai i cili në të nuk e lexon Fatihat el-Kitab.” 

Fjala e Allahut: “ ََراطَ   اْلُمْستَِقيم  Udhëzona në rrugën e drejtë”pasi që robi”,”اْهِدنَا   الِصِّ

e lavdëron dhe e madhëron Krijuesin e tij, duhet që t’i drejtohet Atij me lutje për 

nevojat që i ka, sepse kjo edukatë, kur njeriu fillimisht e madhëron dhe lavdëron 

atë prej të cilit kërkon, e pastaj i drejtohet me kërkesën e tij, është shumë afër në 

plotësimin e kërkesës së tij. Udhëzimi që përmendet në këtë varg është për 

qëllim suksesi në udhëzim pra, na inspiro drejt udhëzimit, na furnizo me 

udhëzim, na jep sukses në udhëzim, ndërsa në fjalën e Allahut: “ النَّْجَدْينِ   َوَهَدْينَاهُ  ”, 

“dhe atë e udhëzuam në dy rrugët” nuk është për qëllim suksesi në udhëzim por, 

tregimi i dy rrugëve asaj të mirës dhe asaj të së keqes. Ndërsa për fjalën “Sirat 

el-Mustekim” Ruga e drejtë” Imami Ebu Xhafer ibn Xherir ka thënë: “Umeti 

Islam si dhe edhe komentatorët kanë lidhur koncensus rreth kuptimit të fjalës 

“Sirat el-Mustekim” dhe se është për qëllim rruga e drejt e qartë në të cilën nuk 

ka shtrembërime.” Dhe kështu e ka kuptimin gjuhtarisht tek të gjithë arabët. 

Muxhahidi për fjalën “Es-Sirat el-Mustekim” thotë se është për qëllim Haku, e 

vërteta dhe kjo është më përfshirëse, edhe pse ky kuptin nuk ka divergjenca me 

atë që përmendëm ma herët. 

Imam et-Taberani transmeton nga Abdullah ibn Mes’udi se ka thënë: Sirat el-

Mustekim është rruga në të cilën na ka lënë i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam). 
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Fjala e Allahut: “ َالِِّين  Në rrugën e“ ,”ِصَراطَ  الَِّذينَ  أَْنعَْمتَ  َعلَْيِهمْ  َغْيرِ  اْلَمْغُضوبِ  َعلَْيِهمْ  َولَ  الضَّ

atyre që i begatove, jo në të atyre që tërhoqën hidhërimin Tënd, e as në të atyre 

që humbën.” Për këtë ajet një pjesë e madhe e dijetarëve thonë se është 

komentim i asaj që ishte paraprake pra, kjo është d.m.th. e rrugës së drejtë, pra, 

rruga e drejt është rruga e atyre që i ka begatuar Allahu xh.sh. ndërsa të 

begatuarit nga ana e Allahut janë ata që përmenden në fjalën e Allahut ku thotë: 

َن النَِّبيَِّّي َوالصِّدِِّ  ُ َعَلْيِهم مِّ َ َوالرَُّسوَل َفأُولَِٰئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اّللَّ َهَداِء َوالصَّاِْلَِّي  َوَمن يُِطِع اّللَّ  َوَحُسَن أُولَِٰئَك َرِفيًقا   ۚ  يِقَّي َوالشُّ
“Kushdo që i bindet Allahut dhe të Dërguarit, do të jet me ata, të cilëve Allahu 

u ka dhënë shumë dhunt; me profetët, me të sinqertët, me dëshmorët dhe me të 

drejtët! Eh sa shokë të mrekullueshëm janë këta!”59  

Pra, udhëzona në rrugën e atyre të cilët i janë bindur Allahut dhe të Dërguarit, 

duke respektuar atë që ua obliguan dhe duke u terhequr nga ajo që ua ndaluan, 

pra “jo në të atyre që tërhoqën hidhërimin Tënd, e as në të atyre që humbën.” 

Këto ishin ata të cilët ishin qëllim keq, e dinin të vërtetën por përsëri u larguan 

nga ajo, dhe as në të atyre që humbën diturin dhe kështu janë zhytur në humnerë 

duke mos e njohur të vërtetën. Dijetarët për ata të cilët e njohin të vërtetën dhe 

ia kthejn shpinën thonë se janë për qëllim Hebrejntë, ndërsa për të humburit të 

cilët nuk dinë ta dallojnë të vërtetën janë për qëllim të krishterët. Për këtë 

komentim se në këtë ajet të fundit janë për qëllim hebrejntë dhe të krishterët, 

Ibn Ebu Hatim thotë: “Nuk di se në mes të komentuësve për këtë komtim ka 

mosmarreveshje.” 

Si përforcues të këtij komenti ka shumë ajete ndër to është edhe fjala e Allahut: 

نَكٍر   ۚ  لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َبِِن ِإْسرَائِيَل َعَلٰى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ   ِلَك ِبَا َعَصوا وََّكانُوا يَ ْعَتُدوَن , َكانُوا اَل يَ تَ َناَهْوَن َعن مُّ ذَٰ
 لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ  ۚ  فَ َعُلوُه  

“Ata izraelitë që ishin mohues, u mallkuan e gjuhën e Dautit dhe Isait, të birit të 

Merjemes, për shkak se kundërshtonin, shkelnin çdo kufi dhe nuk e ndalonin 

njëri-tjetrin të bënin vepra të këqija. Eh sa të shëmtuara ishin veprat që bënin 

ata.”60  

Është e pëlqyer për atë që e lexon suren el-Fatiha pasi që e përfundon atë të 

thotë Amin, e cila fjalë e ka kuptimin “Prano, prgjigju” kjo duke u argumentuar 

me hadithin që transmeton Ebu Hurejrja r.a. se kur i Dërguari i Allahut (alejhi 

salatu ue selam) lexonte: “Gajril Magdubi alejhim ue le-Daalliin” thonte Amin 

duke e zgjatur zërin e tij gjatë shqiptimit të saj. 

Gjithashtu transmetohet nga Ebu Hurejrja r.a. se i Dërguari (alejhi salatu ue 

selam) ka thënë: Kur Imami të thotë Amin thoni edhe ju, sepse atij që i 

 
59 Surja en-Nisa, 69. 
60 Surja el-Maide, 78-79. 
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përputhet Amini me Aminin e Ëngjujve, atij Allahu ia fal gjynahet e më 

parshme.” 

 

Tefsiri i Ajetul Kursij 255 të sures el-Bekare 

 

َماَواِت َوَما ِف   ُ الَ إِلَ َه ِإالَّ ُهَو اْلَْيُّ اْلَقيُّوُم الَ ََتُْخُذُه ِسَنٌة َوالَ نَ ْوٌم لَُّه َما ِف السَّ اَْلْرِض َمن َذا  اّللِّ
ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَا َشاء  الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِِْذنِِه يَ ْعَلُم َما َبّْيَ أَْيِديِهْم َوَما  يُطوَن ِبَشْيٍء مِّ َخْلَفُهْم َوالَ ُيُِ

َماَواِت َواَْلْرَض َوالَ يَ ُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ     َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
 

Profeti (alejhi salatu ue selam) ka treguar se ky ajet është ajeti më madhështorë 

që gjendet në Kuran. Kjo për arsye se në të ka kuptime mbi njësh-mërinë e 

Allahut az.xh. dhe në të përfshihet gjerësia madhështore e cilësive të Allahut 

az.xh. Pra në të është emri “هللا “ i cili i përfshinë të gjitha kuptimet e njësh-

mërisë adhuruese, dhe se nuk i takon adhurimi askujt tjetër përveç Tij az.xh. Pra 

çdo adhurim ndaj dikujt tjetër përveç Tij është i kotë dhe i pa pranuar. Cilësia 

 El-Haji- I Gjalli” ka për qëllim përfshirjen e të gjitha kuptimeve të plota “ الحي“

që përfshinë Jeta, si shikimi, dëgjimi, mundësia e të vepruarit, dëshira, e shumë 

kuptime tjera qenësore që përfshihen të kuptimi i Jetës. Ashtu edhe cilësia 

 El-Kajum” në të hynë të gjitha cilësitë vepruese; sepse ai është “I“ “القيوم“

Përjetshmi” i cili Vet vepron duke mos pas nevojë për asnjë nga krijesat e Tij, 

kështu që krijoi të gjitha krijesat duke u kujdesur për to që në vazhdimësi të jenë 

duke ua plotësuar të gjitha nevojat e tyre të cilat janë kusht për të ekzistuar ato. 

Transmeton Ebu Musa el-Eshari dhe thotë:” U ngrit në këmbë përpara neve dhe 

na u drejtua me katër fjalë: “Në të vërtetë Allahu nuk flen, dhe nuk i takon atij 

që të flejë, e ngre dhe e ulë peshoren, tek Ai ngritën veprat e ditës para veprave 

të natës, dhe veprat e natës para veprave të ditës, mbulesa e Tij është dritë apo 

zjarr, sikur ta largon mbulesën e Tij, nga bukuria e fytyrës së Tij do të digjeshin 

tërë krijesat që i ka krijuar Ai.”61 

 Nga cilësitë e plota që i ka Allahu është edhe ajo “ل تأخذه سنة “ “Atë nuk e merr 

kotja ” e as “نوم  ,nuk e zë gjumi” kjo sepse edhe kotja, gjumi, dobësia“ “ و ل 

pamundësia, etj.,  janë cilësi që i takojnë krijesave e jo Krijuesit, cilësitë e të 

Cilit janë të plota e pa mangësi. Kështu më pas na tregon se Ai është sundues 

dhe posedues i qiejve dhe tokës, dhe se të gjitha janë rob të Allahut dhe në 

dorën e Tij dhe se nga kjo çështje nuk del asnjë nga krijesat thotë Allahu az.xh.: 

 
61 Imam Muslimi, 179. 
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 “ عبدا الرْحن  آيت  إال  واْلرض  السماوات  ِف  من   S’ka krijesë që gjendet në qiej dhe në“ ,“  إن كل 

Tokë e që të mos vijë si rob para të Githëmëshirshmit.”62 Pra Ai është sunduesi 

dhe vetëm Atij i takon madhëria dhe sundimi.  

-Fjala e Allahut: “ ل يشفع عنده إل بإذنه” Nuk ndërmjetësohet tek Ai përveç se me 

lejen e Tij” 

Nga plotësimi i sundimit të Tij, është vet fakti se askush nuk lejohet të 

ndërmjetëson tek Ai përveç se me lejen e Tij. Pra, të gjithë ndërmjetësuesit dhe 

metodat dhe pasqyrat e ndërmjetësimit janë në dorën e Tij dhe nuk ka mundësi 

askush të ndërmjetëson tek Ai përveç atij që do t’i jep leje Ai az.xh. thotë 

Allahu az.xh: “ جميع الشفاعة  هلل  ترجعون قل  إليه  ثم  واألرض  السماوات  ملك  له  ا  ” “Thuaju: 

“Ndërmjetësimi është i gjithi në duart e Allahut; Atij i takon pushteti i qiejve 

dhe i Tokës e pastaj tek Ai do të ktheheni”63 

Allahu az.xh. askujt nuk ia lejon të ndërmjetëson përveç nëse pajtohet me të, 

dhe nuk pajtohet përveç se me ato që e njësojnë Atë dhe ndjekin të dërguarit e 

Tij, pra ai i cili nuk e njëson Allahun në adhurim dhe nuk e ndjek rrugën e të 

Dërguarit të Tij, ai nuk ka hise në ndërmjetësim tek Allahu az.xh. 

Kjo qartë shihet edhe në hadithin e të Dërguarit (alejhi salatu ue selam) ku mes 

tjerash thotë:” Do të qëndroj nën Arsh dhe do të bie në sexhde, dhe do të 

qëndroj ashtu aq sa dëshiron Allahu të qëndroj pastaj, do të më thuhet:” Ngrite 

kokën, fol do të dëgjohesh, ndërmjetëso do të pranohet.”64 

Pastaj Allahu vazhdon të tregon për diturinë e Tij të gjerë e cila përfshinë çdo 

gjë, dhe se Ai e di se çka ka mes duarve të krijesave nga ndodhitë që do të 

ndodhin të cilat nuk kanë fund dhe “خلفهم ما  و  أيديهم  بين  ما   e din çka ka“ ”يعلم 

ndodhur përpara dhe çka do të ndodhë “ dhe se Atij nuk i fshehët asgjë 

Pastaj tregon se askush nga krijesat e Tij nuk di nga dituria e Allahut përveç aq 

sa do Ai. 

 ”ول يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء“

 “Ata nuk përfshinë nga dituria e Tij përveç aq sa do Ai.” Pra, përveç një pjese 

shumë të vogël të diturisë nga dituria e Allahut, të cilën Allahu ua ka mundësuar 

ta mësojnë. Ashtu siç thanë edhe Engjëjt: “  قالوا سبحانك ّل علم لنا إّل ما علمتنا إنك أنت

 .Thanë: “Qofsh i lavdëruar! Ne dimë vetëm atë që na ke mësuar Ti“,”العليم الحكيم

Në të vërtetë, Ti je i Gjithëdituri, i Urti.”65 

Pastaj Allahu az.xh. vazdhon me fjalën: 

 “ وسع كرسيه السماوات واألرض ول يئوده حفظهما وهو العلي العظيم“

 
62 Surja Merjem, 93. 
63 Sure Ez-Zumer, 44. 
64 Imam Muslimi, 1/71. 
65 Sure El-Bekare, 32. 
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,”Kursi-u i Tij shtrihet mbi qiejt dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t’i ruaj ato. 

Ai është i Larti, Madhështori!” 

Transmetohet nga Ibn Abasi r.a. se është pyetur i Dërguari i Allahut (alejhi 

salatu ue selam) për ajetin:” Kursi-u i Tij shtrihet mbi qiejt dhe Tokën” është 

përgjigjur: “Kursi-u është vendi ku i vendos këmbët Allahu az.xh., dhe 

madhësinë e Arsh-it nuk mund ta përcaktojë askush përveç Allahut az.xh.”66  

 

Tefsiri i ajeteveve të fundit të Sures el-Bekare 

َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفرُِِّق َبّْيَ َأَحٍد ِمْن  آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن اِبّللَِّ 
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصرُي ) ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ََلَا َما  285ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ ( اَل ُيَكلُِّف اّللَّ

َها َما اْكَتَسَبْت رَ  َنا ِإْصرًا َكَما َْحَْلَتُه  َكَسَبْت َوَعَلي ْ ب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأاَن َرب ََّنا َواَل ََتِْمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرْحَْ  اَلاَن فَاْنُصْراَن  َنا أَْنَت َموْ َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا َرب ََّنا َواَل َُتَمِّ

 286َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن )

 

Për vlerën e këtyre dy ajeteve na tregon hadithi i Ibn Mesudit r.a. se i dërguari i 

Allahut(alejhi salatu ue selam) ka thënë:” Kush i lexon dy ajetet e fundit të sures 

el-Bekare do t’i mjaftojnë.”67 

Gjithashtu transmetohet nga Ebu Dheri se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam) ka thënë:” Më është dhuruar fundi i sures el-Bekare nga një thesar i cili 

gjendet nën Arsh, kjo nuk iu është dhënë asnjë Profeti para meje.”68  

Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi r.a. se ka treguar: “ Kur u ngritë në qiell 

i dërguari (alejhi salatu ue selam) ndaloi tek “Sidretul Munteha” dhe ajo gjendet 

në qiellin e gjashtë, aty ndalon gjithçka çka vjen nga toka(qofshin ato shpirtëra 

apo punë të mira) pastaj lexoj:”إذ  يغشى السدرة ما يغشى  ”,” Kur Sidrëm çfarë nuk e 

mbulonte?!”69 Tha: Shtroje nga Ari. Pastaj tha: Iu dhuruan të Dërguarit(alejhi 

salatu ue selam) tri gjëra: Iu dhuruan pesë kohët e namazit, iu dhuruan ajetet e 

fundit të sures el-Bekare, dhe iu falën mëkatet e mëdha umetit të Profetit për 

derisa nuk bëjnë Shirk.”70 

Fjala e Allahut:”  ربه إليه من  أنزل  بما  الرسول   Besoj i dërguarit në atë që i“, ”آمن 

është zbritur nga Zoti i tij” 

 
66 El-Hakim, 2/282. 
67 Imam Buhariu, 50/9. 
68 Imam Ahmedi, 5/151. 
69 Sure En-Nexhm, 16/ 
70 Imam Muslimi, 1/62,63. 



K&S 1                                                                                                                                       2020-2021 

75 

 

Këtu Allahu na tregon për besimin e Profetit (alejhi salatu ue selam), dhe fjala e 

Tij:” والمؤمنون” “dhe besimtarët” na tregon Allahu se edhe besimtarët besojnë 

njëjtë si i Dërguari i Tij. Pastaj vazhdon dhe tregon për të gjithë me fjalët: “  كل

رسله  من  أحد  بين  نفرق  ل  ورسله  وكتبه  ومالئكته   ,Krejt besuan në Allahun“ ,”آمن  باهلل 

engjëjt e Tij, librat e Tij, të dërguarit e Tij, dhe ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit 

prej të dërguarve të Tij.” Pra, besimtarët besojnë në Allahun i cili është e një 

dhe i pashoq, nuk ka hyjni e as Zot tjetër pos Tij. Gjithashtu besojnë në të gjithë 

Profetët dhe të dërguarit, gjithashtu besojnë edhe në të gjithë librat që iu janë 

zbritur këtyre Profetëve. Nuk bëjnë dallim mes asnjërit prej tyre, ashtu që t’i 

besojnë disa e t’i mohojnë disa të tjerë. Pra, besojnë që të gjithë se kanë qenë të 

udhëzuar, të sinqertë, në rrugë të drejtë, besnikë edhe pse disave prej tyre u 

është shfuqizuar sheriati i tyre me lejen e Allahut të Madhëruar, derisa u 

shfuqizuan të gjitha sheriatet e më hershme me sheriatin e Muhamedit (alejhi 

salatu ue selam) i cili ishte vula e Profetëve dhe sheriati i të cilit do të jetë në 

fuqi deri në fundin e kësaj bote.  

-Fjala e Allahut:” وقالوا سمعنا وأطعنا”“Ata thonë ne besojmë dhe bindemi” Pra, 

ne e dëgjuam fjalën tënde o Zoti jonë, e kuptuam atë, vepruam sipas kuptimit që 

përmbajnë në vete këto fjalë.” غفرانك ربنا”,”Faljen Tënde e kërkojmë o Zoti ynë” 

Kërkim falje dhe mëshirë. Transmetohet nga Ibn Abasi r.a. se në fjalën e 

Allahut:  

Fjala e Allahut: “كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ل نفرق بين أحد من رسله”, “Besoj i 

dërguarit në atë që i është zbritur nga Zoti i tij” deri në fjalën: ”   غفرانك

 Faljen Tënde e kërkojmë o Zoti ynë” Ka thënë Allahu: “Unë ua kam”,”ربنا

falur.”71 Pastaj vazhdon me fjalën:” وإليك المصير”, “Dhe tek Ti është kthimi”, pra, 

tek Ti o Zoti ynë është kthimi, tubimi Ditën e Llogarisë. 

-Fjala e Allahut: “ل يكلف هللا نفسا إل وسعها” “Allahu nuk e ngarkon askënd përtej 

fuqisë që ka”, pra, Allahu nuk e obligon e as që e detyron askënd më tepër se që 

mund ta përballojë, dhe kjo është nga butësia dhe mirësia e Tij, dhe këtë Allahu 

i Madhëruar e përmendë si shfuqizim nga ajo që ankoheshin Sahabët nga ajeti i 

më hershëm ku Allahu thotë: ”  ُ ّللاِّ ب ه   ب ُكم  يَُحاس  فُوهُ  تُخ  أَو   ُكم   أَنفُس  ف ي  َما  تُب دُوا    Edhe“ ,”َوإ ن 

nëse e tregoni apo e fshihni atë që keni në shpirtin tuaj, Allahu do t’ju kërkojë 

llogari për të.” Pra, Allahu edhe pse do të pyet dhe do të merr llogari për to, 

përsëri nuk dënon përveç se nëse njeriu ka pas mundësi dhe fuqi ta vepron e që 

nuk e ka vepruar. Ndërsa ato gjëra të cilat nuk janë në dorën e njeriut si p.sh. 

vesveset dhe cytjet e djallit, apo mendimet e këqija ndaj besimit, për këto nuk 

merret njeriun në përgjegjësi. 

-Fjala e Allahut: “  ,Në dobi të tij është e mira që bën ”لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت ۗ

kurse në dëm të tij është e keqa që punon.” Dhe krejt këto ne ato vepra të cilat 

janë në dorën dhe mundësitë e njeriut. 

 
71 Shkëputje nga hadithi i gjatë, edhe pse hadithi është Meukuf deri te Ibn Abasi dispozitën e ka Merfuë’. 
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Pastaj Allahu i Madhërishëm i drejtohet njeriut duke e mësuar se si ato t’i 

drejtohen Zotit të tyre me fjalët:”   َربَّنَا َل تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا   “ “Zoti ynë, mos 

na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim! Pra, na tregon që ta 

lutim ashtu që t’i drejtohemi Atij që të mos na merr në llogari për obligimet që 

nuk i kemi kryer dhe as për ndalesat që i kemi vepruar si shkak i harresës, dhe 

as për to nëse i lëmë apo i veprojmë gabimisht. Këtë e ka përforcuar Allahu 

edhe nëpërmjet Profetit të Tij (alejhi salatu ue selam) ku thotë: “ Me të vërtetë 

që Allahu ngriti ndëshkimin nga umeti im për veprat që veprohen si shkak i 

harresës apo që veprohen gabimisht, dhe për veprat të cilat veprohen nga 

shtypja e dikujt.72 

-Fjala e Allahut: “ قَْبِلنَا ۚ ِمن  الَِّذيَن  َعلَى  َحَمْلتَهُ  َكَما  إِْصًرا  َعلَْينَا  َولَ   تَْحِمْل   ,Zoti ynë”,“ َربَّنَا 

mos na ngarko barrë të rëndë, ashtu si i ngarkove ato para nesh!” Me vepra të 

rënda të cilat njeriu mund t’i vepron mirëpo me vështirësi, pra kërkojmë atë me 

të cilën Ti vet e ke dërguar Profetin me një sheriat të lehtë dhe përplot me 

lehtësime dhe tolerancë. Dhe transmetohet nga Ebu Hurejrja se i Dërguari 

(alejhi salatu ue selam) ka thënë: “se Allahu ka thën: Po!” pra e kam pranuar 

këtë lutje nga ju. 

-Fjala e Allahut: “  َعنَّا َواْعُف  بِِه ۖ  لَنَا  َطاقَةَ  َل  َما  ْلنَا  تَُحمِِّ َوَل   Zoti ynë, mos na ,“ َربَّنَا 

ngarko me diçka që nuk mund ta bartim! Pra, mos na ngarko prej detyrimeve, 

sprovave, fatkeqësive të cilat nuk mund t’i bartim e ti përballojmë. 

-Fjala e Allahut: “  َعنَّا  Na i shlyej gjynahet tona,” ajo që është mes“ ,“َواْعُف 

neve dhe Teje, nga ato lëshime që i kemi bërë të cilat i din Ti o Zoti ynë. Pastaj 

thotë: “لَنَا  Na i fal ato(gjynahet)” pra mëkatet që i kemi bërë ndaj“ ,“ َواْغِفْر 

robërive tjerë. Dhe thotë: “ َواْرَحْمنَا “, “Na mëshiro” pra, duke na mbrojtur nga 

rrënja në mëkate dhe duke na dhënë sukses në kryerjen e obligimeve. Dhe për 

këtë dijetarët kanë thënë se gjynahqari është i nevojshëm për tri gjëra: 

1. Allahu t’ia falë atë që është mes tij dhe Allahut. 

2. T’ia mbulon mëkatin, ashtu që të mos e nëncmojë para njerëzve. 

3. Dhe ta mbron robin e Vet që të mos bjerë në mëkate. 

Fjala e Allahut:”  َأَنَت َمْوَلنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرين “, “Tij je Zoti ynë, prandaj na 

jep fitore kundër një populli jobesimtarë!” Pra, Ti je Kujdestari ynë, Ndihmuesi 

ynë, tek Ti mbështetemi, dhe nuk ka as forcë e as fuqi përveç fuqisë Tënde, 

prandaj na ndihmo kundër atyre që janë kundërvuar shpalljes Tënde dhe që 

mohojnë Njëshmërinë Tënde , ata të cilët mohuan Profetët dhe librat e Tu, 

adhuruan dikë tjetër pos Teje edhe dikë tjetër bashkë me Ty, pra na ndihmo 

kundër një populli me kësi cilësi. 

 

 
72 Transmeton Imam el-Hakim, 2/198, dhe thotë se hadithi është i vërtetë sipas kushteve të Buhariut dhe 

Muslimit. 
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Komentimi i Sures ed-Duha(Mekase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  ِبسم

ُوََلٰ ﴿ ﴾ ٣﴾ َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قـََلٰى ﴿٢﴾ َواللَّيمِل ِإَذا َسَجٰى ﴿١َوالضَُّحٰى ﴿ ِخَرُة َخْيمٌ لََّك ِمَن اْلم ﴾ َوَلَسومَف  ٤َوَلْلم
َك يَِتيًما َفآَوٰى ﴿ ٥يـُعمِطيَك رَبَُّك َفََتمَضٰى ﴿ ﴾ فََأمَّا المَيِتيَم  ٨﴾ َوَوَجَدَك َعاِئاًل فََأغمََنٰ ﴿٧﴾ َوَوَجَدَك َضاًّلا فـََهَدٰى ﴿٦﴾ َأَلَم َيَِدم

َهرم ﴿﴾ َوَأمَّا السَّاِئَل فَ ٩َفاَل تـَقمَهرم ﴿  ﴾ ١١﴾ َوَأمَّا بِِنعمَمِة رَبَِّك َفَحدِّثم ﴿١٠اَل تـَنـم  
Fjala e Allahut: “  قلى وما  ربك  ودعك  ما   , إذا سجى  والليل   ,  Betohem në“ ,“ والضحى 

shkëlqimin e paradites, dhe në natën kur erret e qetësohet, se Zoti yt nuk të ka 

braktisur e as që të urren!”  

Transmetohet nga Xhundubi r.a. se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) 

ankohej nga sëmundja dhe nuk u ngrit dy net me radhë të falë namaz nate. 

Pastaj erdhi një grua dhe i tha: {O Muhamed! Nuk e shoh Shejtanin tënd përveç 

se të paska braktisur. Atëherë zbriti fjala e Allahut: “Betohem në shkëlqimin e 

paradites, dhe në natën kur erret e qetësohet, se Zoti yt nuk të ka braktisur e as 

që të urren!” 73 

Transmetohet gjithashtu nga Ibn Is’haki r.a. se kjo sure është surja, të cilën 

Xhibrili a.s. ia ka shpallur të Dërguarit (alejhi salatu ue selam) në formën e tij 

reale ashtu siç e ka krijuar Allahu i Larëtmadhëruar, e cila përmendet në suren 

en-Nexhm ajeti i dhjetë ku thotë Allahu: 

َحى“  أَو  َما  ه   َعب د  إ لَى  َحى   Dhe ia shpalli robit të tij atë që ia shpalli” më këtë“ ,“ فَأَو 

ishte për qëllim kjo sure: “سجى إذا  والليل   ,  Betohem në shkëlqimin e”,“ والضحى 

paradites, dhe në natën kur erret e qetësohet”. 

Transmetohet nga Ibn Absai se ka thënë: “ Kur iu shpall Kurani të Dërguarit të 

Allahut (alejhi salatu ue selam), Xhibrili për disa ditë nuk i shpalli asgjë, ashtu 

që gjendja e të Dërguarit (alejhi salatu ue selam) u ndryshua, idhujtarët 

menjëherë thanë:” E braktisi dhe e urren Zoti i vet.” , atëherë zbriti Allahu: “  ما

 ”!Zoti yt nuk të ka braktisur e as që të urren ” ,“ ودعك ربك وما قلى

Kjo është betim nga Allahu në betimin e paradites dhe në ndriçimin që jep ajo, 

pastaj edhe në natën dhe errësirën e saj. Dhe kjo është argument i qartë në të 

cilin shihet fuqia dhe madhështia e Allahut të Madhëruar, i Cili ka mundësi që 

nga njëra gjendje me plotë dritë ta kthen motin në të kundërtën e saj dhe ta bën 

të jetë i errët. 

-Fjala e Allahut: “َخْيٌر لََك ِمَن اأْلُولَى  Natyrisht, që jeta e ardhshme për“ ,“ َولَْْلَِخَرةُ 

ty është më e mirë se kjo jetë." Këtu Allahu i Lartëmadhëruar i thotë Profetit 

(alejhi salatu ue selam) “Dije se pa dyshim jeta në botën tjetër për ty do të jetë 

më e mirë se kjo, dhe për këtë arsye i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) 

 
73 Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. 
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gjatë jetës së tij ishte njeriu më modest i cili ecte mbi rruzullin tokësorë, siç 

kuptohet nga biografia e tij. Gjithashtu kjo shihet edhe në rastin kur në çastet e 

fundit të jetës së tij kishte të drejt të zgjedh mes qëndrimit të tij në këtë botë deri 

në ditën e Kiametit, apo të kthehet tek Zoti i vet, ai zgjodhi që të kthehet tek 

Zoti i tij, sepse ishte i përmalluar për Zotin e vet, dhe për të jeta e kësaj bote nuk 

kishte aspak vlerë. Ashtu siç e përshkruan Abdullah ibn Mesudi r.a. i cili tregon 

dhe thotë: “ U shtri i Dërguari (alejhi salatu ue selam) në shtrojën e vet, nga e 

cila i mbetën shenja, pasi që u zgjua fillova t’ia fërkojë ato pjesë dhe i thash: O i 

Dërguari i Allahut a nuk na lejon neve që mbi këtë shtrojë të shtrojmë edhe 

diçka? U përgjigje (alejhi salatu ue selam) dhe tha: Çka kam unë me dynjanë?! 

Çka jam unë dhe dynjaja?! Me të vërtetë që shembulli im me atë të dynjasë, 

është sikur shembulli i një kalimtari i cili ndalet dhe pushon ndër hijen e një 

druri, pastaj ngritet dhe vazhdon duke e lërë pas shpine atë dru.”74  

-Fjala e Allahut: “ َولََسْوَف يُعْ ِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى” , “Me siguri që Zoti yt do të jap ty, 

dhe ti do të jesh i kënaqur.” Allahu i lartë Madhëruar do t’i jep të Dërguarit të 

vet (alejhi salatu ue selam) në botën tjetër aq shumë mirësi derisa të jetë i 

kënaqur. Nga ato mirësi është edhe lumi “Keuther” dy skajet e tij janë nga perla 

e pluhuruar, ndërsa shtrati i tij është nga Misku.  

Transmetohet nga Ibn Abasi se ka thënë: “ I janë shfaqur të Dërguarit të Allahut 

(alejhi salatu ue selam) shpërblim për Umetin e tij thesare, thesare, pastaj e 

komentojë, Allahu zbriti: 

َفََتَْضى  “ َربَُّك  يُ ْعِطيَك   Me siguri që Zoti yt do të jap ty, dhe ti do të jesh i“ ”َوَلَسْوَف 

kënaqur.” Dhe Allahu në Xhenet atij i dhuroi njëmijë pallate, në secilin prej tyre 

numër të mjaftueshëm të grave dhe shërbëtoreve.”75 

Ibn Abasi thotë: “nga kënaqësia dhe pajtueshmëria me atë që është premtuar të 

Dërguarit të Allahut (alejhi salatu ue selam) është që asnjëri prej familjes së tij 

nuk do të digjet në Zjarr.” 

Pastaj Allahu vazhdon me radhitjen e mirësive që ia ka dhuruar të Dërguarit të 

tij (alejhi salatu ue selam) me ajetin: ”فَآََوى يَتِيًما  يَِجْدَك   A nuk të gjeti jetim“ ,”أَلَْم 

dhe të strehojë?” Kjo sepse babai i tij Abdullah ibn Abdulmutalib vdiq kur i 

Dërguari i Allahu (alejhi salatu ue selam) ende ishte në barkun e nënës së tij, 

thuhet se babai i vdiq pak kohë pasi lindi (alejhi salatu ue selam). Pastaj vdiq 

edhe e ëma e tij Amine bint Uehb, kur i Dërguari (alejhi salatu ue selam) arriti 

moshën gjashtë vjeçare. Pastaj, kujdestarinë e mori gjyshi i tij Abdulmutalibi, i 

cili vdiq kur i Dërguari (alejhi salatu ue selam) përmbushi moshën tetë vjeç, pas 

tij kujdestarinë e mori axha i vet Ebu Talibi, pastaj mbeti në kujdestarinë e tij 

gjatë kohë. Ebu Talibi ishte ai i cili e ndihmoi kur kishte vështirësi, mundohej 

që ta lartëson pozitën dhe vlerën e tij tek njerëzit tjerë. Ai, ishte ai i cili edhe 

 
74 Transmeton Imam Tirmidhiu, 2377. Dhe thotë e ka zinxhirin e vërtetë. 
75 Transmeton Ibn Xheriri në et-Tefsir, 30/149. 
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pasi që i erdh shpallja të Dërguarit të Allahut (alejhi salatu ue selam) nuk hoqi 

dorë nga të ndihmuarit të nipit të vet edhe pse i gjithë populli u ngrit kundër tij. 

Ebu Talibi qëndroi besnik në kujdestarinë e tij dhe e ndihmoi sa kishte mundësi, 

edhe pse nuk e kishte përqafuar Islamin, mirëpo ishte nga adhuruesit e idhujve 

të asaj kohe, ai përsëri ishte krahu i djathtë i nipit të vet, e gjithë kjo ishte nga 

caktimi i Allahut të Lartë-madhëruar. Krejt kjo vazhdoi derisa vdiq Ebu Talibi 

pak kohë para hirxhretit (shpërnguljes) të Dërguarit të Allahut (alejhi salatu ue 

selam) për në Medine. Pas vdekjes së Ebu Talibit, të dërguarit (alejhi salatu ue 

selam) iu shtuan sprovat dhe mundimet nga kurejshët, ashtu që Allahu i Lart-

madhëruar caktoi për të Hixhretin. Nga populli dhe fisi i vet, u largua për në 

Medine tek Ensarët (ndihmuesit) prej fisit “Eus” dhe “Hazrexh” me të cilët vet 

Allahu ka treguar në Kuran që ishte i kënaqur me to, dhe ato ishin të kënaqur 

me Allahun. 

-Fjala e Allahut: “َوَوَجَدَك َضالا فََهَدى “, “A nuk të gjeti të humbur e të udhëzoi?” 

ashtu si në fjalën e Allahut: 

“ كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا َندي به من نشاء من عبادانوكذلك أوحينا إليك روحا من أمران ما    “ 
“Dhe kështu, Ne të kemi dërguar ty Shpallje me urdhrin dhe vullnetin Tonë. Ti 

më parë nuk e ke ditur se çfarë është Libri e as ç‘është besimi. Por atë 

(Kuranin), Ne e bëmë dritë, me anë të së cilës udhëzojmë kë të duam nga robërit 

Tanë.”76  

-Fjala e Allahut: “َوَوَجَدَك َعائاًِل فَأَْغنَى “ , “Dhe të gjeti të varfër e të pasuroi.” Ishe 

i varfër dhe Allahut të pasuroi, ashtu që bashkoi tek ti, dy cilësi të larta, mes të 

varfërit durimtarë, dhe të pasurit falënderues.  

Katade për këto ajete thotë:” Këto cilësi dhe këto gjendje të tij i Dërguari i 

Allahut  i përvetësonte para zbritjes së shpalljes. 

Transmetohet nga Ebu Hurejrja r.a. se i dërguari (alejhi salatu ue selam) ka 

thënë: “Nuk është i pasur ai i cili ka grumbulluar shumë, por i pasur është ai i 

cili e ka shpirtin e pasur.”77 

Nga Abdullah ibn Amër transmetohet se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam) ka thënë: “ Ka shpëtuar ai i cili përqafon islamin, furnizohet 

mjaftueshëm dhe Allahu e bën të jetë i kënaqur me atë që e furnizon.”78  

-Fjala e Allahut: “ ْا اْليَتِيَم فاََل تَْقَهر  Prandaj, mos e shtyp jetimin.”, pra, ashtu ,“ فَأَمَّ

siç ishe jetim dhe Allahu të mori nën mbrojtjen e Tij, prandaj ti mos i shtyp 

jetimët, mos i nënçmo ato, mos i dëmto ato, mos ua përmendni të mirat që ua 

bëni, por silluni mirë dhe me butësi me to, bëjuni mirë atyre. Thotë Katade: “ 

Për jetimin bëhu si një baba i mëshirshëm.” 

 
76 Surja esh-Shura, 52. 
77 Trans. Imam Buhariu, 6446, dhe Muslimi, 1051/120. 
78 Trans. Imam Muslimi, 1054/125. 
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-Fjala e Allahut: “ ْتَْنَهر فاََل  السَّائَِل  ا   ,lypësin mos e shty me ashpërsi.” Pra“ ,“ َوأَمَّ

sikur që ishe i humbur e Allahu të udhëzoj, edhe ti mos u sill me ashpërsi ndaj 

lypësit të diturisë udhëzuese.    Ibn Is’haki për këtë ajet thotë:” Mos u bën 

arrogant, mendjemadh, i ashpër e as i egër ndaj të dobëtit prej robërve të 

Allahut.” Katade thotë: “ Është për qëllim kthimi i lypësit me butësi dhe 

mëshirë.” 

-Fjala e Allahut:”  ْا بِنِْعَمِة َربَِِّك فَحِدِّث  dhe për dhuntitë e Zotit tënd“ ,“ َوأَمَّ

fol(shpërndaj ato).” Pra, sikur që ishe i varfër dhe të pasuroi Allahu, kështu ti 

fol për dhuntitë dhe begatitë të cilat t’i ka dhuruar Allahu. Ashtu siç ka ardhur 

në lutjen të cilën e përsëriste i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ku 

thotë: “ Na bën neve nga robërit falënderues për dhuntitë që na ke dhënë, 

lavdërues Tëndin, dhe pranues të tyre.” Nga Ebu Nadra transmetohet se ka 

thënë:” Muslimanët prej falënderimit për dhuntitë që posedojnë e konsideronin 

të folurit rreth këtyre dhuntive që posedojnë.”                                                                                                                              

Transmetohet nga Ebu Hurejrja se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) 

ka thënë: “Nuk din ta falënderon Allahun ai i cili nuk din t’i falënderon 

njerëzit.”79  Hasen ibn Aliu për këtë ajet thotë: “ Çfarëdo që të veprosh nga 

mirësitë, folu shokëve të tu për ato.”                                                                                                                          

Ibn Is’haki në komentin e këtij ajeti thotë: “ Ajo që të ka ardhur nga Allahu prej 

mirësive, mrekullive të profetësisë, fol ti për to dhe përmendi ato, gjithashtu 

edhe thirri njerëzit në to.” Vazhdon dhe thotë: “ Pastaj filloi i Dërguari (alejhi 

salatu ue selam) të flet dhe t’i përmend për mirësitë dhe begatitë që i dhuroi 

Allahu, njerëzve të cilëve u besonte nga familja e vet, pastaj iu bë obligim 

namazi dhe filloi të falet”. 

 

 

Tefsiri i Sures el-Inshirah (Mekase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  ِبسم

َرَك ﴿ َرحم َلَك َصدم َرَك ﴿٢ِوزمَرَك ﴿ ﴾ َوَوَضعمَنا َعنَك  ١َأَلَم َنشم َرَك ﴿٣﴾ الَِّذي أَنَقَض َظهم ِر  ٤﴾ َوَرفـَعمَنا َلَك ِذكم ﴾ فَِإنَّ َمَع المُعسم
ًرا ﴿  ًرا ﴿٥ُيسم ِر ُيسم ﴾ ٨﴾ َوِإََلٰ رَبَِّك فَارمَغب ﴿٧﴾ فَِإَذا فـََرغمَت فَانَصبم ﴿ ٦﴾ ِإنَّ َمَع المُعسم  

Thotë Allahu xh.sh.: ”  َأَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرك” që do të thotë: A nuk ta zgjeruam ne 

ty o Muhamed gjoksin tënd, e ndriçuam, e zgjeruam, e bëmë të butë, afrues 

ashtu si në fjalën e Allahut: 

 
79 Trans. Ebu Davudi, 4811, Shejh Albani për kët hadithë thotë se është i saktë. 
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لإلسالم ” صدره  يشرح  يهديه  أن  هللا  يرد   Atij që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ia hap“ ,”فمن 

zemrën drejt Islamit.”80 Ashtu si ia hapi zemrën Allahu të Dërguarit të tij, edhe 

sheriatin e tij e bëri të lehtë, të butë, mesatarë, i cili është fe e faljeve dhe 

tolerancës, nuk ka mbingarkesë në të e as që është i ngushtë. Disa dijetarë kanë 

thënë se me këtë ajet është për qëllim se Allahu ia hapi zemrën të Dërguarit 

(alejhi salatu ue selam) natën e Isara-së dhe Mi’raxh-it. Pra, këtu përfshihet edhe 

hapja e zemrës së tij fizikisht nga ana e Xhibrili a.s. por njëkohësisht edhe hapja 

e zemrës në aspekti shpirtëror dhe logjik. Allahu e di më së miri. 

Transmeton Abdullahu i biri i Ahmedit nga Ubej ibn K’ab se Ebu Hurejrja 

kishte vendosur që ta pyeste të Dërguarin (alejhi salatu ue selam) disa pyetje për 

të cilat nuk e kishte pyetur askush tjetër përveç tij, dhe i tha: ”O i dërguari i 

Allahut cila ishte shenja e parë profetike që ke parë?  

Pastaj drejtoi uljen i Dërguari (alejhi salatu ue selam) dhe tha:” Pasi që pyete o 

Ebu Hurejra, isha në shkretëtirë në moshën dhjetë vjecar e disa muaj, pa pritur 

dëgjova një bisedë mbi kokën time, kur e ngrita kokën pashë dy burra njëri i 

thotë tjetrit: A është ky ai? Iu përgjigj, po. Pastaj mu drejtuan me fytyra të 

veçanta të cilat fytyra, si ato nuk kam parë ashtu ndonjëherë, shpirtëra të pastra 

s’kam parë si ato, rroba si të cilat nuk kam parë që dikush të vishet ashtu 

ndonjëherë, pastaj mu afruan duke ecur e mi kapi secili prej tyre supet e mia 

saqë nuk kam ndjerë ashtu prekje ndonjëherë, pastaj, njëri prej tyre i tha tjetrit: 

Shtrije atë. Më shtriu, pastaj i tha njëri prej tyre tjetrit: Hapja gjoksin. Njëri prej 

tyre mu afrua tek gjoksi im dhe ma hapi atë pa gjak dhe dhimbje, dhe i tha: 

Largo nga gjoksi i tij mllefin dhe xhelozinë. Nxori dhe largoi një copë si gjaku i 

ngjizur, pastaj e hapi dhe i tha tjetrit: Fute ne të butësinë dhe mëshirën, ajo që 

ma nxori ishte si argjend, pastaj ma shtypi gishtin e madh të këmbës time dhe 

tha: Shërbe dhe nështrohu. Pastaj u ktheva dhe sillesha i butë me të vegjlit dhe i 

mëshirshëm me të moshuarit.81  

Fjala e Allahut: ”  ََوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرك” “ Dhe ta hoqëm barrën” e ka për qëllim atë 

që e thotë Allahu në suren el-Feth: “ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر”, “për të t’i 

falur ty Allahu gabimet e mëparshme dhe të ardhshme”. 

Fjala e Allahut: “ ََظْهَرك أَْنقََض   e cila ta rëndonte tepër kurrizin,” ka për”,”الَِّذي 

qëllim që Allahu ta largoi dhe lehtësoi atë, të cilën e kishe vështirë ta mbash. 

Fjala e Allahut: “ ََوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرك”, “ Dhe e lartësuam Ne përmendjen tënde” thotë 

Muxhahidi Allahu ka për qëllim: Nuk përmendem Unë përveç se edhe ti je i 

përmendur në të. Pra, në shehadet, Eshhdu en la ilahe ila-Allah ue eshhedu ene 

Muhameden rasulullah. Ndërsa Katade-ja për këtë ajet thotë: Këtu Allahu ka për 

qëllim se Ai e ka ngritur përmendjen e tij si në këtë botë ashtu edhe në botën 

 
80 Surja el-Enam, 125 
81 Imam Ahmed në Musnedin e tij, 5/139. 
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tjetër, pra, nuk ka Hatib, ai që bën dhikër duke thënë “la ilahe ila-Allah, 

Muhameden rasulullah, apo edhe ai që falet përveç se e shqiptojnë Shehadetin. 

Transmetohet nga ibn Abasi r.a. se i dërguri i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka 

thënë: “ Kam kërkuar nga Zoti im diçka që dëshiroja që të mos e kisha kërkuar, 

thash: para meje ka pasur të dërguar të cilëve, disave ua ke nënshtruar stuhitë, 

disave ua mundësove që t’i ngjallin të vdekurit. Më tha: O Muhamed, a nuk të 

gjeta jetim dhe të strehova? I thash: Po, si jo o Zoti im. Më tha: A nuk të gjeta të 

humbur dhe të udhëzova? I thash: Po, si jo o Zoti im. Më tha: A nuk të gjeta të 

varfër dhe të pasurova? I thash: Po, si jo o Zoti im. Më tha: A nuk ta zgjerova 

gjoksin ty? I thash: Po, si jo o Zoti im. Më tha: A nuk ta ngrita Unë përmendjen 

tënde I thash: Po, si jo o Zoti im.”82 

Fjala e Allahut: “ يُْسًرا اْلعُْسِر  َمَع   Me të vërtetë, pas vështirësisë – vjen “ ,”فَِإنَّ 

lehtësimi!” Allahu i lartësuar na tregon dhe na bën të qartë se me vështirësinë 

vjen edhe lehtësimi, e pastaj e ka përforcuar këtë duke e përsëritur ajetin e 

njëjtë. 

Fjala e Allahut: “  ْفَاْرَغب َربَِِّك  َوإِلَى  فَاْنَصْب   فََرْغَت   Prandaj, kur të çlirohesh “ ,”فَِإذَا 

(nga punët e ndryshme), përpiqu fort (në adhurim) dhe vetëm ndaj Zotit tënd 

përkushtohu!” 

Pra, kur të lirohesh nga punët dhe preokupimet e kësaj bote, dhe i ke ndërprerë 

të gjitha lidhjet me këtë botë, atëherë përkushtohu në adhurim duke e ndarë 

mendjen tënde vetëm për adhurim dhe përmirëso nijetin tënd që këtë adhurim ta 

bësh vetëm për hirë të Zotit tënd. Në këtë kontekst ka ardhur edhe hadithi i 

Profetit (alejhi salatu ue selam) ku thotë:” Nuk ka namaz kur shtrohet ushqimi, 

dhe as kur njeriu mundohet t’i përmban dy nevojat fiziologjike.”83 Gjithashtu 

është edhe hadithi ku i Dërguari (alejhi salatu ue selam) thotë: “ Kur thirret 

ikameti dhe është shtruar darka, filloni me darkën.” 

 

 

Tefsiri i Sures et-Tin (Mekase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  بِّسم

َِمنِي ﴿ ٢﴾ َوطُوِر ِسيِننَي ﴿١َوالتِّنِي َوالزَّيـمُتوِن ﴿ َسِن تـَقمِومٍي ﴿﴾ ٣﴾ َوَهـَٰذا المبَـَلِد اْلم نَساَن ِف َأحم ﴾ ُثَّ َرَددمََنُه  ٤َلَقدم َخَلقمَنا اْلمِ
َفَل َساِفِلنَي ﴿  ٌر َغْيمُ ََممُنوٍن ﴿ ٥َأسم يِن ﴿ ٦﴾ ِإًّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت فـََلُهمم َأجم ُبَك بـَعمُد ِِبلدِّ ﴾ أَلَيمَس  ٧﴾ َفَما يَُكذِّ

َكِم اِلمَ  ﴾ ٨اِكِمنَي ﴿ اللَّـُه ِبَِحم  

 
82 Trans. Hakimi në Mustedrakun e tij, 2/526. 
83 Imam Muslimi, 560/67. 
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Transmetohet nga Bera ibn Azib i cili thotë: “ Profeti (alejhi salatu ue selam) 

gjatë udhëtimi në njërin prej dy rekateve në namaz lexoi “Ue tini ue Zejtun” dhe 

nuk kam dëgjuar ndonjë person i cili e ka zërin apo lexon ma mirë se ai.84  

Fjala e Allahut: “ ِْيتُون  ”Për fikun dhe ullirin“ , ”َوالتِِّيِن َوالزَّ

Komentuesit kanë bërë shumë polemikë rreth ajetit të parë të kësaj sure dhe janë 

ndarë në shumë mendime të ndryshme. Kanë thënë se me fjalën “ue et-Tin” 

është për qëllim Xhamia e Damaskut, disa kanë thënë se është vet fiku, disa të 

tjerë kanë thënë se është për qëllim kodra në të cilën gjendet fiku, etj. 

Muxhahidi ka thënë se është për qëllim bash fiku (të cilin e hani). Për fjalën “ue 

ez-Zejtun” Katadja, ibn Zejdi dhe të tjerë kanë thënë se është për qëllim Xhamia 

e “Bejt el-Makdes” xhamia e Aksasë, ndërsa Muxhahidi dhe Ikrime kanë thënë 

se është ai ulliri të cilin e shtrydhni.  

Fjala e Allahut: “ َِوُطوِر ِسينِيَن , َوَهذَا اْلبَلَِد اأْلَِمين “, “për malin e Sinait dhe për këtë 

Qytet të sigurt” për pjesën e parë “ َين ين س   shumica e komentuesve kanë“ َوُطور  

thënë se është për qëllim Kodra në të cilën i foli Allahu Musai a.s, ndërsa me 

fjala “  ين َم   ,është për qëllim Mekja dhe për këtë ibn Abasi, Muxhahidi ”َوَهذَا ال بَلَد  األ 

Ikrime, El-Hasen dhe Ibrahim en-Nehaiu kanë thënë se për këtë komentim nuk 

ka polemikë mes komentuesve.  

Fjala e Allahut: “  تَْقِويم أَْحَسِن  فِي  نَساَن  اْْلِ َخلَْقنَا   Në të vërtetë, Ne e krijuam “ , ”لَقَْد 

njeriun në trajtën më të përkryer”, të gjitha ato betimet paraprake janë për këtë 

njeri të cilin Allahu e krijoi të përsosur, të cilin nga përsosmëria që shihet tek ai 

është se çdo pjesë në të është e krijuar në formën e saj më të përsosur dhe dhe 

ato pjesë janë vendosur në vendin e tyre të përkryer. Pastaj vazhdon  

Fjala e Allahut: ”  َأَْسفََل َسافِِلين َرَدْدنَاهُ   pastaj e çuam atë në gjendjen më të “ ,” ثُمَّ 

ulët” për këtë Muxhahidi, Ebu el-Alije, El-Hasen, Ibn Zejdi dhe të tjerë kanë 

thënë është për qëllim: “ E kthejmë atë në Zjarr.”, dhe kjo vetëm si shkak i mos 

respektimit të urdhrave të Allahut dhe mos largimit të njeriut nga ndalesat e Tij, 

si dhe mos ndjekja e Profetëve. Ibn Abasi dhe Ikrime kanë thënë është për 

qëllim mosha e pleqërisë, mirëpo kjo nuk mund të jetë e saktë thotë ibn Xheriri, 

sepse sikur të ishte i saktë ky komentim Allahu në ajetin në vijim nuk do t’i 

veçonte vetëm besimtarët dhe ata që kanë bërë vepra të mira. Pastaj Allahu 

tregon për grupin tjetër në 

Fjalën e Tij: “  َمْمنُون َغْيُر  أَْجٌر  فَلَُهْم  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن   përveç atyre që “ ,”إِلَّ 

besojnë dhe bëjnë vepra të mira: ata do të kenë shpërblime të pandërprera.”  

Fjala e Allahut: “ ِين بِالدِِّ بَْعُد  بَُك  يَُكذِِّ  Atëherë çfarë të shtynë ty, që ta mohosh“ ,”فََما 

Ditën e Kiametit?” Këtu Allahu iu drejtohet bijve të Ademit a.s. duke ju thënë 

se si ka mundësi njeriu ta mohon ringjalljen ndërsa e beson që Allahu e ka 

krijuar prej asgjësë, krijimi nga asgjëja është më e madhe se sa ringjallja. Pra, 

 
84  Imam Buhariu, 4952. 
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Ai i Cili ka mundësi që të të krijoi prej asgjësë, Ai edhe më lehtë e ka që të të 

rikthej në gjendjen e më hershme, edhe pse për Allahun e Madhëruar çdo gjë 

është e lehtë. 

-Fjala e Allahut: “  َبِأَْحَكِم اْلَحاِكِمين ُ  A nuk është Allahu gjykatësi më i“ ,“ أَلَْيَس َّللاَّ

drejtë?!” Pra, Ai është gjykatësi më i drejtë, i cili nuk i bën padrejtësi askujt, 

dhe nga drejtësia e Tij është se ai e ka caktuar ringjalljen, Ditën e Llogarisë 

ashtu që ai i padrejti dhe ai që i është bërë padrejtësi, secili ta merr shpërblimin 

e vet. 

 

 

Komentimi i Sures el-Alak                                                                                   

(është e para që ka zbritur nga Kurani) 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  ِبسم

ِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿  نَساَن ِمنم َعَلٍق ﴿ ١اقـمَرأم ِِبسم َرُم ﴿ ٢﴾ َخَلَق اْلمِ َكم ﴾ َعلََّم  ٤﴾ الَِّذي َعلََّم ِِبلمَقَلِم ﴿٣﴾ اقـمَرأم َورَبَُّك اْلم
نَساَن َما َلَم  نَساَن لََيطمَغٰى ﴿٥يـَعمَلمم ﴿اْلمِ تَـغمََنٰ ﴿﴾ َأن رَّآهُ ٦﴾ َكالَّ ِإنَّ اْلمِ َعٰى ﴿٧ اسم ﴾ َأرَأَيمَت الَِّذي  ٨﴾ ِإنَّ ِإََلٰ رَبَِّك الرُّجم

َهٰى ﴿ َُدٰى ﴿١٠﴾ َعبمًدا ِإَذا َصلَّٰى ﴿٩يـَنـم َت ِإن َكذََّب َوتـََوَلَّٰ  ﴾ َأرَأَيم ١٢﴾ َأوم َأَمَر ِِبلتـَّقمَوٰى ﴿ ١١﴾ َأرَأَيمَت ِإن َكاَن َعَلى اْلم
َفًعا ِِبلنَّاِصَيِة ﴿ ١٤﴾ َأَلَم يـَعمَلم ِبَِنَّ اللَّـَه يـََرٰى ﴿ ١٣﴿ ﴾ فـَلمَيدمُع ََنِديَُه  ١٦﴾ ََنِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة ﴿١٥﴾ َكالَّ لَِئن َلَّم يَنَتِه لََنسم

ُجدم ١٨﴾ َسَندمُع الزََِّبنَِيَة ﴿ ١٧﴿ ﴾ ١٩َواقمََتِب  ﴿ ﴾ َكالَّ ًَّل ُتِطعمُه َواسم  
Transmeton Imam Ahmedi r. Se Aishja r.a. ka thënë: Gjëja e parë me të cilin ka 

filluar shpalljen i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ishin ëndrrat e 

vërteta në gjumë, kështu që çdo ëndërr që shihte ajo vetëm se dilte e qartë sikur 

agimi i mëngjesit. Pastaj iu bë e dashur vetmia, dhe kështu filloi të shkon në 

shpellën Hira, e cila gjendet në kodrën Nur në Meke. Aty  vetmohej duke e 

adhuruar Allahun me ditë të tëra e pastaj  kthehej te Hatixhja r.a. për të qëndruar 

aty njëjtë një kohë të gjatë, kështu vazhdoj derisa i erdhi e vërteta(Haku). Në 

shpellën Hira i erdhi Meleku dhe i tha: “Lexo!” Iu përgjigj i Dërguari i Allahut: 

“Nuk di të lexoj”, tha: “pastaj më shtërngoi derisa më lëshoi fuqia, pastaj më la 

të lirë dhe më tha: “Lexo!” përsëri i thash nuk di të lexoj.   Më shtrëngoi për së 

dyti herë derisa më lëshoi fuqia dhe më tha: “Lexo!” përsëri iu përgjigja nuk di 

të lexoj. Më shtrëngoi për së treti herë dhe më tha: “Lexo në emër të Zotit tënd 

i cili krijoi..” derisa arriti te fjalët “atë që nuk e dinte”. ” Pastaj u kthye nga 

shpella i tronditur derisa hyri në shtëpinë e Hatixhes dhe i tha:”Më mbuloni, më 

mbuloni!” e mbuluan derisa i kaloj frika. Pastaj tha:” Oj Hatixhe çka është puna 

ime?” pastaj ia rrëfeu ndodhinë dhe i tha:” frikohem për veten time.” Ajo iu 

përgjigj: “Asnjëherë, përgëzohu se për Allahun asnjëherë Allahu nuk do të 

humbë ty, ti i lidh lidhje farefisnore, gjithë e flet të vërtetën, i duron të gjithë, je 

bujar ndaj miqve dhe gjithë je ndihmues kur është në pyetje e vërteta. Pastaj e 

mori atë dhe shkuan deri tek Veraka ibn Nufejl ibn Esed ibn Abdul Uza ibn 
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Kusa, i cili ishte djali i axhës së Hatixhes r.a. Ishte njeri i cili në kohën e 

injorancës kishte pranuar fenë krishtere. Ai shkruante libra në gjuhën Arabe, 

dhe ai përktheu në gjuhën arabe nga Inxhili sa dëshiroi Allahu që të përkthen, 

dhe ai ishte shumë plak dhe ishte verbëruar. Pastaj Hatixhja i tha: “dëgjo nga i 

biri i vëllait tënd” pastaj Varaka iu drejtua të Dërguarit (alejhi salatu ue selam) 

dhe i tha: “O i biri i vëllait tim, çka sheh? I tregoi i Dërguari i Allahut (alejhi 

salatu ue selam) se çka kishte parë, pastaj Varaka i tha: “ Ai është Namusi i cili i 

zbriti Musait, mjerë për mua si nuk jam i ri, ashtu që të të ndihmoja kur fisi yt 

do të nxjerrin nga vendi.” Atëherë i tha i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam): “ A do të më nxjerrin ata nga vendi?” Veraka iu përgjigj: “Po, sepse nuk 

ka ndodhur ndonjëherë që të vjen ndonjë njeri me atë që ke ardhur ti, përveç se 

populli i tij e kanë dëbuar nga vendi i tij. Dhe nëse e përjetoj këtë ditë do të 

ndihmojë me një ndihmë të dukshme. Pas kësaj nuk kaloi shumë kohë dhe 

Varak ibn Nufejl vdiq, gjithashtu edhe shpallja pushoi një kohë, derisa i 

Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) u mërzit. Kjo gjendje vazhdoi derisa 

filloi i Dërguari të shkojë në maje të kodrave duke e ngritur kokën e tij drejt 

lartësisë së kodrave, dhe gjithnjë kur e ngrinte kokën atij i paraqitej Meleku 

Xhibril a.s. dhe i thoshte:“O Muhamed ti me të vërtetë je i dërguar i Allahut.” 

Nga këto fjalë i largohej mërzia, qetësohej derisa u kthente në shtëpi. Dhe njëjtë 

kur pushonte shpallja një kohë i Dërguari përsëri shkonte  nëpër kodra dhe 

njëjtë i paraqitej Meleku Xhibril dhe ia thoshte të njëjtat fjalë.85   

Pra, gjëja e parë që është zbritur nga Kurani janë këta ajete fisnike dhe të 

bekuara, ato janë mëshira e parë me të cilën Allahu i ka mëshiruar robërit e Tij, 

dhe begatia e parë me të cilën Allahu i ka begatuar ato. Aty Allahu ua tërheq 

vëmendjen se fillimi i krijimit të njeriut është nga një copë e ngjizur mishi, dhe 

se nga fisnikëria e Tij është se ia mësojë njeriut atë që nuk e dinte, me të cilën 

dituri, babai i njerëzimit Ademi a.s. u dallua nga Ëngjëjt. Dituria herë është në 

tru, e herë shprehet me gjuhë, dhe herë shprehet nëpërmjet të shkruarit. Pra, 

dituri mendore, gojore, dhe e shkrimit. Dhe nga ajo e shkruara përfitohen ato dy 

dituritë e tjera e jo e kundërta, dhe për këtë arsye thotë Allahu:”      اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم

ْنَساَن َما لَمْ   يَْعلَمْ   Lexo se Zoti yt është më Bujari, Ai është që “ ,“  الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم   َعلََّم اْْلِ

i mësoi me laps, ia mësoj njeriut atë që nuk e dinte”. Këtu Allahu e ka lidhur 

ngushtë diturinë me shkrimin. 

Pastaj vazhdon Allahu me fjalët: 

ْنَساَن لَيَْطغَى   أَْن َرآَهُ اْستَْغنَى  “  Po vërtetë  që njeriu shkel çdo kufij, kur“    ,”   َكالَّ إِنَّ اْْلِ

mendon se është i vetëmjaftueshëm.” Allahu i Lartëmadhëruar na tregon për 

njeriun se shpejt e vetpëlqen veten e tij dhe se është i shfrenuar dhe kalon çdo 

kufi, kjo ndodh kur atij i shtohet pasuria dhe e sheh veten e tij të panevojshëm 

për tjetërkënd. Pastaj Allahu i drejtohet njeriut duke ia tërhequr vërejtjen me 

fjalët:     ْجعَى الرُّ َربَِِّك  إِلَى   me të vërtetë tek Zoti yt është kthimi.” Pra, tek ”, “ إِنَّ 
 

85 Transmenton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. 
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Allahu është kthimi, s’ka shpëtim nga kjo, dhe ai do të të pyet për pasurin tënde. 

Ku e ke fituar? Ku e ke harxhuar? 

Fjala e Allahut:”   أََرأَْيَت الَِّذي يَْنَهى   َعْبًدا إِذَا َصلَّى“. “A e ke parë ti (Muhamed) atë që 

pengon robin (Tonë) kur falet?” Ky ajet ka zbritur mbi Ebu Xhehlin, Allahu e 

mallkoftë, u betua që nuk do ta len të Dërguarin (alejhi salatu ue selam) të falet 

pranë Qabes, kështu Allahu ia ktheu në mënyrën më të mirë duke thënë:”   أََرأَْيَت

 A nuk është ai (robi Ynë) në rrugë të drejtë,” pra, çka mendon“ ,”إِْن َكاَن َعلَى اْلُهَدى

nëse ai robi ynë është në rrugë të drejt në veprën që dëshiron ta kryen,  “   أَْو أََمَر

 Apo urdhëron në devotshmëri” me fjalët e tij, ndërsa ti mundohesh që“ ,”بِالتَّْقَوى

ta pengosh atë për ta falë namazin e tij, dhe për këtë arsye Allahu tha: “ َّأَلَْم يَْعلَْم بِأَن

َ يََرى  A nuk e di ai se Allahu e sheh?!” A nuk e din ky, i cili e ndalon atë të“ ,“ َّللاَّ

udhëzuarin se Allahu i sheh veprat e tij dhe dëgjon fjalët e tij, dhe se Allahu atë 

do ta shpërblen me shpërblim të përsosur. Pastaj Allahu në formë kërcënuese 

thotë: “ َِكالَّ لَئِْن لَْم يَْنتَه” , “Jo, assesi, nëse ai nuk tërhiqet nga kjo” Pra nëse ai nuk 

tërhiqet nga ajo gjendja në të cilën është, në humbjen dhe në kundërshtimin e tij, 

 Ne do ta kapim për ballukesh” Balluket do t’ia nximë ditën e“ ,”لَنَ ْسفَعَْن بِالنَّاِصيَةِ “

Gjykimit. 

Pastaj Allahu i lartë-madhërishëm thotë:”  نَاِصيَة  َكاِذبَة  َخاِطئَة  ”,”Për ballukesh të një 

gënjeshtari fajtor” Balluket e Ebu Xhehlit janë gënjeshtare në fjalët e tij, të 

gabuara në veprat e tij. 

Pastaj Allahu thotë: “ ُفَْليَْدُع نَاِديَه “, “Atëherë ai le ta thërrasë shoqërinë e vet” Le 

ta thërras ai fisin dhe farefisin e tij me qëllim që ta ndihmojnë, “ َبَانِيَة الزَّ  ,“ َسنَْدُع 

“Ne do t’i thërrasim Zebanijet” Ne do t’i thërrasim rojet e Xhehenemit dhe do të 

shohim se kush do te del fitues, partia juaj apo partia jonë.   Transmeton Imam 

Buhariu nga Ibn Abasi se Ebu Xhehli ka thënë: “ Nëse e shoh Muhamedin se 

del dhe falet pranë Qabes, do ta shkeli në qafë.” Kjo fjalë arriti tek Profeti 

(alejhi salatu ue selam) dhe tha:” Sikur të kishte vepruar, do ta merrnin Engjëjt.” 

Transmeton Ibn Xheriri nga Ibn Abasi i cili tregon dhe thotë: “I Dërguari i 

Allahut (alejhi salatu ue selam) ishte duke u falur pranë Qabes, dhe pranë tij 

kaloi Ebu Xhehl ibn Hisham dhe i tha:”O Muhamed a nuk ta kam ndaluar unë 

këtë?(dhe iu kërcënua), pastaj Profeti u vrazhdësua ndaj tij, ai e pyeti:” O 

Muhamed me çka do më kërcënohesh? A sa më përket mua, krejt kjo luginë më 

përgjigjet nëse i thërras! Në këtë çast zbritën fjalët e Allahut : بَانِيَةَ    َسنَْدُع الزَّ فَْليَْدُع     

 ,”Atëherë ai le ta thërrasë shoqërinë e vet, Ne do ti thërrasim Zebanijet“ ,”نَاِديَه 

ibn Abasi tha: “Sikur ta  kishte thirrë (Ebu Xhehli) fisin e vet, atë do ta merrnin 

Engjëjt e dënimit nga i çast.”86 

Pastaj Allahu e përfundon me fjalët e tij:”  َُكالَّ َل تُِطْعه“ , “Kurrsesi mos iu nënshtro 

atij (o Muhamed),” Pra, o Muhamed mos iu bind atij në ndalesën që ta bën për 

adhurimin e vazhdueshëm që e bën ti pranë Qabes, falu ku do që dëshiron dhe 

 
86 Transmeton Imam Tirmidhiu dhe thotë se Hadithi është i mirë dhe i vërtetë. 
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mos u merr ti me të, sepse Allahu të ndihmon ty dhe të ka nën mbrojtjen e Tij, 

Ai të mbron nga dëmi i njerëzve. Dhe për këtë arsye “ َْواْسُجْد َواْقتَِرب”,” bëj sexhde 

dhe afroju Zotit tënd!” Ashtu siç është vërtetuar në Sahi el-Muslim i cili 

transmeton se Ebu Hurejrja ka thënë:” Pozita, në të cilën robi është më afër 

Zotit të vetë është ajo në sexhde, pra shtoni lutjet.” Gjithashtu transmetohet nga 

i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) se bënte sexhde kur lexonte “  إذَا

اْنَشقَّتْ  َخلَقَ   “ dhe ”السََّماُء  الَِّذي  َربَِِّك  بِاْسِم   Pra, kur i Dërguari i Allahut (alejhi ”اْقَرأْ 

salatu ue selam) lexonte suren el-Inshikak dhe suren el-Alak bënte “Sexhde et-

Tilaue” sexhde të leximit. 

Komentimi i Sures el-Kadër(Mekase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  بِّسم

ِر ﴿ َلِة المَقدم ِر ﴿ ١ِإَنَّ أَنَزلمَناُه ِف لَيـم َلُة المَقدم ِر َخْيمٌ ٢﴾ َوَما َأدمرَاَك َما لَيـم َلُة المَقدم ٍر ﴿﴾ لَيـم ﴾ تـَنَـزَُّل المَماَلِئَكُة َوالرُّوُح  ٣ مِّنم أَلمِف َشهم
ِر ﴿٤ِفيَها ِبِِذمِن َرِِبِّم مِّن ُكلِّ َأممٍر ﴿  ﴾٥﴾ َساَلٌم ِهَي َحَّتَّٰ َمطمَلِع المَفجم  

Allahu i lartë-madhëruar na tregon që Kuranin e ka zbritur Natën e Kadrit, të 

cilën natë e ka cilësuar si natë të bekuar ku i lartë-madhëruari  ka thënë:”   إِنَّا

ُمبَاَرَكة   لَْيلَة   فِي   Ne atë e zbritën në natë të bekuar.”87 Pra, është nata e“ ,”أَنـزْلنَاهُ 

kadrit e cila natë është një ndër netët e muajit të Ramazanit ashtu siç thotë i 

lartë-madhëruari në Kuran: “  َُشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل فِيهِ  اْلقُْرآن”,” Muaji i Ramazanit, 

është muaji në të cilin është zbritur Kurani.”88 Ibn Abasi dhe të tjerët kanë 

thënë: ”Allahu i lartë-madhëruar Kuranin e zbriti përnjëherë nga “Leuh el-

Mahfudh” deri tek “Bejt el-Ize”,e cila gjendet në qiellin e tokës, pastaj nga aty 

ia zbriti në tokë të Dërguarit të Tij (alejhi salatu ue selam) pjesë-pjesë varësisht 

prej ngjarjeve. Pastaj Allahu i Lartmadhëruar vazhdon duke e madhëruar këtë 

natë, të cilën e ka veçuar me zbritjen e Kuranit në të ma fjalët: “  َُوَما أَْدَراَك َما لَْيلَة

ْن أَْلِف َشْهر   ,اْلقَْدرِ    ”.Nata e Kadrit është më e mirë se njëmijë muaj“ ,”لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمِّ

Katade në lidhje me këtë ajet thotë:” Nata e kadrit në krahasim me netët tjera 

është më e mirë se njëmijë muaj, pa u përfshirë në to nata e Kadrit.” Të njëjtën e 

ka thënë edhe Katade ibn Deame, Imam Shafiu dhe të tjerë. Amër ibn Kajs el-

Melai për këtë ajet ka thënë: “Veprat në të janë më të mira se sa veprat në 

njëmijë muaj.” Ndërsa thënien: “Adhurimi në të është më i vlefshëm se 

adhurimi në njëmijë muaj në të cilët nuk gjendet nata e Kadrit.” këtë  ka 

zgjedhur Ibn Xheriri, dhe ky mendim është mendimi i vërtetë, i cili është i njëjtë 

si thënia e Profetit (alejhi salatu ue selam): “ Të qëndruarit si roje në rrugë të 

Allahut(luftë) është më e vlefshme se të qëndruarit një muaj në vendbanime 

tjera.”89 Kjo është sikurse ka ardhur edhe në hadithin në të cili tregohet vlera e 

 
87 Sure ed-Duhan, 3. 
88 Sure el-Bekare, 185. 
89 Transmeton Imam Ahmedi, 480. 
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atij që niset për ta falur namazin e Xhumasë me nijet të mirë dhe pamje të 

bukur, thotë Profeti (alejhi salatu ue selam): “Atij do t’i shkruhen veprat e një 

viti, me vlerë të agjërimit dhe namazit të natës gjatë atij viti.” Si edhe shumë 

hadithe të Profetit(alejhi salatu ue selam) nga të cilat përfitohet ky kuptim mbi 

shumëfishimin e veprave. Për atë që adhurimet në natën e Kadrit janë më të 

vlefshme se adhurimet përgjatë njëmijë muajve, është vërtetuar në hadithin e 

Ebu Hurejres i cili gjendet në dy Sahihat90 ku tregon Ebu Hurejrja se i 

Profeti(alejhi salatu ue selam) ka thënë:” Kush falet përgjatë natës së Kadrit me 

besim në të, duke shpresuar shpërblimin, atij do t’i falen mëkatet e më 

parshme.”91  

Fjala e Allahut: “  ن ُكِلِّ أَْمر وُح فِيَها بِِإذِْن َربِِِّهم ِمِّ ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ  Në të zbesin Engjëjt”,”تَنَزَّ

dhe Shpirti me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje.” Pra, shtohet numri i 

Engjëjve që zbresin nga qielli si shkak i bekimit të madh që ka kjo natë. Engjëjt 

zbresin kur zbret bekimi dhe mëshira e Allahut, njëjtë sikurse që zbrsin kur 

këndohet Kurani, gjithashtu zbresin për të përthekuar hallkat e përmendjes së 

Allahut, krahët e tyre i shtrinë për kërkuesin e dijes duke madhështuar pozitën e 

tij. Nërsa, sa i përket Shpirtit, për Shpirtin e cekur në këtë ajet shumica e 

dijetarëve kanë thënë se është për qëllim Xhibrili (alejhi-selam) kështu që vjen 

si bashkëngjitja e të veçuarës në atë të përgjithshmen, pra është veçuar 

përmendja e Xhibrilit(alejhi-selam) nga përmendja e Engjëjve më herët. 

Gjithashtu disa dijetarë fjalën Shpirti e kanë komentuar si një grup prej 

engjëjve. Sa i përket fjalës së Allahut”  أَْمر ُكِلِّ  ن   për çdo çështje” për këtë”,”  ِمِّ

Muxhahidi ka thënë: “Ajo është paqësuar ndaj çdo çështje” gjithashtu ka thënë: 

”Ajo është e paqësuar, pra, në të djalli nuk ka mundësi të vepron ndojnë të keqe 

apo të dëmton dikë.” Katadja dhe të tjerë për këtë kanë thënë: “ Në të caktohen 

çështjet, caktohen vdekjet dhe furnizimi, ashtu siç thotë Allahu i lartë-

madhëruar:”   َحِكيم أَْمر   ُكلُّ  يُْفَرُق   Në të(natën e Kadrit) vendoset çdo punë e”,”فِيَها 

urtë”92  

Fjala e Allahut: “ ِاْلفَْجر َمْطلَعِ  َحتَّى  ِهَي   Paqe është ajo deri në lindjen e”,”َساَلٌم 

agimit” Rreth kësaj ka thënë Katade dhe Ibn Zejd: “ ajo e gjitha është hair, në të 

nuk ka të keqe deri në lindjen e agimit.” 

-Disa çështje që kanë të bëjnë me Natën e Kadrit.  

1. Nata e Kadrit a ka qenë në popujt e më hershëm a jo? Për këtë dijetarët janë 

ndarë në dy mendime. 

Mendimi i parë: Ez-Zuhri ka thënë:” Na ka treguar Maliku se atij i është thënë 

se Profetit (alejhi salatu ue selam) i është paraqitur jeta e popujve të kaluar dhe 

prej saj ka konstatuar se jeta e umetit të vet është më e shkurtër dhe se nuk 

 
90 Kur përmendet dy Sahihat, janë për qëllim dy librat, Sahih el-Buhari dhe Sahih el-Muslim 
91 Transmeton Imam Buhariu, 1901, dhe Imam Muslimi, 760/175. 
92 Sure ed-Duhan, 4. 
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mund t’i arrin popujt e kaluar me vepra si shkak i jetës së tyre të gjatë, dhe për 

këtë Allahu ua dhuroi këtyre Natën e Kadrit e cila është më e vlefshme se sa një 

mijë muaj.”93 Nga kjo që na përcjell Imam Maliku konstatojmë se Allahu e ka 

veçuar këtë umet me Natën e Kadrit, dhe autori i librit “el-Udeh” këtë mendim e 

ka transmetuar nga një numër i madh i dijetarëve. Gjithashtu transmetohet nga 

el-Hatabi i cili thotë se për këtë çështje ka konsensus mes dijetarëve. 

Pastaj dijetarët kanë polemizuar për Natën e Kadrit se a është e përcaktuar, apo 

ajo gjendet në njërën prej netëve të ramazanit. Dijetarët të cilët kanë thënë se 

është e përcaktuar se në cilën natë ajo gjendet, janë ndarë në mendime të 

ndryshme si në vijim: 

1. Mendimi i parë, Nata e Kadrit gjendet në natë e njëzetenjë, dhe kjo duke u 

bazuar në haithin të cilin e transmeton Ebi Seid el-Hudriu i cili ka thënë:” 

Profeti (alejhi salatu ue selam) bëri Itikaf94 dhjetë ditët e para të Ramazanit, 

edhe ne iu bashkëngjitëm, pastaj i erdhi Xhibrili a.s. dhe i tha: “Atë që 

kërkon e ke para vetes.” Pastaj, vazhdoj me Itikaf edhe dhjetëditëshin e 

mesëm edhe ne vazhduam me të, pastaj i erdh Xhibrili a.s. dhe i tha:” Me të 

vërtetë atë që kërkon e ke para vetes.” Pastaj u ngritë i Profeti (alejhi salatu 

ue selam) dhe u drejtua kah njerëzit në mëngjes të ditës së njëzet nga muaji i 

Ramazanit dhe tha:” Kush ka bërë Itikaf me mua le të kthehet përsëri në të, 

me të vërtetë që e pash Natën e Kadrit, mirëpo e harrova përsëri, dhe ajo 

natë gjendet në dhjetëditëshin e fundit, në netët tek të Ramazanit. Unë me të 

vërtetë veten e pash duke bërë sexhde mbi baltë dhe ujë.” Kulmi i Xhamisë 

në atë kohë ishte e shtruar nga gjethet e pallmave të hurmës dhe nuk 

shihnim në qiell asnjë re, pastaj papritmas na kaploi shiu, dhe Profeti(alejhi 

salatu ue selam) na fali namazin derisa vërejta shenjat e baltës dhe ujit në 

ballin e të Dërguarit (alejhi salatu ue selam) e cila ishte vërtetim i ëndrrës.95 

Për këtë hadith thotë Imam Shafiu se është hadithi më i vërtetë në këtë lëmi. 

2. Mendimi i dytë, Nata e Kadrit është në natën e njëzetetre të Ramazanit, dhe 

kjo duke u bazuar në hadithin e Abdullah ibn Enis i cili gjendet në Sahih el-

Muslim, i cili hadith është i ngjashëm me hadithin e Seid el-Hudriju. 

3. Mendimi i tretë, Nata e Kadrit është në natën e njëzetepesë të Ramazanit, 

kjo duke u bazuar në hadithi që transmeton Imam el-Buhariu nga Abdullah 

ibn Abasi se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka thënë: “Kërkoni 

atë në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit, në të nëntën mbetet, në të 

shtatën mbetet, në të pestën mbetet.”96  

4. Mendimi i katërt, Nata e Kadrit është në natën e njëzeteshtatë të Ramazanit. 

Duke u bazuar në hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e 

 
93 Transmeton Imam Maliku në Mu’ata, 1/321.(15) 
94 Qëndrimi në Xhami për ta adhuruar Allahun e lartë-madhëruar. 
95 Transmeton Imam Buhariu, 2018. Dhe Imam Muslimi, 1167/213. 
96 Transmeton Imam Buhariu, 2021. 
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tij nga Ubej ibn Ka’b se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka 

thënë: “Ajo gjendet në natën e njëzeteshatë.” Transmeton Imam Ahmedi nga 

Ziri i cili tregon the thotë: “E kam pyetur Ubej ibn Ka’b dhe i kam thënë: O 

Ebu Mundhir, e kam dëgjuar vëllain tënd ibn Mesudin duke thënë: “Kush fal 

namaz nate tërë vitin e qëllon natën e kadrit.” Mu përgjigj: “Allahu e 

mëshiroftë atë, ai e din që ajo gjendet në muajin Ramazan, dhe se ajo është 

në natën njëzeteshtatë të tij, pastaj u betua.” 

5. Mendimi i pestë, Nata e Kadrit gjendet në natën e njëzetenëntë të 

Ramazanit. Duke u argumentuar me hadithin të cilin e transmeton Imam 

Ahmedi nga Ebu Hurejrja që ka thënë: “Ajo gjendet në natën e njëzeteshtatë 

apo në natën njëzetenëntë, dhe me të vërtetë që në atë natë zbresin engjëjt, 

numri i të cilëve është më shumë se numri i guralecëve në tokë.”97 

Pastaj kanë polemizuar se Nata e Kadrit a është fiks në njërën prej këtyre ditëve 

apo lëvizë dhe nuk është e përcaktuar. Krejt kjo polemikë është si rrjedhojë nga 

kuptimi i hadithe të Profetit (alejhi salatu ue selam). Mendimi më i vërtetë në të 

cilin bëhet bashkimi i haditheve të Profetit (alejhi salatu ue selam) është se Nata 

e Kadrit është që lëviz dhe nuk është fikse në njërën prej netëve tek të 

dhjetëditëshit të fundit të muajit të Ramazanit. 

Transmetohet nga Ubade ibn Samit i cili ka thënë:” Doli i dërguari i 

Allahut(alejhi salatu ue selam) që të na tregon për natën e Kadrit, pastaj u 

grindën dy burra nga muslimanët, atëherë i dërguari i Allahtu tha: “Dola që t’iu 

tregoj për natën e Kadrit, mirëpo u grindën filani me filanin, dhe ajo u ngrit98, 

shpresojë që të jetë më mirë për ju. Kërkone atë në natën e (njëzet e)nëntë, 

(njëzet e) shtatë dhe (njëzet e) pesë.”99 Profeti (alejhi salatu ue selam) në këtë 

hadith përmend dhe ka thënë: ”shpresoj të jetë më mirë për ju” d.m.th. mos 

përcaktimi i natës së Kadrit sepse në mos përcaktimin e saj ka dobi siç kanë 

thënë komentuesit e Kuranit, dhe ajo dobi është se nëse muslimanët do ta kishin 

pas të përcaktuar këtë natë ato do të fokusoheshin me adhurim vetëm këtë natë 

dhe kështu do të ishte dobia me e vogël, ndërsa në mos përcaktimin e saj, 

muslimani e ka të hapur dhe duhet që të bën përpjeke dhjetëditëshin e fundit tek 

të Ramazanit dhe kështu dobia është më e madhe. Transmetohet nga nëna e 

besimtarëve Aishja (radijallahu anha) e cila na ka treguar dhe ka thënë: “i 

Dërguari i Allahut(alejhi salatu ue selam) kur hynte dhjetëditëshi i fundit i 

Ramazanit e gjallëronte natën e tij me namaz, gjithashtu i zgjonte familjarët e 

vet dhe shtrëngonte platformën e tij.”100  

 
97 Imam Ahmedi, 2/519. 
98 Fjala “dhe ajo u ngrit”-është për qëllim u ngrit dituria për përcaktimin e natës së Kadrit, e jo ngritja e 

tërësishme e kësaj nate, siç pretenduan injorantët e Shiave, sepse vet i dërguari pasta na urdhëron ta kërkojmë 

atë. 
99 Imam Buhariu, 2023. 
100 Transmeton Imam Buhariu, 2024. dhe Imam Muslimi, 1174/3. 
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Disa kanë thënë se është për qëllim shtimi i adhurimeve në këto net, tjerët kanë 

thënë është për qëllim se i Dërguari (alejhi salatu ue selam) në atë net nuk u 

është afruar grave të tij. Ndërsa nuk ka asnjë pengesë që me këtë të përfshihen të 

dy kuptimet 

Transmetohet nga Aishja (radijallahu anha) se ka thënë: “O i dërguari i Allahut, 

në qoftë se e qëlloj natën e Kadrit çka ti lutem Zotit? Më tha: “Thuaj: “O Allah 

ti je Falës e do faljen, pra më fal.”101 

 

Komentimi i Sures el-Bejine(Medinase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  ِبسم

ِل المِكَتاِب َوالمُمشمرِِكنَي ُمنَفكِّنَي َحَّتَّٰ ََتمتِيَـُهُم المَبِيَّنُة ﴿ ُلو ُصُحًفا مَُّطهََّرًة ﴿١َلَم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم َأهم ﴾  ٢﴾ َرُسوٌل مَِّن اللَّـِه يـَتـم
ُُم المَبيَِّنُة ﴿  ﴾ َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا المِكَتاَب ِإًّلَّ ٣ِفيَها ُكُتٌب قَيَِّمٌة ﴿ ﴾ َوَما أُِمُروا ِإًّلَّ لِيَـعمُبُدوا اللَّـَه ُُممِلِصنَي  ٤ِمن بـَعمِد َما َجاَءْتم

ُتوا الزََّكاَة   يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُؤم ِلَك ِديُن المَقيَِّمِة ﴿  ۚۚ َلُه الدِّ ِل المِكَتاِب َوا ٥َوذَٰ لمُمشمرِِكنَي ِف  ﴾ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنم َأهم
  ﴾٧﴾ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت أُولَـِٰئَك ُهمم َخْيمُ المََبِيَِّة ﴿٦ُأولَـِٰئَك ُهمم َشرُّ المََبِيَِّة ﴿ ۚۚ ََنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها 

َنمَ  ٍن ََتمِري ِمن ََتمِتَها اْلم ُهمم َوَرُضوا َعنمُه   ۚۖ اُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َجَزاُؤُهمم ِعنَد َرِِبِّمم َجنَّاُت َعدم ِلَك ِلَمنم َخِشَي   ۚۚ رَِّضَي اللَّـُه َعنـم ذَٰ
﴾ ٨رَبَُّه ﴿   

Transmeton Imam Ahmedi nga Enes ibn Maliku i cili ka thënë: “I tha i dërguari 

i Allahut (alejhi salatu ue selam) Ubej ibn Ka’bit: “Me të vërtetë Allahu më 

urdhëroi që të ta lexoj ty suren:  “  ِلَمْ   يَُكنِ   الَِّذينَ   َكفَُروا  ِمنْ   أَْهلِ   اْلِكتَاب”,”Ata që nuk 

besojnë prej Ithtarëve të librit...” i tha: “A ma përmendi emrin(Allahu)? U 

përgjigj: “Po.” Pastaj qau Ubej Ibn Ka’bi.102 Në një transmetim tjetër në fund të 

tregimi thotë Ubej ibn Ka’bi duke qarë: “Nuk mendoj se në këtë moment ka 

njeri më të lumtur se unë në këtë tokë.” Këtë sure i Dërguari i Allahut (alejhi 

salatu ue selam) ia lexoj Ubej ibn Ka’b-it si përforcim për të, dhe për t’ia shtuar 

besimin atij, shkakun e kësaj e transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Muslimi 

dhe Imam Nesaiu se Ubej ibn Ka’b nuk pranonte leximin e ibn Mes’ud-it dhe 

polemizuan derisa e ngritën çështjet deri tek i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam) dhe i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) i saktësoi që të dy dhe të 

dyve u tha: “Ia qëllove.” Pastaj tha Ubej: “Pastaj më hyri një dyshim, njëjtë 

sikurse isha në injorancë. Pastaj më goditi i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam) në gjoksin tim,  pastaj më rrodhën djersë dhe sikurse jam duke e shikuar 

Allahun ndryshe.” Pastaj i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) i tregoj se i 

ka ardhur Xhibrili a.s. dhe i ka thënë: “Allahu të ka urdhëruar që umetit tënd 

t’ua lexosh Kuranin në një mënyrë”. Pastaj i thash: “E lus Allahun për shëndet 

 
101 Transmeton Imam Ahmedi, 6/182. Shejh Albani e ka cilësuar këtë hadith si të vërtetë. 
102 Transmeton Imam Buhariu, 4959 dhe Imam Muslimi, 799/245. 
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dhe falje.” Pastaj tha: “Në dy mënyra.” Dhe kështu vazhdoj derisa i tha Xhibrili 

a.s.: “Allahu të ka urdhëruar që umetit tënd tua lexosh Kuranin në shtatë 

mënyra.” 

Allahu i lartë-madhëruar thotë:  

َّي َحَّتَّ ََتْتِيَ ُهُم اْلَبيَِّنُة   َرُسوٌل ِمنَ ََلْ يَ    “ َفكِِّ َرًة   ِفيَها ُكُتٌب   ُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَّي ُمن ْ ُلو ُصُحًفا ُمَطهَّ اّللَِّ يَ ت ْ
يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا  قَيَِّمٌة   َوَما تَ َفرََّق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد مَ  ا َجاَءهْتُُم اْلَبيَِّنُة   َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اّللََّ ُُمِْلِصَّي َلُه الدِِّ

اَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ   ”الصَّ
“Ata që nuk besojnë prej ithtarëve të Librit dhe idhujtarëve, nuk do të 

largoheshin, derisa t’u vinte Dëshmia e qartë: Një i Dërguar nga Allahu, i cili 

t’u lexonte faqe të pastra, të cilat përmbanin rregulla të çmuara. Ata që u ishte 

dhënë Libri, u përçanë vetëm atëherë, kur u erdhi Dëshmia e qartë. E 

megjithatë, ata qenë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të 

sinqertë, duke qenë në fenë e pastër, si dhe të falnin namazin e të jepnin zeqatin. 

Kjo është feja e drejtë.” 

Ithtarët e librit janë: Çifutët dhe të Krishterët. Idhujtarët janë: Adhuruesit të 

putave dhe të zjarrit nga arabët dhe jo-arabët. Muxhahidi për fjalën: “ َِّين  të“ ”ُمن فَك 

largoheshin” pra, të largohen derisa t’iu vjen e vërteta.” Keshtu ka thënë edhe 

Katadeja, kjo derisa t’iu vjen “ ُال بَي ِّنَة”,”e qarta” pra, derisa t’iu vjen Kurani. Pastaj 

fjalën “ ُال بَي ِّنَة” e ka shpjeguar me fjalën e Allahut: “ ًَرة نَ   ّللاَّ    يَت لُو  ُصُحفًا  ُمَطهَّ  ,”َرُسول    م 

“Një i Dërguar nga Allahu, i cili t’u lexonte faqe të pastra” pra, Muhamedin 

(alejhi salatu ue selam) dhe atë që e lexon nga Kurani fisnik, i cili është i 

shkruar në shoqërinë më të lartë, në faqe të pastra, si në fjalën e Allahut: “   ف ي

َرة   فُوَعة   ُمَطهَّ , َمر  َمة   në faqe fisnike, të ngritura dhe të pastra.”103”,“ُصُحف   ُمَكرَّ

Fjala e Allahu: “    ف يَها   ُكتُب    قَي َِّمة“,”Në të ka rregulla të çmuara” ibn Xheriri për 

këtë thotë: “ Faqe të pastra në të cilat ka rregulla nga Allahu, të çmuara, të 

drejta, të pandryshuara, në të cilat nuk ka gabime, sepse janë nga Allahu i lartë-

madhëruar. 

Fjala e Allahut: “ ُن    بَع د    َما  َجاَءت ُهمُ   ال بَي ِّنَة تَابَ   إ ّلَّ   م  ينَ   أُوتُوا  ال ك  قَ   الَّذ   dhe nuk u“ ,”َوَما  تَفَرَّ

përçanë ata që u ishte dhënë Libri, vetëm pasi që u erdh e qarta.” Kjo është 

njëjtë si në fjalën e Allahut:  “ ينَ   تَُكونُوا  َوَّل  قُوا  َكالَّذ  تَلَفُوا  تَفَرَّ ن  َواخ      ال بَي ِّنَاتُ   مُ َجاَءهُ   َما  بَع د    م 

يم   ئ كَ   لَُهم    َعذَاب    َعظ 
 Mos u bëni si ata që, pasi u erdhën provat e qarta, u“ ,”َوأُولََٰ

përçanë dhe u grindën. Për këta do të ketë dënim të madh.”104Pra, ithtarët e 

librave që u janë zbritur popujve para nesh, pasi që Allahu ua solli dhe ua tregoi 

argumentet e qarta, ata u përçanë dhe u larguan nga ajo që Allahu e kishte synim 

nëpër librat e tyre, dhe u përçanë në përçarje të shumta. 

 
103 Surja Abese,13,14. 
104 Surja Ali Imran, 105. 



K&S 1                                                                                                                                       2020-2021 

93 

 

Fjala e Allahut: “ َِّين ينَ   لَهُ   الد  ل ص  َ   ُمخ  ُروا  إ ّلَّ   ل يَع بُدُوا  ّللاَّ  E megjithatë, ata qenë”,”َوَما  أُم 

urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqertë.” Kjo është 

njëjtë si në fjalën e Allahut: 

بُدُون  “ ي  إ لَي ه    أَنَّهُ   َّل   إ لَهَ   إ ّلَّ   أَنَا  فَاع  ن    َرُسول    إ ّلَّ   نُوح  ن    قَب ل كَ   م  َسل نَا  م   Ne nuk kemi dërguar”,”َوَما  أَر 

asnjë të dërguar para teje, e të mos i kemi shpallur: ”S’ka Zot tjetër përveç 

Meje, pra, më adhuroni Mua!”105  Dhe për këtë arsye tha: “ َُحنَفَاء”, “të anuar” pra, 

anojnë prej shirkut kah teuhidi.” Kjo njëjtë si në fjalën e Allahut: “  ُكل ِّ   ف ي  نَابَعَث    َولَقَد  

تَن بُوا  الطَّاُغوتَ  َ   َواج  بُدُوا  ّللاَّ ُسوًّل   أَن    اع  ة    رَّ  dhe për këtë arsye kemi dërguar në çdo“ ,”أُمَّ

popull një të dërguar, të cilët u thoshin: “Adhuroni Allahun dhe shmangi 

idhujve!”106 Pastaj Allahu vazhdon dhe thotë: “ َََلة  ta falin namazin” i”,”َويُق يُموا  الصَّ

cili është adhurim trupor më fisnik, pastaj”  “تُوا َكاةَ   َويُؤ   ,”ta japin zeqatin”,”  الزَّ

vepër e cila është bamirësi ndaj të varfërve dhe nevojtarëve, pastaj “ ينُ   َوذَل كَ    د 

 dhe kjo është fe e drejtë” pra, popull i ngritur dhe i drejtë. Dhe me këtë“ ,”ال قَي َِّمة  

ajet një grup i madh i dijetarëve si Zuhri dhe Shafiu argumentohen se veprat 

janë pjesë përbërëse të besimit. 

يَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ اْلََبِيَِّة   ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت  "إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَّي ِف اَنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِ 
ْم َجنَّاُت َعْدٍن ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلََْنَاُر َخاِلدِ  هُ أُولَِئَك ُهْم َخرْيُ اْلََبِيَِّة   َجزَاُؤُهْم ِعْنَد َرهبِِِّ ُ َعن ْ ْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك  يَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اّللَّ

 ِلَمْن َخِشَي َربَُّه" 
“Në të vërtetë, ata që nuk besojnë prej ithtarëve të Librit dhe idhujtarëve, do të 

hyjnë në zjarrin e Xhehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë. Ata janë 

krijesa më të këqija. Pa dyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira – 

pikërisht ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi i tyre është te Zoti i tyre: 

kopshtet e Adnit, nëpër të cilat rrjedhin lumenj e ku do të banojnë përherë. 

Allahu është i kënaqur me ata, por dhe ata janë të kënaqur me Atë. Kjo është 

për ata që kanë frikë Zotin e vet.” 

Këtu në këto ajete Allahu na rëfen për pasurinë e kriminelëve nga ithtarët e 

Librit dhe idhujtarët, të cilët e kundërshtuan Librin e Allahut që zbriti dhe 

profetët që i dërgoi. Këto si shpërblim në ditën e Gjykimit do të jenë: “   َجَهنَّمَ   نَار    ف ي

ينَ   ف يَها   në zjarrin e Xhehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë” nga“ ,”َخال د 

i cili nuk do të dalin asnjëherë dhe nuk do t’u lehtësohet dënimi aspak, të tillët 

janë: “  يَّة  krijesa më të këqija” pra, krijesa më të këqija që ka krijuar“ ,”َشر    ال بَر 

Allahu i lartë-madhëruar. Pastaj Allahu vazhdon të na tregojë për krijesat më të 

mira që ka krijuar, të cilët besuan me zemrat e tyre dhe vepruan me gjymtyrët e 

tyre, të cilët i cilësoi si “  يَّة  Krijesa më të mira”. Dhe me këtë ajet Ebu“ ,”َخي رُ   ال بَر 

Hurejrja dhe një grup dijetarësh u argumentuan në ngritjen e vlerës së njeriut 

mbi engjëjt nga fjala e Allahut: “  يَّة  pra: “Krijesa më të mira”. Pastaj ,”َخي رُ   ال بَر 

Allahu vazhdon dhe thotë: “  م  ” shpërblimi i tyre te Zoti i tyre“ ,”َجَزاُؤُهم    ع  ن دَ   َرب ِّه 

d.m.th ditën e Gjykimit është: “ينَ   ف يَها  أَبَدًا َن َهارُ   َخال د  ت َها  األ  ن    تَح  ي   م  ر   ,”َجنَّاتُ   َعد ن    تَج 
 

105 Surja el-Enbija, 25. 
106 Surja en-nahl, 36. 



K&S 1                                                                                                                                       2020-2021 

94 

 

“kopshtet e Adnit, nëpër të cilat rrjedhin lumenj e ku do të banojnë përherë.” 

Dhe kjo përgjithmonë pa ndërprerje apo largimi nga ai. Pastaj Allahu tregon një 

pozitë, mirësi dhe dhunti e cila është edhe më e madhe se ky shpërblim me 

fjalët: “ ُ   َعن ُهم   ُ يَ   ّللاَّ َوَرُضوا  “ :Allahu është i kënaqur me ata” pastaj tregon“ ,”َرض 

 edhe ata janë të kënaqur me Të” për dhuntitë dhe mirësitë që u ka“ ,”َعن هُ 

dhuruar. Dhe në fund thotë Allahu i lartë-madhëruar: “ ُيَ   َربَّه  dhe kjo“ ,”ذَل كَ   ل َمن    َخش 

është për ato që e kanë frikë Zotin e tyre.” Pra, këtë e fiton ai i cili i frikohet 

Allahut me një frikë të sinqertë ashtu sikurse ai e sheh Allahun, edhe pse e di se 

nuk mund ta sheh, por është i bindur që Allahu e sheh atë.  

 

Komentimi i Sures ez-Zelzele(Mekase) 

 ِبْسِم اللَّ ِه الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ 

نَساُن َما ََلَا ﴿٢َوَأْخَرَجِت اْْلَْرُض أَثْ َقاََلَا ﴿﴾ ١ِإَذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلزَاََلَا ﴿ ُث َأْخَباَرَها ﴿٣﴾ َوقَاَل اإْلِ ﴾ ِِبَنَّ رَبََّك  ٤﴾ يَ ْوَمِئٍذ َُتَدِِّ
﴾ َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا  ٧يَ َرُه ﴿ ﴾ َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا ٦﴾ يَ ْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتااًت لِِّرُيَْوا َأْعَماََلُْم ﴿٥َأْوَحٰى ََلَا ﴿

﴾ ٨يَ َرُه ﴿  
Transmeton Imam Ahemdi nga Abdullah ibn Amër i cili ka thënë: “Erdhi një 

person te i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) dhe i tha: Më dëgjo 

leximin o i dërguar i Allahut. Iu përgjigj: “Lexo tre sure që fillojnë me Elif-

Lam-Ra” Personi iu përgjigj: Jam i moshuar, më është ngurtësuar zemra dhe 

vrazhdësuar gjuha. Pastaj i tha: “ Lexo nga ato që përmbajnë Ha-Mim.” U 

përgjigj personi njëjtë si në herën e parë. Pastaj i tha: “Lexo tre sure që fillojnë 

me Sebehe.” Personi u përgjigj njëjtë si në herën e parë. Pastaj personi i tha 

Profetit (alejhi salatu ue selam) më lexo një sure e cila do të jetë gjithë-

përmbledhëse. Pastaj ia dëgjoi suren “ لَت    إ ذَا ضُ   ُزل ز  َر  ل َزالََها  األ  ز  ”, “Kur të dridhet 

Toka me dridhjet e saj.” Derisa e përfundoi, pastaj tha personi: Për Atë që të ka 

dërguar me të vërtetën, nuk do të lexoj më tepër se kjo asnjëherë”. Pasi që u 

largua personi, i Dërguari (alejhi salatu ue selam) tha: “Shpëtoi burreci! shpëtoi 

burreci!”, pastaj u tha:” ma sillni këtu” dhe shokët ia sollën dhe i tha atij: “jam 

urdhërua me ditën e Kurbanit të cilën Allahu e ka bërë festë për këtë umet.” 

Personi i tha të Dërguarit (alejhi salatu ue selam): Si është punë nëse nuk kam 

vetëm se një dele, a mund ta bëj atë kurban? Iu përgjigj: “Jo. Mirëpo shkurtoi 

flokët, shkurtoi thonjtë, shkurtoj mustaqet dhe qethi qimet në vendet e turpshme, 

dhe kjo është plotësimi i kurbanit tënd te Allahu i lartësuar.”107 

Thotë ibn Abasi: “ل َزالََها ضُ  ز  َر  لَت   األ   ”Kur të dridhet Toka me dridhjet e saj“ ,”إ ذَا  ُزل ز 

pra, kur toka do të dridhet nga pjesa e poshtme e saj. Për fjalën: “ َرَجت   ضُ   َوأَخ  َر    األ 

 dhe kur toka t’i nxjerrë barrët nga brendësia e saj.” Pra, kur do t’i“ ,”أَث قَالََها

nxjerrë nga brendësia e saj të vdekurit. Kjo është si fjala e Allahut: “ ضُ   َوإ ذَا َر    األ 

 
107 El-Musned, 6575. Shejh Ahmed Shakir thotë që zinxhiri i këtij hadithi është i vërtetë. 
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 kur Toka të sheshohet dhe të flakë atë që ka brenda e të“ ,”ُمدَّت   ,  َوأَل قَت   َما ف يَها َوتََخلَّت  

zbrazet.”108 

Fjala e Allahut. “ن َسانُ   َما  لََها  ,e njeriu thotë: Ç’po i ndodh asaj?!” Pra“ ,”َوقَالَ   اْل  

mundohet ta mohon gjendjen e saj, e cila ishte e qetë dhe ai qëndronte mbi të i 

sigurtë, për njëherë Toka ndryshon gjendjen e saj, dhe fillon të lëviz dhe të 

dridhet, asaj i erdhi urdhër nga Allahu që të dridhet dhe pastaj të nxjerrë nga 

brendësia e saj të vdekur si ata të parët ashtu dhe të fundit, të gjithë njerëzit nga 

krijimi i njeriut. Dhe kjo gjendje nuk ju pëlqen njerëzve dhe Toka do të 

zëvendësohet me Tokë tjetër dhe njerëzit do të qëndrojnë para Allahut të Vetmit 

dhe të Gjithëfuqishmit.  

Fjala e Allahut: “يَْوَمئِذ    تَُحِدِّثُ   أَْخبَاَرَها “, “Atë Ditë ajo do të tregojë lajme e saj.” 

Pra, do të tregojë për veprat e atyre që kanë vepruar mbi sipërfaqen e saj. 

Transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu nga Ebu Hurejrja i cili ka 

thënë: “E lexoi i Dërguari këtë ajet: “بَاَرَها ِّثُ   أَخ  َمئ ذ    تَُحد   Atë Ditë ajo do të“ ,“ يَو 

tregojë lajme e saj.” Dhe tha: “A e dini se cilët janë lajmet e saj?” i thanë: 

Allahu dhe i dërguari i Tij e dinë më së miri. Tha: “Lajmet e saj janë, që ajo të 

dëshmon për çdo rob dhe robëreshë se çka kanë vepruar mbi sipërfaqen e saj, 

ashtu që do të thotë: veproi kështu dhe kështu, në filan ditën, pra këto janë 

lajmet e saj.” 109 

Fjala e Allahut. “َحى   لََها  sepse Zoti yt e ka frymëzuar atë” Ibn Abasi“ ,“ ب أَنَّ   َربَّكَ   أَو 

ka thënë frymëzimi në këtë ajet është për qëllim se Allahu u ka dhënë leje që të 

vepron ashtu. Muxhahidi thotë: “me këtë fjalën frymëzim është për qëllim se 

Allahu e ka urdhëruar.” 

Fjala e Allahut: “  َمالَُهم ا أَع  تَاتًا ل يَُرو  دُرُ  النَّاسُ  أَش  َمئ ذ   يَص   Atë Ditë njerëzit do të bëhen“ ,”يَو 

grupe-grupe, që t’u tregohen veprat e tyre.” Pra, do të kthehen nga vend ku 

kanë dhënë llogari, grupe-grupe, lloje-lloje, mes të dështuarve dhe të lumturve, 

të shpëtuarit për në Xhenet dhe të dështuarit për në Xhehenem. Fjala: “ ا   ل يَُرو 

َمالَُهم    që t’u tregohen veprat e tyre” ashtu që të shpërblehen për veprat e ”,”أَع 

punuar në këtë botë, qoftë ajo e mirë apo e keqe. Dhe për këtë arsye thotë 

Allahu i lartë-madhëruar: “ ة    ث قَالَ م    يَع َمل    فََمن   ث قَالَ   يَع َمل    َوَمن      يََرهُ   َخي ًرا  ذَرَّ ة    م  ا  ذَرَّ يََرهُ   َشرًّ  

“,”kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë, do ta shoh atë, e kush ka 

bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërrmijë, do ta shoh atë.” 

Në këtë kontekst kanë ardhur shumë hadithe nga Profeti (alejhi salatu ue selam) 

transmeton Imam Buhariu nga Adij se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam) ka thënë:” Frikohuni nga zjarri i Xhehenemit qoftë ajo edhe me një 

hurmë, apo me një fjalë të mirë.”110 Gjithashtu transmeton Imam Muslimi se i 

Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) se ka thënë: ” mos nënçmoni nga 

 
108 Sure el-Inshikak, 3,4. 
109 El-Musned, 2/374. Tirmidhiu, 3353, i cili thotë se Hadithi është Hasen Sahih Garib. 
110 Transmeton Imam Buhariu, 7512. 
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mirësia asgjë, qoftë ajo edhe nëse dikush ndan nga kova e tij dhe e fut atë në 

enën e pirësit, apo takimin e vëllait tënd me një fytyrë të buzëqeshur.111 

Gjithashtu transmeton Imam Buhariu se i Dërguari (alejhi salatu ue selam) ka 

thënë: “O ju gra besimtare, mos ta nënçmon nga mirësitë ndaj komshiut të saj(si 

dhuratë) qoftë edhe këmba e një dele.”112  

 

 

Komentimi i Sures el-Adijat(Mekase) 

 

ِم  َـِٰن الرَِّحيمِ ِبسم اللَّـِه الرَّْحم  

ًحا ﴿١َوالمَعاِدََيِت َضبمًحا ﴿ ﴾ ِإنَّ  ٥﴾ فـََوَسطمَن بِِه ََجمًعا ﴿ ٤﴾ فَأَثـَرمَن ِبِه نـَقمًعا ﴿٣﴾ فَالمُمِغْيَاِت ُصبمًحا ﴿٢﴾ فَالمُموِرََيِت َقدم
نَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد ﴿  ِلَك َلَشِهيٌد ﴿٦اْلمِ ْيمِ َلَشِديٌد ﴿﴾ وَ ٧﴾ َوِإنَُّه َعَلٰى ذَٰ ﴾  َأَفاَل يـَعمَلُم ِإَذا بـُعمِثَر َما ِف المُقُبوِر  ٨ِإنَُّه ِِلُبِّ اْلَم

َِبٌْي ﴿ ١٠َوُحصَِّل َما ِف الصُُّدوِر ﴿  ﴾٩﴿ َمِئٍذ ْلَّ ُم ِِبِمم يـَوم ﴾ ١١﴾ ِإنَّ َرِبَّ  

 
Fjala e Allahut: “ َضْبًحا  َواْلعَاِديَاتِ   “,  Allahu në këtë sure betohet për kuajt të cilët 

vrapojnë dhe nxitojnë në rrugë të Allahut, të cilët nxjerrin zërat e tyre gjatë 

vrapimit të tyre. Pastaj thotë: “فَاْلُموِريَاتِ   قَْدًحا”, “të cilët nxjerrin xixa nga 

thundrat” dhe pastaj thotë Allahu: “فَاْلمُ ِغيَراتِ   ُصْبًحا”, “dhe trokojnë për sulm në 

mëngjes” Ashtu siç transmetohet nga i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) 

se e kishte zakon që të del për në luftë pas namazit të sabahut. 

Fjala e Allahut: “نَْقعًا بِِه          :duke çuar re pluhuri”  pastaj thotë Allahu“ ,”فَأَثَْرَن 

 të cilët armiqtë i çajnë në dysh” këtu Allahu na tregon për“ ,”فََوَسْطنَ   بِهِ   َجْمعًا“

vlerën dhe rëndësinë e madhe që e kanë kuajt gjatë zhvillimit të luftrave dhe se 

si me ndihmën e tyre armikun e ndanë në dy pjesë. Ibn Abasi (radij-Allahu 

anhu) për fjalën: “ ِاْلعَاِديَات” thotë se janë për qëllim kuajtë, ndërsa Aliu (radij-

Allahu anhu) thotë se me të janë për qëllim devetë, mendimin e Ibn Absait e 

dëgjoi Aliu (radij-Allahu anhu) dhe i tha Ibn Abasit: “Ne nuk kemi pas kuaj në 

luftën e Bedrit”. Ibn Abasi ia ktheu se kjo ishte në një luftë në të cilën nuk mori 

pjesë i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam).  “Pastaj Allahu i lartësuar 

vazhdon duke i përmendur disa cilësi të këqia të njeriut me fjalët: “ ْنَسانَ   إِنَّ   ِلَربِِّهِ   اْْلِ

 njeriu është mosmirënjohës ndaj Zotit të vet” pra, njeriu mirësitë dhe“ ,”لََكنُودٌ 

dhuntitë që ia dhuroi Allahu dhe e begatoi me to, ai ndaj këtyre mirësive dhe 

begative është mohues dhe mosmirënjohës. Ibn Abasi, Muxhahidi, Ibrahim en-

Nekhai, Seid ibn Xhubejr, dhe el-Hasen kanë thënë se fjala “ لََكنُودا ” është “الكفور” 

që do të thotë “shumë Mohues”. Pastaj Allahu thotë: “ ٌَوإِنَّهُ  َعلَى ذَِلكَ  لََشِهيد”, ”dhe ai, 

 
111 Transmeton Imam Muslimi, 2626/144. 
112 Transmeton Imam Buhariu, 2566. 
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pa dyshim, këtë e dëshmon.” Katade dhe Sufjan eth-Theuri kanë thënë se për 

këtë mosmirënjohje, Allahu është dëshmitarë, por mundet të jetë për qëllim 

edhe se vet njeriu është dëshmitarë për mosmirënjohjen ndaj dhuntive që ia ka 

dhuruar Allahu, me gjuhën, veprat dhe sjelljen e tij, këtë mendim e kan 

përkrahur Muhamed ibn K’ab el-Kuradhi ashtu si e përshkruan Allahu gjendjen 

e idhujtarëve në Kuran ku thotë:  

م    ب ال ُكف ر  “ ه  ينَ   َعلَى  أَنفُس  د  دَ   هللا  َشاه  ينَ   أَن  يَع ُمُروا    َمَساج  ك   Nuk u takon idhujtarëve“ ,”َما  َكانَ   ل ل ُمش ر 

të përkujdesen për faltoret e Allahut, përderisa ata vetë dëshmojnë se janë 

mosbesimtarë.”113  

Fjala e Allahut: “ ٌَوإِنَّهُ   ِلُحِبِّ   اْلَخْيرِ   لََشِديد”, “Vërtet, ai është i babëzitur për pasuri.” 

Kjo mund të kuptohet në dy mënyra; e para se njeriu shumë e do pasurinë, dhe 

kuptimi i dytë është se nga dashuria e madhe që ka ndaj pasurisë, ai është 

kujdestar i fortë ndaj kuajve të vet. Pastaj Allahu na drejtohet dhe na mëson që 

të jemi modest ndaj kësaj bote dhe të garojmë për të fituar botën e ardhme me 

fjalët:  

ُدور“  Vallë, a nuk e di ai se kur të“ ,”أَفاََل   يَْعلَمُ   إِذَا  بُْعثِرَ   َما  فِي  اْلقُبُورِ    َوُحِصِّلَ   َما  فِي  الصُّ

nxirren jashtë ata që gjenden në varre, dhe kur të dal në shesh ajo që është në 

gjokse,”thotë Ibn Abasi: “Çdo gjë të cilën e kanë fshehur në gjokset e tyre.” 

Pastaj Allahu këtë sure e përfundon me fjalët: “ إِنَّ   َربَُّهمْ   بِِهمْ   يَْوَمئِذ    لََخبِير”, “Zoti i 

tyre, me siguri, atë Ditë di çdo gjë për ta?!” Pra, Allahu i lartësuar është i 

Gjithëditur për çdo vepër që vepruan ata në këtë botë, dhe në bazë të atyre 

veprave Allahu i lartësuar do t’i shpërblen ata dhe Allahu nuk bën padrejtësi, 

qoftë ajo edhe sa një grimcë e vogël. 

 

Komentimi i Sures el-Karia(Mekase) 

 

ِم  َـِٰن الرَِّحيمِ ِبسم اللَّـِه الرَّْحم  

ُثوِث ﴿ ٣﴾ َوَما َأدمرَاَك َما المَقارَِعُة ﴿ ٢﴾ َما المَقارَِعُة ﴿ ١المَقارَِعُة ﴿ َم َيُكوُن النَّاُس َكالمَفَراِش المَمبـم َِباُل  ٤﴾ يـَوم ﴾ َوَتُكوُن اْلم
ِن المَمنُفوِش ﴿ ﴾ فَأُمُُّه  ٨﴾ َوَأمَّا َمنم َخفَّتم َمَوازِيُنُه ﴿٧ ِف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة ﴿ ﴾ فـَُهوَ ٦ا َمن ثـَُقَلتم َمَوازِيُنُه ﴿﴾ فََأمَّ ٥َكالمِعهم

﴾ ١١﴾ ََنٌر َحاِمَيٌة ﴿ ١٠﴾ َوَما َأدمرَاَك َما ِهَيهم ﴿ ٩َهاِويٌَة ﴿  
Fjala e Allahut :“ َُعة  ,El-Karia”   është emër nga emrat e Ditës së Gjykimit“ ,”ال قَار 

njëjtë si “El-Hakah”, “Et-Tameh”, “Es-Sahah”, “El-Gashijeh” etj. Pastaj, Allahu 

vazhdon duke na treguar madhështinë dhe vlerën e kësaj dite me fjalët: “   أَد َراكَ   َوَما

َعةُ   dhe ç’të bëri ty të dish se çka është el-Kariah” dhe këtë menjëherë“ ,”َما  ال قَار 

më pas e komenton vetë Allahu i lartësuar me fjalët: “ مَ    َكال فََراش    النَّاسُ   يَُكونُ   يَو 

 ditën kur njerëzit do të jenë si flutura të shpërndara“ pra, në“ ,”ال َمب ثُوث  

 
113 Sure et-Teube, 17. 
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shpërndarjen dhe ndarjen e tyre njëri prej tjetrit, në lëvizjet e tyre, krejt kjo nga 

trishtimi i asaj që gjenden në të. Sikur të jenë si flutura, lëvizja e të cilave është 

kaotike. Kjo njëjtë sikur në ajetin e shtatë të sures el-Kamer ku thotë Allahu i 

lartësuar: “كأنهم جراد  منتشر”, “sikur karkaleca të shpërndarë”. 

Fjala e Allahut: “  ن    ال َمن فُوش ه  بَالُ   َكال  ع   dhe malet do të jenë si leshi i“ ,”َوتَُكونُ   ال ج 

shprishur”, pra do të jenë si leshi që është ngatërruar nga lëvizjet e shumta 

kaotike. Muxhahidi, Ikrime, El-Hasen dhe Seid ibn Xhubejri kanë thënë se me 

fjalën “  ن ه   .El-Ihn” është për qëllim leshi“ ,”ال ع 

Pastaj Allahu tregon se ku i shpien veprat atyre që veprojnë, dhe si rezultat i tyre 

çka do të përfitojnë fisnikërinë apo nënçmimin, varësisht nga lloji i veprave, 

këtë e përshkruan me fjalët: “ ُينُه ا  َمن    ثَقُلَت    َمَواز   ”Atij që do t’i rëndon peshorja“ ,”فَأَمَّ

këtu Allahu tregon se atij që ana e veprave të mira në peshore do ta rëndon anën 

e veprave të këqija, “  يَة يَشة    َراض   ,ai do të ketë një jetë të kënaqur” pra“ ,”فَُهوَ   ف ي  ع 

në Xhenet, ndërsa : “ ُينُه ا  َمن    َخفَّت    َمَواز   ,atij që do t’i lehtohet peshorja” pra“ ,”َوأَمَّ

atij që ana e veprave të këqija do ta rëndon anën e veprave të mira : “  يَة هُ   َهاو   ,”فَأُم 

“Nëna e tij do të jetë Humnera” këtu me fjalën “Umuhu” është për qëllim se ai 

me kokë të tij do të bjerë në Xhehenem, është përdorur fjala “Nëna e tij” sepse 

është për qëllim truri i tij, ky mendim transmetohet nga Ibn Abasi, Ikrime dhe 

Katade. Katade në ka thënë: Me kokën e tij do të futet në Xhehenem. Ibn 

Xheriri në lidhje me këtë ajet ka thënë: “ te Hauijeh është nëna e tij, sepse nuk 

ka kthim tjetërkund përveç saj.” Ibn Zejd ka thënë: “ El-Hauijeh është Zjarri114 

dhe ajo është nëna e tij, sepse nuk ka kthim tjetër përveç saj. Dhe në fund lexoi 

fjalën e Allahut: “ومأواهم   النار”,”Dhe kthimi i tyre është Zjarri”115 Dhe për këtë 

arsye Allahu e ka komentuar në vijim fjalën “el-Hauijeh” duke thënë: “ يَة    نَار   َحام   

يَه    dhe ç’të bëri ty të dish se çka është Hamijeh? Ai është zjarr i“ ,”َوَما  أَد َراكَ   َما  ه 

vrullshëm.” Pra, është zjarr i cili ka nxehtësi shumë të flaktë dhe të fortë. 

Transmetohet nga Ebu Hurejrja se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) 

ka thënë: “Zjarri i birit të Ademit të cilin  ju e ndizni, është një e shtatëdhjeta 

pjesë e zjarrit të Xhehenemit.” Të pranishmit thanë: “O i Dërguar i Allahut edhe 

pse ky zjarr do të ishte i mjaftueshëm.” Pastaj tha: “Ajo është shumëfishuar për 

gjashtëdhjetenëntë herë.”116 Transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Hurejrja se i 

Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka thënë: “Me të vërtetë që ky zjarri 

juaj është një nga shtatëdhjetë pjesët e zjarrit të Xhehenemit, dhe ajo është 

goditur me ujin e detit dy herë, dhe sikur të mos ishte goditur me detin, Allahu 

nuk do të linte dobi në të.”117 Gjithashtu transmetohet nga i Dërguari i Allahut 

se ka thënë: “Është ankuar Zjarri te Zoti i tij duke thënë: O Zot e hëngër një 

pjesë e imja pjesën tjetër, kështu që ia lejojë të merr frymë dy herë, një herë 

 
114 Zjarri në shqip është emër mashkullor ndërsa në Arabisht Havijeh është emër femërorë dhe për këtë arsye 

përshtatet cilësimi i saj si nënë. 
115 Sure Ali Imran, 151. 
116 Transmeton Imam Buhariu, 3265 dhe Imam Muslimi, 2843/30. 
117 Ky hadith nivelin e saktësisë e ka njëjtë sikur hadithet Imam Buhariut dhe Muslimit. 
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përgjatë Dimrit dhe një herë përgjatë Verës, kohën më të ftohtë që përjetoni 

përgjatë dimrit është nga ajo, dhe kohën më të nxehtë që përjetoni përgjatë verës 

është nga ajo.”118 Gjithashtu transmetohet në dy Sahihat119 nga i Dërguari i 

Allahut se ka thënë: “Kur të forcohet nxehti, ftoheni faljen e namazit, sepse 

forcimi i nxehtit është nga fryma e Xhehenemit.”120   

 

Komentimi i Sures et-Tekathur(Mekase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  ِبسم

َاُكُم التََّكاثـُُر ﴿ ﴾ َكالَّ َلوم تـَعمَلُموَن ِعلمَم  ٤﴾ ُثَّ َكالَّ َسومَف تـَعمَلُموَن ﴿٣﴾ َكالَّ َسومَف تـَعمَلُموَن ﴿٢اِبَر ﴿ ﴾ َحَّتَّٰ زُرمُُتُ المَمقَ ١َأْلم
ِحيَم ﴿ ٥المَيِقنِي ﴿  َ المَيِقنِي ﴿٦﴾ َلََتَُونَّ اْلَم َا َعنيم َمِئٍذ َعِن النَِّعيِم ﴿٧﴾ ُثَّ َلََتَُونَّ أَُلنَّ يـَوم ﴾ ٨﴾ ُثَّ لَُتسم  

Fjala e Allahut: “ ُأَل َهاُكمُ   التََّكاثُر”, “Ju ka hutuar rivaliteti për të shtuar” Këtu 

Allahu i lartësuar na thotë: Aq shumë jeni të angazhuar me dashurinë ndaj kësaj 

bote dhe me kënaqësitë që janë në të, saqë e keni harruar jetën e botës së 

ardhme dhe kërkimin e saj, dhe kështu jeni në këtë gjendje derisa t’i vizitoni 

varrezat dhe të bëheni banorë të tyre. Ndërsa Hasan el-Bsariu për këtë ajet thotë: 

“Ju ka hutuar rivaliteti për të shtuar” në pasuri dhe pasardhës.” Transmetohet 

nga Ubej ibn Ka’b se ka thënë: “Ne hadithin “Sikur ta kishte i biri i Ademit një 

luginë me ari...” e shihnim si pjesë e Kuranit derisa zbriti “ التََّكاثُرُ   أَل َهاُكمُ  ”, “Ju ka 

hutuar rivaliteti për të shtuar”. Transmetohet nga Abdullah esh-Shikhir i cili 

thotë se e ka dëgjuar babanë e vet duke thënë: “Ndalova te i Dërguari (alejhi 

salatu ue selam) dhe ai ishte duke thënë: ““ التََّكاثُرُ   أَل َهاُكمُ  ”, “Ju ka hutuar rivaliteti 

për të shtuar”, thotë biri i Ademit: Pasuria ime, pasuria ime. A nuk posedon nga 

pasuria vetëm se atë që e ke ngrënë dhe është asgjësuar, atë që ke veshur dhe 

është vjetërsuar dhe atë që ke dhënë lëmoshë dhe të ka mbetur?121 Transmeton 

Imam Muslimi nga Ebu Hurejrja se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Thotë robi: 

Pasuri ime, pasuria ime. A në të vërtetë nga pasuria e tij vetëm tre janë të tij. Atë 

që e ka ngrënë dhe është asgjësuar, apo atë që e ka veshur dhe është vjetërsuar 

dhe atë që e ka dhënë lëmoshë dhe me të është rahatuar. Sa i përket pasurisë 

tjetër të tij, atë ua ka lënë njerëzve.”122 Gjithashtu Transmeton Imam Buhariu 

nga Enes ibn Malik se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Të vdekurin e përcjellin 

tre gjëra, dy kthehen dhe vetëm njëra mbetet me të. Atë e shoqërojnë pasuria, 

familja dhe veprat e tij. Familja dhe pasuria e tij kthehen, dhe me të mbeten 

vetëm veprat e tij.”123  

 
118 Transmeton Imam Buhariu, 3260. 
119 Dy Sahihat janë për qëllim dy librat: Sahih el-Buhari dhe Sahih el-Muslim. 
120 Transmeton Imam Buhariu, 533 dhe Imam Muslimi 615/180. 
121 Transmeton Imam Ahmedi, 4/24, Imam Muslimi, 2985/3 dhe Imam Tirmidhiu, 3354. 
122 Transmeton Imam Muslimi, 2959/3. 
123 Transmeton Imam Buhariu, 6514, Imam Muslimi, 2960/5 dhe Imam Tirmidhiu, 2379. 
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Fjala e Allahut: “ َتُمُ   ال َمقَاب ر  derisa t’i vizitoni varrezat” pra, derisa të“ ,”َحتَّى  ُزر 

arrini te to dhe të bëheni banorë të saj, ashtu siç transmeton Imam Buhariu se i 

Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) hyri në shtëpinë e një beduini për ta 

vizituar sepse ai ishte i sëmurë dhe i tha: “S’ka të keqe pastrim Inshalla.” I tha 

plaku: “Pastrim!? Jo. Por janë ethe të forta, mbi një plak, i cili do i viziton 

varrezat! Atëherë iu përgjigj: “Po ashtu qoftë”   

Fjala e Allahut: “ َفَ   تَع لَُمون فَ   تَع لَُمونَ     ثُمَّ   َكَلَّ   َسو   Gjithsesi, do ta merrni“ ,”َكَلَّ   َسو 

vesh! Madje, së shpejti do ta merrni vesh!”  

Për këtë ed-Dahak thotë: Me “ فَ  َكَلَّ   Allahu iu drejtohet jobesimtarëve ,“ تَع لَُمونَ  َسو 

dhe me “ فَ  َكَلَّ  ثُمَّ  تَع لَُمونَ   َسو  ” Allahu iu drejtohet besimtarëve.” 

Fjala e Allahut: “  ل مَ  ال يَق ين  Kujdes! Ah, sikur ta dinit të vërtetën me“ ,”َكَلَّ   لَو   تَع لَُمونَ  ع 

siguri!” Pra, sikur ta dinit me një dituri të sigurt, nuk do të hutoheshit në 

rivalitet dhe gara për të grumbulluar pasuri të kësaj bote duke e harruar tjetrën, 

derisa u bëtë banorë të varreve. Pastaj Allahu thotë: “ يمَ   لتََرُونَّ    َعي نَ   لَتََرُونََّها  ثُمَّ     ال َجح 

 Sigurisht që do ta shihni Zjarrin flakërues! Pastaj, me të vërtetë, do ta“ ,”ال يَق ين  

shihni atë me syrin e sigurisë.” Kjo është përgjigje e premtimit të më hershëm, 

pra, u premtoi Allahu se ato do ta dinë dhe do ta shohin Zjarrin e Xhehenemit 

me dituri dhe shikim të sigurtë. I cili Zjarr, kur të psherëtinë vetëm një herë, nuk 

do mbetet asnjë engjëll apo profet, vetëm se do të gjunjëzohen nga përjetimi i 

atij çasti.  

Fjala e Allahut: “  يم َمئ ذ    َعن    النَّع  أَلُنَّ   يَو   Pastaj, atë Ditë do të pyeteni për“ ,”ثُمَّ   لَتُس 

kënaqësitë!” Pra, ditën e Gjykimit do të pyeteni se sa keni qenë falënderues për 

mirësitë e kësaj bote, si shëndeti, siguria, furnizimi, dhe shumë mirësi tjera. 

Transmeton Ibn Xheriri nga Ebu Hurejrja i cili ka thënë: “Duke qëndruar ulur 

Ebu Bekri dhe Omeri erdhi i Profeti (alejhi salatu ue selam) dhe i pyeti: “Çka ju 

bashkojë të qëndroni ulur në këtë vend?” u përgjigjën: “Për Atë, i cili të ka 

dërguar me të vërtetën, nuk na nxori nga shtëpia jonë vetëm se uria.” Pastaj 

Profeti (alejhi salatu ue selam) tha: “Për Atë, i cili më dërgoi me të vërtetën, 

edhe mua nuk më nxori nga shtëpia vetëm se ajo. U larguan nga aty derisa 

arritën te shtëpia e njërit prej Ensarve, u doli në pritë një grua dhe Profeti i tha 

asaj: “Ku është filani?” U përgjigj: Shkoi që të mbush ujë për neve. Pastaj erdhi 

duke e mbajtur një kove me ujë dhe tha: “mirë se keni ardhur, robërit nuk i ka 

vizituar dikush më mirë, se ata që më kanë vizituar sot, pastaj e vari kovën te një 

degë e palmës, pastaj u erdhi   me një vile me hurma, pastaj i tha i Dërguari i 

Allahut (alejhi salatu ue selam): “Sikur t’i kishe tubuar për ne.” U përgjigj: 

“Dëshirova që ju vet t’i zgjidhni duke i parë me sytë e juaj.” Pastaj mori një 

thikë, Profeti përnjëherë reagoi: “Ki kujdes të mos jetë që milet!”, pastaj e theri 

për ta dhe hëngrën atë ditë, pastaj i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) 
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tha: “Dijeni se do të pyetni për këtë Ditën e Gjykimit, prej shtëpisë tuaj u nxori 

uria, dhe nuk u kthyet derisa e përjetuat këtë, dhe kjo është prej mirësive.”124 

 

 

Komentimi i Sures el-Asr(Mekase) 

 

ِم  َـِٰن الرَِّحيمِ ِبسم اللَّـِه الرَّْحم  

ٍر ﴿١َوالمَعصمِر ﴿ نَساَن َلِفي ُخسم ا ِِبلصََّبمِ ﴿٢﴾ ِإنَّ اْلمِ َقِّ َوتـََواَصوم ا ِِبِلم ﴾ ٣﴾ ِإًّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت َوتـََواَصوم  
Transmeton Imam et-Taberani nga Abdullah ibn Hisen i cili ka thënë: “Dy nga 

shokët e të Dërguarit (alejhi salatu ue selam) të cilët kur bashkoheshin, nuk 

ndaheshin përderisa njëri tjetrit t’ia lexojnë Suren el-Asr të plotë, e pastaj 

ndaheshin duke i dhënë njëri tjetrit selam.125 

Imam Shafiu pëe këtë sure ka thënë: “Sikur Allahu të kishte zbritur vetëm këtë 

sure për njerëzimin do tu mjaftonte.” 

Fjala e Allahut: “ ن َسانَ   لَف ي  ُخس ر     إ نَّ   اْل   ر   Për Kohën, në të vërtetë njeriu“ ,”َوال عَص 

është në humbje të sigurtë”, Dijetarët për fjalën “El-Asr” kanë thënë se është 

koha në të cilën lëviz dhe vepron i biri i Ademit, qofshin ato lëvizje të mira apo 

të këqia. Për këtë arsye Allahu është betuar në këtë kohë duke na treguar se 

njeriu është në humbje dhe shkatërrim të sigurt, pastaj i ka përjashtuar një grup 

nga ata me fjalët:  “  ال َحات لُوا  الصَّ ينَ   آََمنُوا  َوَعم   Përveç, atyre që besojnë dhe“ ,”إ ّلَّ   الَّذ 

veprojnë punë të mira.” Pra, këtu Allahu i lartësuar na tregon se të gjithë 

njerëzit janë në humbje, përveç atyre që besojnë me zemrat e tyre dhe veprojnë 

vepra të mira me gjymtyrët e tyre. Pastaj thotë i lartësuari: “ ِّ ا  ب ال َحق  Dhe“ ,”َوتََواَصو 

e këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën.” E cila është kryerja e obligimeve ndaj 

Allahut të lartësuar dhe shmangja nga ndalesat e Tij. Pastaj Allahu i lartësuar 

thotë: “  ب ر ا  ب الصَّ  dhe e këshillojnë njëri tjetrin për durim.” Pra, të kenë“ ,”َوتََواَصو 

durim ndaj sprovave të ndryshme të cilat janë caktim i Allahut të lartësuar, 

gjithashtu të jenë durimtarë ndaj atyre që i thërrasin në të mirë dhe që i ndalojnë 

nga e keqja. 

 

 

 

 

 

 
124 Transmeton Imam Muslimi. 
125 Et-Taberaniu në librin e tij “el-Eusat”, 5097. 
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Komentimi i Sures el-Humeze(Mekase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  ِبسم

َلَدُه ﴿ ٢﴾ الَِّذي ََجََع َماًًّل َوَعدََّدُه ﴿ ١َويمٌل لُِّكلِّ ُُهََزٍة لَُّمَزٍة ﴿ َُطَمِة ﴿ ۚۖ ﴾ َكالَّ ٣﴾ ََيمَسُب َأنَّ َماَلُه َأخم ﴾ َوَما  ٤لَيُنَبَذنَّ ِف اِلم
َُطَمُة ﴿ َفم ٦﴾ ََنُر اللَّـِه المُموَقَدُة ﴿ ٥َأدمرَاَك َما اِلم َصَدةٌ ٧ِئَدِة ﴿ ﴾ الَِِّت َتطَِّلُع َعَلى اْلم َا َعَليمِهم مُّؤم َدََّدٍة  ٨﴿  ﴾ ِإنَّ ﴾ ِف َعَمٍد َمُّ

﴿٩ ﴾  
Fjala e Allahut: “  َوي ل    ل ُكل ِّ   ُهَمَزة    لَُمَزة”, “Mjerë për çdo shpifës-përqeshës.” Dijetarë 

kanë treguar se “El-Hamaz” është ai i cili përqesh njerëzit me gjuhën e tij, 

ndërsa “El-Lemaz” është ai i cili përqesh me veprat e tij. Përqeshja d.t.th. tallja 

me njerëzit duke ua zvogëluar vlerën dhe pozitën e tyre. Ibn Abasi për 

“Humezetin lumeze” ka thënë janë ata të cilët fyejnë dhe nënçmojnë të tjerët. 

Er-Rabi’ ibn Enes ka thënë: “El-Humeze” është ai që nënçmon dhe përqesh në 

fytyrën e njerëzve, ndërsa “El-Lumeze” ai që i nënçmon dhe përqesh njerëzit 

pas shpine. Muxhahidi ka thënë: “El-Humeze” ai që nënçmon dhe përqesh me 

anë të dorës dhe syrit të tij, ndërsa “El-Lumeze” ai që nënçmon dhe përqesh me 

anë të gjuhës së tij. Disa prej komentuesve të Kuranit kanë thënë: “Me këtë ajet 

është për qëllim El Ekhnas ibn Sherik”. Muxhahidi ka thënë: “Kjo është e 

përgjithshme për të gjithë njerëzit.” 

Fjala e Allahut: “ ُالَِّذي  َجَمعَ   َمالً   َوَعدََّده”, “Ai që grumbullon pasuri dhe e numëron 

atë.” Pra, e grumbullon pasurinë e tij pjesë-pjesë e pastaj në formë të 

vazhdueshme e numëron atë që ka grumbulluar. 

Fjala e Allahut: “ ُيَْحَسبُ   أَنَّ   َمالَهُ   أَْخلََده”, “Mendon se pasuria e tij do ta bën të 

pavdekshëm.” Pra, mendon se pasuria të cilën e grumbullon dhe pandërprerë e 

numëron, ajo do ta bën atë që të jet i pavdekshëm dhe se do të jeton në këtë botë 

përgjithmonë. Pastaj Allahu i lartësuar thotë: “ ََّكال”,”Jo, assesi” Assesi nuk është 

çështja ashtu siç e ka menduar dhe pretenduar ai. Pastaj Allahu i lartësuar na 

tregon realitetin e kësaj çështje dhe përfundimin e atij që qëllimi i tij në këtë 

botë është vetëm grumbullimi i pasurisë me fjalët: “ ِلَيُْنبَذَنَّ   فِي  اْلُحَطَمة”, “Ai do të 

hidhet në torturën shkatërruese” pra, ai do të hidhet në “Hutame” e cila është 

emër prej emrave të Xhehenemit, dhe është quajtur “shkatërruese” sepse ai do të 

asgjëson banorët e tij. Pastaj Allahu i lartësuar thotë: “ َُوَما  أَد َراكَ   َما  ال ُحَطَمة”, “E ç’të 

bëri të dish se çka është Shkatërruesja?” Pastaj tregon Allahu i lartësuar se çka 

është ajo me fjalët: “  َف ئ دَة الَّت ي  تَطَّل عُ   َعلَى  األ   Ajo është Zjarr i Allahut i“ ,”نَارُ   ّللاَّ    ال ُموقَدَةُ 

ndezur fortë, i cili depërton deri në zemrat (e njerëzve).” Thabit el-Benani këtë 

ajet e shpjegon: “Ai është Zjarr i cili do t’i djeg ato deri në zemrat e tyre, duke 

qenë të gjallë.” Ndërsa Muhamed ibn K’ab ka thënë: “Ky Zjarr do t’i han të 

gjitha pjesët e trupit të njeriut derisa të arrin në zemër, e pastaj i kthehet trupi 

përsëri në formën e më hershme ashtu do të vazhdon dënimi.” 
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Fjala e Allahut: “ ٌإِنََّها َعلَْيِهمْ  ُمْؤَصَدة”, “Ai do t’i rrethojë ata nga çdo anë.” 

Fjala e Allahut: “  فِي   َعَمد    ُمَمدََّدة”, “Në shtylla të gjata flakëruese.” Atije el-Aufi 

në lidhje me këtë ajet ka thënë: “Shtyllat e përmendura në këtë ajet janë shtylla 

prej hekuri.” Ibn Abasi ka thënë: “Dyert e Xhehenemit, ato janë të gjata.” 

Ndërsa Katade përmend kiraetin e ibn Mesudit i cili e ka lexuar: “ َدة  ُمْؤصَ   َعلَْيِهمْ   إِنََّها

 Ai do t’i rrethojë nga çdo anë me shtylla të gjata.”Katade ka“ ,  ”بعََمد    ُمَمدََّدة  ٌ 

thënë: “Ne gjithmonë flisnim se ato do të dënohen me shtylla në zjarr.” 

 

 

Komentimi i Sures el-Fil(Mekase) 

 

َجارٍَة  ٣﴾ َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطرْيًا َأاَببِيَل ﴿٢﴾ أَََلْ ََيَْعْل َكْيَدُهْم ِف َتْضِليٍل ﴿١ِبَِْصَحاِب اْلِفيِل ﴿أَََلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك   ﴾ تَ ْرِميِهم ِِبِ
يٍل ﴿  ن ِسجِّ ْأُكوٍل ﴿٤مِّ ﴾ ٥﴾ َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّ  

Në këtë sure Allahu përmend një dhunti dhe begati tjetër me anë të së cilave e 

begatoi fisin Kurejsh. Kjo dhunti, është dhuntia në të cilën Allahu i lartësuar e 

shkatërroi ushtrinë krishtere në krye me mbretin e tyre Ebraha, i cili kishte 

ardhur për ta shkatërruar Qaben, Shtëpinë e Allahut. Allahu i lartësuar këtë 

qëllim e poshtëroi, e largoi dhe i mposhti dhe i asgjësojë armiqtë e Tij. Tregohet 

se Ebraha pasi që u bë mbret i Jemenit, dhe pasiqë e fioti dhe e vrau kryetarin 

tjetër të Jemenit i cili quhej Arjat. Për t’u afruar edhe më shumë te mbreti i tij, 

Ebraha i premtoi se do ta ndërtonte një kishë madhështore në kryeqytet në Sana, 

dhe kështu veproi dhe e ndërtoi një kishë aq të madhe saqë arabët e quanin 

 Al-Kuddejs” nga lartësia që kishte ajo kishë në ndërtimin e saj, saqë“ ”القدَيس“

njeriut i binte kësula nga koka e tij duke u munduar që ta shikon  lartësinë e asaj 

kishe. Pastaj dëshiroi Ebraha që njerëzit të vizitojnë këtë kishë sikur që vizitohej 

Qabja te muslimanët. Kështu që bëri thirrje te mbarë arabët që ta kryejnë haxhin 

e tyre në Jemen te kjo kishë e madhe. Arabët, e sidomos kurejshët kur u 

informuan për këtë veprim, u hidhëruan shumë dhe dërguan njerëz që ta 

shikojnë këtë kishë, dhe në të hyrën natën duke e kryer nevojën e tyre brenda 

saj, dhe përnjëherë kanë ikur dhe janë larguar fshehurazi. Kur kupton Ebraha 

për këtë veprim, dhe se ata kryerësit e veprës janë prej fisit Kurejsh dhe këtë 

veprim e kanë bërë si shkak i xhelozisë së tyre ndaj kishës që është ndërtuar, 

Ebraha u betua se do të shkon në Meke dhe to ta shkatërron Qaben gurë-gurë. 

Mukatil ibn Sulejman ka treguar se një djalosh prej Kurejshëve ka hyrë në atë 

kishë dhe ka ndezur një zjarr, dhe atë dite ka pasur erë të fortë e cila u bë shkak 

që ajo kishë të digjet dhe të rrëzohet për toke. 

Kështu që Ebraha e përgatiti një ushtri të madhe, gjithashtu mbreti i Abisinisë 

Nexhashiu i dërgoi atij një elefant gjigant, sikur ai nuk kishin parë më parë, i cili 

quhej Mahmud dhe bashkë me të, ka dërguar tetë ose dymbëdhjetë elefantë tjerë 
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përveç tij. Një person i ngritur prej arabëve i quajtur Dhu-Nefr ishte ai i cili u 

bëri thirrje disa prej fiseve arabe që t’i dalin ballë mbretit Ebraha, dhe qëllimit të 

tij për ta rrënuar Qaben. Atij iu përgjigjën një grup prej arabëve, mirëpo Ebraha 

i fitoi ata dhe vazhdoi drejt Mekes që ta shkatërron Qaben. Dhu-Nefrin e 

rrobëroi dhe e mori me vete që t’ia tregon rrugën për në Meke, pastaj në rrugë e 

doli në pritë Nufejl ibn Habib el-Hathami të cilin gjithashtu e fitoi dhe e mundi 

dhe e mori njëjtë sikur Dhu-Nefrin rob me vete që t’ia tregon rrugën për në 

Hixhaz. Kur u afrua Ebraha me ushtrinë e tij afër Mekes e pushoi aty ushtrinë e 

tij dhe i okupoi të gjitha devetë që kishin kurejshët ndër të cilat dyqind deve 

ishin të Abdul-Mutalibit gjyshit të Profetit (alejhi salatu ue selam). Ebraha e 

dërgoi një person i cili quhej Hunata el-Humejri deri te Kurejshët dhe i tha që të 

takohet me personin më me autoritet në mesin e Kurejshëve, që ta informon atë 

se mbreti i tyre nuk ka ardhur për t’i luftuar ata, por ka ardhur vetëm që ta 

rrënon Qaben dhe se do të kthehet përsëri në vendin e tij, përveç nëse ata i 

kundërvihen atij, atëherë ai detyrohet që t’i lufton. Pas kësaj, Abdulmutalibi iu 

përgjigj se edhe ne nuk duam që ta luftojmë atë, dhe as që kemi mundësi të 

bëjmë një gjë të tillë, mirëpo kjo është shtëpia e shenjtë e Allahut dhe e mikut të 

tij Ibrahimit (alejhi selam), dhe nëse Ai e ndalon atë, ajo është shtëpia e Tij e 

shenjtë, e nëse e lejon që të rrëzohet shtëpia e Tij, ne nuk kemi mundësi që ta 

mbrojmë atë. Atëherë Hunata i tha Abdulmitalibit eja ti me mua të shkojmë 

bashkë deri te Ebraha. Kur Ebraha e pa Abdulmutalibin e nderoi atë 

(Abdulmutalibi ishte një burrë me pamje bukur), pastaj zbriti Ebraha nga shtrarti 

i tij dhe bashkë me Abdulmutalibin u ul në dysheme, Pastaj i tha përkthyesit 

thuaj: “Çka është nevoja yte?” U përgjigj: “Thuaj Mbretit tënd le të m’i kthen 

dyqind devetë të cilat mi ka rrëmbyer ushtria e tij”. Pastaj i tha Ebraha: “Më 

habite me pamjen tënde kur hyre në fillim, pastaj më habite se të pyeta për çka 

ke nevojë, ti u përgjigje se i dëshiron devetë e tua, duke e ditur se kam ardhur që 

ta rrënoi Qaben, shtëpinë e shenjtë që keni ju.” Pastai u përgjigj Abdulmutalibi 

me fjalët: ”Une jam zot i deveve të mia, ndërsa shtëpia ka Zotin e vet i Cili do ta 

mbron atë.” Ebraha tha: “Ai nuk mund të më ndaloi!” Abdulmutalibi ia ktheu: 

“Çështja është mes teje dhe Atij.” Pastaj niset Ebraha me ushtrinë drejtë Qabes 

për ta rrënuar atë dhe pasi u afruan afër saj, përnjëherë ndalon Elefanti së ecuri, 

ashtu që nuk kishin mundësi që ta lëviznin më në drejtim të Qabes. Kur e 

kthenin në drejtim tjetër ai fillonte të lëviz, ndërsa përsëri kur e kthenin në 

drejtim të Qabes ndalonte. Pastaj Allahu e rrëfen fundin e kësaj ngjarje në pesë 

ajete në suren e cila është emërtuar me emrin “El-Fil” “Elefanti” nga 

pjesëmarrja e Elefantëve në këtë ngjarje.  

Allahu i lartësuar këtë ngjarje e përshkruan me fjalët:  

يٍل    أَََلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك ِبَِْصَحاِب اْلِفيِل   أَََلْ ََيَْعْل َكْيَدُهْم ِف َتْضِليٍل   َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطريًْ  َجارٍَة ِمْن ِسجِّ ا َأاَببِيَل   تَ ْرِميِهْم ِِبِ
ْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ َفَجَعَلهُ      
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“Vallë, a nuk ke dëgjuar se si veproi Zoti yt me njerëzit e elefantit? A nuk ua 

prishi atyre kurthin, duke dërguar kundër atyre tufa zogjsh, të cilët i gjuajtën me 

gurë prej baltës së pjekur? Dhe kështu i bëri si byk i ngrënë.” 

Allahu i lartësuar shtëpinë e Tij e mbrojti me zogj të cilit ishin me madhësi 

shumë më të vogël sesa elefantët, mirëpo që t’iu tregon njerëzve se kjo shtëpi 

është e shenjtë dhe se Ai është mbrojtës i saj. Gjithashtu, atë vit është lindur 

edhe i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam). Shkatërrimin e Ebrahas nuk e 

ka bërë Allahu sepse fisi Kurejsh ishin  të mirë, por e bëri që të jetë kjo si 

përgatitje për ardhjen e një profeti në atë vend të bekuar. 

 

 

 

Komentimi i Sures el-Kurejsh(Mekase) 

 

اللَّ ِه الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم   

ياَلِف قُ َرْيٍش ﴿ ْيِف ﴿١إِلِ َتاِء َوالصَّ ْن  ٣﴾ فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهٰ َذا اْلبَ ْيِت ﴿٢﴾ إِياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِّ ن ُجوٍع َوآَمنَ ُهم مِّ ﴾ الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ
﴾ ٤َخْوٍف ﴿  

Kjo sure është e lidhur me suren paraprake, siç e ka përmendur Muhamed ibn 

Ishak dhe Abdurahman ibn Zejd ibn Eslem, kjo sepse kuptimi i dy sureve është: 

Na ka penguar prej Mekes Elefanti dhe na kanë shkatërruar banorët e saj “ ياَلفِ    ِْلِ

 Për t’i mbrojtur Kurejshët” Pra, për t’i bashkuar dhe mbrojtur ato në“ ,”قَُرْيش  

vendin e tyre të sigurt. Disa komentues tjerë kanë thënë se këtu është për qëllim 

njohja e Kurejshve për udhëtimin e tyre gjatë dimrit për Jemen dhe udhëtimin e 

tyre gjatë verës për në Sham, me qëllim tregtie, pastaj ktheheshin në vendin e 

tyre të sigurtë nga pozita e tyre që e kanë para njerëzve, krejt kjo sepse janë 

banorë të Haremit(Qabes). Ata që i njohin ato, i respektojnë, bile edhe të huajt 

të cilët bashkë-udhëtojnë me to, edhe ata e fitojnë sigurinë nga njerëzit si shkak 

i shoqërimit të tyre. Kjo është gjendja e tyre gjatë udhëtimeve të tyre verore dhe 

dimërore, ndërsa sa i përket gjendjes së tyre në qëndrimin e tyre në vendbanimet 

e tyre është ashtu siç e përmend Allahu në Kuran me fjalët:   “   َحَرًما  َجعَْلنَا   أَنَّا  يََرْوا  أََولَمْ 

َحْوِلِهمْ  ِمنْ  النَّاسُ  َويُتََخطَّفُ  آِمنًا ”,  

“Vallë, a nuk shohin ata se si Ne u kemi dhënë atyre një vend të shejntë e të 

sigurt(Mekën), ndërkohë që njerëzit rreth tyre po rrëmbehen?”126 

Dhe për këtë arsye ka thënë: “  ي ف ِّتَاء    َوالصَّ لَةَ   الش  ح  م    ر  يََلف    قَُري ش   إ يََلف ه   Për“ ,”ْل  

mbrojtjen e Kurejshve, për t’i mbrojtur ata në udhëtimin që bëjnë dimër e verë.” 

 
126 Sure el-Ankebut, 67. 
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Ibn Xheriri për këtë ka thënë: “E qëlluara në këtë çështje është se “Lam-i” në 

fillim të sures është Lam-i i habitjes, sikur të thotë: Habituni me mbrojtën e 

Kurejshve dhe mirësinë Time ndaj tyre për këtë mbrojtje. Dhe ka koncensus 

mes muslimanëve se këto dy sure, janë sure të veçanta njëra prej tjetrës. 

Pastaj Allahu i lartësuar i udhëzojë dhe i mësoi se si të falënderohen për këtë 

mirësi me fjalët: “  فَل يَع بُدُوا  َربَّ   َهذَا  ال بَي ت”, “Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj 

shtëpie” Pra, le ta njësojnë Allahun në adhurimet e tyre, ashtu siç ua dhuroi Ai 

një Harem në të cilin janë të sigurt dhe ua dhuroi një shtëpi të Shenjtë. Njëjtë siç 

thotë Allahu në Kuran:    

“ َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن  اْلُمْسِلِمّيَ ِإَّنَّ ”, 
“Unë jam i urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e këtij Qyteti(Mekes), i Cili e 

ka bërë atë të shenjtë dhe të Cilit i përket gjithçka. Jam urdhëruar që të jem prej 

Muslimanëve.”127 

Fjala e Allahut: “  الَِّذي  أَْطعََمُهمْ   ِمنْ   ُجوع    َوآََمنَُهمْ   ِمنْ   َخْوف”, “i Cili i ushqen ato në ditë 

urie dhe i siguron ato në ditë frike”  Këtu Allahu i lartësuar tregon qartë se Ai 

është Zoti i kësaj shtëpie dhe se ai është ushqyesi i tyre kur ata kanë uri dhe Ai 

ata i bëri që të jenë të sigurtë, dhe për këtë arsye duhet ta njësojnë Atë në 

adhurimet e tyre dhe të mos i bëjnë atij as ortak e as rival duke adhuruar bashkë 

me Të edhe idhuj tjerë. Dhe ai person i cili i përgjigjet Allahut dhe e njëson 

Allahun në adhurimet e tij, ai person do të jetë i sigurt si në këtë botë ashtu edhe 

në botën tjetër, ndërsa ai i cili nuk i përgjigjet Allahut në këtë, Allahu do t’i 

largon këto dy gjëra nga ai person, ashtu sic thotë Allahu në Kuran: 

“ ُ َمَثالً قَ ْريًَة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة ََيْتِيَها رِْزقُ َها َرَغداً ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَِ  ُ َوَضَرَب اّللَّ لَِباَس اْْلُوِع َواْْلَْوف ِبَا  نْ ُعِم اّللَِّ َفَأَذاقَ َها اّللَّ
 ,”َكانُوا َيْصنَ ُعونَ 

“Allahu e bëri shembull qytetin (e Mekes), i cili ishte i sigurt dhe i qetë. Atij i 

arrinin ushqime të bollshme nga të gjitha anët, por pastaj banorët e tij mohuan 

dhuntitë e Allahut dhe Ai i bëri të shijojnë urinë dhe frikën, si ndëshkim për atë 

që bënë”128 

 

Komentimi i Sures el-Maun(Mekase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  ِبسم

يِن ﴿  ِلَك الَِّذي َيدُعُّ المَيِتيَم ﴿ ١َأرَأَيمَت الَِّذي يَُكذُِّب ِِبلدِّ ِكنِي ﴿﴾ َوًَّل ََيُضُّ َعَلٰى طََعاِم  ٢﴾ َفذَٰ ﴾ فـََويمٌل لِّلمُمَصلِّنَي  ٣المِمسم
﴾ ٧﴾ َوََيمنَـُعوَن المَماُعوَن ﴿ ٦﴾ الَِّذيَن ُهمم يـَُراُءوَن ﴿ ٥﴾ الَِّذيَن ُهمم َعن َصاَلِْتِمم َساُهوَن ﴿٤﴿  

 
127 Sure en-Neml, 91. 
128 Sure en-Nahl, 112. 
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Allahu i lartësuar drejtohet me fjalët: “A e sheh o Muhamed, atë që e 

përgënjeshtron Ditën e Llogarisë? Përfundim i të cilit është: “ َفَذَِلكَ   الَِّذي  يَُدعُّ   اْليَتِيم”, 

“Ky është ai që i dëbon ashpër jetimët” Pra, ky është ai i cili i nënçmon jetimët 

dhe u bën padrejtësi atyre duke mos ua dhënë hakun që kanë ata dhe të tillët nuk 

janë bamirës ndaj tyre, gjithashtu ata “ َِولَ   يَُحضُّ   َعلَى  َطعَامِ   اْلِمْسِكين”, “dhe nuk nxit që 

t’i jepet ushqim të varfrit” njëjtë si i përshkruan Allahu edhe me fjalët e Tij:   

 Nuk është kështu! Por ju nuk“ ,“ َكالَّ بَل  لَّ   تُْكِرُمونَ   اْليَتِيمَ    َولَ   تََحاضُّونَ   َعلَٰى   َطعَامِ   اْلِمْسِكينِ “

silleni mirë me jetimët dhe nuk e nxitni njëri tjetrin për t’i ushqyer të varfrit.”129 

Pastaj Allahu i lartësuar thotë: “ َفََوْيلٌ   ِلْلُمَصِلِّينَ     الَِّذينَ   ُهمْ   َعنْ   َصاَلتِِهمْ   َساُهون”, “Mjerë 

për ata që falen, të cilët kur falen janë të pakujdesshëm për namazet e tyre.” Ibn 

Abasi dhe të tjerë për këtë ajet kanë thënë: “Janë për qëllim Munafikët 

(dyfytyrëshit) , të cilët falen kur janë në publik, ndërsa kur janë në vetmi nuk 

falen.” Për këtë arsye ka thënë “ َِّين  për ata që falen” pra, janë nga ata që“ ,”ل ل ُمَصل 

janë kapur për namaz, por nuk janë të kujdesshëm për të, ose me lënien dhe mos 

faljen e tij ashtu si ka thënë Ibn Abasi, ose me mos faljen e namazit në kohën e 

cila është e përcaktuar me sheriat, kështu që e vonon derisa i kalon koha 

tërësisht. Të këtij mendimi janë dijetari Mesruk dhe Ebu Duha, ndërsa Ata ibn 

Dinar ka thënë: “Falënderimi i takon vetëm Allahut i cili ka thënë: “   َصاَلتِِهمْ   َعنْ 

 për namazin e tyre janë të pakujdesshëm” e nuk ka thënë në namazin e“ ,”َساُهونَ 

tyre janë të pakujdesshëm.” Në këtë ajet është për qëllim për ata presona të cilët 

e kanë bërë zakon të tyre që ta vonojnë namazin deri në kohën e fundit të tij, ose 

është për ata të cilët, gjatë namazit të tyre nuk i plotësojnë kushtet dhe obligimet 

të cilat janë pjesë përbërëse të namazit, ose për ata të cilët nuk janë të qetë në 

namaz duke u koncentruar dhe duke medituar rreth ajeteve të Allahut. Dhe ajeti 

i përfshinë të gjitha këto grupe pa marrë parasysh personi a i përvetëson të gjitha 

këto cilësi apo vetëm njërën prej tyre. Ndërsa sa i përket atij i cili i përvetëson të 

gjitha këto që u përmendëm ai e ka plotësuar “nifakun ameli” dyfytyrësinë në 

vepër. Kjo është vërtetuar edhe në hadith të cilin e transmetojnë Imam Buhariu 

dhe Muslimi nga i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) se ka thënë: “Ajo 

është namazi i dyfytyrëshit, Ajo është namazi i dyfytyrëshit, Ajo është namazi i 

dyfytyrëshit, pret derisa të skuqet dielli dhe të jetë në mes dy brirëve të shejtanit, 

pastaj ngritët dhe i fal katër të lehta në të cilat nuk e përmendë Allahun vetëm se 

pak.”130 Kjo pjesë e kohës është pjesa e fundit e ditës në të cilën falet namazi i 

Ikindisë i cili namaz në atë kohë nuk është i pëlqyer të falet, pra duhet të falet 

para asaj kohe, Profeti (alejhi salatu ue selam) përmend që munafikët namazin e 

falin në këtë kohë dhe me shpejtësi e kryejnë atë duke mos qenë i koncentruar 

gjatë faljes së namazit. Për këtë arsye Profeti (alejhi salatu ue selam) thotë: “nuk 

e përmendin Allahun vetëm se pak”. Mund që Profeti (alejhi salatu ue selam) të 

ketë pasur për qëllim se namazin e fal për dyfaqësi dhe jo për hir të Allahut dhe 

 
129 Sure el-Fexhr, 17,18. 
130 Transmeton Imam Muslimi, 622/195. 
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për këtë arsye nuk e ka namazin të plotë. Allahu i lartësuar dyfytyrësitë i 

përshkruan kështu:    

َ وَ  َ ِإالَّ قَلِ ِإنَّ اْلُمَناِفِقَّي خُيَاِدُعوَن اّللَّ اَلِة قَاُموا ُكَساََلٰ يُ رَاُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اّللَّ ياًل ُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإََل الصَّ  

 “Në të vërtetë, hipokritët përpiqen ta mashtrojnë Allahun, por është Ai që i 

mashtron ata. Kur ata ngrihen për namaz, ngrihen me përtesë, vetëm sa për t’u 

dukur para njerëzve, dhe Allahun e përmendin vetëm pak.”131 Dhe për këtë ka 

thënë Allahu i lartësuar: “ ينَ  يَُراُءونَ   ُهم    الَّذ  ”, “Të cilët duan që të duken.” 

Fjala e Allahut: “ ََويَْمنَعُونَ   اْلَماُعون”, “dhe nuk ju ndihmojnë nevojtarëve.” Këtu 

Allahu i lartësuar na tregon se këta persona as nuk e kryejnë adhurimin ndaj 

Zotit të tyre siç duhet, e as që japin nga zekati ashtu që t’iu ndihmojnë të tjerëve. 

Ali, Ibn Omer (radija-Allahu anhuma) Muxhahidi, Muhamed ibn el-Hanefije 

dhe të tjerë kanë thënë se me fjalën “ َال َماُعون”, “El-Maun” është për qëllim 

Zeqati. Hasan el-Basriu ka thënë: “Kur falet bën dyfaqësi, dhe nëse i ik namazi 

nuk mërzitet aspak, dhe nuk e jep zekatin e pasurisë së tij. Ibn Xheriri 

transmeton nga Abdullah ibn Mesudi i cili ka thënë: “ Ne shokët e të Dërguarit 

të Allahut folshim se me el-Maun janë për qëllim kova, tenxherja, sëpata, etj.” 

Pra sendet elementare shtëpiake. 

Ibn Abasi ka thënë: “Se me “ َال َماُعون”, “El-Maun” është për qëllim gjërat 

shtëpiake, kështu kanë thënë edhe Muxhahidi, Ibrahin en-Nekhai dhe Seid ibn 

Xhubejri. 

 

 

 

Komentimi i Sures el-Keuther                                                                                

(Medinase dhe është thënë Mekase) 

 

َـِٰن الرَِّحيمِ  ِم اللَّـِه الرَّْحم  ِبسم

ثـََر ﴿  َناَك المَكوم َبمََتُ ﴿٢َواْنمَرم ﴿ ﴾ َفَصلِّ ِلَربَِّك ١ِإَنَّ َأعمطَيـم ﴾ ٣﴾ ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْلم  
Transmetohet se prej cilësive të “el-Heud-it”132 është se ai derdhet nga “el-

Keuther-i”133 nëpër dy shtrate nëpërmjet qiellit, dhe enët e tij janë sa numri i 

yjeve.   Transmeton Imam Muslimi nga Ene ibn Malik i cili ka thënë: “Duke 

qëndruar në Xhami, në mesin tonë ishte edhe i Dërguari i Allahut (alejhi salatu 

ue selam) për njëherë e kaplojë një gjumë i lehtë, pastaj e ngriti kokën drejt 

 
131 Sure en-Nisa, 142. 
132 “El-Heud”-Kënetë në ditën e Gjykimit që i është dhuruar Profetit Muhamed (alejhi salatu ue selam). 
133 “El-Keuther”-Lum në Xhenet i posaçëm për Profetin Muhamed (alejhi salatu ue selam). 
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qiellit duke buzëqeshur, i thamë: Çka të shtyri të qeshesh o i Dërguari i Allahut? 

Tha: “Sa po më zbriti një Sure” pastaj lexoj:  

 Ne ty ta“ ,”بسم  هللا  الرحمن  الرحيم  إِنَّا  أَْعَطْينَاكَ   اْلَكْوثَرَ     فََصِلِّ   ِلَربِِّكَ   َواْنَحرْ     إِنَّ   َشانِئَكَ   ُهوَ   اأْلَْبتَر“

dhuruam Keutherin, andaj falu për Zotin tënd dhe pre kurban! Sigurisht, ai që 

të urren ty, ai vet është fatprerë.” Pastaj tha: “A e dini se çka është el-Keuther?” 

I thamë: Allahu dhe i Dërguari i Tij e din më së miri. Tha: “Ai është lumi të 

cilin ma ka premtuar Zoti im i lartësuar, në të ka mirësi të shumta, prej tyre 

është Heudi te i cili do të tubohet umeti im Ditën e Gjykimit, numri i enëve të tij 

është sa numri i yjeve. Prej tij do të ndalohen disa robër, dhe unë do të them: O 

Zoti im ai është nga umeti im. Do të përgjigjet: Ti nuk e din se çka ka shpikur 

pas teje.134 Me këtë hadith një pjesë e madhe e komentuesve të Kuranit janë 

argumentuar se është sure Medinase, dhe një pjesë e madhe e Fukahave kanë 

thënë se Besmele-ja është pjesë e kësaj sure dhe se është zbritur bashkë me të. 

Fjala e Allahut: “ َإِنَّا  أَ ْعَطْينَاكَ   اْلَكْوثَر”, “Ne ty ta dhuruam Keutherin” e përmëndëm 

më lartë në hadithin e Enes ibn Malikut se është lum në Xhenet i veçuar për 

Muhamedin (alejhi salatu ue selam), gjithashtu transmetohet nga Enesi se e ka 

lexuar: “ َطي نَاكَ   إ نَّا ثَر  أَع  ال َكو  ”, “Ne ty ta dhuruam Keutherin” pastaj tha: Tha i 

Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam): “Më është dhuruar Keutheri, dhe kur 

e pash ishte një lum që rrjedh, dhe nuk është i ndarë askund, brigjet e tij ishin 

nga margaritarët, pastaj mëshova me duart e mija në dheun e tij, kur e nuhata 

ishte parfum   me erë shumë të këndshme, dhe gurët e tij ishin margaritarë.135 

Gjithashtu transmetohet nga Enes ibn Maliku se ka thënë: “Në natën në të cilën 

u ngrit i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) në qiell tregoi dhe tha: 

“Arrita deri te një lumë brigjet e të cilit ishin prej margaritarëve, dhe i thash: 

Çka është ky o Xhibril? Më tha: Ky është Keutheri.”136 

Transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abasi se për fjalën “el-Keuther” ka thënë: 

“Ajo është mirësia e madhe të cilën ia ka dhuruar Allahu të Dërguarit të Vet.” 

Tregon Ebu Bishr se i ka thënë Seid ibn Xhubejrit: “Njerëzit flasin dhe 

pretendojnë se Keutheri është një lumë në Xhenet? Pastaj tha Seidi: “Lumi i cili 

gjendet në Xhenet është prej  asaj mirësisë të madhe që ia ka dhuruar Allahu të 

Dërguarit të Tij.” Pra, mendimi i Ibn Abasit ka qenë se Keutheri d.t.th. Mirësi e 

madhe.137 Dhe një grup i madh i komentuesve si Ibn Abasi, Ikrime, Seid ibn 

Xhubejr dhe Muxhahidi kanë thënë se me “el-Keuther” është për qëllim mirësi e 

madhe dhe ndër to është edhe lumi Keuther, bile Muxhahidi ka thënë: “Ai është, 

mirësi e madhe si në këtë botë ashtu edhe në tjetrën.” Ndërsa Ikrime ka thënë: 

“Ai është, Profetsia dhe Kurani, dhe shpërblimi i Ahiretit.”  

 
134 Transmeton Imam Muslimi, 400/53. 
135 Transmeton Imam Ahmedi, 3/152. 
136 Transmeton Imam Buhariu, 4964. 
137 Transmeton Imam Buhariu, 6578. 
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Transmeton Imam Ahemdi nga Ibn Omeri se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu 

ue selam) ka thënë: “El-Keuther është lum në Xhenet, brigjet e tij janë prej ari 

dhe ai rrjedh mbi margaritarë, ngjyra e ujit të tij është me e bardh se ngjyra e 

jogurtit dhe shija e tij është më e ëmbël se ëmbëlsia e mjaltës.”138 

Fjala e Allahut: “   َفََصِلِّ   ِلَربِِّك“, “Dhe falu për Zotin tënd dhe ther kurban!” Këtu 

Allahu i drejtohet të Dërguarit të Tij (alejhi salatu ue selam) me fjalët: Ashtu si 

të kemi dhënë Ne ty mirësi të shumta në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër, 

dhe prej këtyre mirësive është edhe lumi Keuther, për këtë arsye ti adhuro 

Allahun me sinqeritet duke mos i bërë shok Atij në adhurim, dhe pre kurban ti 

në emër të Zotit tënd duke mos e shoqëruar askënd tjetër veç Tij. Ashtu si e ka 

porosit Allahu në suren el-Enam ku thotë: “ ي  َصَلت ي  إ نَّ   قُل   يَايَ   َونُُسك  َّ    َوَمَمات ي  َوَمح    َربِّ    لِل 

ينَ  يكَ   ّل   ال عَالَم  تُ   َوب ذَل كَ     لَهُ   َشر  ر  لُ   َوأَنَا  أُم  ينَ   أَوَّ ل م  ال ُمس  ”, “Thuaj: Në të vërtetë, namazi im, 

kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve. 

Ai nuk ka asnjë ortak. Kështu jam urdhëruar dhe unë jam i pari që i 

nënshtrohem Atij.”139  Me  fjalën “  َوان َحر”, “Uenhar” disa komentues kanë thënë se 

kjo fjalë do të thotë: Vendosja e dorës së djathtë mbi të majtën në fyt.” Ky 

mendim është transmetuar edhe nga Aliu, por nuk është transmetim i vërtet. Ka 

edhe shumë mendime tjera rreth kësaj fjale, mirëpo nuk janë të vërteta, ajo që 

është e saktë është se me këtë fjalë është për qëllim therja e kurbanit, ashtu siç 

transmetohet nga i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) se ka thënë: “Ai 

që e fal namazin(e bajramit) si ne, dhe pastaj e ther kurbanin sikur ne, ai e ka 

qëlluar këtë adhurim, ndërsa ai që e ther kurbanin para namazit, atij nuk i 

pranohet kurbani.”  Pastaj u ngrit Ebu Berde ibn Nijar dhe tha: O i Dërguari i 

Allahut, unë i thera dy delet e mia para namazit, duke e ditur se sot është një 

ditë në të cilën njerëzit e pëlqejnë dhe presin që të han mish. I tha: “Delja jote 

është dele mishi.” Pastaj tha: E kam një kinxh të vogël, i cili te unë është më i 

dashur se dy delet e mia, a më pranohet si kurban? Tha: “Të pranohet ty dhe nuk 

i pranohet askujt pas teje.”140 

Fjala e Allahut: “إِنَّ   َشانِئَكَ   ُهوَ   اأْلَْبتَر”, “, Ai që të urren ty, ai vet është faresosur.” 

Pra, ai që të urren ty O Muhamed dhe e urren atë me të cilën ke ardhur ti, me të 

vërtetën e qartë, me dritën e qartë, mu ai është i pafat, i ulët dhe ai i cili me 

vdekjen e tij do të vdes edhe përmendja e tij. Ibn Abasi, Muxhahidi, Seid ibn 

Xhubejri dhe Katade kanë thënë: Se ky ajet ka zbritur mbi el-As ibn Uail. 

Transmeton Muhamed ibn Is’hak nga Zejd ibn Ruman se ka thënë: “ E kishte si  

zakon El-As ibn Uail kur përmendeshe i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam) thoshte: Lëreni atë sepse është person fatprerë, kur të vdes do të 

ndërpritet përmendja e tij.” Pastaj përnjëherë zbriti Allahu këtë sure. 

 
138 Transmeton Imam Ahmedi, 6476, dhe Shejh Ahmed Shakir thotë se hadithi është i vërtetë. 
139 Sure el-Enam, 162-163. 
140 Transmeton Imam Buhariu, 983. 
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Ibn Abasi dhe Ikrime kanë thënë se kjo sure ka zbritur mbi çifutin K’ab ibn 

Eshref dhe për një grup nga idhujtarët prej kurejshve. Imam Bezari transmeton 

nga Ibn Abasi se ka thënë: “Ka shkuar K’ab ibn Eshref në Meke dhe aty 

Kurejshët i kanë thënë: A nuk e ke sheh atë person fatprerë nga populli i tij, i 

cili pretendon se është më i mirë se ne, ndërsa ne jemi ata që i presim që i presin 

Haxhilerët dhe jena ata që njihen me ujitjen e Haxhilerëve dhe njerëzve që 

vizitojnë Meken? U tha: Ju jeni më të mirë se ai. Pastaj Allahu zbriti: “   َشان ئَكَ   إ نَّ 

َب تَر   ُهوَ  األ  ”, “, Ai që të urren ty, ai vet është fatprerë.” Transmetohet nga Ata se ka 

thënë: Kjo sure ka zbritur mbi Ebu Lehebin i cili ditën që i vdiq djali të 

Dërguarit të Allahut (alejhi salatu ue selam) shkoi te Kurejshët dhe u tha: 

Muhamedit iu pre fati sonte. Atëherë zbriti Allahu i lartësuar: “ َب تَر  ُهوَ   َشان ئَكَ   إ نَّ  األ  ”, 

“, Ai që të urren ty, ai vet është fatprerë.” Ibn Abasi gjithashtu ka thënë se kjo 

sure ka zbritur edhe për Ebu Xhehlin sepse Allahu thotë: “ َشان ئَكَ   إنَّ  ”, “me të 

vërtetë ai që të urren” Pra, çdo urrejtës tëndin apo çdo armik i yti dhe me këtë 

përfshihen të gjithë njerëzit të cilët kanë qenë armiq e të Dërguarit (alejhi salatu 

ue selam). 

 

 

 

Komentimi i Sures el-Kafirun(Mekase) 

 ِبْسِم اللَّ ِه الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ 

﴾ َواَل أَنُتْم  ٤﴾ َواَل َأاَن َعاِبٌد مَّا َعَبدمتُّْ ﴿٣َواَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ﴿﴾ ٢﴾ اَل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن ﴿١ُقْل ََي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن ﴿
﴾ ٦﴾ َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِديِن ﴿٥َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ﴿  

Është vërtetuar në Sahih el-Muslim nga Xhabiri se ka thënë: “I Dërguari i 

Allahut (alejhi salatu ue selam) e lexoi suren el-Kafirun dhe suren el-Ihlas në dy 

rekatet që falen pas përfundimit të Tavafit.”141 Transmeton Imam Ahmedi nga 

Ibn Omeri se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) në dy 

rekatet para sabahut dhe në dy rekatet pas akshamit, njëzet e ca her apo dhjet e 

ca herë i ka falur duke lexuar në to suren: “ اْلَكافِ  أَيَُّها  يَا  ُرونَ قُْل   “, “Thuaj: O ju 

mohues!” dhe me suren: “ ٌأََحد  ُ َّللاَّ ُهَو   Thuaj: Allahu është Një.”142“ ,”قُْل 

Transmeton Ebu el-Kasim et-Taberani nga Xhuble ibn Harithe (vëllau i Zejd ibn 

Harithe) se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka thënë: Kur të kesh 

qëllim të biesh në shtratin tënd, lexo: “ َقُْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِرون “, “Thuaj: O ju mohues!” 

derisa ta përfundosh atë, sepse ajo është distancuese nga Shirku.”143  

 
141 Transmeton Imam Muslimi, 1218/147. 
142 Transmeton Imam Ahmedi, 4763. Shejh Ahmed Shakir ka thënë se zinxhiri i këtij hadithi është i vërtet. 
143 Transmeton et-Taberaniu në “el-Muxhem el-Kebir”, 2/287. 2196. Dhe el-Hejthemi në “ez-Zeua’id”, 10/124. 

Ka thënë: Transmetuesit i ka të besueshëm. 
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Kjo sure është surja distancuese nga veprat të cilat i vepronin idhujtarët, dhe ajo 

është urdhëruese për sinqeritet në këtë distancim. Sepse fjala: “ َقُْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِرون “, 

“Thuaj: O ju mohues!” i përfshinë të gjithë mohuesit mbi rruzullin tokësorë, 

ndërsa për qellim direkt në këto fjalë janë idhujtarët e kurjeshëve. Gjithashtu 

thuhet se kurejshët nga injoranca e tyre i kanë bërë thirrje Profetit (alejhi salatu 

ue selam) që t’i adhurojnë idhujt e tyre një vit me radhë, pastaj vitin e ardhshëm 

ato do ta adhurojnë Allahun një vit me radhë, pas kësaj kërkese Allahu zbriti 

përnjëherë këtë sure, në të cilën, Allahu e urdhërojë të Dërguarin e Tij që të 

distancohet nga feja e tyre tërësish, me fjalët:          “  Unë kurrë“ ,”لَ   أَْعبُدُ   َما  تَْعبُُدونَ 

nuk do ta adhurojë atë që adhuroni ju!” Pra, nga ato idhuj dhe puta të cilër i 

adhuroni ju bashkë me Allahun e lartësuar. Dhe  

 ”!As ju kurrë nuk do ta adhuroni Atë që adhurojë unë“ ,”َولَ   أَْنتُمْ   َعابُِدونَ   َما  أَْعبُدُ “

pra, Allahun e lartësuar i Cili është pa shok apo ortak.  

Pastaj Allahu thotë: “ َُولَ   أَنَا  َعابِدٌ   َما   َعبَْدتُمْ     َولَ   أَْنتُمْ   َعابُِدونَ   َما  أَْعبُد”, “Unë nuk do të 

jem kurrë adhurues i atyre që ju adhuroni dhe as ju nuk do të jeni adhurues të 

Atij që unë adhuroj!” Pra, unë nuk adhuroj ashtu si adhuroni ju, as që njeki 

rrugën tuaj e as që e mar për shembull, por, e adhroj Allahun në atë mënyrë me 

të cilën është i kënaqur Ai dhe e pëlqen atë, dhe për këtë arye tha: “  َعابُِدونَ   أَْنتُمْ   َولَ 

أَْعبُدُ   َما ”, “as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj!” Pra, ju nuk e 

ndqiqni dhe nuk u bindeni urdhërave dhe ligjeve të Allahut në çështjet e 

adhurimit, mirëpo keni shpikur diçka nga mendjet e juaja dhe për këtë arsye 

thotë Allahu në Kuran:                                                           “  َوَما  الظَّنَّ   إِلَّ   يَتَّبِعُونَ   إِنْ 

اْلُهَدى  َربِِِّهمُ   ِمنْ   َجاَءُهمْ   َولَقَدْ   اأْلَْنفُسُ   تَْهَوى ”, “Me të vërtetë ata ndjekin vetëm hamendjet 

dhe atë që ua ka qejfi, ndonëse u ka ardhur prej Zotit të tyre udhëzimi.”144 Dhe 

me këtë i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) u distancua prej çdo gjëje të 

cilën adhuronin ato. Robi duhet patjetër të ketë një Zot të cilin e adhuron dhe një 

formë të adhurimit të cilën e ndjek gjatë atij adhurimi, kështu që Profeti dhe 

pasuesit e tij e adhurojnë Allahun me atë që ua ka bërë Ai vet ligj dhe për këtë 

arsye dëshmia e Islamit është “ هللا  رسول  محمد   هللا  إّل  إله  ّل ”, “Nuk ka Hyjni përveç 

Allahut dhe Muhamedi është i Dërguari i Allahut.” Pra, nuk ka të Adhuruar që 

meriton adhrimin përveç Allahut, dhe nuk ka rrugë për të ardhur deri te ky 

adhurim përveç nëpërmjet asaj që ka ardhur i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue 

selam), ndërsa idhujtarët e adhurojnë Allahun në një mënyrë për të cilën nuk ju 

ka dhënë leje Allahu i lartësuar, dhe për këtë arsye u tha i Dërguari (alejhi salatu 

ue selam): “ ِلَُكمْ   ِدينُ ُكمْ   َوِليَ   ِدين”, “Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time!” 

Imam Buhariu për këtë ka thënë: “ ِدينُُكمْ   لَُكمْ  ”, “Ju keni fenë tuaj” pra, Kufrin 

(mohimin) dhe “ ِدينِ   َوِليَ  ”, “dhe unë kam fenë time!” pra, Islamin. Imami Ebu 

Abdullah esh-Shafi’iu dhe disa dijetarë të tjerë me këtë ajet: “ ِدينِ   َوِليَ   ِدينُُكمْ   لَُكمْ  ”, 

“Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time!”  janë argumentuar se Kufri-

Mohimi janë një Milet një lloj, pra të gjitha fetë përveç Islamit janë të kota. Nga 

 
144 Sure en-Nexhm, 23. 
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kjo kuptojmë se të gjtha fetë janë të papranuara përveç Islamit ashtu si thotë 

Allahu në Kuran: “ ِّينَ   إ نَّ  ندَ   الد  س َلَمُ   ّللاِّ    ع  اْل  ”, “Feja e vetme e pranuar te Allahu është 

Islami.” 

 

 

Komentimi i Sures en-Nasr(Medinase) 

 

ِم اللَّـِه  َـِٰن الرَِّحيمِ ِبسم الرَّْحم  

ِإنَُّه َكاَن تَ وَّااًب    ۚ  ﴾ َفَسبِّْح ِِبَْمِد رَبَِّك َواْستَ ْغِفْرُه  ٢﴾ َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِف ِديِن اللَّ ِه أَفْ َواًجا ﴿١ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَّ ِه َواْلَفْتُح ﴿
﴿٣ ﴾  

Vlera e kësaj sure është e barabartë me një të katërtën e Kuranit, njëjtë si edhe 

surja ez-Zelzele. Transmeton Imam Nesaiu nga Ubejdullah ibn Abdullah ibn 

Utbeh se ka thënë: Më tha Ibn Abasi: “O Utbeh, a e din se cila sure ka zbritur e 

fundit prej Kuranit? I thash: Po, “ ُر ّللاَّ  َوال فَ  ت حُ إ ذَا َجاَء نَص  ”, “Kur të vjen ndihma e 

Allahut dhe çlirimi.” Tha: E thae të vërtetën.”145 Transmeton Imam Buhariu nga 

Ibn Abasi se ka thënë: “Omeri e kishte zakon që të më merr në mbledhimet e 

sahabëve të moshuar të cilët kanë marrë pjesë në Bedër, dhe sikur të kenë diçka 

në veten e tyre nga prezenca ime dhe thanë: Pse hynë ky në mesin tonë, edhe ne 

kemi fëmijë sikur ky? Omeri iu përgjigj: Ai është ai për të cilin keni njohuri. 

Dhe një ditë i thirri të gjithë dhe e mori me vete edhe Ibn Abasin, tha ibn Abasi: 

Nuk më mori me vete atë ditë për tjetërgjë vetëm se t’iu tregon se pse më merrte 

me vete, pastaj i pyeti: “Çka mendoni për fjalën e Allahut të lartësuar: “ إِذَا َجاَء

ِ َواْلفَتْحُ   Kur të vjen ndihma e Allahut dhe çlirimi? Than disa të“ ,”نَْصُر َّللاَّ

pranishëm: Na ka urdhëruar që ta falënderojmë Allahun dhe t’i kërkojmë falje 

kur ai të na ndihmon dhe kur të na sjell fitore.”, disa të tjerë pushuan dhe nuk 

thanë gjë. Pastaj u kthye kah unë dhe më tha: “A edhe ti thua kështu o Ibn 

Absa? I thash: Jo. Më tha po çka thua ti? I thash: “Ky është Exheli146 i të 

Dërguarit të Allahut (alejhi salatu ue selam) të cilin ia bën me dije atij. Pra i 

thotë: “ َُواْلفَتْح ِ  Kur të vjen ndihma e Allahut dhe çlirimi.” Këto“ ,”إِذَا َجاَء نَْصُر َّللاَّ

janë shenja të exhelit tënd, prandaj :                 “ فََسبِِّْح بَِحْمِد َربَِِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن

ابًا  madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai është“ ,“ تَوَّ

vërtetë Pranues i madh i pendimeve.” Pastaj tha Omer ibnl Hatab: “Unë nuk di 

tjetër komentim përveç kësaj që the ti.”147 Transmeton Imam Ahmedi nga Ibn 

Abasi se ka thënë: “Kur zbriti “ َُواْلفَتْح ِ  Kur të vjen ndihma e“ ,”إِذَا َجاَء نَْصُر َّللاَّ

Allahut dhe çlirimi.” I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) tha: “Më është 

 
145 Transmeton Imam Nesaiu në “El-Kubra”, 11713. Dhe Imam Muslimi, 3024/21. 
146 Exhel- Momenti i ndarjes nga kjo botë-vdekja. 
147 Transmeton Imam Buhariu, 4970. 
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afruar vdekja” Pra, ai do të ndërrojë jetë në këtë vit.”148 Transmetohet nga Ibn 

Abasi se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ditën e çlirimit të Mekes 

tha: “Nuk ka më Hixhret, por luftë dhe qëllim, dhe kur të përgatiteni për luftë, 

luftoni.”149 Transmeton Imam Buhariu nga Aishja se ka thënë: “I Dërguari i 

Allahut (alejhi salatu ue selam) filloi shumë shpesh në rukunë dhe sexhden e tij 

të thotë:                        “سبحان هللا وِبمده أستغفر هللا وأتوب إليه”, “I lartësuar dhe i 

falënderuar qoftë Allahu, kërkoj faljen e Allahut dhe pendohem te Ai.” Dhe këtë 

e vepronte nga ajo që kishte kuptuar prej Kuranit.150 Transmeton Imam Ahmedi 

gjithashtu nga Aishja se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) 

në fund të jetës së tij fillo shumë ta përmendë Allahun me fjalët: “   وبحمده  هللا سبحان

إليه  وأتوب   هللا أستغفر ”, “I lartësuar dhe i falënderuar qoftë Allahu, kërkoj faljen e 

Allahut dhe pendohem te Ai.” Dhe tha: “Allahu paralajmëroi se do të shohë 

shenja në Umetin tim, dhe më obligoi që kur t’i shoh ato ta lartësoj Atë dhe t’i 

kërkojë falje, sepse Ai është Pranues i madh i pendimeve. Dhe atë shenjë e 

pashë: 

ُه َكاَن تَ وَّاابً بَِّك َواْستَ ْغِفْرُه ِإنَّ ِإَذا َجاَء َنْصُر اّللَِّ َواْلَفْتُح   َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِف ِديِن اّللَِّ أَفْ َواًجا   َفَسبِّْح ِِبَْمِد رَ  ” 
“Kur të vjen ndihma e Allahut dhe çlirimi dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në 

fenë e Allahut grupe-grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe 

kërko falje nga Ai; se Ai është vërtet Pranues i madh i pendimeve.”151 Sa i 

përket fjalës “ ُال فَت ح”, “Çlirimi” dijetarët të gjithë janë të një mendimi se me të 

është për qëllim çlirimi i Mekes. 

 

Komentimi i Sures el-Mesed (Mekase) 

 

 ِبْسِم اللَّ ِه الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ 

﴾ ِف  ٤﴾ َواْمرَأَتُُه َْحَّاَلَة اْلََْطِب ﴿٣﴾ َسَيْصَلٰى اَنرًا َذاَت ََلٍَب ﴿٢أَْغىَنٰ َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب ﴿﴾ َما  ١تَ بَّْت َيَدا َأِب ََلٍَب َوَتبَّ ﴿
﴾ ٥ِجيِدَها َحْبٌل مِّن مََّسٍد ﴿  

Transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abasi se I Dërguari i (alejhi salatu ue selam) 

doli deri në El-Bat’ha dhe ngjit në kodër dhe filloi të thërras me zë të lartë: O ju 

të zgjuar” kështu që u mblodhën kurejshët përreth tij dhe u tha: “Si është çështja 

nëse ju them se armiku do të arrin në mëngjes apo në mbrëmje, a do të më 

besonit?” I than: Po. Atëherë u tha: “Unë jam një përkujtues, mes dy duarve të 

mia ka një ndëshkim të dhembshëm.” Pastaj Ebu Lehebi tha: “A për këtë na ke 

tubuar? U shkatërofsh.”, pastaj Allahu zbriti “ َوتَبَّ   لََهب    أَب ي  يَدَا  تَبَّت   ”,”Iu thafshin 

 
148 Transmeton Imam Ahmedi, 1873, Shejh Ahemd Shakir për këtë hadith thotë se zinxhirin e ka të vërtetë. 
149  
150 Transmeton Imam Buhariu, 4968 dhe Imam Muslimi, 484/217. 
151 Transmeton Imam Ahmedi, 6/35, dhe Imam Muslimi, 484/220. 
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duart Ebu Lehebit dhe u thaftë në gjithçka!” deri në fund të sures.”152 Kjo zbriti 

si përgjigje ndaj Ebu Lehebit, pjesa e parë është lutje kundër tij, ndërsa pjesa e 

dytë njoftim për gjendjen e tij. Ebu Lehebi është njëri prej Xhaxhallarëve të tij, i 

cili quhet Abdul Uza ibn AbdulMutalib dhe Kunja e tij ishte Ebu Utbeh, mirëpo 

u quajt Ebu Leheb sepse fytyrën e tij e kishte të ndritur. Ishte person i cili shumë 

e ka munduar Profetin (alejhi salatu ue selam) dhe e ka urryer atë pa masë dhe 

ishte një ndër më nënçmuesit e tij dhe të fesë së tij. 

Transmeton Imam Ahmedi nga Rabia ibn Ubad, nga fisi ed-Dil (ishte injorant 

pastaj pranoi Islamin) se ka thënë: “E kam parë Profetin (alejhi salatu ue selam) 

në kohën kur isha injorant, ai ishte në treg dhe ai thoshte: “O ju njerëz, thoni La 

ilahe ila Allah, do të shpëtoni.” Dhe njerëzit ishin mbledhur rreth tij, pas tij ishte 

një person me fytyrë të ndritur  me disa qime në pjesën e epërme të gjoksit të tij, 

i cili thoshte: “Ai është njeri pafe, gënjeshtar.” Dhe ky e ndiqte atë kudo që 

shkonte ai, pastaj pyeta për të më thanë: Se ai është axha i tij Ebu Lehebi.”153  

Fjala e Allahut: “ لََهب    أَب ي  يَدَا  تَبَّت   ”, ”Iu thafshin duart Ebu Lehebit” Pra, u 

shkatërrua i tëri dhe gjithçka që ka vepruar dhe punuar. Dhe “ ََّوتَب”, “U 

shkatërrua”, pra, në të vërtet ai u shkatërrua dhe u bë e vërtetë shkatërrimi i tij.  

Fjala e Allahut: “ نَى  َما َكَسبَ   َوَما  َمالُهُ   َعن هُ   أَغ  ”, “Nuk do ta ndihmojnë atë as pasuria e 

as fitimet tjera.” Ibn Abasi dhe të tjerë për këtë kanë thënë se me fjalën: “   َوَما

 dhe fitimet tjera”, janë për qëllim fëmijët e tij. Transmetohet nga Ibn“ ,”َكَسبَ 

Mesudi se kur i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) e thërriste popullin e 

vet në betim, Ebu Lehebi tha: “Nëse është e vërtetë ajo që thotë nipi im, unë 

veten time Ditën e Gjykimit do ta shpëtoi me flijimin e pasurisë dhe fëmijëve të 

mi.” Në atë çast zbriti Allahu i larëtsuar: “ نَى  َما َكَسبَ   َوَما  َمالُهُ   َعن هُ   أَغ  ”, “Nuk do ta 

ndihmojnë atë as pasuria e as fitimet tjera(fëmijët).” 

Fjala e Allahut: “ لَى لََهب    ذَاتَ   نَاًرا  َسيَص  ”, “Ai, me siguri do të hidhet në zjarrin me 

flakë të tërbuara.”, Pra me një flakë e ndezur fort, e cila djegien e ka të ashpër. 

Pastaj vazhdon me fjalët: “ َرأَتُهُ  الَةَ   َوام  ال َحَطب    َحمَّ ”, “po ashtu edhe gruaja e tij, që 

mbartë drunjtë e zjarrit.” Gruaja e Ebu Lehebit ishte nga zonjat e grave të 

kurejshëve me një pozitë shumë të lartë, e cila ishte Umu el-Xhemil, dhe emri i 

saj ishte Erua bintu Harb ibn Umeje, dhe ajo ishte motra e Ebu Sufjanit e cila 

ishte një ndihmëtare e fortë e burrit të saj në mohimet dhe kundërshtimet e tij, 

dhe për këtë arsye ajo edhe Ditën e Gjykimit do të jetë ndihmuese në 

ndëshkimin e tij në zjarrin e Xhehenemit. Dhe për këtë tha Allahu i lartësuar: 

“ َها  ف ي يد  ن    َحب ل    ج  َمَسد    م  ”, “në qafën e saj do të ketë një litarë prej zjarrit” pra, do të 

mbanë drunjtë të cilat do t’ia hedh burrit të saj që t’i shtohet dënimi në të cilin 

gjendet, dhe ajo është e përgatitur për një gjë të tillë.  Transmetohet nga Seid ibn 

el-Musejib se ka thënë: “Ajo posedonte një qafore të shtrenjtë dhe ajo ka thënë: 

 
152 Transmeton Imam Buhariu, 4972. 
153 Transmeton Imam Ahemdi, 4/341. 
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Do ta shpenzojë këtë qafore në armiqësi ndaj Muhamedit, dhe për këtë arsye 

Allahu do ta shpërblen me një qafore nga zjarri i Xhehenemit. 

Transmetohet nga Esma binnt Ebi Bekr se ka thënë: “Kur zbriti: “ لََهب    أَب ي  يَدَا  تَبَّت   ”, 

”Iu thafshin duart Ebu Lehebit” kaloi qorrja Um Xhemil bint Harb, e cila ishte 

duke vajtuar dhe në dorën e saj kishte një gurrë dhe ajo prsërite fjalët: “Të 

nënçmuar e kemi refuzuar, dhe fenë e tij e kemi lënë pas dore, çështjen e tij nuk 

e kemi përfillur.”, ndërsa i Dërguari i Allahut ishte i ulur në Xhami bashkë me 

Ebu Bekrin, dhe kur Ebu Bekri e pa atë i tha Profetit: “O i Dërguari i Allahut 

(alejhi salatu ue selam) ajo është duke u afruar, dhe unë frikohem se do të sheh. 

Atëherë tha i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam): “Ajo nuk do të më 

sheh” dhe lexoi Kuran me anë të së cilit u mbrojtë nga ajo, ashtu si thotë Allahu 

i lartësuar:  

ْستُوًرا“ مَّ ِحَجابًا  بِاْْلِخَرِة  يُْؤِمنُوَن  َل  الَِّذيَن  َوبَْيَن  بَْينََك  َجعَْلنَا  اْلقُْرآَن  قََرأَْت   Kur t’i lexon“ ,”َوإِذَا 

Kuranin, Ne vëmë një perde të fshehtë mes teje dhe atyre që nuk besojnë në 

jetën e ardhshme.”154 Dhe u afrua derisa arriti te Ebu Bekri dhe nuk e shihte të 

Dërguarin e Allahut (alejhi salatu ue selam) dhe tha: “O Ebu Bekr, jam e 

informuar se shoku yt më ka nënçmuar? Ai tha: “Jo, pasha Zotin e kësaj shtëpie 

nuk të ka nënçmuar.”, pastaj u largua duke thënë: “E dinë kurejshët se unë jam 

vajza e zotërisë së tyre.”155 Disa dijetarë në lidhje me fjalën e Allahut: “ َها يد  ف ي  ج 

ن    َحب ل   َمَسد    م  ”, “në qafën e saj do të ketë një litarë prej zjarrit” kanë thënë: “Se ajo 

në qafën e saj do të ketë një qafore nga zjarri i Xhehenemit dhe me të do të 

ngritët lartë deri në maje të tij, pastaj do të hidhet deri sa të arrij në fundin tij, 

dhe kështu do të vazhdon ky dënim për të gjithmonë pa ndërprerë.” 

 

 

Komentimi i Sures el-Ihlas (Mekase) 

 

الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّ ِه   

﴾ ٤﴾ َوََلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد ﴿٣﴾ ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلْد ﴿٢﴾ اللَّ ُه الصََّمُد ﴿١ُقْل ُهَو اللَّ ُه َأَحٌد ﴿  

 
Transmeton Imam Ahmedi nga Ubej ibn K’ab i cili ka treguar se Idhujtarët i 

kanë thënë të Dërguarit të Allahut: O Muhamed, na përshkruaj neve Zotin tënd. 

Pastaj zbriti Allahu: “ ُ   ُهوَ   قُل   ُ     أََحد    ّللاَّ َمدُ   ّللاَّ أََحد    ُكفًُوا  لَهُ   يَُكن    َولَم      يُولَد    َولَم    يَل د    لَم      الصَّ ”, 

 
154 Surja el-Isra, 45. 
155 Transmeton Ebu Ja’la në musnedin e tij, numër 53. 
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“Thuaj Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Allahu është Absoluti156, Ai as nuk 

lind, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk është i barbartë me Atë!” 

Imam Buhariu transmeton nga Aishja r.a. se ka thënë: “I dërguari i Allahut 

(alejhi salatu ue selam) e dërgoi një person në vëzhgim me një grup prej 

sahabëve dhe gjithnjë kur i printe në namaz, ai namazin e tij e përfundonte me 

leximin e sures el-Ihlas dhe kur u kthyen, këtë rast ia treguan të dërguarit të 

Allahut (alejhi salatu ue selam) dhe ai u tha: “Pyeteni se përse ai vepron 

kështu?” Pastaj e pyetën dhe ai u përgjigj: Sepse ajo përshkruan cilësitë e të 

Gjithë-mëshirshmit dhe unë shumë dëshiroj që ta lexoj atë. Pastaj i Profeti 

(alejhi salatu ue selam) tha: “Tregoni atij se Allahu i Lartësuar e do atë.”157  

Imam Buhariu gjithashtu transmeton nga Ebu Seidi i cili tregon se një person e 

dëgjuar një tjetër duke lexuar suren el-Ihlas, të cilën e përsëriste vazhdimisht(në 

namazin e natës), kur u zgjua të nesërmen erdhi tek i dërguari i Allahut (alejhi 

salatu ue selam) dhe i tregoi për këtë person, pastaj i Profeti (alejhi salatu ue 

selam) tha: “Pasha atë në dorën e të Cilit është shpirti im, me të vërtetë se ajo 

është e barabartë me një të tretën e Kuranit.”158 

Gjithashtu transmeton Imam Buhariu nga Ebu Seid el-Khudriu se i dërguari i 

Allahut (alejhi salatu ue selam) u ka thënë shokëve të tij: “A ka mundësi që 

ndonjëri prej jush të mos mund ta lexojë një të tretën e Kuranit brenda një 

nate?” dhe kjo atyre iu duk e rëndë dhe thanë: E kush prej neve mund ta bënë 

këtë? Pastaj tha Profeti (alejhi salatu ue selam): “Allahu është i Vetëm dhe 

Absolut është një e treta e Kuranit.”159 

Transmetohet nga Ebu Hurejrja se Profeti (alejhi salatu ue selam) ka thënë: 

“Tubohuni, sepse unë do t’ua lexojë juve një të tretën e Kuranit.” Pasi që u 

tubuan njerëzit, doli Profeti (alejhi salatu ue selam) dhe lexojë: “ ُ   ُهوَ   ل  قُ   ,“  أََحد    ّللاَّ

“Thuaj: Allahu është Një dhe i Vetmi” pastaj hyri në shtëpinë e vet, filluan 

njerëzit të pëshpëritin mes vete duke thënë Profeti tha: “Unë do t’ua lexojë një 

të tretën e Kuranit.” Me të vërtetë se ky është lajm që ka zbritur nga Qielli. 

Pastaj doli Profeti (alejhi salatu ue selam) përsëri dhe u tha: “Unë thash: Do t’ua 

lexojë një të tretën e Kuranit, është e vërtet se ajo është e barabartë me një të 

tretën e Kuranit.”160 

Transmetohet nga Aishja r.a. se Profeti (alejhi salatu ue selam) për çdo natë e 

kishte zakon kur përgatitej për të fjetur i bashkonte duart e tij dhe frynte në to 

dhe pastaj në to lexonte: “Suren el-Ihlas, suren el-Felek dhe suren en-Nas. Pastaj 

me to e fërkonte trupin e tij sa kishte mundësi, duke filluar prej kokës dhe 

 
156 Es-Samed, është Ai të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim, Ai që ka njëshmërinë absolute. I Përjetshmi, i 

cili nuk ka as fillim as mbarim.  
157 Transmeton Imam Buhariu, (7375), dhe Imam Muslimi, (813/263). 
158 Transmeton Imam Buhariu (7374,5013,6643) 
159 Transmeton Imam Buhariu (5015). 
160 Transmeton Imam Tirmidhiu, (2900) dhe Imam Muslimi, (812/261). 
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fytyrës së tij duke i përfshirë edhe pjesën e parme të trupit të tij, kështu vepronte 

tri herë”.161  

Ikrime kur flet për shkakun e zbritjes thotë: “Kur thanë Çifutët: Ne adhurojmë 

Uzejrin birin e Allahut. Dhe të krishterët thanë: ne adhurojmë Mesihun birin e 

Allahut. Dhe Mexhusët thanë: Ne adhurojmë Diellin dhe Hënën. Idhujtarët 

thanë: Ne adhurojmë putat. Për këtë zbriti Allahu: “ ُ   ُهوَ   قُل    Thuaj: Allahu“ ,“  أََحد    ّللاَّ

është Një dhe i Vetmi.” Që do të thotë: Ai është i Vetmi, s’ka as ortak e as 

ambasadorë, as nuk ka të ngjashëm me Veten e as që i ngjan diçka, dhe ky emër 

nuk i përshkruhet askujt përveç Allahut dhe kjo për arsye se Ai është Absolut në 

veprat dhe cilësitë e Tija. 

Fjala e Allahut: “  ُ َمدُ   ّللاَّ  Ai është Absoluti” Ibn Abasi: Kjo do të thotë se“ ,“  الصَّ

Atij i përgjërohen të gjitha krijesat për nevojat dhe kërkesat e tyre.” Gjithashtu 

transmetohet nga Ibn Abasi se ka thënë: “Ai është Zotëria i Cili e ka plotësuar 

kulmin e Zotërisë, është i Nderuari i Cili e përvetëson kulmin e nderit, është i 

Madhi i Cili përvetëson kulmin e Madhështisë, dhe është i Buti i cili përvetëson 

kulmin e Butësisë, është i Gjithëdijshmi i Cili e përvetëson kulmin e diturisë, 

është i Urti i cili përvetëson kulmin e Urtësisë, pra Ai është Allahu i cili në çdo 

cilësi të bukur që përvetëson, e ka kulmin e asaj cilësie. Ai është Allahu Një dhe 

i Vetëm. Ibn Mesudi dhe Uaili kanë thënë se me fjalën: “  ُ َمدُ   ّللاَّ  është për “  الصَّ

qëllim se Allahu është Zotëria që përvetëson kulmin e kësaj cilësie.” El-Hasen 

ka thënë se është për qëllim: Ai është i Gjalli që nuk e kaplon kotja dhe i Cili 

nuk ka mbarim.” Ndërsa er-Rabi’ ibn Enes ka thënë: Me këtë është për qëllim se 

Ai nuk ka lind dhe as nuk është i lindur.” Këtu kuptohet se ajetin e ardhshëm e 

ka bërë komentim të këtij ajeti, pra fjalën e Allahut: “ يُولَد    َولَم    يَل د    لَم   ”,”as nuk lind e 

as nuk është i lindur.” Dhe ky është një komentim i mirë. Ibn Meshudi, Ibn 

Abasi, Seid ibn el-Musejib, Ata ibn Ebi Rebah, Atije el-Eufi, Ed-Dahak dhe es-

Sudi kanë thënë se me: “ َمدُ ا لصَّ ”, është për qëllim se Ai nuk ka stomak. Esh-

Sha’bi ka thënë: “Ai është i cili nuk i han ushqimet dhe nuk i pi lëngjet.” Ebu 

Kasim et-Taberani në komentitmin e fjalës: “ َُمد  pasi që i përmendë këto ”الصَّ

komete të ndryshme thotë se të gjitha këto janë të vërteta sepse të gjitha këto 

janë cilësi të Allahut. 

Fjala e Allahut: “ أََحد    ُكفًُوا  لَهُ   يَُكن    َولَم      يُولَد    َولَم    يَل د    لَم   ”, “nuk lind dhe as nuk është i 

lindur, dhe asgjë nuk është e barabartë me Të!” pra, Ai as nuk ka fëmijë, as nuk 

ka prind dhe as që ka bashkëshorte. Muxhahidi thotë se me këtë është për qëllim 

se Allahu nuk ka bashkëshorte. Kështu njëjtë siç ka thënë Allahu në Kuran:        

َماَواِت َواَْلْرِض َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلَْ ب                                     َتُكْن َلُه َصاِحَبةٌ ِديُع السَّ

 “Ai është shpikës i qiejve dhe i Tokës! E si mund të ketë Ai fëmijë, ndërkohë 

që nuk ka bashkëshorte?!”162 Pra, Ai është Krijuesi si ka mundësi që të ketë 

 
161 Transmeton Imam Buhariu, (5017). 
162 Sure el-Enam, 101. 
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fëmijë apo bashkëshorte nga krijesat e Tij, i lartësuar dhe pa të meta është 

Allahu Një dhe i Vetëm. Shpifjen që e kanë bërë për Allahun, shkallën e së 

keqes që e ka kjo shpifje Allahu e përmend në Kuran ku thotë:  

.َوقَالُوا اَّتَََّذ الرَّْْحَُن َوَلداً  “ ُتْم َشْيئاً ِإدِّاً   َلَقْد ِجئ ْ . اً   رُّ اْْلَِباُل َهدِّ َماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ اْْلَْرُض َوَّتَِ َتَكاُد السَّ . َأن َدَعْوا لِلرَّْْحَِن    
.َوَلداً   َوَما يَنَبِغي لِلرَّْْحَِن َأن يَ تَِّخَذ َوَلداً    . َماَواِت َواْْلَرْ    ِض ِإالَّ آيت الرَّْْحَِن َعْبداً  ِإن ُكلُّ َمن ِف السَّ . اً    ُهْم َعدِّ َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ .  

 ”وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْرداً 
“Ata thonë: “I Gjithëmëshirshmi ka një bir. Keni thënë diçka vërtet të 

tmerrshme! Qiejt gati sa nuk copëtohen prej kësaj; Toka gati sa s’çahet e malet 

sa s’rrëzohen të thërrmuar, ngaqë ata i veshin një bir të Gjithëmëshirshmit. 

Kurrë nuk i shkon (madhërisë së) të Gjithëmëshirshmit të ketë një bir. S’ka 

krijesë që gjendet në qiej dhe në Tokë e që të mos vijë si rob para të 

Gjithëmëshirshmit. Sigurisht që Ai e njeh mirë gjithsecilin prej tyre dhe i ka 

numëruar të gjithë saktësisht. Çdonjëri prej tyre, në Ditën e Kiamtit, do të dalë 

fill i vetëm para Tij.”163 Transmetohet nga Imam Buhariu se ka thënë: “Askush 

nuk është më durimtarë se Allahu për shpifjet që i bëhen Atij, ata njerëzit i vënë 

bir Atij, Ai përsëri i furnizon dhe i shëron.”164  

Transmetohet nga Ebu Hurejrja se Profeti (alejhi salatu ue selam) ka thënë: “Ka 

thënë Allahu i lartësuar: Më përgënjeshtroi i biri i Ademit, por nuk i takonte dhe 

Më fyu i biri i Ademit, por nuk i takonte. Përgënjeshtrimi i tij ndaj Meje ishte 

kur tha se Allahu nuk ka mundësi të na ringjallë sikur herën e parë. Dhe për 

Mua fillimi i krijimit nuk  është më i lehtë se rikthimi i tij. Ndërsa fyerja e tij 

ndaj Meje është kur ai tha: Allahu ka fëmijë. Ndërsa Unë jam i Vetmi, Absoluti, 

Ai i Cili nuk lind e as nuk është i lindur dhe asgjë nuk është e barabartë me 

Të.”165  

 

 

Komentimi i Sures el-Felek dhe Sures en-Nas (Medinase) 

 

الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّ ِه   

اََثِت ِف اْلُعَقِد ﴿٣﴾ َوِمن َشرِِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب ﴿٢﴾ ِمن َشرِِّ َما َخَلَق ﴿١ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق ﴿ فَّ ﴾ َوِمن َشرِِّ  ٤﴾ َوِمن َشرِِّ الن َّ
﴾ ٥َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد ﴿  

Transmeton Imam Muslimi nga Ukbeh ibn Amir se Profeti (alejhi salatu ue 

selam) ka thënë: “A nuk i sheh ajetet të cilat janë zbritur sonte, sikur të cilat 

nuk është zbritur më parë; “ ال فَلَق    ب َرب ِّ   أَُعوذُ   قُل   ”, dhe “ النَّاس    ب َرب ِّ   أَُعوذُ   قُل   ”, “Thuaj: 

 
163 Surja Merjem, 88-95. 
164 Transmeton Imam Buhariu, (6099). 
165 Transmeton Imam Buhariu, (4974,4975). 
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Kërkoj mbrojtje te Zoti i Agimit.”, dhe “Thuaj: Kërkoj mbrojte te Zoti i 

njerëzve.”166  

Transmeton Imam Maliku nga Aishja r.a. se ka thënë: “Kur i dërguari i Allahut 

ankohej prej ndonjë sëmundje, i lexonte vetes “Dy mbrojtëset”167 pastaj frynte, 

dhe nëse i keqësohej gjendja, atëherë unë ia lexoja atij duke e fërkuar trupin e tij 

nga fytyra e tij duke shpresuar në bereqetin e tij.”168 

Transmetohet nga Xhabiri se me fjalën “el-Felek” është për qëllim agimi i 

mëngjesit pra fjala e Allahut: “ ال فَلَق    ب َرب ِّ   أَُعوذُ   قُل   ”, do të thotë: “Thuaj kërkoj 

mbrojtje te Zoti i agimit.” Njëjtë të këtij mendimi janë edhe Ibn Abasi, 

Muxhahidi, Katade dhe Seid ibn Xhubejri dhe ky është mendimi i vërtetë në 

komentimin e kësaj fjale. 

Fjala e Allahut: “ ن   ِّ   م  َخلَقَ   َما  َشر  ”, “që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka 

krijuar.” Thabit el-Benani dhe Hasan el-Basriu kanë thënë: “Xhehenemi, Iblisi 

dhe pasardhësit e tij që i ka krijuar Allahu.” Pastaj thotë Allahu: “ ن   ِّ  َوم  ق    َشر    إ ذَا َغاس 

 dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri.” Muxhahidi ka thënë fjala“ ,”َوقَبَ 

“Gasik” është errësira e natës pas një kohe të perëndimit të diellit. Kështu kanë 

thënë edhe Ibn Abasi, Muhamed ibn Kab el-Kuradhi, ed-Dahak, Katade, El-

Hasen dhe Katade ka thënë: “Gasik” është nata kur vjen me errësirën e saj.” 

Ibn Xheriri dhe të tjerë kanë thënë se me të është për qëllim Hëna, duke u 

argumentuar me hadithin e Ebu Selemes se Aishja r.a. ka thënë: “Me kapi i 

dërguari i Allahut dorën time dhe më tregoi Hënën kur ajo agoi dhe më tha: “A 

nuk kërkon mbrojtje tek Allahu nga ky “Gasik” kur kaplon terrin.”169 Dijetarët e 

mendimit të parë, të cilët thonë se me të është për qëllim nata kur kaplon terri, u 

janë përgjigjur dijetarëve të këtij mendimi se nuk ka kundërshtime mes neve dhe 

juve, sepse Hëna është shenjë e Natës dhe se fuqinë e dritës Hëna e ka përgjatë 

natës dhe përsëri kthehet kjo çështje se është për qëllim nata. Allahu e di më së 

miri. 

Fjala e Allahut: “ ن   ِّ   َوم  ال عُقَد    ف ي  النَّفَّاثَات    َشر  ”, “dhe nga sherri i falltarëve, që fryjnë në 

nyje.” Muxhahidi, ed-Dahak, Ikrime dhe el-Hasen kanë thënë se këtu janë për 

qëllim Magjistarët. Muxhahidi ka thënë: “Kur ata bëjnë e pëshpëritin citate dhe 

fryjnë në nyje.” Imam Muslimi transmeton se Xhibrili a.s. ka ardhur te Profeti 

(alejhi salatu ue selam) dhe i ka thënë: A je ankuar o Muhamed? I tha: “Po” 

pastaj tha: “Në emër të Allahut të bëjë rukje prej çdo sëmundje që të mundon, 

dhe prej çdo zilie dhe syri të keq, Allahu të shëroftë.”170 Dhe kjo sëmundje nga e 

cila ankohej Profeti (alejhi salatu ue selam) ishte ajo në të cilën i kanë bërë 

magji të dërguarit të Allahut (alejhi salatu ue selam) dhe Allahu e shëroi nga kjo 

 
166 Transmeton Imam Muslimi, (814/264). 
167 El-Meudhetejni që do të thotë Dy Mbrojtëset. 
168 Transmeton Imam Maliku në “El-Muata”, (2/942) Imam Buhariu, (5016) dhe Imam Muslimi (2192/51) 
169 Transmeton Imam Ahmedi, (6/61). 
170 Transmeton Imam Muslimi, (2186/40). 
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sëmundje të cilën ia kishin bërë magjistarët e çifutëve. Edhepse Allahu i 

lartësuar ua ktheu nëpër qafat e tyre këtë magji mirëpo Profeti (alejhi salatu ue 

selam) edhe pse e dinte se kush i ka bërë nuk u hakmor ndaj tyre por i mjaftoi 

Allahu. 

Transmeton Imam Buhariu nga Aishja r.a. se ka thënë: “Të dërguarit të Allahut 

(alejhi salatu ue selam) i bënë magji, aq magji të rëndë i bënë saqë kur 

dëshironte tu afrohet grave të veta nuk kishte mundësi të bën marrëdhënie me 

to. (Sufjani për këtë rast ka thënë se është lloji më i rëndë i magjisë) pastaj i tha 

i Dërguari (alejhi salatu ue selam): “Oj Aishe, a e din se jam sprovuar me këtë 

sprovë në të cilën gjendem tani? Më erdhën dy persona dhe njëri prej tyre u ul 

afër kokës time, ndërsa tjetri u ul te këmbët e mia, ai që ishte pranë kokës time i 

tha atij tjetrit: Çka ka ky person? I tha: Është i magjepsur. I tha: Po kush i ka 

bërë magji? I tha: Lebid ibn el-A’sam.171 I tha: Në çka i ka bërë magji? I tha: 

Krehër dhe peshqir. I tha: E ku është magjia? I tha: Ndër një gurë në funde të 

pusit të Dheruanit.” Pastja tregon Aishja r.a: Shkuan deri te pusi, pastaj e nxorën 

atë dhe pastaj tha Profeti : “Ky është pusi të cilin e pashë, ujë i të cilit ishte sikur 

këna e lagur, dhe palmat rreth tij ishin sikur kokat e djajve.” Tha: Pastaj e nxori 

dhe më tha: a u shërove? Tha: “Me të vërtetë që Allahu më shëroi mua. Dhe nuk 

dëshiroj që dikush nga njerëzit të përjeton ndonjë sherr.” Gjithashtu Aishja r.a. 

tregon për këtë rast dhe thotë: “arriti deri në atë shkallë saqë mendonte se ka 

vepruar diçka, por në të vërtetë nuk kishte vepruar.” Gjithashtu në këtë hadith 

tregohet se Profeti (alejhi salatu ue selam) ka urdhëruar që të shembet ky pus 

dhe Sahabët e kanë shembur atë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi të 

njëjtin e transmeton edhe Imam Ahmedi i cili transmeton nga Aishja r.a. se ka 

thënë: “Gjashtë muaji ka qëndruar i sëmurë Profeti (alejhi salatu ue selam) i cili 

mendonte se bën marrëdhënie intime me gratë e tij, por në realitet nuk bënte, 

pastaj i erdhën dy engjëj, njëri iu ul pranë kokës e tjetri pranë këmbëve të tij. 

Njëri prej tyre e pyeti tjetri: Çka është puna e tij? Ai i tha: E ka kapluar magjia. 

E pyeti: E kush ia ka bërë? I tha: Lebid ibn el-A’sam... dhe e përmendi tërë 

hadithin.172  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

﴾ الَِّذي يُ َوْسِوُس ِف ُصُدوِر النَّاِس  ٤﴾ ِمن َشرِِّ اْلَوْسَواِس اْْلَنَّاِس ﴿٣﴾ إِلَٰ ِه النَّاِس ﴿٢﴾ َمِلِك النَّاِس ﴿١ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس ﴿
﴾ ٦نَِّة َوالنَّاِس ﴿﴾ ِمَن اْلِْ ٥﴿  

 

Thotë Allahu: “Thuaj: Kërkojë mbrojtën te Zoti i njerëzve, Sundimtari i 

njerëzve, i Adhuruari u njerëzve.” Këto janë tre cilësi të Zotit, se Ai është Zot i 

 
171 Lebid ibn el-A’sam – Një Hipokrit i cili ishte mik i çifutëve. 
172 Transmeton Imam Buhariu, (5766, 5863, 6391) Dhe Imam Muslimi, (2189/43). 
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çdo gjëje, Mbret suprem mbi të gjitha krijesat dhe i Adhuruari i vetëm me të 

drejtë i të gjitha krijesave, pra është sunduesi dhe pronari i çdo gjëje. Dhe për 

këtë arsye ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje te Ai me anë të cilësive të tij 

nga cytjet e atij që fshihet, pra, djallit të mallkuar i cili është i caktuar të jetë 

shoqërues i tij. Nuk ka ndonjë person nga biri i Ademit përveç se ka një 

shoqërues i cili ia bën të bukura epshet e tij dhe çdo gjë që shpik mendja e tij. 

Është vërtetuar në dy Sahihat se i dërguari i Allahut ka thënë: “Çdo kush prej 

jush e ka një shoqërues.”, i thanë a edhe ti o i dërguar i Allahut? Po edhe unë, 

përveç se Allahu më ka ndihmuar dhe ai është bërë musliman, dhe nuk më 

urdhëron vetëm se në punë të mira.”173 Gjithashtu transmetohet nga Enes ibn 

Maliku për vizitën e Safijes që ia ka bërë të dërguarit të Allahut (alejhi salatu ue 

selam) kur ai ishte në Itikaf, dhe kur ai doli bashkë me të që ta kthente në 

shtëpinë e saj, dhe ato i takuan dy persona prej Ensarëve dhe kur e panë Profetin 

(alejhi salatu ue selam) filluan të nxitojnë atëherë u tha i Dërguari (alejhi salatu 

ue selam): Më ngadalë, kjo është Safie ibnt Huji.” Ata thanë: I lartësuar qoftë 

Allahu o i dërguar i Allahut. Pastaj u tha: “Me të vërtetë që shejtani te biri i 

Ademit qarkullon si qarkullimi i gjakut të tij, dhe u frikësova që të mos iu hedh 

diç të keqe në zemrat e juaja.”174 

 Seid ibn el-Xhubejri transmeton nga Ibn Abasi se për fjalën “ ن   ِّ   م  َواس    َشر    ال َوس 

 ka thënë: Shejtani është i lidhur për zemrën e birit të Ademit, dhe kur ai ”ال َخنَّاس  

është neglizhent shejtani i bën vesvese (cytje), ndërsa kur ai e përmendë 

Allahun shejtani zhduket. El-Mutemer ibn Sulejman transmeton nga babai i vet 

se kur është përmendur Shejtani ka thënë se ai i frynë në zemër birit të Ademit 

kur ai gëzohet apo dëshpërohet, dhe kur ai e përmend Allahun zhduket. 

 

Fjala e Allahut: “ ي    ال َخنَّاس   سُ   الَّذ  النَّاس    ُصدُور    ف ي  يَُوس و  ”, “e që hedh dyshime në 

gjokset e njerëzve.” Dijetarët për këtë ajet kanë polemizuar dhe thënë a është 

kjo e veçantë për njerëzit, sepse vetëm ato janë përmendur apo hynë aty edhe 

Xhinët në dy mendime. Ibn Xheriri përmend se nuk ka pengesë të përmenden 

vetëm njerëzit e të jenë për qëllim edhe Xhinët sepse është përdorur në Kuran 

(Bura nga Xhinët) dhe për këtë arsye nuk ka problem nëse është përdorur këtu 

vetëm fjala “në gjokset e njerëzve.” Fjala e Allahut: “ نَ  نَّة    م  َوالنَّاس    ال ج  ”, “prej 

xhinëve apo njerëzve.” Ky ajet është përforcues të mendimit të atyre si Ibn 

Xheriri sepse është si shpjegues i ajetit paraprak, kush janë ata të cilët fryjejnë 

në zemrat e njerëzve, qofshin ato xhin apo njerëz, ashtu siç ka thënë Allahu në 

Kuran: 

ا  نَب ي ِّ  ل ُكل ِّ  َجعَل نَا َوَكذَل كَ  “ ينَ  َعدُوًّ ن س   َشيَاط  ن ِّ  اْل  ي َوال ج  ُرفَ  بَع ض   إ لَى بَع ُضُهم   يُوح  ل   ُزخ  ُغُروًرا ال قَو   “   

 
173 Transmeton Imam Muslimi, (2814/69). 
174 Transmeton Imam Buhariu, (2035, 6219, 7171) dhe Imam Muslimi (2174/23).  
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“Kështu, çdo profeti Ne i kemi caktuar armiq djajtë e njerëzve dhe të xhindeve, 

të cilët e frymëzojnë njëri-tjetrin me fjalë boshe e të zbukuruara për 

mashtrim.”175 Transmeton Imam Ahmedi nga Ibn Abasi i cili ka thënë: “Erdhi 

një person te i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) dhe i tha: O i dërguar i 

Allahut, unë në veten time kam një dyshim i cili për mua është më lehtë të 

hidhesha nga qielli se sa të flas për të. Pastaj i tha Profeti (alejhi salatu ue 

selam): “Allahu Ekber176, Allahu Ekber, falënderimi i takon vetëm Allahut i cili 

e bëri që kurthet e shejtanit ti bëri vetëm cytje.”177 

 

 
175 Sure el-Enam, 112. 
176 Allahu Ekber – do të thotë: Allahu është më i Madhi. 
177 Transmeton Imam Ahmedi (8352). Shejh Ahmed Shakiri thotë se zinxhiri i këtij hadithi është i saktë. 


