


PARATHËNIE  
Kurani iu zbrit njerëzimit nga Allahu që t’i shërbej si udhërrëfyes, ai përmban të 
dhënat më të sakta, që i sjellin lajme të gëzuara njerëzimit, që e paralajmërojnë 
atë dhe e rrënjosin frikën në të. Është një mëshirë e madhe dhe i vetmi Libër 
Hyjnor. Për atë arsye, njerëzit duhet ta lexojnë dhe mësojnë Kuranin mbi çdo gjë 
tjetër. 

Sikur që përmban urdhërat e Allahut, Kurani gjithashtu u jap njerëzve të dhënat 
më të sakta për një varg çështjesh. 

Allahu na mëson urtësi të rëndësishme në ato pjesë ku përshkruhen jetët e 
profetëve të së kaluarës. Tregimi jetësor i secilit profet na pajisë si me mësime të 
fesë ashtu edhe me shembuj se si duhet të sillemi në kohën dhe shoqërinë në të 
cilën jetojmë. Mësimi i këtyre tregimeve jetësore në hollësi, përpjekja për të 
kuptuar urtësinë që ato përmbajnë dhe të luturit Allahut që të mund ta bëjmë 
këtë, është detyrë e secilit Mysliman. 

Në këtë libër do të analizojmë jetën dhe përpjekjet e njërit prej këtyre profetëve të 
së kaluarës, Jusufit (as), dhe do të marrim parasysh dijeninë që Allahu na dhuron 
në lidhje me të. 

Profeti Jusuf (as), i njohur në Bibël si Jozefi, është njëri prej atyre profetëve për 
jetën e të cilit Kurani ka shumë për të thënë. Gati e tërë Surja Jusuf, njëra prej 
më të gjatave në Kuran, i kushtohet jetës së tij dhe të familjes së tij. Herët në 
këtë sure, Allahu zbulon se tregimi i tij jetësor përmban informata të 
rëndësishme, dëshmi dhe urtësi: 

Njëmend, për ata që pyesin (interesohen), në ndodhinë e Jusufit dhe të 
vëllezërve të tij pati fakte (mbi fuqinë e Zotit). (Sure Jusuf: 7) 

Pasi që Allahu u kushton shumë 
hapësirë hollësive të jetës së 
Profetit Jusuf (as), mund të jemi të 
sigurt se besimtarët mund të 
mësojnë shumë prej saj. Në të 
vërtetë, vargjet e fundit të sures 
theksojnë se tregimet jetësore të 
profetëve përmbajnë mësime të 
rëndësishme për ata që posedojnë 
mençuri dhe arsye dhe që janë në 
gjendje të kuptojnë kuptimet 
thelbësore të pranishme në krijim: 

Në tregimet e tyre (të dërguarve dhe të Jusufit me vëllezër) pati mësime e 
përvojë për të zotët e mendjes. Ai (Kurani) nuk është bisedë e trilluar, por 

 



vërtetues i asaj që ishte më parë (librave të shenjta) dhe sqarues i çdo 
sendi, e edhe udhërrëfyes e mëshirë për një popull që beson. (Sure Jusuf: 
111) 

Njëri prej shembujve më madhështor të urtësisë në tregimet jetësore të profetëve 
është mënyra se si vargjet jo vetëm që përshkruajnë ngjarjet në të kaluarën, por 
gjithashtu ofrojnë mësime për gjeneratat e ardhshme duke vënë theksin në 
ndodhitë që akoma duhet të ndodhin. Në këtë kuptim, jeta e Jusufit (as) ka disa 
domethënie. Kur i hedhim një vështrim jetës së tij shohim se Myslimanët janë 
përballur me vështirësi të ngjashme në të gjitha kohërat, se ata u janë nënshtruar 
akuzave të pabaza prej njerëzve që nuk janë të fesë së tyre dhe se ata kanë 
përjetuar situata të shumta në të cilat është dashur të tregojnë durim dhe bindje 
përballë vullnetit të Allahut. Na është thënë se në një moshë të re Profeti Jusuf 
(as) ishte hedhur në një pus nga vëllezërit e tij dhe ishte lënë të vdes, se ai më 
vonë ishte shitur si rob dhe kishte kaluar shumë vite në burg si pasojë e akuzave 
të rrejshme dhe se ishte sprovuar me një varg vështirësish. Pra kur besimtarët i 
hedhin një vështrim jetës së tij gjejnë një numër të madh ngjashmërish me vet 
jetët e tyre. Është ligji i pandryshueshëm i Allahut ai që besimtarët gjatë gjithë 
kohës janë përballur me situata të ngjashme. Allahu e bën të qartë këtë në një 
numër të vargjeve:  

Ky është ligji i Tij edhe me të dërguarit që i dërgoi para teje. E në ligjin Tonë 
ti nuk gjen ndryshim. (Sure Isra: 77) 

(ky është) Ligji i Allahut e është i kahershëm edhe ndër të parët, në ligjin e 
Allahut nuk do të gjesh ndryshime. (Sure Fet’h: 23) 

Veç kësaj, pas gjithë kurtheve që iu kurdisën atij; mënyra se si ai u hodh në pus, 
si u përgojua, si u burgos padrejtësisht dhe u la aty me vite, Allahu më në fund e 
bëri Jusufin (as) drejtues të Thesarit të Shtetit. Ai i dha atij pushtet, pozitë dhe 
pasuri. Ligji i pandryshueshëm i Allahut vlen këtu, sikur që vlen në çdo sferë 
tjetër. Allahu premton në disa vargje se besimtarët do të jenë të shpëtuar pas 
gjithë fatkeqësive të tyre: 

Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bënë vepra të mira Allahu u premtoi 
se do t'i bëjë zotërues në atë tokë ashtu si pat bërë zotërues ata që ishin 
para tyre dhe fenë të cilën Ai e pëlqeu për ta, do ta forcojë, e në vend të 
frikës Ai do t'u dhurojë siguri. Ata më adhurojnë Mua e nuk më shoqërojnë 
asgjë. E kush edhe pas kësaj mohon, të tillë janë ata më të prishurit. (Sure 
Nur: 55) 

Pikërisht si edhe me profetët tjerë, besimtarët që lexojnë tregimin jetësor të 
Profetit Jusuf (as) do të ndeshen me shumë lajme të gëzuara dhe do të mësojmë 
një numër të madh mësimesh. Duke qenë kështu, secili besimtar duhet t’i lexojë 
këto histori dhe të përpiqet ta kuptojë urtësinë që ato përmbajnë. Të kuptuarit e 
plotë të jetës së Profetit Jusuf (as) do t’i pajisë besimtarët me atë lloj diturie që do 



t’iu sjellë dobi atyre në jetën e tyre të përditshme dhe gjatë gjithë jetës së tyre 



HISTORIA E PROFETËVE  
Kur e analizojmë historinë e profetëve, ndeshemi me një të vërtetë mahnitëse. 
Numri më i madh i tyre kishin prejardhje të njëjtë. Kjo zbulohet në një numër 
vargjesh në Kuran: 

Këta (të përmendur) ishin që Allahu i gradoi nga pejgamberët pasardhës të 
Ademit, prej pasardhësve të atyre që i patëm bartur (në anije) bashkë me 
Nuhun, prej pasardhësve të Ibrahimit dhe të Jakubit (Israilët), dhe prej atyre 
që i udhëzuam dhe i bëmë të zgjedhur… (Sure Merjem: 58) 

Siç mund të shihet prej këtij vargu, individët superior të cilët u dërguan si profetë 
u zgjodhën posaçërisht prej Allahut dhe bënë thirrje në emër të Tij për në rrugën 
e drejtë. Natyrisht se është një nder i jashtëzakonshëm të jesh i zgjedhur i 
Allahut. Prandaj profetët janë individë shumë të vlefshëm, si për arsye se u 
zgjodhën prej Allahut ashtu edhe për shkak të natyrës së drejtë të tyre. 
Pas profetit të parë, Ademit (as), profeti më i vjetër i përmendur në Kuran është 
Nuhi (as). Siç e dimë, Nuhi (as) tregoi durim dhe vendosmëri të madhe në 
shpjegimin e qenies dhe njëshmërisë së Allahut një fisi mosbesimtar dhe kur ai 
fis këmbënguli në mohimin e tyre, ata u fundosën nga një rrebesh i madh shiu që 
e dërgoi Allahu. Vetëm Nuhi (as) dhe ata besimtarë që e pasuan atë shpëtuan, 
duke e mbijetuar rrebeshin me anë të arkës që kishin ndërtuar, ashtu siç u kishte 
premtuar Allahu. 
Allahu lavdëron Profetin Nuh (as) në Kuran: 

Selam i qoftë Nuhut (prej Allahut e prej krijesave) në mbarë botën (si kujtim 
ndaj tij). Ne kështu i shpërblejmë të mirët. Vërtet, ai ishte prej robërve Tonë 
që janë besimtarë. (Sure Saffat:79-81) 

Në një varg tjetër Allahu zbulon se pasardhësit e Profetit Nuh (as) do të jenë “të 
qëndrueshëm,” me fjalë të tjera se ata kurrë nuk do të zhduken:  

Për Zotin Neve na pat thirr në ndihmë Nuhu, Ne jemi përgjegjës të mirë. 
Dhe Ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij prej asaj të keqe të madhe. E 
pasardhësit e tij i bëmë ata që vazhduan jetën. (Sure Saffat: 75-77) 

Gjeneratat erdhën e shkuan pas Profetit Nuh (as) dhe njerëzit prapë u larguan 
nga rruga e drejtë, duke i adhuruar idhujt dhe duke ia kthyer shpinën Allahut. Në 
atë kohë, Profetit Ibrahim (as) iu dhurua dhuntia e profecisë (pejgamberllëkut) 
dhe iu dha përgjegjësia që të thërriste njerëzit që t’i kthehen Allahut dhe rrugës 
së drejtë. Profeti Ibrahim (as) ishte njëri prej pasardhësve të Profetit Nuh (as) që 
kishin mbetur “të qëndrueshëm” në tokë. Allahu e zbulon këtë në Kuran me këto 
fjalë: 

Edhe Ibrahimi ishte i grupit të tij. (Sure Saffat: 83) 



Profeti Ibrahim (as) ishte një njeri shumë i dëlirë dhe i shenjtë dhe njeri që Allahu 
e lavdëroi. Në një varg, Allahu pohon:  

Kush ka fe më të mirë se ai që sinqerisht i është bindur Allahut dhe, duke 
qenë bamirës, e ndjek fenë e drejtë të Ibrahimit? Allahu e zgjodhi Ibrahimin 
të dashurin më të ngushtë. (Sure Nisa: 125) 

Veç kësaj siç zbulohet në Kuran në lidhje me Profetin Ibrahim (as): 

• Vërtet, Ibrahimi ishte shumë i butë, shumë i dhembshëm dhe i 
kthyeshëm. (Sure Hud: 75)  

• Vërtet, Ibrahimi ka qenë shëmbëlltyrë e të mirave, adhurues i Allahut, 
besimtar i drejtë dhe nuk ka qenë nga idhujtarët. (Sure Nahl: 120)  

• Falënderues për të mirat e Tij. Ai (Allahu) e zgjodhi atë (për 
pejgamber) dhe e udhëzoi në rrugën e drejtë. (Sure Nahl: 121)  

• A u kanë zili atyre njerëzve për atë që Allahu u dha nga mirësitë e 
Tij? Ne u patëm dhënë pasardhësve të Ibrahimit Librin e Urtësinë 
(Sheriatin) dhe u patëm dhënë atyre pushtet të madh. (Sure Nisa: 54)  

• E nga pasardhësit e tij (të Ibrahimit) udhëzuam Davudin, Sulejmanin, 
Ejjubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. (Sure En’am: 84)  

• Dhe të Ibrahimit, që gjithnjë i plotësoi obligimet (Sure Nexhm: 37)  

Me Profetin Ibrahim (as) filloi një brez i pandërprerë i pasardhësve. Edhe pse ai 
kreu detyrën e tij si i dërguar te mohuesit e Allahut me sinqeritet dhe vendosmëri 
të madhe, shumica e njerëzve përreth tij (me përjashtim të kushëririt të tij, Profetit 
Lut (as)) dështuan t’i kushtojnë vëmendje porosisë së tij. Në këtë moment, 
Profeti Ibrahim (as) kërkoi prej Allahut që një besimtar i pastër të jetë 
trashëgimtar i tij dhe të vazhdoj të përfaqësoj fenë e Allahut në tokë. Allahu iu 
përgjigj lutjes së Profetit Ibrahim (as) me një mrekulli, duke i dhënë gruas së tij 
një fëmijë të pastër, megjithëse ajo ishte e vjetër dhe shterpë. Në këtë mënyrë 
Profeti Ibrahim (as) u bë babai i Profetit Is-hak (as), i cili ishte një profet i shquar 
në sytë e Allahut, i pajisur me arsye, besim dhe vetëdije për Zotin. Me kohë, 
Profeti Is-hak (as) gjithashtu pat një djalë dhe e quajti Jakub. Që të dy ishin 
dhunti të Allahut për Profetin Ibrahim (as): 

E pasi u largua prej tyre dhe prej çka adhuronin ata pos Allahut, Ne i 
dhuruam atij Is-hakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëmë pejgamberë. (Sure 
Merjem: 49) 

Dhe Ne i dhuruam atij Is-hakun dhe Jakubin, e në pasardhësit e tij shpallëm 
pejgamberllëkun dhe librin e shenjtë (librat e shpallura), atij i dhamë 
shpërblimin në këtë botë, kurse në botën tjetër do të jetë ndër të mirët e 
përsosur. (Sure Ankebut: 27) 



Një djalë tjetër i Profetit Ibrahim (as) ishte 
Profeti Ismail (as). Së bashku ata ndërtuan 
“shtëpinë” e parë, ose vendin e adhurimit, 
Qaben. Lutja që ata bënë në këtë kohë 
është shënuar në Kuran me këto fjalë: 

Edhe kur Ibrahimi dhe Ismaili, duke i 
ngritur themelet e shtëpisë (Qabes - 
luteshin): "Zoti ynë, pranoje prej nesh, 
se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di!" 

Zoti ynë, bëna neve dyve besimtarë të 
sinqertë ndaj Teje dhe nga pasardhësit 
tanë, njerëz të bindur ndaj Teje, na i mëso rregullat e ibadetit (adhurimit) 
tanë dhe falna neve, vërtetë Ti je që falë, je mëshirues!" (Sure Bekare: 127-
128) 

 

Allahu iu përgjigj kësaj lutje dhe prej pasardhësve të Profetit Ibrahim (as) krijoi 
një bashkësi që i nënshtrohej Allahut plotësisht. Bijtë dhe nipat e Profetit Ibrahim 
(as) dhe vet fëmijët e tyre ishin njerëz të bekuar që në mesin e tyre kishin 
profetë, që besuan në Allahun dhe jetuan në pajtim me urdhërat e Tij përkundër 
faktit se jetuan në një mjedis kryesisht pagan. Profeti Musa (as), Haruni (as), 
Davudi (as), Sulejmani (as), Jakubi (as) dhe Junusi (as) dhe shumë të tjerë si ata 
ishin të gjithë individë të pastër dhe të përsosur, pasardhës të Profetit Ibrahim 
(as). Allahu thotë kështu për pasardhësit e profetëve: 

Ne atij (Ibrahimit) i falëm Is-hakun dhe Jakubin dhe secilin prej tyre e 
udhëzuam. Më parë edhe Nuhun e patëm udhëzuar. E nga pasardhësit e tij 
(të Ibrahimit) udhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejjubin, Jusufin, Musain dhe 
Harunin. Kështu i shpërblejmë bamirësit. (shpërblyem) Edhe Zekerijanë, 
Jahjanë, Isain, Ilijasin të gjithë prej të mirëve të përsosur. (shpërblyem) 
Edhe Ismailin, Eljesanë, Junusin dhe Lutin. Të gjithë këta i veçuam mbi 
njerëzit tjerë. Edhe disa nga prindërit, nga pasardhësit dhe nga vëllezërit e 
tyre i zgjodhëm (për pejgamberë) dhe i udhëzuam në rrugë të vërtetë. Ky 
është udhëzim i Allahut, udhëzon me të kë të dojë nga robërit e Tij. E sikur 
t'i përshkruajnë shok Zotit (edhe ndonjë nga këta) kishte për t'iu shkuar 
huq ajo që kanë vepruar. Ata ishin që u patëm dhënë librin, urtësinë e 
pejgamberllëkun; e nëse këta (idhujtarët mekas) e refuzojnë këtë 
(pejgamberllëkun tënd), Ne e kemi siguruar këtë me një popull që nuk e 
refuzon. Ata (të dërguarit e përmendur) ishin që All-llahu i vuri në rrugë të 
drejtë… (Sure En’am: 84-90) 

Profeti Ibrahim (as) ua kaloi besimet e tij djemve të tij, një proces ky që u përsërit 
nga nipi i tij Jakubi (as). Allahu përshkruan këtë në Kuran: 



Kur Zoti i vet i tha atij: "Dorëzohu"! Ai tha: "Iu kam dorëzuar Zotit të 
gjithësisë"! E Ibrahimi i porositi bijtë e tij me këtë (fe), e edhe Jakubi, (u tha) 
"O bijtë e mi, Allahu ua zgjodhi fenë (islame) juve, pra mos vdisni ndryshe, 
por vetëm duke qenë myslimanë!" A ishit ju (ithtarë të librit) dëshmitarë kur 
Jakubit iu afrua vdekja, e ai bijve të vet u tha: "Çka do të adhuroni pas 
meje"? Ata thanë: "Do të adhurojmë Zotin tënd, dhe Zotin e prindërve tuaj: 
Ibrahimit, Ismailit, Is'hakut, një të vetmin Zot dhe ne, vetëm Atij i jemi 
dorëzuar!" 

Ai ishte një popull që kaloi, atij i takoi ajo që fitoi, e juve u takon ajo që 
fituat, prandaj ju nuk jeni përgjegjës për atë që vepruan ata. (Sure Bekare: 
131-134)  

Mirëpo, të jesh pasardhës i Profetit 
Ibrahim (as) sigurisht që nuk 
domethënë se do të jetë i drejtuar 
automatikisht në rrugën e drejtë. 
Njësoj sikur që ky brez ka përfshirë 
profetë, njerëz të devotshëm dhe që 
i frikësohen Zotit, po ashtu ka 
nxjerrë njerëz që nuk kanë arritur të 
kuptojnë konceptin e fesë apo të 
gjejnë rrugën e drejtë. Ky fakt 
zbulohet po ashtu në Kuran. Duke 
folur, për shembull, për pasardhësit 
e Profetit Ibrahim (as) dhe të djalit të 
tij Profetit Is-hak (as), Allahu thotë:  

Dhe Ne i dhuruan bekim atij dhe Is-hakut e prej pasardhësve të atyre dyve 
do të kenë punëmirë e të ndershëm, e edhe dëmtues të hapët të vetvetes. 
(Saffat: 113) 

Natyrisht, profetët ishin njerëz të zgjedhur, njerëz superior, por siç do të shohim 
në kapitujt në vazhdim, në mesin e nipave të tyre, vëllezërve, djemve, 
baballarëve dhe madje edhe grave të tyre, dolën njerëz që u sollën në 
kundërshtim me vullnetin e Allahut, tejkaluan kufijtë që përcaktoi Ai dhe 
kundërshtuan fenë e Tij. Allahu zbulon këtë në një varg tjetër: 

Ne Nuhun dhe Ibrahimin i zgjodhëm të dërguar e pasardhësve të atyre dyve 
ua dhamë pejgamberllëkun dhe Librin. Disa prej tyre i udhëzuan në rrugë të 
drejtë po shumë prej tyre mbetën jashtë rrugës. (Sure Hadid: 26) 

Në mesin e atyre që u sollën në këtë mënyrë përkundër asaj se ishin pasardhës 
të profetëve ishin disa prej djemve të Profetit Jakub (as). 



Allahu flet për Profetin Jakub (as) shumë herë në Kuran, duke e përshkruar atë si 
njeri të sinqertë, të vendosur, largpamës, të zgjedhur dhe të favorizuar. Allahu 
flet për cilësitë e larta të Profetit Jakub (as), në këto vargje:  

Përkujto robërit tanë Ibrahimin, Is-hakun, Jakubin që ishin të fortë në 
zbatimin e detyrave dhe largpamës në fe. Ne i pajisëm ata me një virtyt të 
posaçëm, me përkujtim ndaj botës tjetër. S'ka dyshim se ata ishin te Ne 
prej të zgjedhurve më të mirë. (Sure Sad: 45-47) 

Dhe ia falën atij Is-hakun, e si dhuratë edhe Jakubin. Dhe që të gjithë i 
bëmë të mirë (pejgamberë). Dhe ata i bëmë shëmbëlltyrë që udhëzonin 
sipas urdhrit Tonë, i orientuam në punë të mira, në faljen e namazit, në 
dhënien e zeqatit, dhe ata ishin adhurues Tanë të sinqertë. (Sure Enbija: 72-
73) 

Veç kësaj, Allahu gjithashtu zbulon në Suren Jusuf se Profeti Jakub (as) ishte një 
njeri i ditur, i cili posedonte dituri të posaçme që i ishte dhuruar atij: 

Po ai (Jakubi) ishte i dijshëm për te, ngase Ne e kemi mësuar për atë, por 
shumica e njerëzve nuk e dinë. (Sure Jusuf: 68) 

…Ai(Jakubi) tha: "A nuk ju thashë se unë di nga All-llahu çka ju nuk dini?" 
(Sure Jusuf: 96) 

Njëri prej djemve të Profetit Jakub (as) ishte Profeti Jusuf (as), i cili më së miri 
kuptoj besimin dhe virtytet morale që Jakubi (as) i inkurajoi tek fëmijët e tij. Këtë 
mund ta shohim prej fjalëve të tij siç na rrëfen Allahu në Kuran: 

Unë e ndoqa fenë e prindërve të mi: Ibrahimit, Is-hakut, Jakubit. Neve nuk 
na takoi t'i përshkruajmë kurrë një send shok Allahut. Ky (besim i drejtë) 
është dhuratë e madhe nga Allahu ndaj nesh dhe ndaj njerëzve, por 
shumica e njerëzve nuk ia dinë vlerën. (Sure Jusuf: 38) 

Megjithatë, nuk ishin të gjithë vëllezërit e Jusufit sikurse ai. Përveç vëllait të tij më 
të ri, i cili i përngjante shumë atij, vëllezërit e tjerë të tij nuk arritën të kuptojnë 
konceptin e besimit, ishin robër të dëshirave të tyre vetjake dhe tejkaluan kufijtë 
që Allahu përcaktoi. Prandaj, këta vëllezër ishin ata që ia përgatitën një kurth 
mizor Profetit Jusuf (as). 

Kapitujt në vazhdim të këtij libri do të përshkruajnë këtë kurth që u përgatit për 
Profetin Jusuf (as), çfarë ndodhi pastaj dhe sjelljen e tij shembullore përballë 
gjithë këtyre ngjarjeve.   

FËMIJËRIA E PROFETIT JUSUF (as) 
ËNDRRA E TIJ E FËMIJËRISË  



Profeti Jusuf (as) pa një ëndërr kur ishte ende fëmijë 
dhe e pyeti babanë e tij se çfarë kuptimi kishte ajo. 
Babai i tij, Profeti Jakub (as), interpretoi ëndrrën dhe e 
përgëzoi atë. Ai po ashtu e paralajmëroi Jusufin (as) 
që të mos u tregonte vëllezërve të tij për të. Kjo 
ngjarje përshkruhet në Kuran: 

 (përkujto) Kur Jusufi, babait të vet i tha: "O baba 
im, unë pashë (në ëndërr) njëmbëdhjetë yje dhe 
diellin e hënën, i pashë duke më bërë mua sexhde!" 

Ai (Jakubi) tha: "O biri im, mos u trego ëndrrën tënde vëllezërve tu, se po të 
bëjnë ndonjë dredhi, s'ka dyshim, djalli për njeriun është armik i hapët". 

Ja, kështu Zoti yt të zgjedh ty, të mëson interpretimin e ëndrrave, plotëson 
dhuntinë e Tij ndaj teje dhe familjes së Jakubit, sikurse pat plotësuar atë 
më parë ndaj prindërve tu, Ibrahimit dhe Is-hakut. Vërtet, Zoti yt është më i 
dijshmi, më i urti!" (Sure Jusuf: 4-6)  

Arsyeja pse babai i tij paralajmëroi Jusufin (as) që të mos u tregonte vëllezërve 
të tij për ëndrrën qëndron në sjelljen e tyre, e cila nuk arriti të frymëzojë çfarëdo 
sigurie. Si një njeri i urtë dhe i kuptueshëm, Profeti Jakub (as) ishte i vetëdijshëm 
se djemtë e tij kishin karakter të tillë që ngjallte grindje dhe xhelozi. Duke i njohur 
ata aq mirë, atij ia mori mendja se ata mund t’i përgatitnin ndonjë kurth Jusufit 
(as). Për këtë arsye Profeti Jakub (as) paralajmëroi Jusufin (as) për armiqësinë e 
shejtanit dhe e këshilloi atë që të jetë i kujdesshëm.  

Mësimi që duhet të nxjerrim nga kjo është se Myslimanët duhet të jenë të 
kujdesshëm ndaj njerëzve që shkaktojnë përçarje dhe ngatërresa dhe ndaj 
njerëzve që janë të dobët në çështjet e fesë dhe të mos u tregojnë njerëzve të 
tillë për zhvillimet e kënaqshme ose gjasat e mira të ardhshme për Myslimanët. 
Kjo për arsye se njerëzit që janë vërtet të devotshëm kënaqen kur Myslimanëve 
u ndodhë ndonjë e mirë, bëhen më të fuqishëm apo në përgjithësi vijnë në pozitë 
të favorshme, ndërsa ata që shkaktojnë përçarje tmerrësisht pikëllohen nga kjo. 
Pasi që të tillët nuk kanë dëshirë të shohin çka do që i sjellë dobi fesë apo 
besimtarëve të saj, ata përpiqen që të parandalojnë që të ndodhin gjëra të tilla 
dhe madje bashkëpunojnë me armiqtë e besimtarëve në mënyrë që të ndodhë 
kjo. Allahu përshkruan sjelljen e ngatërrestarëve: 

Nëse ty të takon ndonjë e mirë (në luftë), ajo u vjen keq atyre, e nëse të 
godet ndonjë e pakëndshme, ata thonë: "Ne edhe më parë kemi ndërmarrë 
për çështjen tonë dhe kthehen të gëzuar. (Sure Teube: 50) 

Për këtë arsye njerëzve të tillë nuk duhet t’u tregohet për zhvillimet e kënaqshme 
dhe të mbara në lidhje me Myslimanët para se ato të ndodhin dhe për këtë arsye 



ndaj të tillëve duhet të sillemi me kujdes të madh. Paralajmërimi që Profeti Jakub 
(as) i bëri djalit të tij Jusufit (as) është një shembull i qartë për këtë. 

KURTHI I PËRGATITUR PËR PROFETIN JUSUF (AS) 
PREJ VËLLEZËRVE TË TIJ 

Profeti Jakub (as) kishte të drejtë 
kur paralajmëroi djalin e tij. 
Vëllezërit tjerë ishin xheloz në të 
dhe në vëllain e tij më të ri. Kjo zili 
digjej me aq forcë përbrenda tyre sa 
që i shtyri ata të përgatitin kurth për 
Jusufin (as). Ky është edhe një 
tregues tjetër se sjellja e vëllezërve 
të Jusufit ishte shumë larg vlerave 
morale të Islamit dhe se ata po 
dështonin të shfaqnin karakterin e 
besimtarëve të vërtetë. Kurthi që ata 
përgatitën dhe ajo që ata i bënë 
Profetit Jusuf (as) rrëfehen në 
Kuran: 

 

Kur ata (vëllezërit) thanë: "Pasha Zotin, Jusufi dhe vëllai i tij, janë më të 
dashur te baba ynë se sa ne, ndërsa ne jemi grup (i fortë). Vërtet, babai ynë 
është në gabim sheshazi. Mbyteni Jusufin ose hidheni diku larg në një 
vend e babai juaj t'ju dojë juve e pas asaj (pendohuni) bëheni njerëz të 
mirë. (Sure Jusuf: 8-9) 

Siç duket fare qartë në këto vargje, zilia ishte arsyeja kryesore që qëndronte 
prapa kurthit që vëllezërit e Jusufit përgatitën për të. Mendimi se babai i tyre e 
donte Jusufin (as) dhe vëllain e tij më shumë ishte ajo që i çoj ata drejt kësaj 
xhelozie. Ata dëshironin një dashuri të drejtuar vetëm nga ata, dhe menduan, për 
shkak të numrit të tyre dhe mënyrës se si i jepnin zemër njëri tjetrit, se ata kishin 
më shumë të drejtë në atë dashuri. 

Është e qartë se kjo është mënyra më e shtrembëruar e të menduarit. Sipas 
Kuranit, masa e vërtetë e dashurisë së një besimtari është se deri në çmasë 
është e motivuar ajo nga vetëdija për Zotin. Kushdo që është më se i 
vetëdijshëm për Allahun më së shumti i frikësohet Atij dhe qëndron me përpikëri 
përbrenda kufijve të sjelljes të përcaktuar prej Tij. Prandaj, njerëzit që ata duan 
më së shumti janë ata që shfaqin vlerat më të drejta morale. Ky është kuptimi i 
dashurisë i besimtarëve. Është e qartë se Profeti Jakub (as) përvetësoi këtë 
masë të njëjtë kur iu dha dashurinë djemve të tij. Është plotësisht e natyrshme se 
pasi që Profeti Jusuf (as) ndjente më shumë frikërespekt ndaj Zotit dhe 
posedonte vlera më të larta morale se vëllezërit e tjerë të tij ai duhej ta kishte 
dashur atë më së shumti. Mirëpo, pasi që vëllezërit e Profetit Jusuf (as) nuk 



ndanin atë pikëpamje, ata nuk ishin në gjendje të kuptojnë dashurinë që babai i 
tyre ndjente për Jusufin (as) dhe për vëllain e tyre më të ri. Ky është një tregues i 
rëndësishëm i asaj se sa shumë kishin devijuar karakteret e tyre nga feja e tyre. 

Një aspekt tjetër i sjelljes së tyre që vlen të përmendet është mënyra e 
pasjellshme me të cilën ata u sollën ndaj babait të tyre. Përkundër asaj se babai i 
tyre ishte profet i zgjedhur dhe njeri me zgjuarsi dhe arsye të lartë, ata 
pretendonin se babai i tyre “po gabonte haptazi” për shkak të dashurisë së tij 
ndaj Jusufit (as) dhe vëllait të tij. Kjo sjellje e paturpshme ndaj një profeti tregon 
se sa i dobët ishte besimi i tyre. Veç kësaj, mënyra se si ata u përpoqën ta 
mbysin Profetin Jusuf (as) është edhe një dëshmi e dobësisë së besimit të tyre 
dhe e natyrës së tyre ngatërrestare. Është fare e qartë se asnjë njeri që i 
frikësohet Allahut, që beson se do të jap përgjegjësi për veprimet e tij në jetën e 
përtejme (në ahiret) dhe që e di se Allahu e sheh dhe e dëgjon atë në çdo çast 
asnjëherë nuk do të mund të përkrahte ndërmarrjen e një veprimi të tillë dhe 
madje kurrë as që do të mund ta mendonte një gjë të tillë as edhe për një 
moment të vetëm. Mirëpo, për ta bërë babën e tyre që t’i don apo t’i kënaqë 
ndjenjat e tyre të xhelozisë, këta njerëz besuan se zgjidhja ishte ta mbysin 
Profetin Jusuf (as) apo ta braktisin atë diku në rrugë. 

Vrasja është gjithsesi një mëkat dhe braktisja e një fëmije të ri buzë rrugës është 
një veprim shumë i lig. Njerëzit të cilët madje do të mendonin të bëjnë një gjë të 
tillë është e qartë se nuk kanë vetëdije apo ndjenjë keqardhjeje. Prandaj, 
vëllezërit e Profetit Jusuf (as) ishin të pandjenja dhe të pamëshirë. 

Mënyra e të menduarit të tyre ishte po ashtu plotësisht e gjymtë. Ata shpresuan 
se pas kryerjes së një mëkati të tillë dhe pas bërjes së një gjëje kaq të lig ndaj 
Jusufit (as) mund të mbeteshin ende prej atyre “që veprojnë drejt.” Natyrisht se 
nëse dikush me të vërtetë dëshiron që Allahu ta falë atë pasi të ketë bërë mëkat 
ai po ashtu mund të shpresoj që të ndryshojë sjelljen e tij dhe të jetë prej atyre që 
ndjejnë frikërespekt ndaj Zotit. Megjithatë, këta burra shpresuan të mbeten prej 
atyre që ndjejnë frikërespekt ndaj Zotit edhe duke qenë plotësisht të vetëdijshëm 
se veprimet e tyre ishin të gabueshme. Kjo është edhe një dëshmi tjetër se atyre 
u mungonte aftësia e të gjykuarit dhe karakteri i 
besimtarit të vërtetë.  

 

Kjo mund të shihet në vazhdim të këtij vargu se 
në momente të rrezikut të skajshëm Allahu 
ndihmoi Profetin Jusuf (as), duke i frymëzuar 
vëllezërit e tij që ta hedhin atë në pus në vend se 
ta mbysin: 

Njëri prej tyre tha: "Mos e mbytni Jusufin, e 
në qoftë se jeni për të bërë diç, lëshojeni atë 
në fund të bunarit, do ta marrë atë dikush prej 



udhëtarëve". (Sure Jusuf: 10) 

Siç kemi parë, pa marrë parasysh se çfarë plane sajuan ata në lidhje me Profetin 
Jusuf (as) dhe pa marrë parasysh se çfarë kurthe kurdisën për të, profeti ishte 
gjithnjë i nënshtruar ndaj fatit që Allahu kishte përcaktuar për të. Askush kurrë 
nuk mundet të ndalojë fatin i cili i është ndarë atij. Allahu e ka krijuar fatin e 
Profetit Jusuf (as) madje para se ai të lindte dhe profeti përjetoi atë fat pikërisht 
ashtu si e kishte përcaktuar Allahu.  

Duhet të jemi të vetëdijshëm në këtë pikë se nuk ishte vëllai ai që i mundësoi 
Jusufit (as) të mbijetoj duke sugjeruar që ta hedhin atë në pus, por se ishte 
Allahu Ai që ndaloi vdekjen e tij. Po të kishte dashur Allahu, mund të mos ia 
kishte dhënë vëllait kurrë idenë që ta hedhin Jusufin (as) në pus. Mirëpo, ishte e 
shkruar si fat i Profetit Jusuf që ata të planifikonin ta mbysin atë por pastaj në 
vend të kësaj e hodhën në pus. Ja pse vëllait të tij iu kujtua kjo ide. Mendimi i 
rëndomtë që dikush mund ta mashtroj fatin e vet është i pamundur. Fati i Profetit 
Jusuf (as) ishte përcaktuar deri në hollësinë më të vogël. Fakti se ata nuk e 
mbytën atë nuk ishte rezultat i asaj se plani i tyre kishte dështuar, por për shkak 
se Allahu e kishte planifikuar ndryshe që nga fillimi. 

Në të vërtetë, Allahu ia kishte zbuluar këtë plan atij në ëndrrën e tij kur ai ishte 
ende fëmijë. Jeta e Profetit Jusuf (as) u shpalos në mënyrë të tillë për të 
vërtetuar vërtetësinë e kësaj ëndrre. Allahu ndonjëherë mund t’u jap disa prej 
robërve të Tij shenja në lidhje me të ardhmen. Ai i zbuloi Profetit Muhammed 
(saas) në një ëndërr që ai do të pushtonte Mekën dhe se do të shkonte në 
pelegrinazh (haxhillëk) me besimtarët në siguri të plotë. Vargu në fjalë lexon:  

Allahu ëndrrën e të Dërguarit të Vet e vërtetoi me realitet: se me vullnetin e 
Allahut do të hyni në xhaminë e shenjtë (në Qabe) të siguruar, të rruani 
flokët e kokave tuaja, t'i shkurtoni e nuk do të keni frikë! Pra Ai ka ditur atë 
që ju nuk e dinit, para kësaj ju dha një fitore të shpejtë (Hajberin). (Sure 
Fet’h: 27) 

Çelësi i të kuptuarit të aftësisë së Allahut për të zbuluar atë që është “e panjohur” 
deri më sot me ndodhi që ndodhin pikërisht ashtu si i zbuloi Ai, është që të 
vlerësohet se gjithçka që është e panjohur për ne tashmë ka ndodhur në praninë 
e përjetshme të Allahut dhe tashmë është kryer dhe ka marrë fund. “E panjohura” 
vlen për qeniet njerëzore. Është Allahu, i Cili nuk është i kufizuar nga koha dhe 
hapësira, i Cili krijon dhe din gjithçka. Ai ka krijuar gjithë kohën dhe gjithë 
historinë si një çast të vetëm. 

Ne nuk guxojmë ta harrojmë këtë të vërtetë ndërsa vazhdojmë të shqyrtojmë 
pjesën tjetër të historisë jetësore të Profetit Jusuf (as). Çdo gjë që ndodhë ndodh 
në përputhje me vullnetin e Allahut dhe për besimtarët ka dobi në çdo gjë që 
ndodhë. Pas  çdo vështirësie dhe fatkeqësie që kërkon durim, Allahu dhuron 
mirëqenie dhe mirësi në këtë botë si edhe shpërblim në jetën e përtejme (ahiret). 



Për atë arsye, ndodhitë që duket të jenë “fatkeqësi” nga ana e jashtme, si për 
shembull të qenit i robëruar, i futur në burg dhe i përgojuar, janë të gjitha në të 
vërtetë ndodhi të mbara për besimtarët. 

PLANI DINAK I VËLLEZËRVE 

Në Kuran, Allahu zbulon se vëllezërit e Profetit Jusuf (as) përgatitën një plan 
dinak kundër tij, plan të cilin ata pastaj e vunë në veprim. Për ta realizuar planin e 
tyre ata së pari e pyetën babanë e tyre, Profetin Jakub (as), që ta lejonte Jusufin 
(as) që të shkonte së bashku me ta dhe pastaj filluan ta bindin atë, megjithëse 
ishin të vetëdijshëm se ai nuk u besonte atyre:  

Ata thanë: "O baba ynë ç'ke që nuk na beson për Jusufin, e ne ia duam të 
mirën atij? Dërgoje nesër atë me ne, le të hajë pemë dhe le të luajë me 
siguri do ta ruajmë atë. (Sure Jusuf: 11-12) 

Siç mund të shihet prej mënyrës se 
si është shprehur ky varg, babai i 
tyre ngurronte ta dërgonte Profetin 
Jusuf (as) së bashku me ta dhe 
madje u lejoi atyre që të ndjejnë 
mungesën e besimit të tij në ta, 
duke i vënë ata menjëherë në pozitë 
për t’u mbrojtur. Ata pohonin se 
dëshironin vetëm atë që ishte e mirë 
për Jusufin (as). Arsyeja se ata ishin 
në gjendje ta thonë një gënjeshtër të 
tillë me aq lehtësi gjersa po 
përgatiteshin ta mbysin apo ta 
braktisin atë duke e hedhur në pus, 
është dëshmi se ngatërrestarët nuk 

e kanë të vështirë të gënjejnë. Në të vërtetë, ata vazhduan të gënjejnë, duke 
thënë se dëshironin që Jusufi (as) t’i shoqëronte ata për kënaqësinë e tij. Ata 
gjithashtu premtuan ta mbrojnë dhe të kujdesen për të. Edhe një çështje tjetër e 
cila meriton t’i kushtohet vëmendje e veçantë këtu është mënyra se si 
ngatërrestarët gjithnjë provojnë ta paraqesin veten si qëllimmirë. Mënyra se si 
ata pohuan se dëshironin atë që ishte më e mira për Jusufin (as), duke lënë 
përshtypjen se po mendonin vetëm për të mirën e tij, ishte pjesë e natyrës së 
tyre dinake. Sidoqoftë, Profeti Jakub (as) ishte një person mendjehollë dhe i urtë 
dhe qartë mund të kuptonte natyrën e dyshimtë të tyre: 

 

Ai tha: "Unë mallëngjehem po të vijë me ju, e edhe kam frikë se do ta hajë 
ujku, kur mungon kujdesi juaj për të". Ata thanë: "Për Zotin, nëse e ha ujku, 
duke qenë ne grup kaq i fortë, atëherë ne mos qofshim fare!" (Sure Jusuf: 
13-14) 



Arsyeja pse Profeti Jakub (as) nuk u besonte djemve të tij dhe dyshonte se ata 
mund t’i shkaktonin ndonjë të keqe Jusufit (as) e shtyri atë që të shfaqte këto 
dyshime. Atij ia mori mendja se ata do të mund t’i bënin ndonjë të keqe Jusufit 
(as) dhe pastaj të ktheheshin tek ai pasi të kishin përgatitur ndonjë mënyrë 
shfajësimi. Ata kundërshtuan këtë ide me forcë dhe u përpoqën që ta bindin atë 
se asgjë e tillë nuk do të ndodhte. Kjo është një teknikë tjetër që shpesh përdorin 
njerëzit me karakter ngatërrestar. Në të vërtetë, josinqeriteti i tyre shfaqet në 
pjesën tjetër të tregimit prej fjalëve që ata thanë:   

E në mbrëmje erdhën duke qarë te babai i tyre. Thanë: "O baba ynë, ne 
shkuam të bëjmë gara, e Jusufin e lamë te teshat tona edhe atë e kishte 
ngrënë ujku. Ti nuk do të na besosh neve, edhe po të jemi të vërtetë!" (Sure 
Jusuf: 16-17) 

Siç mund të shihet, rrjedha e 
ngjarjeve ishte pikërisht ashtu siç 
kishte menduar Profeti Jakub (as). 
Sjellja e vëllezërve të Jusufit vërtetoi 
saktësinë e dyshimeve që babai i 
tyre kishte parandier në lidhje me ta. 
Fakti se ata erdhën duke qajtur ishte 
një shenjë e qartë e degjenerimit të 
sjelljes së tyre. E vërteta është se 
një qëndrim i tillë i dobët është 
qëndrim që asnjë besimtar kurrë 
s’do ta përvetësonte. Pasi që 
besimtarët e dinë se në çdo gjë ka 
mirësi dhe mbarësi, ata kurrë as nuk 
mjerohen dhe as nuk ankohen, pa 
marrë parasysh se çfarë iu ndodhë 
atyre. 

 

Veç kësaj, vaji që e bënë vëllezërit e Jusufit ishte i llojit që përdorin ata me 
karakter jo të sinqertë. Njëra prej teknikave dinake të ngatërrestarëve është 
përdorimi i lotëve si armë për të mashtruar anën tjetër. Në këtë mënyrë ata 
përpiqen t’i bëjnë njerëzit tjerë të ndiejnë keqardhje për ta dhe e paraqesin veten 
si të pafuqishëm. Ata përpiqen që të lënë përshtypjen se meritojnë t’ju besohet 
ndërsa ata në të vërtetë nuk janë fare të tillë. Ky është një tipar i 
pandryshueshëm i ngatërrestarëve gjatë shekujve. E vërteta është se vëllezërit e 
Jusufit nuk ndien as brejtjen më të vogël të ndërgjegjes kur hodhën vëllain e tyre, 
një fëmijë të vogël, në thellësitë e pusit, mirëpo kur erdh koha që të 
arsyetoheshin ata erdhën duke qajtur në praninë e babait të tyre. Është e qartë 
se ata nuk ishin fare të sinqertë dhe lotët e tyre ishin një mashtrim. 

Kjo situatë është një mjet për besimtarët që të fitojnë dituri të vlefshme. Kur i 
kushtohet kujdes i veçantë gënjeshtrës që vëllezërit sajuan për Profetin Jusuf 



(as), shqetësimi i shprehur nga Profeti Jakub (as) është plotësisht i kuptueshëm. 
Djemtë e tij kishin ardhur me arsyetime, ashtu siç kishte thënë ai vet. Profeti 
Jakub (as) kishte shprehur qartë shqetësimet e tij në atë që kishte thënë më 
herët, duke thënë se frikësohej se Jusufin (as) do ta hante ndonjë ujk. Djemtë e 
tij, besnik ndaj karakterit të ngatërrestarëve, përfshinë këtë shqetësim në 
gënjeshtrën që ia thanë babait të tyre pasi që e hodhën Jusufin (as) në pus. Ata 
menduan se në këtë mënyrë kishte më shumë mundësi që babai i tyre t’ju 
besonte. Mësimi që besimtarët duhet të nxjerrin nga ky tregim është që t’i 
shmangen shprehjes së dyshimeve apo shqetësimeve të sinqerta të tyre në 
afërsi të ngatërrestarëve. Kjo për arsye se, siç kemi parë në këtë shembull, ata 
mund t’i shfrytëzojnë fjalët e sinqerta të besimtarëve kundër tyre.  

Siç mund të shihet në vazhdim të këtij ajeti, ata 
në të vërtetë ishin të vetëdijshëm se babai i tyre 
nuk u kishte besuar. Kjo gjendje rezulton nga një 
gjendje shpirtërore që vlen jo vetëm për vëllezërit 
e Profetit Jusuf, por për çdo njeri me karakter të 
dyfytyrëshit. Ata që ngrenë kurthe për besimtarët 
ndiejnë në vetvete një ndjenjë të përhershme të 
fajësisë. Ata s’mund të ndalojnë së menduari për 
veprimet e tyre dhe madje t’i përmendin ato. Ata 
përdorin konstruksione fjalësh si: “Ti s’do t’na 
besosh ne kurrë ndonëse ne me të vërtetë po e 

tregojmë të vërtetën,” që asnjë person i ndershëm s’do të përdorte ndonjëherë. 
Kjo e bën plotësisht të qartë mungesën e tyre të vetëbesimit, që logjikisht buron 
nga paaftësia e tyre për të shfaqur karakterin dhe vlerat morale të besimtarit. Në 
Kuran Allahu jap një shembull të mënyrës së të folurit të rrejshëm dhe të 
ekzagjeruar të ngatërrestarëve:  

 

Kur të erdhën ty hipokritët, të thanë: "Ne dëshmojmë se vërtet ti je i 
dërguar i Allahut!" E, Allahu e di se ti je i dërguar i Tij, por Allahu dëshmon 
se hipokritët janë rrenacakë (kur thonë ashtu).Ata betimin e tyre e bëjnë për 
t'u mbrojtur, andaj ata penguan nga rruga e Allahut. Veprimi që ata bënë 
është shumë i keq. (Sure Munafikun: 1-2) 

Siç kemi parë, një mënyrë e vetëmbrojtjes për ngatërrestarët është të përpiqen 
“të betohen për t’u mbrojtur,” me fjalë tjera të betohen se diçka është e vërtetë 
ndërsa në të vërtetë ajo është e pavërtetë. Besimtarët, në anën tjetër, u besojnë 
fjalëve të njëri tjetrit dhe kurrë nuk ndiejnë ndonjë dyshim. Veç kësaj, 
ngatërrestarët janë të paaftë t’u shkaktojnë çfarëdo dëmi besimtarëve, madje 
edhe nëse paramendojnë se i kanë mashtruar ata. Allahu përshkruan gjendjen e 
tyre në këtë varg: 

Ka disa njerëz që thonë: "Ne i kemi besuar Allahut dhe jetës tjetër (Ahiretit), 
po në realitet ata nuk janë besimtarë. Ata përpiqen ta mashtrojnë Allahun 



dhe ata që besuan, po në të vërtetë ata nuk mashtrojnë tjetër, pos vetvetes, 
por ata nuk e hetojnë. (Sure Bekare: 8-10) 

VËLLEZËRIT JAPIN DËSHMI TË RREJSHME  

Vëllezërit e Profetit Jusuf ishin, në të vërtetë, plotësisht të vetëdijshëm se ata nuk 
ishin as edhe një grimë të besueshëm. Për këtë arsye ata sajuan dëshmi të 
rrejshme, ata po shpresonin se kjo do të mund t’i bënte ata më bindës. Ata lanë 
këmishën e Jusufit me gjak dhe e sollën te babai i tyre, duke u përpjekur që të 
krijojnë përshtypjen se ai vërtetë kishte vdekur. 

Kjo ndodhi është tregues se ata që kurdisin kurthe për Myslimanët janë 
gjithashtu në gjendje që të sajojnë dëshmi të rrejshme për të mbështetur 
komplotet e tyre. Duke marrë parasysh nevojën për të qenë i vetëdijshëm dhe i 
përgatitur për metoda të tilla, është e domosdoshme që të shqyrtohet “dëshmia” 
e paraqitur me shumë kujdes meqenëse Allahu kështu ka urdhëruar:   

O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, 
“shqyrtojeni atë mirë”… (Sure Huxhurat: 6) 

Mirëpo, Profeti Jakub (as) refuzoi t’u besoj atyre kategorikisht, e kuptoi se çfarë 
po përpiqeshin të bënin dhe pohoi se e tërë kjo ishte një gënjeshtër që ata kishin 
përgatitur: 

E erdhën (i sollën) e në këmishën e tij me gjak të rrejshëm. Ai tha: "Jo, (nuk 
e ka ngrënë ujku), por epshet tuaja ua hijeshuan punën. …". (Sure Jusuf: 
18) 

Duke iu thënë djemve të tij se epshet e tyre i kishin mashtruar ata dhe i shtynë 
ata të ndërmarrin veprime të tilla, Profeti Jakub (as) po tërhiqte vëmendjen në 
faktin se njerëzit munden me të vërtetë të bëjnë gjëra të tmerrshme nëse ndjekin 



prirjet e dëshirave të tyre, se dëshirat trupore janë mashtruese dhe se të gjitha të 
këqijat e tilla burojnë nga shkaku se njerëzit i ndjekin ato dëshira. Ky është një 
fakt tjetër për të cilin besimtarët duhet ta vrasin mendjen shumë. Dëshirat e kësaj 
bote i shpien njerëzit nga e liga dhe secili duhet të jetë i vëmendshëm dhe i 
kujdesshëm gjatë gjithë kohës, të dëgjoj zërin e ndërgjegjes së tij dhe jo atë të 
epsheve të tij. Veç kësaj, një pjesë tjetër e urtësisë që shfaqet në këtë ajet është 
se ngatërrestarët nxiten nga epshet e tyre. 

Njëri prej momenteve më mahnitës këtu është sjellja modeste e Profetit Jusuf 
(as). Kjo sjellje është një shembull i rëndësishëm për mënyrën se si besimtarët 
duhet ta mbështesin besimin e tyre vetëm në Allahun dhe të kenë guxim, pa 
marrë parasysh rrethanat me të cilat ndeshen. Siç kemi parë, Profeti Jakub (as) 
ishte në të vërtetë plotësisht i vetëdijshëm se djemtë e tij kishin ngritur kurth për 
Jusufin (as). Megjithatë, duke u sjellë me durim dhe përmbajtje të pamasë, ai 
kërkoi ndihmë prej Allahut. Fjalët që u tha djemve të tij, edhe njëherë zbulojnë se 
çfarë personi i durueshëm dhe besimtar ishte ai:  

…Halli im është: durim i mirë. Allahu është nga i cili kërkohet ndihmë për 
këtë që përshkruani ju". (Sure Jusuf: 18) 

PROFETI JUSUF (AS) HIDHET NË PUS 

Ekziston një çështje shumë me rëndësi që nuk duhet harruar kur lexojmë për 
ndodhitë në jetën e Profetit Jusuf (as) – përderisa përjetonte këto ngjarje ai ishte 
gjithmonë i vetëdijshëm se Allahu ishte pranë tij dhe se Ai dëgjonte dhe shihte 
vëllezërit e tij kur ata po i përgatitnin kurthin atij. Allahu e siguroi Profetin Jusuf 
(as): 

Pasi që ata shkuan me të dhe vendosën ta vënë në fund të pusit, Ne i 
shpallëm: "Ti do t'i njoftosh ata për këtë vepër të tyre, e duke mos ditur ata 
(do të vijë koha t’ju thuash për këtë vepër e ata nuk do të dinë se ti je 
Jusufi)". (Sure Jusuf: 15) 

 



Vargu i mësipërm e vë theksin mbi dy çështje tjera. E para është mënyra se si 
vëllezërit e tij bashkëpunuan kur e hodhën Profetin Jusuf (as) në pus. Mbase 
menduan se do të mund të merrnin përgjegjësi të përbashkët për këtë vepër por 
të menduarit e tyre ishte shumë i gabuar. Në të vërtetë, sjellja e tyre vetëm 
dëshmon se atyre u mungonte vetëdija pasi që asnjëri prej tyre nuk u ngrit 
kundër rrjedhës së veprimit që kishin ndërmarrë. 

Prej kësaj mund të vijmë në përfundim se ngatërrestarët jo vetëm se janë në 
gjendje të ndërmarrin veprim të organizuar kundër besimtarëve, por se ata 
gjithashtu përbëjnë lëndë të përsosur për protesta masive shoqërore. 

Gjithashtu, në ajetin e mësipërm mund të shihet se Allahu e ndihmoi Profetin 
Jusuf (as) me anë të frymëzimit të Tij, duke e njoftuar për të ardhmen madje në 
atë moment që dukej të ishte momenti më i errët i jetës së tij. Kjo në vetvete 
është një mrekulli. Nëse e shikojmë këtë nga këndvështrimi i Profetit Jusuf (as), 
kjo ishte një mirësi e madhe. Marrja e frymëzimit prej Allahut atëherë kur po e 
hidhnin në pus dhe sigurimi i tij nga ana e Allahut ishte ndihma dhe përkrahja më 
e madhe që ai mund të kishte. Me fjalë të tjera, që nga momenti që ishte hedhur 
në pus, Profeti Jusuf (as) dinte përmes frymëzimit të Allahut se të gjitha kurthet e 
tyre do të asgjësoheshin. Ai ishte i sigurt dhe i qetë për shkak të besimit të tij në 
premtimin e Allahut. 

Mirëpo, nuk duhet harruar se një besimtar i sinqertë gjithnjë mbështetet në 
Allahun, pa marrë parasysh se me çfarë vështirësi apo fatkeqësi ndeshet, madje 
edhe nëse nuk është frymëzuar dhe pranon çfarëdo që ndodhë. Kjo për shkak se 
Allahu ka njoftuar besimtarët se Ai do të jetë gjithmonë pranë tyre:  

Allahu kurrsesi nuk iu mundëson jobesimtarëve mbizotërim të plotë mbi 
besimtarët. (Sure Nisa: 141) 

Askush që sinqerisht beson në këtë premtim të Allahut kurrë s’mund të 
shqetësohet prej kurtheve të kurdisura nga ngatërrestarët dhe jobesimtarët. 

Natyra superiore e Profetit Jusuf (as) buron prej vlerave të tij morale dhe 
nënshtrimit ndaj vullnetit të Allahut. Edhe pse ai ende ishte një fëmijë i vogël, ai 
ishte shumë i pjekur. Duhet ta marrim me mend se çfarë ndjenje duhet të ketë 
qenë hedhja në pus për një fëmijë aq të vogël. Vargu flet për hedhjen e tij në 
thellësitë e pusit, që domethënë se ai ishte në një vend të errët. Ishte në një vend 
ku kërcënimi për vdekje ishte i madh dhe nuk ishte e sigurt se do të mund të 
gjendej ndonjëherë. As që mund ta merrte me mend se çfarë njerëz, nëse 
kushdo, do ta gjenin atë dhe nëse ata do të ishin të mirë apo të këqij. Dikujt që i 
mungon nënshtrimi ndaj vullnetit të Allahut mund të ketë vështirësi të mëdha dhe 
të dërmohej prej dyshimeve në rrethana të tilla. Mirëpo, përkundër gjithë kësaj, 
Profeti Jusuf (as) ishte i durueshëm dhe i nënshtruar ndaj vullnetit të Allahut. Ky 
është një tregues i qartë i vetëdijes së tij superiore. Është po ashtu e qartë nga 
fakti se ai ishte sprovuar në këtë mënyrë në një moshë aq të re se kjo 



nënkuptonte se ai kur të rritej do të ishte prej të zgjedhurve, pasi që vetëm ata që 
janë sinqerisht të devotshëm ndaj Allahut dhe që i nënshtrohen vullnetit të Tij 
mund të kalojnë sprova të tilla. 

Në vështrim të parë, rrethanat në të cilat u gjend Profeti Jusuf (as) dukeshin 
vërtetë të frikshme. Ai po kalonte nëpër një sprovë të vështirë. Mirëpo, në dritën 
e vargut: “E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi…” (Sure 
Inshirah: 5) Allahu e ndihmoi atë dhe i bëri një premtim që e qetësoi atë dhe i 
dha qetësi dhe siguri.  

DALJA E PROFETIT JUSUF (as) NGA 
PUSI JETA E RE E PROFETIT JUSUF (as)  

Vargu vijues na njofton për mënyrën se si Profeti Jusuf (as) doli nga pusi: 

Dhe atypari kaloi një grup udhëtarësh, e pastaj dërguan ujëmbartësin (për 
ujë), e ai e lëshoi kovën e vet (në pus) dhe tha: "Myzhde, e gjeta një 
djalosh!" Ata e fshehën atë si mall tregtie. Po Allahu e dinte shumë mirë se 
ç'vepronin ata. (Sure Jusuf: 19) 

Momenti kur Profeti Jusuf (as) u hodh në pus dhe momenti kur ai u nxjerr prej 
pusit ishin të dyja ndodhi të përcaktuara në fatin e tij. Asgjë nuk ndodhë jashtë 
fatit të paracaktuar të njeriut. Për atë arsye karvani që do të kalonte pranë pasi 
që Jusufi (as) të ishte hedhur në pus, destinacioni i tij dhe soji i njerëzve në 
karvan të gjitha ishin të përcaktuara me paracaktimin e Allahut madje para se të 
lindte profeti (as). Besimtarët që kuptojnë këtë të vërtetë të rëndësishme gjithnjë i 
nënshtrohen vullnetit të Allahut për këtë arsye. 

Siç mund të shihet nga ky varg, grupi që e gjeti Profetin Jusuf (as) në pus dhe e 
shpëtoi atë menduan se do të jenë në gjendje ta shesin atë dhe e konsideruan si 
mall. Kjo për arsye se sistemi i robërisë ende ishte dominues në Egjipt dhe në 
rajonin përreth. Njerëzit merreshin në mënyrë aktive me tregti, në veçanti me 
blerjen dhe shitjen e fëmijëve. Ky ishte shkaku pse njerëzit që e gjetën atë kishin 
arsye të ngazëllehen për mundësinë që të nxjerrin përfitim prej tij. Mirëpo, 
vazhdimi i vargut zbulon se ata nënvlerësuan vlerën e tij dhe e shitën atë me një 
çmim të ulët: 

Dhe e shitën atë (Jusufin) për një çmim të vogël, për disa dërhemë (masë 
argjendi) të numëruar, sepse në mesin e tyre pati të atillë që nuk lakmuan 
(për çmim më të lartë). (Sure Jusuf: 20)  



Në të vërtetë ka një urtësi të 
madhe në këtë punë. Po të 
kishin përcaktuar një çmim të 
lartë për të, po të kishin 
kuptuar se ai ishte një 
personalitet i zgjedhur, një 
profet, ata do të dëshironin ta 
dëmtonin atë. Ngjashëm, 
jobesimtarët e tjerë të cilët do 
të dëgjonin për këtë 
gjithashtu do të dëshironin t’i 
shkaktonin ndonjë të keqe 
atij. Fakti se ata e 
nënvlerësuan atë dhe e 
shitën si rob duke shpresuar 
një përfitim material shkoi në 
favor të tij.  

 

Urtësia pas kësaj ngjarjeje në jetën e Profetit Jusuf (as) qëndron në mënyrën se 
si shfaq dobinë dhe mbrojtjen e madhe për besimtarët që është e fshehur në 
prirjen e përgjithshme të jobesimtarëve t’i nënvlerësojnë ata, duke i konsideruar 
si të pavlerë dhe të parëndësishëm. 

Ka edhe një çështje të rëndësishme këtu. Siç e dimë, Profeti Jusuf (as) njihej për 
bukurinë e tij të jashtëzakonshme. Mirëpo siç kemi parë, kjo bukuri ende nuk 
ishte bërë e dukshme në kohën kur ai ra në duart e tregtarëve të skllevërve. Ata 
nuk arritën të kuptojnë se çfarë personaliteti i vlefshëm ishte ai, duke e cilësuar 
atë thjeshtë si një “fëmijë.” Kjo domethënë se Allahu në urtësinë e Tij kishte 
mbajtur të fshehtë këtë bukuri në atë kohë, që ishte edhe një shprehje e ndihmës 
dhe mbrojtjes së Tij. 

Sipas Kuranit, Profeti Jusuf (as) u gjet nga tregtarët e skllevërve dhe iu shit një 
Egjiptiani. Kjo rrëfehet si në vazhdim:   

E ai që e bleu nga Misiri (Egjipti) i tha gruas së vet: "Bëni pritje të 
kënaqshme, se është shpresë t'ia shohim hajrin ose ta adoptojmë për 
fëmijë!" Ja, kështu (sikurse e shpëtuam nga pusi), Ne i bëmë vend Jusufit 
në tokë (në Egjipt), e që t'ia mësojmë atij shpjegimin për disa ëndrra. Allahu 
është mbizotërues i punës së Tij, por shumica e njerëzve nuk e dinë 
(fshehtësinë e çështjeve). (Sure Jusuf: 21) 

Me anë të këtij Egjiptiani që e bleu atë, Allahu siguroi që Profeti Jusuf (as) të 
ishte i mbrojtur, i përkujdesur mirë dhe iu mundësua të rritet i qetë në Egjipt. 
Blerësi i tij atë ia besoj gruas së tij në një mënyrë shumë të mirë dhe të 
dhimbshme, duke e këshilluar atë që të përkujdesej mirë për të. Në të vërtetë, 
ata menduan se Jusufi (as) mund të ishte shumë i dobishëm për ta dhe madje 



menduan ta birësojnë atë. Kjo është edhe një dëshmi tjetër e ndihmës, 
përkrahjes dhe dashurisë dhe dhembshurisë (mëshirës) së Allahut për profetin 
(as). Allahu e shpëtoi atë prej rreziqeve të pusit, e vendosi atë në një vend të 
përshtatshëm dhe Egjiptin e bëri shtëpi të tij. Të gjitha këto ishin mirësi prej 
Allahut. 

 

Veç kësaj, Allahu i dha Profetit Jusuf (as) dijeni, duke e mësuar atë të interpretoj 
fjalët e njerëzve. Nuk ka dyshim se kjo është një aftësi e madhe dhe në të njëjtën 
kohë një mirësi, të cilën Allahu ua dhuron atyre që do Ai prej robërve të Tij. 
Vargu në lidhje me këtë thotë: 

Ai ia dhuron urtësinë atij që do, e kujt i është dhënë urtësia, atij pra i është 
dhuruar mirësi e madhe, përveç të mençurve këtë nuk e kupton kush. (Sure 
Bekare: 269) 

  

AI PËRGOJOHET KUR ARRIN PJEKURINË 



Kështu pra ndodhi që Profeti 
Jusuf (as) filloi të jetoj me 
Egjiptianin, Azizin. Sikur që e 
mësoi t’i interpretoj fjalët e 
njerëzve, Allahu gjithashtu i 
dhuroi aftësi të gjykuarit dhe 
dijeni kur arriti pjekurinë. 
Aftësia e të gjykuarit të cilës i 
referohemi në vargun 
përkatës është aftësia për të 
sjellë vendim të drejtë të 
pajtueshëm me kufizimet e 
Allahut. Dijenia, në anën 
tjetër, mund të jetë aftësia e 
të mësuarit ose mbase aftësia për të kuptuar aspektet e brendshme të gjërave 
(padyshim se Allahu e di më së miri). Të gjithë këta janë tregues se Allahu e 
kishte veçuar atë për sjelljen e tij të drejtë dhe e kishte bekuar atë. Kjo e vërtetë 
është përshkruar në Kuran si në vazhdim: 

 

E kur e arriti pjekurinë e tij, Ne i dhamë pushtet e dituri. E kështu Ne i 
shpërblejmë punëmirët. (Sure Jusuf: 22) 

Mirëpo, kur Profeti Jusuf (as) arriti pjekurinë, zonja e shtëpisë ku ai jetonte, 
gruaja e Azizit tentoi ta joshte atë. Një mjedis i përshtatshëm ishte përgatitur për 
këtë qëllim. Të gjitha dyert ishin mbyllur mirë dhe profetit (as) iu bë një propozim i 
pahijshëm. Përgjigja e tij në këto rrethana është shembull i sjelljes së moralshme 
që të gjithë besimtarët duhet të përpiqen të arrijnë. 

Së pari dhe para së gjithash, edhe pse gruaja e dëshironte atë, ai kërkoi mbrojtje 
tek Allahu përpara se të bënte një mëkat aq të shëmtuar, i cili do t’ishte shkelje e 
urdhrave të Allahut. Ai pastaj u soll në mënyrë besnike dhe të qytetëruar, duke ia 
përkujtuar Azizin gruas së tij dhe duke i thënë se ai ishte përkujdesur për të dhe 
ishte sjellë mirë me të. Në këtë mënyrë, ai ia bëri asaj plotësisht të qartë se ai 
nuk mund të bënte një vepër të tillë të pabesisë ndaj Azizit. Menjëherë pas kësaj 
ai pohoi se keqbërësit nuk mund të shpresonin për shpëtim dhe se kjo do të ishte 
një sjellje mizore. Kurani rrëfen këtë ngjarje si në vazhdim: 

E ajo, në shtëpinë e së cilës ishte Jusufi, i bëri lajka atij dhe ia mbylli dyert 
e i tha: "Eja!" Ai (Jusufi) tha: "Allahu më ruajt, ai zotëriu im (e burri yt), më 
nderoi me vendosje të mirë (si mund t'i bëj hile në familje)?" S'ka dyshim 
se tradhtarët nuk kanë sukses. Ajo e mësyjti atë qëllimisht, e atij do t'i 
shkonte mendja ndaj saj, sikur të mos i prezantohej argumenti nga Zoti i tij. 
Ashtu (e bëmë të vendosur) që të largojmë nga ai të keqen dhe të ndytën. 
Vërtet, ai ishte nga robërit tanë të zgjedhur. (Sure Jusuf: 23-24)  



Siç bëhet e qartë në vargjet e mësipërme, Profeti 
Jusuf (as) e dinte se tradhtia bashkëshortore ishte 
mëkat në sytë e Allahut. Ai prandaj iu shmang bërjes 
së mëkatit dhe u përpoq të ik prej kësaj gruaje. 
Mënyra se si Allahu tregon se ai do ta kishte dashur 
atë, përmban një fshehtësi shumë të rëndësishme në 
lidhje me këtë sprovë. Është e mundshme që epshet 
e një besimtari të drejtohen drejt diçkaje që është 
mëkatare sipas fesë së tij. Ajo që është e 
rëndësishme për besimtarin është që të refuzojë t’i 
bindet atij epshi dhe të demonstrojë vendosmërinë 
për të mos i tejkaluar kufijtë që ka përcaktuar Allahu. 
Nuk do të kishte asnjë sprovë nëse ai s’do të kishte 
dëshira fizike. Ngjarjet pasuese rrëfehen në vargjet 
vijuese: 

 

Dhe, që të dy ata vrapuan kah dera, e ajo ia grisi këmishën e tij nga mbrapa 
dhe pranë dere ata të dy takuan burrin e saj, e ajo tha: "Çfarë mund të jetë 
ndëshkimi i atij që tenton të keqen në familjen tënde, përpos të burgoset, 
ose dënim të dhembshëm!?" (Sure Jusuf: 25) 

Pas kësaj ngjarjeje, gruaja filloi të shpifë për Profetin Jusuf (as), përkundër 
sjelljes së tij të moralshme dhe shmangies së tradhtisë bashkëshortore. Edhe 
pse ai ishte plotësisht i pafajshëm, ajo i tha burrit të saj, vezirit, se Jusufi (as) iu 
kishte afruar asaj me qëllime të këqija, duke kërkuar që ai ose të futej në burg 
ose të torturohej. Ky është një tregues i qartë se gruaja nuk kishte frikë prej 
Allahut dhe kishte një dell mizor. Propozimi i pahijshëm që ajo i bëri Jusufit (as) 
ishte sidoqoftë treguesi më i rëndësishëm i karakterit të saj të degjeneruar. 
Mënyra se si ajo sajoi këto akuza të rrejshme dhe kërkonte që ai të dënohej, 
përkundër pafajësisë së tij, ishte thjeshtë një shprehje e atij degjenerimi të 
rrënjosur. Profeti Jusuf (as) u përgjigj në këtë mënyrë: 

Ai (Jusufi) tha: "Ajo m'u vërsul mua!" Një dëshmitarë nga familja e saj 
gjykoi: “Nëse këmisha e tij është grisur përpara, ajo ka thënë të drejtën, 
kurse ai gënjen. E nëse këmisha e tij është grisur prapa, atëherë gënjen ajo, 
kurse ai është i drejtë.” (Sure Jusuf: 26-27) 

Në këtë situatë, fakti se gruaja kishte grisur këmishën e Profetit Jusuf (as)nga 
ana e prapme është dëshmi se ai kishte ikur në drejtim të derës ndërsa gruaja e 
kishte ndjekur pas. Sipas vargjeve, pafajësia e profetit ishte dëshmuar: 

E kur e pa ai (burri i saj) këmishën e tij të grisur prapa, tha: "Kjo është 
dredhi juaja, vërtet dredhia juaj është e madhe! Jusuf, largohu nga kjo (mos 
ia përmend askujt)! E ti (gruas) kërko falje për mëkatin tënd, se vërtet ti 
qenke fajtore!" (Sure Jusuf: 28-29) 



Azizi e kuptoi se Profeti Jusuf (as) ishte i pafajshëm dhe tha se kjo ishte një 
dredhi e gruas së tij. Fjalët e tij, që rrëfehen në vargjet e mësipërme, janë dëshmi 
se Azizi ishte më i ndërgjegjshëm se gruaja e tij. Mirëpo ngjarja nuk mbaroi me 
kaq. Zhvillimet pasuese rrëfehen në Kuran: 

Një grup nga gratë e qytetit thanë: "Gruaja e zotëriut (e ministrit) i vërsulet 
marrëzisht shërbëtorit të vet, atë e ka kapluar në shpirt dashuria, e ne jemi 
të bindura se ajo është në humbje të hapët. (Sure Jusuf: 30) 

Siç mund të shohim, ngjarja u përhap në mesin e grave të qytetit. Mënyra se si u 
është tërhequr vëmendja grave në këtë ajet mund të ketë për qëllim të tregoj se 
si virtytet morale të njerëzve të paditur shkojnë dora dorës ose me përgojim ose 
me karakter ngatërrestar. (Padyshim se Allahu e di më së miri.) 

Gratë e qytetit pastaj filluan të flasin kundër gruas së vezirit, duke i dënuar 
veprimet e saj. Ato kuptuan se Profeti Jusuf (as) nuk ishte fajtor por gruaja e 
Azizit, e cila u shqetësua nga kritika që i bëhej asaj. Në të vërtetë, njerëzit që e 
shpërfillin kënaqësinë e Allahut dhe që në vend të kësaj kanë për qëllim të 
kënaqin njerëzit tjerë, janë prej atyre që më së shumti i frikësohen të qenit të 
nënvleftësuar në sytë e njerëzve dhe të dëmtimit të imazhit të tyre. Njëra prej 
gjërave që këta njerëz që nuk i frikësohen Allahut më së tepërmi i frikësohen në 
fakt, është që gjërat që ata bëjnë në fshehtësi të zbulohen prej të tjerëve. Kjo 
ishte pozita në të cilën u gjet gruaja e Azizit. 

Kur gruaja e Azizit e kuptoi se ajo ishte bërë objekt i thashethemeve të grave ajo 
përgatiti një kurth për to. Qëllimi i saj ishte të dëshmojë se ajo nuk mund të 
fajësohej plotësisht për nënshtrimin e saj ndaj epsheve të pamoralshme në lidhje 
me Profetin Jusuf (as), sepse ai ishte një mashkull jashtëzakonisht  i bukur. Me 
të vërtetë, gratë tjera u mahnitën nga bukuria e Profetit Jusuf (as): 

Kur gruaja e Azizit kuptoi se ishte bërë objekt i thashethemeve të grave, ajo 
përgatiti një kurth për to. Qëllimi i saj ishte që t’ju tregoj se nuk ishte plotësisht 
fajtore që iu dorëzua epsheve të saj të pamoralshme në lidhje me Profetin Jusuf 
(as), pasi që ai ishte një njeri jashtëzakonisht i bukur. Me të vërtetë, gratë tjera u 
mahnitën me bukurinë e Profetit Jusuf: 

E kur ajo dëgjoi për ato pëshpëritjet e tyre, dërgoi t'i thërrasë ato, u 
përgatiti vendmbështetje dhe secilës prej tyre i dha nga një thikë e tha: "Dil 
para atyre!" Kur e panë atë, ato u tronditën dhe i prenë duart e tyre e thanë: 
"Allahut i qofshim falë! Ky nuk është njeri, ky nuk është tjetër vetëm se 
ndonjë engjëll i lartë!" (Sure Jusuf: 31) 

Siç tregon ajeti i mësipërm, bukuria e Profetit Jusuf (as) u përkujtoi grave Allahun 
dhe nuk kishin zgjidhje tjetër vetëm se t’i drejtohen Atij në mënyrë spontane 
përballë kësaj bukurie. Ato e konsideruan bukurinë e tij si diçka mbinjerëzore dhe 
madje pohuan se ai ishte një engjëll. Nëse rikujtojmë, Allahu kishte fshehur 



bukurinë mahnitëse të Profetit Jusuf (as) kur ai ishte fëmijë, duke e mbrojtur atë 
në këtë mënyrë. Mirëpo, me kalimin e kohës dhe me arritjen e pjekurisë nga ana 
e Profetit Jusuf (as), ajo bukuri filloi të tërheq shumë vëmendjen e njerëzve. Këtu 
padyshim se ka urtësi të madhe të fshehur përbrenda secilës prej këtyre 
hollësirave. Vazhdimi i këtij tregimi zbulon se çfarë ndodhi pas kësaj: 

Ajo tha: "Ja, ky është ai për të cilin më qortuat mua, e unë u përpoqa ta 
josh atë, por ai refuzoi. Po qe se nuk bën çka e urdhëroj, ai gjithqysh do të 
burgoset dhe do të nënçmohet". (Sure Jusuf: 32) 

Siç mund të shohim, gruaja pranoi haptazi fajësinë e saj dhe pranoi se Profeti 
Jusuf (as) kishte dashur ta mbrojë dëlirësinë e tij. E prapseprap ajo përsëriti po 
atë propozim të shëmtuar përpara një numri të madh të njerëzve, duke e 
urdhëruar Profetin Jusuf (as) të shkonte bashkë me të dhe iu kërcënua atij me 
burg dhe poshtërim publik nëse ai do të refuzonte t’i bindej. Nga kjo mund të 
shihet se sa mizore dhe e privuar nga integriteti moral ishte kjo grua. Kjo 
natyrisht se është një situatë më se e habitshme. Ndoshta ishte siguria e gruas 
në pozitën e saj në Egjipt, në pasurinë e saj dhe në faktin se Profeti Jusuf (as) 
ishte rob i saj që e shtyri atë të bëj këtë mëkat. Ky ishte një propozim më se i 
çoroditur dhe gruaja e Azizit nuk ndjente kurrfarë brejtjeje të ndërgjegjes sa i 
përket përsëritjes së tij përpara të gjithë të pranishmëve. Kjo është dëshmi si për 
mungesën e vlerave fetare të saj ashtu edhe për lirinë që gratë tjera kishin në 
çështjet fetare. Në të njëjtën mënyrë në të cilën asnjë grua e devotshme s’do të 
mund të bënte kurrë një mëkat të tillë, po ashtu asnjë grua e devotshme s’do të 
mund të qëndronte kurrë anash dhe të shikonte gjersa ndodhte një gjë e tillë. 
Veç kësaj, gratë e përshkruara në këtë tregim qëndruan të heshtura përballë 
kërcënimeve të shprehura nga gruaja e vezirit dhe u treguan të verbëta ndaj 
veprimeve të shëmtuara të saj.  

Kurani gjithashtu rrëfen se si Azizi nuk e kundërshtoi futjen në burg të Profetit 
Jusuf (as), edhe pse ai kishte parë gjithçka me sytë e tij. Në të njëjtën mënyrë 
gruaja e tij u tregua e verbër ndaj burgosjes së Jusufit (as) vite me radhë. Siç 
mund të shihet nga ky shembull, mosbesimtarët gjithmonë përkrahin njerëzit e 
një gjendjeje të ngjashme shpirtërore dhe janë në gjendje të rrinë duarkryq dhe 
të shikojnë dhe të qëndrojnë të heshtur, ndërsa thuren dhe jetësohen plane të 
shëmtuara. Shohim se si gratë e qytetit në këtë tregim parapëlqyen të heshtin, 
duke u bërë kështu pjesëmarrëse në komplot. Ato madje nuk e përkrahën 
Profetin Jusuf (as) kur gruaja e Azizit pranoi, por qëndruan duarkryq dhe shikuan 
se si një njeri i moralshëm po futej në burg. 

Edhe një faktor tjetër i rëndësishëm këtu është sinqeriteti i Profetit Jusuf (as). Ai 
menjëherë kërkoi mbrojtje tek Allahu dhe ia hapi zemrën Atij sinqerisht dhe e luti 
për ndihmë. Sinqeriteti i madh dhe pastërtia e zemrës ilustrohen me sjelljen e tij: 

Ai (Jusufi) tha: "O Zoti im, burgu është më i dëshiruar për mua, se sa atë që 
më ofrojnë ato mua dhe nëse Ti nuk largon prej meje dredhinë e tyre, unë 



mund të anoj te ato e të bëhem injorant. E Zoti i tij ia pranoi lutjen atij dhe e 
largoi nga ai dredhinë e tyre. Vërtet, Ai është që dëgjon (lutjet) dhe di 
(gjendjen). (Sure Jusuf: 33-34) 

Aspekti më mahnitës i kësaj pjese të tregimit është prirja e grave për kurdisjen e 
kurtheve. Njëri prej mësimeve që duhet të nxjerrim nga kjo ngjarje është se 
besimtarët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj grave që nuk kanë dijeni për çështje 
të tilla. Pasi që ato janë të pavëmendshme ndaj asaj se çka është e ligjshme e 
çka është e paligjshme dhe janë të pavetëdijshme për kufijtë që Allahu ka 
përcaktuar për arsye të ndryshme, ato kanë prirje të bëjnë mëkate për të kënaqur 
krenarinë e tyre; ndonjëherë për shkak të nënshtrimit ndaj epsheve të tyre fizike 
dhe ndonjëherë me qëllim që t’i vënë besimtarët në pozitë të vështirë. Gra të tilla 
ndonjëherë mund të ngritin kurthe për meshkujt besimtarë, por duhet ta bëjmë të 
qartë, megjithatë, se këtu nuk po bëjmë fjalë për të gjitha gratë, por vetëm për 
ato që janë të paditura dhe që nuk i frikësohen Allahut.  

JUSUFI (AS) I 
PAFAJSHËM FUTET NË 
BURG 

Siç kemi parë tashmë, gruaja e 
Azizit pranoi përpara grave të qytetit 
se ajo kishte bërë plane për Profetin 
Jusuf (as) dhe se ai e kishte 
refuzuar atë. Azizi kishte mendim të 
njëjtë, duke i përkujtuar gruas së tij 
se ajo ishte një mëkatare që duhej t’i 
lutej Allahut për falje. Me fjalë të 
tjera, kushdo që ishte dëshmitar dhe 
që dëgjoi për këto ngjarje e kuptoi 
se Profeti Jusuf (as) ishte i 
pafajshëm dhe viktimë e intrigave që 
kishte sajuar kjo grua. Megjithatë, përkundër kësaj, ata sollën vendim fare të 
pandërgjegjshëm dhe e futën Profetin Jusuf (as) në burg: 

 

Mandej, pasi që vërtetuan argumentet (e pastërtisë së Jusufit), atyre 
(ministrit dhe rrethit të tij) iu paraqit ideja që ta burgosin atë për një kohë. 
(Sure Jusuf: 35) 

Ajo që ka rëndësi më së shumti këtu është se ata ishin në gjendje ta futnin një 
person plotësisht të pafajshëm në burg. Ajo që del në shesh prej kësaj është se 
sistemi që mbizotëronte në atë shoqëri në atë kohë nuk ishte një sistem i bazuar 
në drejtësi, por një sistem në të cilin fuqia konsiderohej si e drejtë. Veç kësaj, 
fakti se ata ishin në gjendje ta burgosin një njeri që ishte plotësisht i pafajshëm 
dhe për të cilin faktet tregonin se ishte plotësisht i pafajshëm, dëshmon se 



sistemi i tyre ligjor ishte një sistem që ata ishin në gjendje ta ndryshojnë sipas 
dëshirës në pajtim me interesat e tyre. 

Kjo është pjesë e ligjit të pandryshueshëm të Allahut; jobesimtarët, në veçanti ata 
që i refuzojnë të dërguarit e Tij, gjithmonë përpiqen të burgosin dhe të vendosin 
pengesa në udhën e besimtarëve. E njëjta gjë ndodhi në kohën e Profetit tonë, 
Muhammedit (saas). Allahu përshkruan këtë të vërtetë me këto fjalë:   

Përkujto (o i dërguar) kur ata që nuk besuan thurnin kundër teje; të 
ngujojnë, të mbysin ose të dëbojnë. Ata bënin plane, e Allahu i asgjësonte, 
se Allahu është më i miri që asgjëson (dredhitë). (Sure Enfal: 30) 

Siç mund të shihet, kjo situatë me të cilën Myslimanët dhe të dërguarit e Allahut 
u përballën në secilën kohë gjithashtu iu imponua Profetit Jusuf (as). Po të mos 
kishte qenë Profeti Jusuf (as) Mysliman dhe po t’i ishte përkulur sistemit të tyre 
paragjykues dhe moralisht të degjeneruar, atëherë ata nuk do të ishin aq 
armiqësor ndaj tij dhe madje do të shtireshin se nuk shohin nëse ai do të kishte 
bërë ndonjë krim. Megjithatë, arsyeja kryesore e armiqësisë së tyre ndaj tij ishte 
fakti se ai ishte një Mysliman i pastër që çmonte mbi të gjitha kënaqësinë e 
Allahut dhe zbatimin në mënyrë të prerë të urdhrave dhe ndalimeve të Tij. Siç na 
është thënë në disa prej vargjeve Kuranore, njerëzit që ishin të larguar prej fesë 
gjithmonë kanë ushqyer një armiqësi të ngjashme ndaj besimtarëve. 

Sikur që futja në burg e Profetit të pafajshëm Jusuf (as) dëshmon se çfarë 
sistemi i padrejtë ligjor mbizotëronte në Egjipt, ajo gjithashtu shfaq degjenerimin 
moral që ishte i pranishëm në shoqërinë si tërësi të asaj kohe.  

“E GJITHË THURJA E KOMPLOTEVE I TAKON 
ALLAHUT” 

Sipërfaqësisht, ngjarjet që kemi përshkruar deri më tani do të mund të 
konsideroheshin si “fatkeqësi” të përjetuara nga Profeti Jusuf (as). Megjithatë, një 
vështrim në thelb i kësaj çështjeje tregon se Allahu bëri që gjithë kjo të ndodhte 
dhe paracaktoi ngjarjet. Siç kemi pohuar më herët, këto ngjarje ishin të gjitha 
pjesë e fatit të paracaktuar të Profetit Jusuf (as) dhe të gjitha ishin tejet të mbara 
për të (as). Me të vërtetë, dikush që i nënshtrohet një sprove të tillë që burgoset 
pa faj dhe akoma mbetet i durueshëm dhe i nënshtruar ndaj vullnetit të Allahut 
nën rrethana të tilla, është njeri që posedon një vetëdije të vërtetë për Zotin. 
Është e qartë se një person i tillë do të fitojë dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut. 
Nga ky këndvështrim, burgosja e Profetit Jusuf (as) ishte shumë larg qenies një 
gjë e keqe apo një tragjedi, përkundrazi, ishte një ndodhi më se pozitive. 

Veç kësaj, tregimi tërheq vëmendjen ndaj mënyrës se si jobesimtarët apo 
ngatërrestarët bashkohen për të ngritur kurthe kundër besimtarëve. Megjithatë, 
siç e kemi bërë tashmë të qartë, këta njerëz në të vërtetë kurrë nuk mund t’u 
shkaktojnë dëm besimtarëve. Ekziston një kurth i ngritur përbrenda planit 



gjithëpërfshirës të Allahut që rrethon kurthet që ata ngritin për të tjerët. Kur ata 
ngritin kurthet e tyre, Allahu dëgjon dhe din çdo gjë që ata thonë, vendimet e tyre 
dhe mendimet e tyre më të thella, deri në hollësinë më të vogël. Në të vërtetë, 
fakti se ata do të ngritin kurthe për besimtarët tashmë ishte i ruajtur në fatet e 
tyre shumë kohë përpara se ata të lindnin. Allahu gjithashtu kishte përcaktuar në 
fatet e tyre ato ngjarje që do të asgjësonin kurthet e tyre. Për atë arsye, çdo kurth 
i ngritur për besimtarët vjen në jetë si dështim. Allahu zbulon këtë fshehtësi në 
Kuran:    

Edhe ata (jobesimtarët) para tyre (idhujtarëve) bënë intrigë, po e gjithë 
intriga është e nënshtruar dëshirës së Allahut, Ai e di se çka vepron secili 
njeri, e mohuesit do ta kuptojnë se kujt do t'i takojë ardhmëri e lumtur. 
(Sure Rra’d: 42)  

Ata përgatitën kurthin e tyre, por kurthi i tyre gjendet në duart e Allahut, 
qoftë ai kurthi i tyre që të bëj edhe kodrat të zhduken. E kurrsesi mos 
mendo se Allahu e shkel premtimin e vet, që u dha të Dërguarve të Tij. 
Allahu është triumfues që ndërmerr masa ndëshkuese. (Sure Ibrahim: 46-
47) 

Andaj për këtë arsye besimtarët i nënshtrohen vullnetit të Allahut kur ndeshen 
me situata të tilla dhe kuptojnë se kurthet e ngritura për ta tashmë janë 
neutralizuar. Pa marrë parasysh se sa është i fuqishëm kurthi i ngritur për ta ata 
gjithmonë reagojnë qetësisht dhe në mënyrë të përmbajtur. Kjo buron nga besimi 
që ata kanë në Allahun dhe besimi i tyre në Librat e Tij dhe të Dërguarit e Tij. 
Prandaj, kjo është një fshehtësi e veçantë për besimtarët, pasi që është e 
pamundur për njerëzit që nuk besojnë dhe që jetojnë jetët e tyre të larguar 
shumë prej fesë, të kenë një qetësi të tillë shpirtërore. 

DITËT QË JUSUFI (AS) KALOI NË BURG 
PROFETI JUSUF (AS) DHE SHOKËT E TIJ 

TË QELISË  
Kurani na informon se dy të rinj tjerë u futën në burg së bashku me Profetin Jusuf 
(as) dhe se ata kërkuan prej tij që t’ju interpretoj ëndrrat e tyre: 

Së bashku me të hynë në burg dy të rinj. Njëri prej atyre dyve tha: "Unë 
ëndërrova veten se po shtrydhi (rrush për) verë". E tjetri tha "Unë 
ëndërrova se po bart mbi kokë një bukë nga e cila hanin shpezët". Na trego 
komentimin e saj, se ne të konsiderojmë nga komentuesit e mirë (të 
ëndrrave). (Sure Jusuf: 36) 



Do t’ju përkujtojmë se Allahu kishte mësuar 
Profetin Jusuf (as) të interpretonte fjalët e 
njerëzve. Kjo ishte arsyeja pse shokët e tij të 
qelisë kërkuan prej tij t’ju interpretonte ëndrrat e 
tyre. Një gjë meriton të përmendet këtu: Si e 
dinin ata se Profeti Jusuf (as) posedonte dituri 
dhe urtësi të tillë? 

Thënia në pjesën në vazhdim të këtij ajeti jap 
përgjigjen në këtë pyetje; të tjerët në burg thanë 
se e konsideronin atë si “prej të drejtëve 
(komentuesve të mirë).” Kjo tregon se gjatë 
qëndrimit të tij në burg Profeti Jusuf (as) u soll si një besimtar i vërtetë, gjë që u 
bëri përshtypje njerëzve përreth tij. Duket se sjellja, karakteri dhe pamja e 
jashtme e Profetit Jusuf (as) ishin të gjitha të atilla që frymëzonin besim tek të 
tjerët. Në të vërtetë, madje edhe shprehja e fytyrës e dikujt mund të ndikoj që 
njerëzit përreth të ndjejnë se ai është një besimtar i vërtetë. Kur Allahu iu 
referohet besimtarëve në Kuran, Ai thotë: “…Në fytyrat e tyre shihen shenjat e 
gjurmës së sexhdes…” (Sure Fet’h: 29) 

 

Shenjat e gjurmës së sexhdes për të cilat bëhet fjalë këtu me siguri se nuk janë 
të kufizuara në shenjat fizike që rezultojnë nga lutjet e gjata, por gjithashtu 
përmbajnë “dritën e besimit” që ndriçon fytyrën e një personi (Padyshim se 
Allahu e di më së miri). 

Ndershmëria e shfaqur prej Profetit Jusuf (as) në burg na tregon një cilësi të 
rëndësishme të besimtarëve; besimtari shfaq kudo që mund të jetë ai integritet të 
njëjtë madhështor. Kjo për arsye se besimtarët jetojnë për të fituar kënaqësinë e 
Allahut dhe Allahu është gjithandej në diturinë e Tij. Allahu është gjithmonë me 
besimtarin, qoftë në burg, në shtëpi, kur ec në rrugë, kur shkruan në tavolinë, kur 
han apo shikon televizionin. Ai pushton besimtarin dhe din çdo gjë që ai thotë 
ose që i shkon në mendje. Ja përse parapëlqimi i besimtarit për sjellje të mirë 
dhe parime morale nuk ndryshon sipas gjendjes së tij. Besimtarët vazhdimisht 
përpiqen të shfaqin një standard të lartë të qëndrueshëm të moralit dhe vetëdijes.  



Kjo ishte arsyeja pse shokët e qelisë të Profetit 
Jusuf (as) i besonin atij, kuptuan se ishte njeri i 
mirë dhe kërkuan këshillën e tij. Profeti Jusuf (as) 
filloi të flas pasi që ata ia bënë këtë kërkesë. 
Megjithatë, siç do të shihet prej vargjeve më 
poshtë, ai ndoqi një rrugë shumë të zgjuar kur e 
bëri këtë. Ai drejtoi rrjedhën e bisedës në 
drejtimin që ai konsideronte si më të 
përshtatshmin dhe u mor më çështjet që ai i 
konsideronte më të rëndësishme dhe më të 
ngutshme para se të kalonte në çështjet që atyre 
ju interesonin më së shumti:   

Tha: "Nuk ju vjen juve ndonjë ushqim me të 
cilin ushqeheni, e që unë të mos dijë, t'ju 
përshkruaj atë para se t'ju vijë. Kjo është nga 
ajo çka më mësoi Zoti im. Unë kam braktisur 
fenë e një populli që nuk e beson Allahun as 
botën tjetër, e ata ishin jobesimtarë". Unë e 
ndoqa fenë e prindërve të mi: Ibrahimit, Is-
hakut, Jakubit. Neve nuk na takoi t'i 

përshkruajmë kurrë një send shok Allahut. Ky (besim i drejtë) është 
dhuratë e madhe nga Allahu ndaj nesh dhe ndaj njerëzve, por shumica e 
njerëzve nuk ia dinë vlerën. O ju dy shokët e mi të burgut, a është më mirë 
të adhurohen zota të ndryshëm ose Allahu, i vetmi ngadhënjimtar?" Ata që 
ju adhuroni përveç Allahut, nuk janë tjetër vetëm se emra që pagëzuat ju 
dhe prindërit tuaj. Allahu nuk shpalli ndonjë fakt për ta, vendimi (në 
çështjen e adhurimit) nuk i takon kujt, pos Allahut, e Ai urdhëroi të mos 
adhuroni tjetër vetëm Atë. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve 
nuk e dinë. (Sure Jusuf: 37-40) 

 

Siç mund të shihet, Profeti Jusuf (as) u foli atyre për njësinë e Allahut dhe të 
këqijat e politeizmit. Ai e shpjegoi karakterin e shtrembëruar të sistemit të 
paditurisë në të cilin ata jetuan dhe u rekomandoi që të jenë vetëm në shërbim të 
Allahut.  



Gjersa ai fliste, ai gjithashtu u dha shembuj të 
profetëve të kaluar, duke përkujtuar se si të 
gjithë ata ishin pjesë e të njëjtës fe Hyjnore. 

Ai gjithashtu bëri pyetje për t’i nxitur njerëzit 
me të cilët po fliste të mendojnë. Për shembull, 
ai pyeti: “…a është më mirë të adhurohen zota 
të ndryshëm ose Allahu, i Vetmi, 
Ngadhënjimtari?” duke përkujtuar në të njëjtën 
kohë emrin e Allahut si i Vetmi Ngadhënjimtar. 
Pra ai u përpoq që t’i bënte ata të mendojnë 
dhe të kenë frikë dhe të nderojnë madhështinë 
e Allahut. 

 

Ai pastaj përkujtoi idhujt që adhuronin dëgjuesit e tij, duke thënë se ata nuk ishin 
asgjë tjetër pos bestytni, idhuj të rrejshëm të trashëguar prej kohës së 
paraardhësve të tyre të cilëve ju mungonte çfarëdo prove e vërtetësisë. Ai 
shpjegoi se ishte mëkat të adhurohej kushdo tjetër pos Allahut dhe se shumica e 
njerëzve nuk janë të vetëdijshëm për këtë dhe pastaj i thirri në rrugën e drejtë.  

Hapat e ndërmarrë nga Profeti Jusuf (as) sqarojnë 
mënyrën e shëndoshë të qasjes që duhet të 
përdoret kur njerëzve iu shpjegohet Islami. Duke e 
parë mundësinë që u paraqit në dëshirën e tyre 
për të prekur këtë temë, ai së pari shpjegoi atë për 
çka dëshironte të fliste në hollësi. Pasi e bëri këtë, 
ai atëherë kaloi në dhënien e përgjigjes në pyetjet 
e tyre në lidhje me shpjegimin e ëndrrave të tyre:  

O shokët e mi të burgut! Njëri prej ju dyve do t'i 
japë të pijë verë zotëriut të vet, e tjetri do të varet, kurse shpezët do të hanë 
nga koka e tij. Çështja për të cilën kërkuat shpjegim, ka marrë fund 
(kështu). E atij për të cilin e dinte se është i shpëtuar i tha: "Më përkujto 
mua te zotëriu yt". Por djalli e shtyri atë të harrojë ta përkujtojë te zotëriu i 
tij, dhe për këtë mbeti në burg disa vjet. (Sure Jusuf: 41-42) 

 

Një vështrim i kujdesshëm i ajetit të dytë tregon se Profeti Jusuf (as) u soll në të 
vërtetë në mënyrë shume të mençur. Pasi që foli për interpretimin e ëndrrave të 
tyre, ai i tha njërit prej dy shokëve të tij të qelisë që do të shpëtonte që t’ia 
përkujtonte atë zotëriut të tij. Kjo ishte një strategji shumë mendjemprehtë që për 
qëllim kishte të siguronte lirimin e tij nga burgu. Sidoqoftë Profeti Jusuf (as) ishte 
gjithashtu i vetëdijshëm se ekzistonin kufijtë deri ku ai mund të arrinte dhe se ai 
do të dilte nga burgu vetëm atëherë kur Allahu të dëshironte. 

Në të vërtetë, siç mund të shihet në pjesën e fundit të vargjeve të cituara më 
lartë, shejtani bëri që ai person ta harronte Profetin Jusuf (as), i cili kaloi shumë 



vite i burgosur. Mirëpo, profeti gjithashtu e dinte se ky ishte përfundimi më 
dobiprurës. Kjo në të vërtetë ishte një sprovë që thërriste në durim dhe nuk ka 
dyshim se kalimi i shumë viteve në burg dhe madje të qenit i harruar do të ishte 
një gjë shumë e vështirë për shumicën e njerëzve. Mirëpo Profeti Jusuf (as) këtu 
vërteton superioritetin e vlerave të tij morale dhe besimin e tij, duke mirëpritur 
çdo gjë që i ndodhi atij me nënshtrimin e tij të plotë ndaj vullnetit të Allahut. 

 

ZBULOHET KOMPLOTI KUNDËR PROFETIT JUSUF (AS) 

Siç rrëfehet në Kuran, Profeti Jusuf (as) kaloi shumë vite në burg. Megjithatë, një 
ditë sunduesi shfaqi dëshirën që t’i interpretohej njëra prej ëndrrave të tij. 
Parashikuesit më të njohur dhe njerëzit më të urtë në vend u thirrën për këtë 
qëllim. Mirëpo, ata të gjithë thanë se ëndrra e sunduesit ishte shumë e paqartë 
dhe nuk ishin në gjendje ta interpretojnë. Mirëpo, pak kohë më vonë, njërit prej 
ish shokëve të qelisë së Profetit Jusuf (as) iu kujtua ai:  

E (kur u afrua lirimi i Jusufit) mbreti tha: "Kam parë ëndërr shtatë lopë të 
majme dhe shtatë lopë të dobëta që i hanin ato (të dobëtat, i gëlltitën ato të 
majmet) dhe shtatë kallinj të gjelbër (që kishin lidhur frytin) e (shtatë) të 
tjerë të tharë. O ju pari, nëse dini të interpretoni ëndrrën, më tregoni për 



ëndrrën time!" Ata (paria) thanë: "Ëndrra të përziera, e ne nuk dimë 
komentimin e ëndrrave të tilla". E ai prej atyre dyve që shpëtoi (që i pat 
thënë Jusufi ta përmendë) e përkujtoi pas një periudhe e tha: "Unë ju tregoj 
kuptimin e saj. Pra më lejoni të shkoj (te Jusufi)". (Sure Jusuf: 43-45) 

Duket se ngjarjet u shpalosën në mënyrë plotësisht të papritur dhe se Profeti 
Jusuf (as), i cili ishte harruar në burg për një kohë aq të gjatë, më në fund ishte 
kujtuar. Në të vërtetë ishte e shkruar në fatin e Profetit Jusuf (as) se për të do të 
kujtoheshin vetëm pasi të kishin kaluar shumë vite, që është edhe arsyeja pse 
ngjarjet morën këtë rrjedhë. Ishte Allahu i Cili ia dërgoi sunduesit ëndrrën e tij në 
dukje të paqartë, frymëzoi tek ai dëshirën që t’i interpretohej ëndrra atij, nuk e 
lejoi askënd ta interpretoj atë në mënyrë të kënaqshme dhe bëri që ish të 
burgosurit t’i kujtohej Profeti Jusuf (as). Allahu kishte paracaktuar të gjitha këto 
më parë. Kurani vazhdon të përshkruaj se si u shpalosën ngjarjet: 

(E dërguan te burgu, e ai tha) O Jusuf, o ti i drejti, na shpjego për shtatë 
lopë të dobëta që i hanin shtatë lopë të majme, dhe shtatë kallinj të gjelbër 
e shtatë të thatë, e ndoshta po kthehem te njerëzit (me përgjigje), ashtu që 
edhe ata të kuptojnë (vlerën dhe 
dijen tënde)! (Sure Jusuf: 46) 

Mënyra se si shoku i tij i qelisë iu 
drejtua Profetit Jusuf (as) është me 
interes të veçantë, “O Jusuf, o ti i 
drejti…” Nga kjo shprehje mund të 
shohim se njerëzit lehtësisht mund 
të kuptonin ndershmërinë dhe 
sjelljen e këndshme të një besimtari 
të vërtetë që e karakterizonte 
Profetin Jusuf (as). Si çdo profet, 
sjellja e Profetit Jusuf (as) shprehte 
sigurinë e tij personale dhe 
frymëzonte siguri tek ata të cilët 
takoheshin me të. Ish shoku i tij i 
qelisë ishte i vetëdijshëm për 
aftësitë e tij dhe iu afrua atij duke e parë se ai ishte i sinqertë dhe i besueshëm. 
Kur ata u takuan, ai kërkoi interpretimin e ëndrrës së sunduesit. Profeti Jusuf (as) 
e interpretoi ëndrrën më këto fjalë:     

 

Ai (Jusufi) tha: "Mbillni shtatë vjet vazhdimisht, e çka keni korrur lëni në 
kallinj, përveç një pakice nga e cila do të hani. Pastaj, do të vijnë shtatë 
(vjet) të vështira (me skamje) që do ta hanë atë që e keni ruajtur për to, 
përveç një pakice nga ajo që do ta ruani (në depo për farë). Mandej, pas 
asaj vjen një vit (i begatshëm) në të cilin njerëzve u bie shi dhe në të cilin 
do të kenë të vjela (vit i begatshëm në përgjithësi)". (Jusuf: 47-49) 



Kur sundimtari mësoi për mënyrën se si Profeti Jusuf (as) kishte interpretuar 
ëndrrën e tij ai e thirri atë të vinte tek ai. Kur lajmëtari i sundimtarit erdh te Profeti 
Jusuf (as), profeti përdori një strategji shumë të zgjuar. Në mënyrë që të dilte në 
shesh se ai ishte hedhur në burg dhe kishin shpifur të pavërteta për të edhe pse 
ai ishte plotësisht i pafajshëm dhe që e vërteta të zbulohej, në vend se t’i bindej 
thirrjes së tij menjëherë, ai e ktheu mbrapsht lajmëtarin tek sundimtari me një 
varg pyetjesh që do të ndikonin që kjo çështje të shqyrtohej përsëri. Ai kërkoi të 
mësonte për gratë që kishin prerë duart e tyre, të cilat ishin dëshmitare të 
pafajësisë së Profetit Jusuf (as) dhe të pandershmërisë së gruas së Azizit. Ato të 
gjitha ishin dëshmitare të shkallës së parë, ndonëse më parë nuk kishte ekzistuar 
një mjedis i tillë në të cilin ato do të mund të dëshmonin. Për atë arsye, Profeti 
Jusuf (as) shfrytëzoi këtë mundësi në mënyrën më të mençur. Ngjarja 
përshkruhet si në vijim: 

E mbreti tha: "Më sillni mua atë (Jusufin)!" Dhe kur i shkoi atij (Jusufit) i 
dërguari (i mbretit), ai (Jusufi) i tha: "Kthehu te zotëriu yt dhe pyete atë se 
si është puna e grave, që i prenë duart e tyre? Vërtet, Zoti im e di shumë 
mirë dredhinë e tyre". (Sure Jusuf: 50) 

Si përgjigje në pyetjen e Profetit Jusuf (as), sundimtari mblodhi bashkë gratë dhe 
i pyeti për të vërtetën në lidhje me këtë çështje: 

Ai (mbreti) tha: "Çka ishte puna juaj kur ju vetë e dëshiruat (iu vërsulët) 
Jusufin?" Ato thanë: "Zoti na ruajt! Ne nuk dimë ndaj tij asnjë të keqe!" 
Gruaja e ministrit tha: "Tash doli në shesh e vërteta, e unë iu vërsula atij 
me dashuri, e ai është nga të drejtit!" (Sure Jusuf: 51) 

Pas aq shumë vitesh e vërteta më në fund doli në shesh. U kuptua se gratë 
kishin ngritur një kurth për Profetin Jusuf (as) dhe se ai kishte vepruar me 
ndershmëri përballë propozimit të pahijshëm të gruas. Mirëpo, vitet që ai kishte 
kaluar në burg, ndonëse pafajësia e tij ishte fare e qartë, nuk ishin assesi humbje 
apo fatkeqësi. Allahu kishte planifikuar secilin moment që ai kishte përjetuar dhe 
ai plan përmbante mëshirë dhe mirësi të madhe. Të qenit në burg kishte 
shërbyer si mjet për edukimin shpirtëror të Jusufit (as) dhe që ai të edukohej mirë 
dhe të arrinte pjekurinë. Ai u afrua më pranë Allahut përmes qëndrimit të tij 
tërheqës. Të gjitha hallet dhe vështirësitë e kësaj bote shpërblehen në botën e 
përtejme (ahiret). Allahu u premton atyre prej robërve të tij që janë të durueshëm 
përballë vështirësive në këtë botë, atyre që i nënshtrohen Atij dhe janë 
falënderues, madje edhe në rrethanat më të vështira, një jetë të këndshme në 
jetën e përtejme dhe kënaqësinë e Tij. 

Veç kësaj, koha që Profeti Jusuf (as) kaloi në burg ishte gjithashtu një mjet për 
edhe një tjetër çështje të mbarë, pasi që Allahu ashtu kishte paracaktuar mjedisin 
politik në Egjipt që u bë një mjet përmes të cilit ai pat mundësi të vinte në 
pushtet. 



Kur i hedhim një vështrim ngjarjes së ardhshme në këtë tregim, shohim se pasi 
që gratë dëshmuan të vërtetën Profeti Jusuf (as) i tha ndërmjetësit: 

Këtë (e bëra thotë Jusufi) për ta ditur ai (ministri) se unë nuk e tradhtova 
tinëzisht dhe se vërtetë Allahu nuk realizon dredhinë e tradhtarëve. Unë 
nuk e shfajësoj veten time, pse epshi është shumë nxitës për të keqen, 
përveç atë që ka mëshiruar Zoti im, se Zoti im është që fal e mëshiron 
shumë. (Sure Jusuf: 52-53) 

Momenti më mahnitës këtu është se Profeti Jusuf (as) prapë i përkujtoi ata 
përreth për Allahun. Ai tha se Allahu kurrë nuk lejon planet tradhtare të atyre që 
ngritin kurthe dinake të kenë sukses dhe se Ai bën që e vërteta të dal 
përfundimisht në sipërfaqe. Kjo është një gjë e rëndësishme, sepse shpifjet 
kundër Profetit Jusuf (as) dolën në shesh me lejen e Allahut. Sundimtari dhe 
njerëzit mësuan të vërtetën në momentin dhe mënyrën që dëshiroi Allahu. Fati 
që Allahu përcaktoi u jetësua dhe shkaktoi skenarin më të mirë dhe më të 
përshtatshëm. 

Mirëpo ajo që Profeti Jusuf (as) thotë në vargun e mësipërm është gjithashtu më 
se e rëndësishme. Pavarësisht nga fakti se e vërteta u shfaq haptazi, se ai ishte 
viktimë e një shpifjeje të qartë, se kaloi shumë vite në burg dhe se ishte një rob i 
ngritur në shkallën e profetit nga Allahu, Profeti Jusuf (as) nuk u përpoq të 
mohonte cenueshmërinë e epsheve të tij. Ai po ashtu zbuloi edhe një të vërtetë 
më se të rëndësishme këtu: “Epshi me të vërtetë urdhëron në vepra të liga – 
përveç atë që ka mëshiruar Zoti im…” Kjo është një gjë që besimtarët duhen ta 
kenë parasysh në secilin moment të jetës së tyre. Kjo për arsye se çdo qenie 
njerëzore ka dëshira tokësore dhe të gjithë njerëzit sprovohen në çdo moment 
gjatë jetës së tyre. Epshet e njeriut ndonjëherë mund të bien ndesh me 
ndërgjegjen e tij dhe njeriu do të dëgjoj njërën apo tjetrën. Besimtarët bëjnë 
përpjekje të mëdha me vendosmërinë më të madhe që të jenë të vëmendshëm 
ndaj ndërgjegjeve të tyre që i thërrasin ata drejt asaj me të cilën Allahu është i 
kënaqur, ndërsa njerëzit e tjerë jetojnë në mëshirën e dëshirave të tyre. 

Nëse një besimtar humbet nga shikimi detyrat e tij dhe iu dorëzohet dëshirave të 
tij duhet të pendohet dhe të jetë më vigjilent ndaj të këqijave të këtyre dëshirave. 
Kjo për arsye se, siç na ka bërë me dije Allahu në Kuran përmes fjalëve të 
Profetit Jusuf (as), dëshirat tokësore gjithmonë e urdhërojnë njeriun të kryej 
veprime të shëmtuara 

KOHA QË JUSUFI (AS) KALOI SI 
GUVERNATOR NË EGJIPT PROFETI 

JUSUF (AS) FITON PUSHTET DHE 
NDIKIM  



Pasi që sundimtari kishte mësuar të vërtetën filloi një periudhë e re për Profetin 
Jusuf (as). Sundimtari u tha njerëzve të tij t’ia sjellin Jusufin (as) dhe kur ai 
mbërriti ai i dha atij një pozitë të rëndësishme pranë tij, duke e bërë atë këshilltar 
të besueshëm të tij. Kjo rrëfehet në Kuran si vijon: 

Mbreti tha: "Ma sillni mua atë, thjeshtë ta veçoj për veten time!" (ia sollën 
Jusufin) E pasi që bisedoi me të tha: "Tash ti ke pozitë dhe je i 
besueshëm". 

Ai (Jusufi) tha: "Më cakto mua përgjegjës të depove të vendit, unë jam 
besnik i dijshëm". Dhe kështu Ne Jusufit i dhamë pozitë në vend (në Egjipt) 
që të jetonte aty ku dëshironte. Ne e pajisim me të mira tona atë që duam, e 
Ne nuk ua humbim shpërblimin punëmirëve. Po shpërblimi i botës tjetër, 
gjithsesi është shumë më i mirë për ata që besuan dhe ata që u frikësuan 
dhe u ruajtën. (Sure Jusuf: 54-57)  

Për të rikujtuar, Profeti Jusuf (as) kishte shkuar në 
Egjipt si rob, pas kësaj ai ishte futur në burg nën 
akuzën e shëmtuar dhe të pabazë se ishte dhënë 
pas epshit ndaj një gruaje. Mirëpo, Allahu bëri që 
të ndodhte një ndryshim që do të dukej “i 
pamundshëm”, duke e bërë Profetin Jusuf (as) një 
njeri fjala e të cilit kishte vlerë në qeverinë 
Egjiptiane. Tejkalimi i asaj që në shikim të parë 
mund të duket krejtësisht i pamundur, i takon 
sferës së urtësisë dhe pafundësisë së Allahut. Siç 
njoftohemi në Kuran: “Sa e sa grupe të vogla me 

dëshirën e Allahut kanë triumfuar ndaj grupeve të mëdha!” (Sure Bekare: 
249) 

 

Si një mrekulli e besimit për besimtarët, Allahu i shpëton ata prej situatave që 
duken shumë të vështira apo të pamundshme dhe iu kundërvihet atyre që e 
mohojnë Atë. E vetmja detyrë që i takon një besimtari është që kurrë të mos e 
braktis besimin e tij në premtimin e Allahut dhe që gjithmonë t’i nënshtrohet 
vullnetit të Allahut dhe të ketë besim në Të. 

Për ata që jetojnë jetët e tyre të larguar nga feja, majat më të larta që ata mund 
të aspirojnë është të posedojnë fuqi dhe pushtet në këtë botë, të posedojnë 
prona dhe pasuri dhe të kenë ndikim në mënyrën se si shpenzohen ato. Ky është 
qëllimi për të cilin ata luftojnë dhe të cilit ata ia kushtojnë jetët e tyre. Mirëpo, siç 
kemi parë, Allahu liroi Profetin Jusuf (as) nga burgu dhe i dhuroi atij gjithë këto të 
mira përnjëherë. Këtu qëndron urtësia në përkujtimin nga Allahu të jetës së 
përtejme (ahiretit) në fund të këtij ajeti, menjëherë pasi Ai i kishte dhënë Profetit 
Jusuf (as) fuqi, pushtet dhe pasuri. 



Në këtë mënyrë ne përkujtohemi se pronat dhe posti të ndara në këtë botë nuk 
janë të rëndësishme dhe ne duhet t’i drejtojmë shikimet tona drejt jetës së 
përtejme. Megjithatë, në fjalinë e fundit të këtij ajeti, sikur që na përkujtohet kjo 
çështje dhe informohemi se shpërblimi që do të na jepet në jetën e përtejme do 
të jetë më i dobishmi, gjithashtu njoftohemi se kjo vlen për besimtarët dhe për ata 
që ndjejnë frikërespekt ndaj Zotit. Prandaj është e pamundur për ata të cilëve u 
mungojnë këto karakteristika të shpresojnë për një shpërblim të këndshëm në 
jetën e përtejme. Në këtë mënyrë, Allahu kthen shikimin e njerëzve në drejtim të 
jetës së përtejme. 

Njerëzve u shfaqet edhe një fakt shumë i rëndësishëm në historinë jetësore të 
Profetit Jusuf (as). Allahu zbulon këtë në Kuran:  

E, pa dyshim se pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë 
vjen lehtësimi. (Sure Inshirah: 5-6) 

Siç njoftohemi në këtë sure, Allahu u premton besimtarëve se pas çdo sprove Ai 
ka siguruar lehtësim.  

 

Jeta e Profetit Jusuf (as) është përplot me shembuj të tillë. Mënyra se si kishte 
shpëtuar kur e hodhën në pus dhe si ishte edukuar në një familje të mirë dhe 
mënyra se si ishte emëruar përgjegjës i Thesarit të shtetit pas daljes nga burgu 
janë të gjitha dëshmi se si Allahu çdo hall dhe vështirësi e pason me ngushëllim 
dhe lehtësi. 



PROFETI JUSUF (AS) DHE VËLLEZËRIT E TIJ 
TAKOHEN PËRSËRI 

Siç pamë, Profetit Jusuf (as) iu besua Thesari Shtetëror i Egjiptit. Pas një kohe të 
shkurt, vëllezërit që e kishin hedhur atë në pus erdhën në Egjipt me qëllim që të 
bënin tregti dhe erdhën tek ai, por nuk arritën ta njohin. Ai, në anën tjetër, 
menjëherë i njohu ata dhe përgatiti një plan shumë delikat. Ai u ofroi atyre 
furnizime dhe i siguroi ata për mikpritjen e tij bujare, duke llogaritur kështu se do 
të mund të ndikonte që ata të bënin atë që ai dëshironte. Në vargjet në vazhdim 
mund të shihet se qëllimi i tij i vërtetë ishte që në të vërtetë të merrte vëllain e tij 
më të ri:  

Dhe (pas një kohe) erdhën vëllezërit e Jusufit e hynë tek ai, e ai i njohu ata, 
por ata nuk e njihnin. E pasi i furnizoi me të gjithë artikujt e nevojshëm (me 
barë drithi për të cilin kishin ardhur, etj), u tha: "Më sillni një vëlla tuajin që 
e keni nga baba, a nuk e vëreni se unë vërtet u plotësoj barrën (peshojën) 
dhe se unë jam mikpritësi më i mirë!" E nëse nuk ma sillni atë (vëllain), ju 
nuk do të merrni tek unë barë drithi (për ushqim), e as mos iu afroni (vendit 
tim). (Sure Jusuf: 58-60) 

 

Nga kjo mund të vërehet se Profeti Jusuf (as) i përkrahu ata në dëshirat e tyre 
duke ua bërë të qartë se ishte një njeri i drejtë. Kjo shkoi tamam sipas planit. Veç 
kësaj, ai ua bëri të qartë se nëse nuk do t’ia sjellin vëllain e tyre nuk do të fitonin 
atë për çka kishin ardhur dhe as që do të pranoheshin një herë tjetër. Në këtë 
mënyrë ai ngjalli tek ta një perspektivë shqetësuese të vështirësive të 
mundshme. 



Në të vërtetë, ndikimi i fjalëve të Profetit Jusuf (as) në vëllezërit e tij u vërejt 
menjëherë. Duke e ditur fuqinë dhe madhështinë e tij ata ishin të bindur se fjalët 
e tij nuk ishin të kota dhe vendosën të bëjnë gjithçka që kishin në dorë për ta 
sjellë vëllain e tyre:  

Ata thanë: "Ne do të përpiqemi për të (për ta marrë) te babai i tij dhe 
gjithsesi ne do të bëjmë atë!" (Sure Jusuf: 61) 

Strategjia e përdorur këtu nga Profeti Jusuf (as) ishte shumë e zgjuar. Nëse ai 
nuk do t’iu kishte ofruar atyre një përfitim material në këtë mënyrë, nëse nuk do 
t’iu kishte imponuar një numër kushtesh, ka mundësi që ata s’do ta kishin bërë 
këtë me dëshirë dhe s’do ta kishin sjellë vëllain e tyre. Prandaj, Jusufi (as) nuk ia 
la gjërat rastësisë në tërësi, por përgatiti një plan të cilit ata s’mund t’i bënin ballë. 

Përveç ndërmarrjes së gjithë këtyre masave të zgjuara, Profeti Jusuf (as) 
ndërmori edhe një hap tjetër për t’u siguruar mirë. Para se vëllezërit e tij të 
lëshojnë Egjiptin ai vendosi të hollat që mori prej tyre për furnizime fshehtë në 
ngarkesat e tyre. Duke iu dhënë atyre edhe furnizimet edhe të hollat që ata i 
kishin paguar ai u siguroi atyre edhe një tjetër përfitim material. Kjo ngjarje 
përshkruhet në këtë sure:   

Ai (Jusufi) djelmoshave të tij shërbëtorë u tha: "Vëni mallin e tyre (barrën 
që kishin sjellë për të blerë drithë) në barrët e tyre, ashtu që kur të kthehen 
te familja e tyre (t'i hapin barrët) ta njohin, e ndoshta do të kthehen sërish 
te ne". (Sure Jusuf: 62) 

Këtu ka një grimcë të çmuar të mençurisë që besimtarët duhet ta nxjerrin nga ky 
varg i hapave të ndërmarrë; kur njeriu bën një marrëveshje me njerëz 
ndërgjegjes së të cilëve nuk mund t’i besohet dhe të cilët janë të luhatshëm në 
besim dhe në parime morale, është e rëndësishme që të ndërmerren të gjitha 
masat e mundshme kundër mundësisë që ata të thyejnë marrëveshjen dhe për 
t’u siguruar se ata do të bëjnë atë që kërkohet prej tyre. Një besimtar nuk e lë në 
dorën e palës tjetër rrjedhën e ngjarjeve, me fjalë të tjera nuk ua lë iniciativën 
atyre që janë të dobët në besim. 

VËLLEZËRIT IA BËJNË NJË KËRKESË BABAIT TË 
TYRE 

Një fakt i mirënjohur është se karakteristikë e njerëzve të paditur është lidhja e 
tyre e thellë me gjërat materiale dhe mënyra se si ata i përkulen çdokujt dhe çdo 
gjëje që mund të sjellë përfitime për ta. Vëllezërit e Jusufit (as) s’mund as të 
paramendonin të humbnin mundësitë materiale që ai u kishte ofruar. Posa lanë 
Egjiptin ata shkuan tek babai i tyre dhe e lutën atë t’ua jepte vëllain e tyre të 
vogël, duke i premtuar se do ta mbrojnë atë: 



E kur u kthyen te babai i tyre thanë "O baba ynë, po na ndalohet barra 
(drithi), lejoni të vijë me ne vëllai ynë (Binjamini) që të marrim ushqim, e ne 
do ta ruajmë atë (nga çdo e keqe)". (Sure Jusuf: 63) 

Megjithatë, babai nuk u besoi atyre: 

Ai (Jakubi) tha: "A t'u besoj për këtë, vetëm sikurse u besova më parë për 
vëllain e tij (Jusufin), po Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe Ai është 
mëshirues i mëshiruesve". (Sure Jusuf: 64) 

Një vështrim i vëmendshëm do të zbulojë se si Profeti Jakub (as) ashtu edhe 
Profeti Jusuf (as) përgjithësisht përkujtonin dhe lavdëronin Allahun pasi që flisnin. 
Ky është një shembull për besimtarët, që tregon se ata duhet ta përkujtojnë 
Allahun gjatë gjithë kohës dhe kurrë të mos e harrojnë Atë. 

Por, vëllezërit e Profetit Jusuf (as) posedonin një dëshirë të fortë për përfitim 
material. Për këtë arsye, ata bënë gjithçka që ishte e mundur për ta bindur 
babanë e tyre: 

E kur i hapën barrët e tyre, e gjetën mallin e tyre që iu ishte kthyer dhe 
thanë: "O ati ynë, çka duam më tepër! Ja, ky është malli ynë që na u kthye, 
do të furnizojmë me drithë familjen tonë, do ta ruajmë vëllain tonë dhe do ta 
shtojmë një barrë deveje, e kjo është sasi e lehtë (për sundimtarin)". (Sure 
Jusuf: 65) 

Pasi që Profeti Jakub (as) nuk u besonte djemve tjerë të tij ai kërkoi prej tyre që 
t’i premtonin se do ta kthenin vëllain e tyre: 

Ai (Jakubi) tha: "Unë kurrsesi nuk e dërgoj atë me ju, derisa të ma jepni 
besën (e fortë) në Allahun, se gjithsesi do të ma ktheni atë mua, përveç 
nëse u diktojnë rrethanat e nuk mundeni". E kur ata ia dhanë besën (u 
betuan), ai tha: "Allahu është garantues për këtë që e thamë". (Sure Jusuf: 
66) 

Vërejtja që Profeti Jakub (as) bëri se Allahu ishte dëshmitar i kësaj marrëveshjeje 
dhe se ai e bëri Allahun Mbrojtës të tij janë shembuj të rëndësishëm të urtësisë. 
Kjo na tregon se të kërkosh prej njerëzve që janë të dobët në besim të betohen 
në emër të Allahut është një mjet i efektshëm për t’i udhëzuar ata drejt asaj që 
është më e mirë për ta, kjo për arsye se nëse ata ndjejnë qoftë edhe pak 
frikërespekt ndaj Allahut do ta kenë këtë në mendje dhe do të sillen në mënyrë të 
ndershme. 

Pasi që kishte shkëputur njëfarë premtimi prej fëmijëve të tij, Profeti Jakub (as) iu 
tha të veprojnë me kujdes dhe të hynë në Egjipt nëpër hyrje të ndryshme:  



Po ai (Jakubi) tha: "O bijtë e mi, mos hyni (në Egjipt) për një derë, po hyni 
nëpër dyer të ndryshme. Unë nuk mund të largoj prej jush asnjë send nga 
caktimi i Allahut, vendimi nuk është i tjetërkujt vetëm i Allahut, vetëm Atij iu 
kam mbështetur dhe vetëm Atij le t'i mbështeten ata që besuan. (Sure 
Jusuf: 67) 

Kjo këshillë që Profeti Jakub (as) iu dha të bijve të tij është tejet e rëndësishme. 
Këto vargje tërheqin vëmendjen ndaj faktit se besimtarët duhet gjithmonë të 
veprojnë me kujdes, të llogarisin çfarëdo rreziku të mundshëm dhe të ndërmarrin 
masa të duhura paraprake.  

Mirëpo, në të njëjtën kohë, Profeti Jakub (as) na 
përkujton për thelbin që qëndron pas çdo gjëje. Ai 
thotë se është Allahu Ai që vendosë për këtë, se nëse 
Allahu dëshiron diçka nuk ka mënyrë të ndalohet ajo 
dhe se është e domosdoshme që t’i nënshtrohemi 
vullnetit të Tij. Këto janë vërejtje tejet të vlefshme. 
Këtu mund të vërehet ideja e nënshtrimit ndaj vullnetit 
të Allahut të cilën Myslimanët duhet ta përvetësojnë 
në kuptimin e saj më të plotë. Mendimet e përhapura 

të fatit dhe nënshtrimit janë në të vërtetë të gabuara. Ka njerëz që mendojnë se 
gjërat ndodhin për shkak të masave që ata kanë ndërmarrë, ose se ata mund të 
bëjnë që të ndodhin gjëra tjera. Të tjerët kanë një pikëpamje të gabuar të 
nënshtrimit ndaj vullnetit të Allahut, në pajtim me: “Ajo që do të ndodhë është 
tashmë e paracaktuar, kështu që nuk ka nevojë që ne të bëjmë çfarëdo.” Të dyja 
janë të gabuara. Njerëzit janë përgjegjës për ndërmarrjen e masave të duhura në 
çfarëdo situate me të cilën ndeshen, për t’i vënë gjërat në lëvizje, por të mos 
harrojnë se përfundimi është në duart e Allahut. Natyrisht se masat paraprake 
nuk do ta përcaktojnë përfundimin e asgjëje, prapseprap ato duhet të merren me 
kujdes dhe në mënyrë të ndërgjegjshme si një veprim i besimit. 

 

Profeti Jakub (as) ishte besimtar i kompletuar dhe ishte plotësisht i vetëdijshëm 
për këtë fshehtësi. Mënyra se si ai i drejtohej Allahut kurdoherë që fliste dhe 
merrte parasysh anën e fshehtë të gjërave është tregues i frikës së tij ndaj 
Allahut. Ne na tregohet në një varg se Profeti Jakub (as) ishte një shërbëtor i 
pajisur me dituri:  

Dhe ata hynë ashtu si porositi babai i tyre, po ajo nuk ishte gjë që do t'u 
ndihmonte asgjë nga caktimi i Allahut, përveç një dëshire të Jakubit që e 
kishte në vete dhe e kreu. Po ai (Jakubi) ishte i dijshëm për te, ngase Ne e 
kemi mësuar për atë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. (Sure Jusuf: 68) 

 PROFETI JUSUF (AS) TAKOHET ME VËLLAIN E TIJ TË 
VOGËL 



Vëllezërit e Profetit Jusuf (as) erdhën në Egjipt, duke sjellë vëllain e tyre të vogël 
dhe prapë erdhën tek profeti. Këtu, Profeti Jusuf (as) ndau vëllain e tij të vogël 
prej të tjerëve dhe ia zbuloi atij identitetin e tij të vërtetë: 

E kur hynë te Jusufi, ai (Jusufi) e afroi pranë vete vëllain e vet (Binjaminin) 
dhe i tha: "Unë jam vëllai yt, e ti mos u pikëllo për atë që ata vepruan!" 
(Sure Jusuf: 69) 

Prej fjalëve të Profetit Jusuf (as) duket se vëllezërit e tij kishin bërë gjëra të 
ndryshme për t’i shkaktuar atij vështirësi dhe shqetësim. Ky është edhe një 
tregues i asaj se si karakteret e tyre ishin shumë të larguara nga feja. 

Pasi që u takua me vëllain e tij më të ri, Profeti Jusuf (as) bëri një lëvizje mjaft të 
zgjuar të afrimit të tij pranë vetes. Kështu ai shpëtoi vëllain e tij të vogël prej 
mundimeve që po i shkaktonin vëllezërit e tij. Zgjuarsia e Profetit Jusuf 
përshkruhet në Kuran me fjalët në vijim: 

E kur i pajisi ata me pajimet e tyre, e vuri tasin (gotën) në barrën e vëllait të 
vet, e pastaj një thirrës thirri: "O ju devexhinj, ju jeni vjedhës!" U kthyen 
(devexhinjtë) dhe thanë: "Çka keni humbur?" (Shërbëtorët e sundimtarit) 
thanë: "Kemi humbur tasin e sunduesit, e kush e sjell atë (tasin), ka 
(shpërblim) një barrë deveje (drithë). Unë vetë jam për këtë garantues!" Ata 
(vëllezërit e Jusufit) thanë: "Pasha Allahun, ju e dini se ne nuk kemi ardhur 
për të bërë shkatërrime në tokë dhe nuk jemi vjedhës!" (shërbëtorët) 
Thanë: "Nëse jeni gënjeshtarë, çfarë duhet të jetë ndëshkimi i atij (që ka 
vjedhur)?" (Vëllezërit) thanë: "Dënimi i tij është, vetë ai (të robërohet) në 
barrën e të cilit gjendet. Kështu ne i dënojmë të padrejtit!" 

Ai (Jusufi) filloi (kontrollimin) në barrët e tyre, përpara barrës së vëllait të 
vet, e pastaj e nxori atë (tasin) nga barra e vëllait të vet. Kështu Ne e 
mësuam të planifikojë Jusufi. Sipas ligjit të mbretit, atij (Jusufit) nuk i 
takonte ta ndalte (peng) vëllain e vet, përveç kur është dëshira e Allahut! 
Atë që duam Ne e lartësojmë shumë në dituri, e mbi secilin të dijshëm ka 
edhe më të dijshëm. (Sure Jusuf: 70-76) 

Sipas ligjeve të Egjiptit, Profetit Jusuf (as) nuk i takonte të mbante vëllain e tij 
pranë vetes, mirëpo ai ishte në gjendje ta bënte këtë duke iu falënderuar planit 
që vuri në veprim. Sipas këtij plani, ai fshehu një kupë në plaçkat e vëllait të tij. 
Njëri prej njerëzve të tij pastaj i thirri ata në mënyrë të tillë për t’i vënë ata në një 
gjendje psikike të fajësisë dhe alarmit. Përveç kësaj, u deklarua se kupa i takonte 
sundimtarit dhe se kushdo që e gjente do t’i jepej një barrë e plotë deveje (me 
drithë) si shpërblim. Kështu u krijua përshtypja se ky ishte një incident madhor, 
duke parandaluar në këtë mënyrë çfarëdo dyshimi se e gjithë kjo ishte një dredhi 
e bërë me qëllim.  



Tek më vonë, ai i pyeti ata se 
çfarë mund të ishte dënimi 
nëse do të zbulohej se kupa 
ishte në posedimin e tyre. 
Sipas ligjit, pronari i thesit në 
të cilin do të gjendej kupa do 
të ndalohej dhe do të mbahej 
në arrest.  

Mirëpo për të mos e bërë të dukshme se e gjithë kjo ishte një dredhi, ai nuk 
shikoi së pari në plaçkat e vëllait të tij të vogël, por filloi t’i kontrolloj plaçkat e të 
tjerëve. Kur kupa u gjend në plaçkat e vëllait të tyre të vogël, të tjerët menjëherë 
e pranuan këtë situatë dhe e akuzuan atë se ishte një hajn dhe përsëritën një 
shpifje të mëhershme në lidhje me Profetin Jusuf (as):  

(Vëllezërit) thanë: "Në pastë vjedhur ky, ka pas vjedhur më parë edhe një 
vëlla i tij.”…(Sure Jusuf: 77) 

Mirëpo, vëllezërit e tij në të vërtetë e dinin shumë mirë se ai nuk do të kishte 
vjedhur, se ai ishte një person i ndershëm. Sipas standardeve morale të 
përcaktuara në Kuran, besimtarët duhet të kenë mendim të mirë për njëri tjetrin 
dhe të mbrojnë njëri tjetrin prej shpifjeve. Fakti se vëllezërit e Profetit Jusuf (as) 
nuk e mbrojtën vëllain e tyre të ri të pafajshëm dhe faktikisht e implikuan këtu 
edhe vet profetin, është tregues i karaktereve të tyre të rrejshme dhe 
dyfytyrëshe. 

Profeti Jusuf (as) u soll me durimin më të madh përballë kësaj situate: 

(Vëllezërit) thanë: "Në pastë vjedhur ky, ka pas vjedhur më parë edhe një 
vëlla i tij.” Jusufi këtë e mbajti fshehtë në vete e nuk ua zbuloi atyre dhe 
tha: "Ju jeni në pozitë më të keqe (këtë e tha me vetvete e jo atyre), Allahu e 
di më së miri për atë që ju trilloni.” (Sure Jusuf: 77)  

Qëndrimi i Profetit Jusuf (as) këtu 
është shembull si i bindjes ndaj 
Allahut ashtu edhe i një zgjuarsie të 
madhe. Shumica e njerëzve të 
paditur zemërohen kurdo që 
dëgjojnë fjalën më të vogël të folur 
kundër tyre dhe reagojnë në mënyrë 
emocionale. Mirëpo, Profeti Jusuf 
(as), mbajti mendimet e tij të 
fshehta, siç na rrëfejnë vargjet, me 
fjalë të tjera, ai nuk lejoi që ndjenjat 

e tija intime të kuptohen prej të tjerëve. Ngjarjet që vijojnë rrëfehen më poshtë:  

 

 



Ata thanë: "O zotëri, ai ka një babë shumë të vjetër, pra, në vend të tij na 
merr njërin prej nesh. Bëje këtë të mirë se ti je prej atyre që bëjnë mirë! 

Ai (Jusufi) tha: "Allahu na ruajt, të marrim tjetër pos atij te i cili e kemi 
gjetur mallin tonë, ne atëherë do të jemi të padrejtë!" E kur e humbën 
shpresën prej tij, u veçuan për t'u konsultuar. Më i madhi i tyre tha: "A nuk 
e dini që babai juaj ka marrë prej jush besën në Allahun, e më parë çfarë 
padrejtësish keni bërë ndaj Jusufit?" Unë pra nuk ndahem kurrë prej kësaj 
toke (Egjiptit) deri sa të më lejojë babai im, ose të vendosë Allahu (mirë) për 
mua, e Ai është gjykatësi më i drejtë! (Sure Jusuf: 78-80) 

Këtu shihet se njëri prej vëllezërve të Profetit Jusuf (as) ishte pak më i 
ndërgjegjshëm se të tjerët. Në të vërtetë, një situatë e tillë ishte shfaqur në kohën 
kur Profeti Jusuf (as) u hodh në pus dhe shumica e vëllezërve të tij deshën ta 
mbytin atë, në çka njëri prej tyre tha: "Mos e mbytni Jusufin, e në qoftë se jeni 
për të bërë diç, lëshojeni atë në fund të pusit, do ta marrë atë dikush prej 
udhëtarëve". (Jusuf: 10). Ndoshta këta të dy janë në të vërtetë një i njëjti person 
(Allahu e di më së miri). Atë që ne po krahasojmë këtu është një karakter 
interesant njerëzor, një karakter ndërgjegjja e të cilit e bën të kuptoj se ajo që po 
ndodhë rreth tij është mëkatare, por që dështon t’iu kundërvihet këtyre ngjarjeve 
në masë të mjaftueshme dhe që është në gjendje vetëm të bëj një kundërshtim 
modest. Edhe pse ky është një model shumë më pozitiv se ai i njerëzve mizorë 
pa kurrfarë ndërgjegje, akoma është tejet i pamjaftueshëm dhe i mangët kur të 
krahasohet me karakterin e një besimtari të sinqertë. 

Karakteri i besimtarit është karakter që kërkon ndërhyrje të atypëratyshme dhe të 
menjëhershme kur vëren sjellje që është në kundërshtim me fenë e Allahut, apo 
vrazhdësi, apo mungesë të vetëdijes. Besimtari kurrë nuk është i paaftë, kurrë 
nuk bie nën ndikimin e “psikologjisë së grupit” apo nën ndikimin e shumicës 
mizore përreth tij dhe kurrë nuk bën kompromise për atë që është e drejtë. Ai 
kurrë nuk do t’i shmanget rrugës së Allahut, madje edhe nëse të gjithë përreth tij i 
shmangen.  



Biseda në mes të vëllezërve të Profetit Jusuf (as) 
rrëfehet në Kuran me këto fjalë:  

Ju kthehuni te babai juaj dhe i thoni: "O ati ynë, 
djali yt vodhi, ne dëshmojmë vetëm për atë që 
dimë, e për të fshehtën ne nuk ishim roje!" Ti dërgo 
e pyeti (banorët në) qytetin ku ishim ne, po ashtu 
edhe (ata me) karvanin me të cilin kemi ardhur. Ne 
jemi të drejtë (ç'të themi). Ai (Jakubi) tha: "Jo, 
çështjen ua lehtësoi epshi juaj. (mua nuk më ka 
mbetur tjetër) Durim i mirë, është shpresë që All-
llahu do të m'i sjellë të gjithë; Ai është më i dijshmi, 
më i urti!" (Sure Jusuf: 81-83) 

Kur e shqyrtojmë me vëmendje, vëllezërit me të vërtetë 
besuan se vëllai i tyre i vogël kishte vjedhur. Mirëpo siç 
kemi parë tashmë, ishte një gabim i rëndë i tyre të 
mendojnë kështu. Ata duhej ta dinin se një besimtar 
kurrë nuk do të bënte një gjë të tillë dhe duhej të kishin mendimin më të mirë për 
vëllain e tyre dhe të pandehnin se kishte ndodhur ndonjë gabim. Në të vërtetë, 
Profeti Jakub (as) u soll mu në atë mënyrë që mund të pritej prej një besimtari. Ai 
kurrë nuk pranoi as edhe mundësinë më të vogël se djali i tij mund të ishte hajn, 
meqenëse e dinte se ai ishte besimtar, njeri që kishte frikë prej Allahut. Pos 
kësaj, pasi që ishte i vetëdijshëm se parimet morale të djemve tjerë të tij ishin 
tejet të largëta nga ato të fesë, ai refuzoi t’u besoi dhe supozoi se vet 
marrëveshjet e tyre të pandershme qëndronin në thelb të çështjes, se kjo ishte 
ndonjë dredhi e tyre. Nënshtrimi i Profetit Jakub (as) ndaj vullnetit të Allahut këtu 
është një tjetër shembull i sjelljes së drejtë që i ka hije një besimtari. Edhe pse ai 
besonte se ajo që i kishte ndodhur djalit të tij ishte ndonjë gabim dhe se ishte 
përdorur ndonjë dredhi, ai menjëherë iu drejtua Allahut dhe me durim kërkoi 
ndihmën e Tij. Prapë, ai e bëri të qartë se ajo që i përshtatej atij ishte durimi. 
Profeti Jakub (as) kurrë nuk e humbi shpresën. Ai madje shpresonte se Allahu do 
ta ribashkonte atë me Jusufin (as) dhe djalin tjetër në një të ardhme të afërt. 

Veç kësaj, besimi se në çdo gjë ka diçka të mbarë është një prej karakteristikave 
që më së shumti i karakterizojnë besimtarët. Se kishte diç të mbarë në besimin e 
vëllezërve se më i riu kishte vjedhur kupën, vërtetohet me faktin se ata u bindën 
lehtësisht që ta lënë vëllain më të ri në Egjipt pa i shkaktuar asnjë vështirësi 
Profetit Jusuf (as). 

Profeti Jakub (as) në anën tjetër, e dinte këtë fshehtësi, domethënë, se Allahu 
krijoi gjithçka dhe i bëri të favorshme për besimtarët. Në të vërtetë, aspekti që më 
së shumti bie në sy i qëndrimit të tij është mënyra se si ai nuk i lidhë ngjarjet me 
shkaqet  materiale, nuk mendon me një logjikë sipërfaqësore të shkakut dhe 
pasojës dhe e din se çdo gjë është padyshim nën kontrollin e Allahut. Ky 
shembull tregon se besimtarët kurrë s’duhet ta braktisin shpresën e tyre në 

 



Allahun, pa marrë parasysh se çka ndodhë, pa marrë parasysh se sa janë të 
vështira rrethanat. Ata duhet gjithmonë të jenë përplot shpresë dhe t’i drejtohen 
Allahut për ndihmë. 

Mirëpo, Profeti Jakub (as) ishte në një situatë interesante. Pavarësisht nga ajo se 
e dinte se Allahu krijoi çdo gjë, ai nuk ngurronte të ndjente pikëllim për Profetin 
Jusuf (as) dhe vëllain e tij. Kjo ishte një sprovë për të. Kjo përvojë ishte në të 
vërtetë një sprovë aq e madhe, sa që siç zbulohet në Kuran, sytë e tij u zbardhën 
nga pikëllimi për Profetin Jusuf (as), domethënë, ai u verbua. Djemtë e tij e 
paralajmëruan se ai mund të sëmurej për shkak të pikëllimit që ndjente, bile edhe 
të vdiste: 

Dhe, ua ktheu shpinën e tha: "O dëshpërimi im për Jusufin, dhe nga 
pikëllimi iu zbardhën të dy sytë, po i përmbajtur (nga pikëllimi). Ata thanë: 
"Për Allahun ti vazhdimisht e përkujton Jusufin derisa do të sëmuresh 
rëndë, e të shkatërrohesh". Ai (Jakubi) tha: "Unë hidhërimin tim dhe 
pikëllimin tim ia parashtroj Allahut, e unë di për Allahun atë që ju nuk dini". 
(Sure Jusuf: 84-86) 

Në këto vargje tregohet se pikëllimi mund të 
shpie në sëmundje të rëndë. Në të vërtetë, në 
shumë vende në Kuran, Allahu u thotë 
njerëzve që të mos ndjejnë pikëllim apo 
trishtim. Kur nuk respektohet kjo vërejtje, 
pasojat negative mund të vërehen menjëherë. 
Përveç pasojave psikike të pikëllimit, me vete 
gjithashtu sjellë pasoja të rënda fizike, si nxirje 
nën sy, tendosje në fytyrë, zbardhje të flokëve, 
dobësim trupor, etj. 

Në vazhdim të kësaj ngjarje, Profeti Jakub (as) 
kërkoi prej djemve të tij të shkojnë dhe të sjellin lajme të reja për Profetin Jusuf 
(as) dhe vëllain e tij: 

(Jakubi u tha të bijve të vet) O bijtë e mi, shkoni dhe hulumtoni (në Egjipt) 
për Jusufin dhe vëllain e tij, e mos e humbni shpresën nga mëshira e 
Allahut, sepse vetëm populli jobesimtar e humb shpresën në Allahun. (Sure 
Jusuf: 87) 

Këtu vlen të përmendet fakti se Profeti Jakub (as) ishte i sigurt se Profeti Jusuf 
(as) ishte ende gjallë. Arsyeja për këtë siguri ndoshta mund të ketë qenë një 
dijeni e posaçme që Allahu ia dhuroi atij. Siç zbulohet në Kuran, Allahu është në 
gjendje që profetëve dhe të dërguarve të tij t’u dhuroj gjëra të tilla si perceptim të 
fuqishëm shqisor, urtësi të jashtëzakonshme, mendjehollësi të përkryer, 
largpamësi superiore dhe aftësi për të parë ngjarjet e së ardhmes. Për atë arsye 

 



është e domosdoshme të mbështetemi në ata të cilëve ju është dhënë një dijeni 
e tillë, t’ju besojmë dhe të veprojmë në përputhje me ta. 

Një fakt tjetër që theksohet në këtë varg është se besimtarët duhet gjithnjë të 
jenë optimist në çfarëdo rrethana. Profeti Jakub (as) kurrë nuk nuk pushoi së 
shpresuari se do ta shihte Profetin Jusuf (as) dhe vëllain e tij dhe i këshilloi 
djemtë e tij që kurrë të mos e braktisin shpresën në Allahun. Humbja e shpresës 
në Allahun është një gjendje shpirtërore e përshtatshme për mosbesimtarët, jo 
për besimtarët. 

PROFETI JUSUF (AS) NJIHET PREJ VËLLEZËRVE TË 
TIJ 

Kurani përshkruan takimin e Profetit Jusuf (as) me vëllezërit e tij si në vazhdim: 

(shkuan) E kur hynë tek ai i thanë: "O ti zotëri, neve dhe familjen tonë na ka 
goditur skamje e vështirë, e kemi ardhur me një mall të vjetër, e ti pra na 
mbush masën (barrën) dhe na dhuro, Allahu i shpërblen ata që dhurojnë". 
(Sure Jusuf: 88) 

Qëndrimi i përvetësuar nga vëllezërit në fund të strofës së mësipërme vlen të 
përmendet në veçanti. Pasi që e lutën Profetin Jusuf (as) që të jetë bujar ndaj 
tyre, ata përkujtuan Allahun dhe faktin se Ai do t’i shpërblejë ata që japin me 
bujari. Ky është tregues i sjelljes së tyre dyfytyrëshe, pasi që përkundër asaj se 
jetonin në një mënyrë që është në kundërshtim me fenë dhe kënaqësinë e 
Allahut dhe të harruarit e Allahut nga ana e tyre gjatë veprimeve të tyre, kur 
interesat e tyre janë të rrezikuara ata e përkujtojnë Atë. 

Fakti se Allahu i don ata që sinqerisht kërkojnë kënaqësinë e Tij zbulohet në 
Kuran dhe për këtë nuk ka dyshim. Në anën tjetër, ata që injorojnë atë që e 
kënaqë Allahun dhe i drejtohen Atij vetëm kur rrezikohen interesat e tyre, akoma 
mendojnë se mund të ndikojnë në të tjerët pavarësisht prej këtij qëndrimi. 

Në vargun vijues Profeti Jusuf (as) i la të kuptojnë identitetin e tij pa marrë 
parasysh këtë lutje për ndihmë nga vëllezërit e tij, pa i vënë fare veshin asaj që 
ata thanë. Në këtë mënyrë ai ua mundësoi atyre që të kuptojnë kush ishte ai në 
të vërtetë:

Ai (Jusufi) tha: "A e dini çka keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij, kur ishit 
injorantë?"Ata thanë: "A ti je vetë Jusufi?" Ai tha: "Unë jam Jusufi, e ky 
është vëllai im, Allahu na dhuroi shpëtimin, pse ai që ruhet dhe bën durim, 
s'ka dyshim Allahu nuk humb shpërblimin e punëmirëve". Ata thanë: 
"Pasha Allahun, është e vërtetë se Allahu të ka lartësuar mbi ne, kurse ne 
vërtet ishim fajtorë!" (Jusuf: 89-91) 



Siç mund të shihet nga thëniet në këto vargje, vëllezërit e Profetit Jusuf (as) 
arritën të marrin me mend se kishin të bënin me vet Profetin Jusuf (as), duke 
deklaruar pendimin e tyre dhe faktin se ata kishin bërë gabim. Ata pranuan se 
Allahu e kishte dalluar Jusufin (as) dhe se Ai e kishte zgjedhur atë mbi të tjerët. 
Një çështje me rëndësi theksohet këtu: aftësia e të zgjedhurit i takon Allahut. Ky 
fakt gjithashtu zbulohet në Kuran, në fjalët: “Zoti yt krijon çka të dojë dhe 
zgjedh kë të dojë, atyre nuk u takon zgjedhja…” (Kasas: 68) 

Profeti Jusuf (as) iu dha vëllezërve të tij përgjigjen vijuese: 

Ai tha: "Sot nuk ka qortim kundër jush, Allahu ju faltë juve; Ai është më 
mëshiruesi i mëshiruesve! (Jusuf: 92) 

Siç mund të shihet nga vargu i mësipërm, përkundër faktit se Profeti Jusuf (as) 
ishte në situatë t’i ndëshkonte vëllezërit e tij apo të sillej me ta në mënyrë të 
keqe, ai nuk i mori në pyetje ata, por në vend të kësaj tha se ai nuk i dënonte ata. 
Në të vërtetë, ai madje luti Allahun që t’i falte ata, duke i përkujtuar se Allahu 
është më Mëshirëploti. 

Kjo sjellje nga ana e Profetit Jusuf (as) është shembull për të gjithë besimtarët. 
Njerëzit e paditur frymëzohen me urrejtje në situata të tilla, dhe veprojnë me 
logjikën e hakmarrjes. Besimtarët, në anën tjetër, refuzojnë të këmbëngulin në të 
drejtat e tyre personale, siç ishte rasti me Profetin Jusuf (as), dhe e dinë se sjellja 
falëse pëlqehet në sytë e Allahut. Kjo është në pajtim me vargun: “T’i justifikoj 
njerëzit, të urdhëroj atë që është e drejtë dhe t’ju shmanget injorantëve.” 
(A’raf: 199). Ata falin sjelljen e ligë dhe dëshmojnë virtyte morale superiore duke 
iu kundërvënë të keqes me të mirë.  



DIJENIA E PROFETIT JUSUF (AS) 
Pasi që iu tha këto fjalë vëllezërve të tij, Profeti Jusuf (as) iu dha këmishën e tij, 
duke i lutur që t’ia dërgojnë babait të tyre: 

Ju shkoni me këtë këmishën time, dhe hidhjani atë babait tim në fytyrë, e 
atij do t'i kthehet të pamët, e pastaj ejani tek unë me tërë familjen time". (U 
nisën) Dhe posa u ndanë devetë (prej qytetit), i ati i tyre tha: "Unë po e ndiej 
erën e Jusufit, mos më konsideroni të matufosur." (këtë ia tha familjes së 
vet në Palestinë). Ata (që ishin prezent) thanë: "Për Allahun, ti vërtet qëmoti 
je në humbje". (Sure Jusuf: 93-95) 

Këto vargje dëshmojnë se familja e tij mendonte se Profeti Jakub (as) kishte bërë 
gabim për shkak se ishte përmalluar shumë për djalin e tij. Ekziston një mësim i 
urtë që duhet ta kemi në mendje që shfaqet nga ky qëndrim i tyre; shpesh është 
gabim të gjykohet në dritën e pamjeve dhe shkaqeve të jashtme. Kjo për arsye 
se Allahu ka folur në Kuran për veprimet që ndërmerren duke u bazuar në 
dijeninë e cila është dhuruar në mënyrë të veçantë. Për shembull, kjo çështje 
ilustrohet deri në një masë në ngjarjen e takimit të papritur të Profetit Musa (as) 
me një rob të Allahut të pajisur me dijeni të posaçme. (Për hollësi tjera, shiko 
Profeti Musa (as) të Harun Jahjasë, Qendra e Librit Millat, Qershor 2002). 
Sidoqoftë Allahu kishte shpallur se Profeti Jakub (as) ishte një rob i pajisur me 
dijeni të posaçme. Familja e tij nuk qe në gjendje të kuptoj sjelljen e tij të 
përvetësuar për shkak të kësaj dijenie dhe iu qasën çështjeve nga një 
perspektivë sipërfaqësore, duke besuar që ai ishte në gabim.  

Në të vërtetë, pas marrjes së këmishës, Profeti Jakub (as) përkujtoi familjen e tij 
për dijeninë e posaçme që i ishte dhënë atij: 

E kur erdhi myzhdexhiu, ia vuri atë (këmishën) mbi fytyrën e tij, atij ju kthye 
të pamët dhe tha: "A nuk ju thashë se unë di nga Allahu çka ju nuk dini?" 
(Sure Jusuf: 96) 

Siç kemi parë, fjalët e folura më parë nga Profeti Jusuf (as) ndodhën; kur 
përshkuan me këmishë fytyrën e babait të tyre atij iu largua sëmundja dhe sytë e 
tij filluan të shohin prapë. Pra atij iu rikthye shëndeti. Veç kësaj, fjalët e Profetit 
Jakub (as) u bënë realitet. Ai kishte kuptuar dhe ndjerë që më parë se do ta 
shihte prapë Jusufin (as). Ky është një tregues i vërtetë se ata të dy ishin robër të 
pajisur me dijeni të posaçme.  

ËNDRRA E PROFETIT JUSUF (AS) REALIZOHET 
PROFETI JUSUF (AS) RIBASHKOHET ME FAMILJEN E 
TIJ 

Kur Profeti Jakub (as) mori lajmin, bashkë me dëshminë që e mbështeste atë, se 



Jusufi (as) ishte gjallë, gënjeshtra që vëllezërit e tij e kishin mbajtur të fshehtë aq 
gjatë doli në shesh. Ata i kishin thënë babait të tyre se ai ishte mbytur dhe e 
kishin ngrënë ujqit, ndonëse Jusufi (as) ishte në të vërtetë akoma gjallë. Kur kjo u 
kuptua, fëmijët e Profetit Jakub (as) e lutën atë t’i falte ata: 

Ata thanë: "O baba ynë, lutu për neve të na falen mëkatet tona, se me të 
vërtetë ne kemi qenë fajtorë!" "Më vonë do t’i kërkoj Zotit tim faljen tuaj", 
tha ai (Jakubi), se vërtet, Ai është që falë, është mëshirues. (Sure Jusuf: 97-
98) 

Nëse e analizojmë me vëmendje, Profeti Jakub (as) tha se do të kërkonte falje jo 
menjëherë por në një kohë më të vonshme. Pse të mos kërkonte Profeti Jakub 
(as) falje për bijtë e tij menjëherë? Ndoshta urtësia këtu qëndron në atë se ai 
dëshironte të shihte se çfarë do të ishte sjellja dhe qëndrimi i tyre i pastajmë. 
Ndoshta kishte dëshirë të shihte nëse ata me të vërtetë e kishin braktisur sjelljen 
e tyre të gabuar dhe nëse ishin me të vërtetë të sinqertë. Për këtë arsye, ndoshta 
ai do të lutej për ta kur të kishte formuar atë mendim (Padyshim se Allahu e di 
më së miri). 

Sidoqoftë siç bëhet e qartë në fund të vargut, Profeti Jakub (as) i përkujtoi ata 
gjithashtu se Allahu është Ai që falë dhe është mëshirues. Ai e bëri këtë që ata të 
mund të shpresonin për falje prej Allahut dhe t’i drejtohen Atij me pendim të 
sinqertë. 

Zhvillimet e pastajme rrëfehen në Kuran me këto fjalë:  

(e morën familjen dhe shkuan) e kur hynë te Jusufi, ai i afroi pranë vetes të 
dy prindërit e tij dhe tha: "Me dëshirën e Allahut hyni në Egjipt të sigurt!" 
(Sure Jusuf: 99) 

Gjëja e parë që Profeti Jusuf (as) bëri kur takoi familjen e tij ishte që t’i 
përqafonte ata dhe t’ju përkujtonte se ishin të sigurt. Nga ky varg mund të shihet 
se të përqafosh dikend është një shprehje e sinqertë e dashurisë. Të sigurosh 
dikend se janë të sigurt është një gjest i ndjeshëm që i bën ata të ndjehen të 
qetë. Kjo duhet të ketë ndikuar në mënyrë tejet qetësuese te këta njerëz që 
kishin bërë një udhëtim të gjatë dhe që kishin përjetuar peripeci të shumta për të 
kuptuar se tanimë mund të jenë të qetë dhe të ndjehen të sigurt. Kjo është një 
sjellje shembullore që besimtarët duhet të ndjekin. Të qetësosh një mysafir, një 
të huaj apo dikend nën kulmin tënd duke i siguruar ata se mund të ndjehen të lirë 
të gëzojnë sigurinë dhe rehatinë e tokës apo shtëpisë së dikujt është një gjest i 
bukur ndaj të cilit tërhiqet vëmendja në Kuran. 

As mikpritja e as ndjeshmëria e Profetit Jusuf (as) nuk përfunduan me këtë. 
Respekti që Jusufi (as) shfaqi për prindërit e tij përshkruhet në Kuran si vijon:   

Dhe ai të dy prindërit e vet i mori lart në fron (i uli pranë vetes), e ata iu 



përulën atij…(Jusuf: 100) 

Ulja e babait dhe nënës së tij në fron është një shprehje e hirshme e respektit. 
Ata ishin më të vjetër se ai dhe veç kësaj babai i tij ishte një profet të cilin Allahu 
e kishte forcuar me dijeni. Ata treguan një përulje të madhe përballë sjelljes plot 
respekt të Jusufit (as). 

Një vështrim i vëmendshëm zbulon se përkundër faktit se Profeti Jusuf (as) ishte 
djali i tyre dhe se ata ishin shumë më të vjetër se ai, ata u sollën me të me një 
përulje të madhe. Në varg thuhet se familja e tij u përul para tij. Kjo duhet të ketë 
qenë një shfaqje e respektit e përhapur gjithandej sipas zakoneve të asaj kohe, 
natyrisht se këtu nuk bëhet fjalë për kurrfarë “adhurimi”. Në mesin e njerëzve të 
paditur në rrethana të tilla krenaria ndërhyn dhe palët e përfshira ngurrojnë të 
sillen në mënyrë të sinqertë dhe me plot respekt. Në shoqëritë e paditura 
(injorante) njerëzit me fuqi i shmangen çfarëdo lloji të shprehjes së respektit siç 
është përkulja, në veçanti ndaj kujtdo që qëllon të jetë më i ri se ata. Mirëpo, 
sjellja e Profetit Jusuf (as) dhe e familjes së tij mbështetej në respekt, dashuri 
dhe përulje. Ky është një ilustrim i qartë se si do të duhej të ishte një familje 
besimtare. 

Në këtë atmosferë, Profeti Jusuf (as) pastaj përshkroi gjithçka i kishte ndodhur 
atij dhe zbuloi funksionimin e përkryer të planit të Allahut: 

(e ai tha): "O ati im, kjo është domethënia e ëndrrës sime të mëparshme. 
Zoti im këtë tanimë e bëri realitet, e mua më dhuroi mirësi kur më nxori prej 
burgut, e juve u solli nga fshati pasi djalli pat futur përçarje ndërmjet meje 
dhe vëllezërve të mi. Zoti im, me mjeshtëri e butësi realizon dëshirën e vet 
për çka dëshiron, vërtet Ai është i dijshmi, i urti. (Sure Jusuf: 100) 

Do të rikujtojmë se Profeti Jusuf (as) kishte ëndërruar njëmbëdhjetë yje, diellin 
dhe hënën duke iu përkulur atij. Fakti se shumë vite më vonë gjendja e tij ishte e 
tillë që nëna e tij, babai dhe vëllezërit e tij treguan një respekt të madh dhe u 
përkulën para tij në shenjë respekti dhe fakti se vëllezërit e tij në veçanti erdhën 
tek ai kur kishin nevojë për të ishte përmbushje e asaj ëndrre. 

Një vështrim i mëtejshëm prapë zbulon se gjersa Profeti Jusuf (as) ishte duke 
shpjeguar gjithë këtë, ai i drejtohej Allahut dhe lavdëronte emrin e Tij dhe 
shpjegoi gjithashtu se ngjarjet të cilat ai dhe familja e tij kishin përjetuar deri 
atëherë, të gjitha kishin ndodhur si pjesë e planit të Allahut. Ky është një lloj i të 
kuptuarit dhe të folurit shembullor që një besimtar duhet ta përvetësoj. 

Një karakteristikë tjetër e Profetit Jusuf (as) që meriton të përmendet këtu është 
mënyra se si ai shihte anën pozitive të çdo gjëje dhe gjithçka shpjegonte në 
mënyrë të përshtatshme. Për shembull, ai tha se Allahu i kishte bërë atij një nder 
dhe e kishte liruar nga burgu. Ky është në kuptimin e plotë të fjalës qëndrimi që i 
ka hije një besimtari dhe dëshmi se ai i shikonte gjërat me një besim pozitiv dhe 



optimist. Profeti Jusuf (as) pra e bëri të qartë se ai ishte në anën e Allahut dhe iu 
shmang çfarëdo mënyre të sjelljes apo të folurit që ishte negative apo 
jofalënderuese për çfarëdo që Allahu krijon. Fakti se ai tha: “Zoti im, me mjeshtëri 
e butësi realizon dëshirën e vet për çka don, vërtet Ai është i dijshmi, i urti.” është 
dëshmi e kësaj. Në këtë mënyrë, Profeti Jusuf (as) shërben si shembull për të 
gjithë besimtarët.  

   



PËRFUNDIM  
LUTJA E SINQERTË E PROFETIT JUSUF 

(AS)  
Kudo në këtë libër kemi diskutuar se sa jashtëzakonisht i devotshëm ndaj Allahut 
ishte Profeti Jusuf (as), sa mirë ishte ai i mbrojtur prej Tij, dhe sa shpesh ai i 
drejtohej dhe i falënderohej Atij. Kjo mund të shihet në vargjet vijuese në të cilat 
Allahu e frymëzon atë me fjalët në vazhdim: 

(Pasi iu plotësua dëshira Jusufi tha) Zoti im, Ti më ke dhënë 
mua pushtet, më mësove mua komentimin e ëndrrave; o 
Krijues i qiejve e i tokës, Ti je kujdestar imi në dynja e në 
Ahiret, më bën të vdes si Mysliman dhe më bashko me të 
mirët!" (Sure Jusuf: 101) 

Siç kemi parë, Profeti Jusuf (as) ishte i vetëdijshëm se të gjitha vetitë që ai 
posedonte, si të mirat materiale ashtu edhe dijeninë dhe arsyen e tij, i ishin 
dhuruar atij prej Allahut. Ata që mohojnë fenë e vërtetë, në anën tjetër, besojnë 
se ata sigurojnë çdo gjë përmes përpjekjeve të tyre, duke lartësuar kështu veten 
e tyre në sytë e tyre dhe duke treguar mosmirënjohje ndaj mirësive të Allahut. 

Lutja e Profetit Jusuf (as) siç është shënuar në vargjet e mësipërme është një 
shprehje tjetër e besimit dhe frikës së tij ndaj Allahut. Përkundër asaj se ishte një 
profet i zgjedhur prej Allahut, ai dëshiron të vdes si besimtar dhe t’i bashkëngjitet 
shoqërisë së të drejtëve (të mirëve). Asgjë nuk merret si e sigurt sa i përket 
pozitës së tij në jetën e përtejme. Ai ndjenë frikë të sinqertë ndaj Allahut dhe i 
drejtohet Atij kur ka nevojë. 

Kjo është ajo formë e të kuptuarit dhe sjelljes që i ka hije një besimtari. Ata që 
mendojnë se e meritojnë Kopshtin (Xhenetin), që pohojnë se si robër të dashur të 
Allahut ata padyshim se do të jenë të shpëtuar në jetën e përtejme dhe ata të 
cilët nënçmojnë të tjerët me krenarinë e tyre, janë të pavëmendshëm. Besimtari i 
vërtetë, në anën tjetër, është gjithmonë i nënshtruar përballë Allahut, është 
gjithmonë i vëmendshëm që të mos rrezikoj kënaqësinë e Tij dhe vepron me 
përulje që kjo vetëdije sjell me vete. 

Detyra e secilit Mysliman është të jetë besimtar i sinqertë, i nënshtruar, i 
devotshëm dhe i përulur, pikërisht sikurse Profeti Jusuf (as) dhe të lutet me 
përplot sinqeritet, “më bën të vdes si Mysliman dhe më bashko me të mirët (të 
drejtët)!” 

Gjatë gjithë këtij libri ne kemi analizuar jetën e Profetit Jusuf (as) në dritën e 
hollësive të dhëna në Kuran. I vetmi burim i sigurt i dijenisë sonë për jetën e tij 
është ai që na është dhënë prej Allahut. Përtej kësaj, ne nuk kemi kurrfarë të 



drejte të shtojmë apo të heqim madje një fjalë të vetme. Allahu na ka treguar këtë 
në të vërtetë, duke zbuluar se gjithçka që është rrëfyer për Profetin Jusuf (as) në 
të vërtetë përbëhet prej gjërave të panjohura. Historia e Profetit Jusuf (as) 
përfundon me këto fjalë:  

Këto janë nga ato lajme të panjohura, e Ne po t'i shpallim ty 
(Muhammed), se ti nuk ke qenë pranë tyre kur ata vendosën 
çështjen e tyre (hedhjen e Jusufit në pus etj.) dhe kur bënin 
dredhi. (Sure Jusuf: 102) 

Me zbulimin e këtij informacioni, Allahu na mëson një urtësi të rëndësishme, të 
cilën mund ta përdorim në jetët tona dhe gjithashtu na ka lehtësuar që ti marrin 
profetët e të kaluarës si model duke na mundësuar që të njihemi me ta. Me 
përjashtim të ëndrrave të vërteta (të cilat siç kemi vërejtur nga dëshmitë e vet 
jetës së Profetit, nuk janë ndodhi të zakonshme apo të përditshme), ne nuk kemi 
mundësi që t’i shohim vërtet Profetin Jusuf (as), Profetin Jakub (as) apo cilindo 
profet tjetër derisa jemi në këtë botë. Megjithatë, leximi i kujdesshëm i Kuranit 
dhe vlerësimi serioz i jetëve të profetëve, pamja e mjedisit në të cilin jetuan dhe e 
sjelljes së tyre shembullore qartë në mendjet tona dhe përpjekja për ta kuptuar 
atë, mund t’na lejojë që të njihemi me profetët dhe të fusin në përdorim aftësinë e 
tyre superiore të perceptimit, natyrën e tyre shpirtërore dhe afërsinë e tyre me 
Allahun. 

Kushdo që lexon këtë libër duhet pra të mendoj me kujdes për këtë. Ata duhet të 
vlerësojnë urtësinë e profetëve Jakub (as) dhe Jusuf (as) dhe të gjejnë mënyrën 
se si ta bëjnë këtë urtësi pjesë të jetës së tyre të përditshme. Nëse një njeri 
braktis shpresën përballë vështirësive dhe fatkeqësive që i ndodhin atij, apo nëse 
thotë: “Do të jetë shumë vështirë të rregullohet, nuk mund të bëjmë asgjë,” kur 
sheh gjendjen e vështirë të Myslimanëve, atëherë ne duhet të dimë se kjo është 
një pakujdesi e tmerrshme. Duhet ta kujtojmë durimin, vendosmërinë dhe besimin 
e paepur, të paluhatshëm në Allahun të Profetit Jusuf (as), i cili u hodh në pus, 
pastaj u shit si rob me çmim të ulët, u përgojua, u burgos pa bërë asnjë krim dhe 
u la aty me vite. Kështu duhet liruar nga defetizmi dhe dëshpërimi. Duhet të 
përkujtojmë se pavarësisht prej ngjarjeve fatkeqe që i ndodhën Profetit Jusuf (as) 
që dukeshin të jenë aq të mëdha nga pamja, ai u lirua prej tyre për një moment 
me zemërgjerësinë e Allahut dhe iu sigurua një mirësi e madhe. 

Kurrë mos harroni se në ditët tona, pikërisht sikurse në kohën e Profetit Jusuf 
(as), ekziston një plan i përsosur hyjnor që vepron në çdo gjë që ndodhë dhe se 
Allahu krijon gjithçka që ndodhë me ndihmën dhe urtësinë e Tij. Mos harroni se 
Allahu ka fuqi mbi çdo gjë, dhe se Ai gjithmonë i ndihmon ata që besojnë dhe 
janë sinqerisht të devotshëm ndaj Tij, të cilët me devotshmëri dëshirojnë t’i 
shërbejnë Atij dhe të pasojnë të Dërguarin e Tij (saas). Ai u dhuron mirësi 
besimtarëve atëherë kur më se paku shpresojnë dhe iu ndihmon atyre në mënyra 
të papritura. Detyra e vetme e qenies njerëzore është të adhuroj Allahun bazuar 
në këto të vërteta dhe ta jetoj jetën e tij në pajtim me to. 



   
 


