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Drejtuar popullit që mbart Zemërimin, për të cilët Allahu ka thënë: 
 

                   

 
“Dhe kështu tërhoqën mbi vete zemërim përmbi zemërim! Sigurisht që pabesimtarët 
i pret një dënim poshtërues.”1 
 
Drejtuar popullit që mbart poshtërimin dhe nënçmimin, mbi të cilët Allahu ka lëshuar 
poshtërim dhe mjerim, për shkak të kufrit të tyre dhe vrasjes së Pejgamberëve: 
 

                            

                                       

              

 
“Kudo që gjenden, ata (Jehudët) janë të kapluar nga poshtërimi, vetëm nëse kanë 
ndonjë mbrojtje prej Allahut apo prej njerëzve. Ata merituan zemërimin e Allahut 
dhe do t’i kaplojë mjerimi. Kjo ishte për shkak se mohuan ajetet (argumentet, faktet, 
shpalljet) e Allahut dhe pa kurrfarë të drejte, i vrisnin Profetët. Kjo ishte për shkak 
se ata nuk u bindën dhe i kaluan kufijtë (në të këqija, mëkate dhe padrejtësi).”2 
 
Këto janë disa prej cilësive tuaja, për shkak të cilave e merituat poshtërimin, mjerimin 
dhe zemërimin e Allahut. Nuk do të ngriteni vetëm se me premtim (mbrojtje) nga 
Allahu premtim prej njerëzve deri sot e kësaj dite dhe deri në ditën e Kijametit. Ju nuk 
jeni të lidhur për imani dhe Akideje (besimi) dhe nuk jeni të lidhur pas burrërisë dhe 
trimërisë. Kështu që, po luftoni vazhdimisht prapa mureve, ju keni frikë të madhe në 
mesin tuaj.  
 

                                         
1 El-Bekareh, 90 
2 Ali-Imran, 112 
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Me të vërtetë cilësitë tuaja të neveritshme janë të shumta, dhe prej tyre është: tradhtia, 
pabesia, shkaktimi i fitneve (trazirave), ndezja e zjarrit të luftërave dhe mësymja nëpër 
tokë duke bërë shkatërrim. Çdoherë që e keni ndezur zjarrin e luftë, Allahu e ka shuar 
atë. Historia juaj është me të vërtetë e zezë dhe këtë e dijnë të gjithë popujt. 
 
Këtij populli i them – dhe këtë e thotë çdo musliman i sinqertë –: mos u bëni 
arrogantë, mos e gënjeni veten dhe mos u mashtroni me atë fitore dinake që keni 
korrur, ngase ju – pasha Allahun – nuk keni arritur fitore ndaj ushtrisë së Muhamedit 

– lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të – dhe as ndaj Besimit të Muhamedit – lëvdata 

dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të –, Besimit të Teuhidit “La Ilahe il-Allah”, (Nuk ka të 
adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut). 
 
Ju nuk keni korrur fitore ndaj një ushtrie që e kanë udhëhequr të tillët si: Khalid ibën 
Uelid, Ebu Ubejdeh ibën Xherrah, Sa’d bin Ebi Uekkas, Amër bin el-Asi, Numan bin 

Mukarrin, dhe nga ata të cilët u edukuan me Besimin e Muhamedit – lëvdata dhe 

shpëtimi i Allahut qoftë mbi të – dhe me Menhexhin e Muhamedit – lëvdata dhe shpëtimi i 

Allahut qoftë mbi të – që i edukuan ushtritë e tyre dhe i kanë udhëhequr ato për ta 
ngritur Fjalën e Allahut. 
 
Askush nga ata që ishin më të fortë dhe më të frikshëm se ju, siç ishin ushtritë e 
Persianëve dhe Romakëve, nuk u bëri dot ballë atyre. Dhe ju nuk keni për ta mposhtur 
kurrë një ushtri kur kjo është gjendja e saj, dhe kjo është Akideja (Besimi) e saj dhe ky 
është Menhexhi (metodologjia) i saj dhe ky është qëllimi i saj – ngritja e Fjalës së 
Allahut. Porse fituat ndaj ushtrive që erdhën më vonë. 
 

                             

“Dhe pas tyre erdhën gjenerata, të cilët e braktisën namazin dhe u dhanë pas epsheve 
të tyre. Ata kanë për të gjetur shkatërrim.”3 

 
Ju keni fituar mbi një ushtri që nuk ka besuar në Akiden e Muhamedit dhe shokëve të 
tij dhe as në menhexhin e Muhamedit dhe shokëve të tij dhe as nuk kanë të njëjtin 
qëllim për të cilin luftuan ata. Ju fituat ndaj këtij llumi. Dhe për shkak të humbjes së 

                                         
3 Merjem, 59 
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tyre dhe shuarje së tyre, u ngrit shteti juaj dhe bëtë zullum në tokë si dhe përhapët 
shkatërrim përmes këtij shteti. 
 

                                   

                                  

                                    

                                        

                           

 
“Ne i kemi njoftuar Bijtë e Israelit në Librin (që u qe shpallur atyre) se ju me të 
vërtetë do të bëni dy herë shkatërrime (kundërshtime të dispozitave të Teuratit) në 
tokë (në tokën e Shamit dhe në Kuds) dhe do të tregoni mendjemadhësi të tepërt 
(padrejtësi, armiqësi). Kështu që kur erdh premtimi për të parën nga dy 
(shkatërrimet), ne dërguam kundër jush robë Tanë të dhënë për luftë e përpjekje të 
ashpër, duke hyrë thellë në çdo skutë të shtëpive tuaja. Dhe qe një premtim 
plotësisht i përmbushur. Pastaj Ne u dhamë juve edhe një herë një kthesë në fitore 
përmbi ta dhe Ne ju ndihmuam (duke ju dhuruar) me pasuri e me fëmijë dhe duke 
ju bërë ju më të shumtë në fuqi njerëzore. (Dhe Ne u thamë): “Nëse bëni mirë, ju do 
të bëni mirë për veten tuaj dhe nëse bëni poshtërsi, bëni kundër vetes suaj. E kur të 
vijë koha e fundit (herën e dytë Ne i dërgojmë) që t’jua nxijnë fytyrat dhe të hyjnë në 
xhami (të Jeruzalemit) sikur se hynë më parë dhe që të shkatërrojnë rrënjësisht atë që 
arrijnë.”4 
 
Kjo është historia juaj. Kështu Allahu u trajton juve. Dhe ajo që u ndodhi nga ana e 
Mexhusëve, ju – in sha Allah – keni për ta pësuar akoma më keq nga ana e ushtrisë së 

Muhamedit – lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të –, ushtrisë së Islamit, siç ua ka 
premtuar Allahu këtë për shkak të arrogancës dhe përbuzjes që keni ndaj Tij. 
 

                                         
4 El-Isra, 4-7 
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“Nëse ju ktheheni (duke bërë shkatërrime dhe padrejtësi në tokë), Ne do t’u kthehemi 
(ndëshkimeve ndaj jush). Dhe Xhehenemin e kemi bërë burg për pabesimtarët.”5 
 
Dhe ja ku u kthyet dhe goditja e rëndë nga Allahu ka për t’u kthyer sërish, Ai nuk e 
thyen premtimin. Goditja do të jetë nga ana e ushtrisë së Muhamedit, e jo nga zogjtë 
tuaj dhe as nga zogjtë e Perëndimit të Krishterë dhe materialist. Mos e mashtroni veten 
dhe mos u tregoni arrogantë. Pasha Allahun, ju nuk keni fituar ndaj Islamit, dhe as 
ndaj ushtrisë së Muhamedit, dhe Faruk-ut (Umer ibën Khatabit) dhe Khalid-it (ibën 
Uelidit), dhe vëllezërve të tij nga ushtria e Allahut dhe ushtria e Islamit. 
 
Drejtuar Muslimanëve në përgjithësi – udhëheqës dhe të udhëhequr, grupe dhe parti, 
dijetarë dhe edukatorë – deri kur do të qëndroni në këtë jetë të mjerë?! Deri kur do të 
jetoni në këtë llum?! Deri kur?! Deri kur?! Deri kur?! Ku janë të mençurit tuaj?! Ku janë 
dijetarët tuaj?! Ku janë edukatorët tuaj?! Ku janë komandantët tuaj ushtarak?! 
 
Janë themeluar me mijëra shkolla dhe universitete, ku janë frytet e tyre?! Pasha 
Allahun, sikur të ishin themeluar dhjetë nga këto shkolla dhe universitete në 
Menhexhin Pejgamberit, duke u nisur nga Akideja, morali, ligjvënia dhe pushteti, do të 
ishte ndriçuar bota me dritën e Imanit dhe Teuhidit, do të ishin zhdukur errësirat e 
injorancës dhe bidateve. Kur armiqtë u kanë nënshtruar, edhe në qoftë se themelohen 
disa universitete mbi këtë Menhexh të vërtetë, infiltrohet në to ai që nuk e do këtë 
Menhexh dhe kështu lë gjurmë në drejtimin e tyre. E ndërron pikëpamjen e shumë 
atyre që i atribuohen këtyre universiteteve. Allahut i ankohemi! 
 
A nuk u bën përshtypje juve ky realitet i hidhur?! A nuk duhet rishikuar metodologjia e 
shkollave dhe universiteteve tuaja dhe programet tuaja mësimore? A nuk ka ardhur 
koha që të meditohet thellë për ndryshimin e këtij aktualiteti, i cili është kthyer 
kokëposhtë, dhe për të ngritur metodologjitë e sakta Islame që burojnë nga Libri i 

Allahut dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të –, si 
dhe Menhexhi i Selefëve të devotshëm? Pasha Allahun, nuk do përmirësohet fundi i 
këtij Umeti, vetëm se me atë që u përmirësua fillimi i tij. 
 

                                         
5 El-Isra, 8 
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Ndërroni këto metodologji të cilat në përgjithësi nuk ju sjellin vetëm se llum. 
Vendoseni në vend të tyre Menhexhin edukues (Menhexhin Selefij) pa të cilin nuk ka 
përmirësim, as shpëtim dhe as sukses për ju në dynja dhe ahiret, vetëm se përmes tij, 
nëse ia doni  vetes tuaj dhe popullit tuaj shpëtimin, përmirësimin dhe fitoren mbi 
armiqtë, në krye të të cilëve janë ata që Allahu i ka kapluar me poshtërim dhe mjerim. 
 
Drejtuar udhëheqësve të muslimanëve – në veçanti –, ju keni përgjegjësi tejet të madhe 
mbi supe: 
 
E para: të kapeni pas Librit të Allahut dhe Sunnetit të të Dërguarit të Tij dhe rrugës që 
ndoqën Prijësat e Drejtë, në Akiden tuaj, në adhurimin tuaj, në politikën tuaj, në 
motivimin e shtetasve tuaj dhe edukimin e tyre me të gjitha këto. Ju e keni detyrë – 
padyshim – nga Allahu, Zoti tuaj, që t’i braktisni ligjet e ndryshme që nuk i ka zbritur 
Allahu. Politika e popullit tuaj në të gjitha çështjet e jetës, fesë dhe dynjasë duhet të 
jetë sipas Librit të Allahut dhe Sunnetit të të Dërguarit të Tij dhe Prijësat e Drejtë. 
 
Ju (si udhëheqës) jeni robër të Allahut dhe jetoni në tokë. Ju hani, pini dhe visheni nga 
furnizimi i Tij. Andaj, nga të drejtat e Tij ndaj jush është që ju ta adhuroni Atë, ta 
falënderoni Atë, të krenoheni me Fenë e Tij dhe me Sheriatin e Tij, të kapeni pas 
Sheriatit dhe t’ia obligoni atë popullit tuaj. Njerëzit janë në fenë e mbretërve të tyre. 
Me të vërtetë Allahu largon përmes pushtetarit atë që nuk e largon përmes Kuranit – 
siç ka thënë Prijësi i Drejtë, Uthmani. 
 
E dyta: të jeni ushtri Islame, të edukuara sipas Kuranit dhe Sunnetit dhe me parimet e 
ushtrisë Islame, për t’i realizuar qëllimet dhe synimet e ushtrisë Muhamedane. E keni 

detyrë që ta edukoni këtë ushtri me Akiden dhe Menhexhin e Muhamedit –  lëvdata 

dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të –, të Farukut (Umer Ibnul-Khatabit) dhe Khalidit (Ibën 
Uelidit). 
 
Ta edukoni sipas synimeve që Allahun ia caktoi Muhamedit dhe shokëve të tij, që të 
jenë ushtri e Allahut me hak, atëherë, ata nuk do të mposhten. 
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“Pa dyshim se ushtria jonë do të jetë fitimtare.”6

 
Jo (të edukohen) me aspiratat e dynjasë dhe me parulla të Xhahilijetit, siç është racizmi, 

patriotizmi, krahinizmi apo me parulla më të këqija se këto. U mjafton juve – in shaa 

Allah – dhe u mjafton popujve tuaj ajo që ka zbritur mbi ata dhe mbi ju, siç është 
përçmimi që po u bëjnë popujt më të ultë dhe më të poshtër,  sfidimi i tyre kundrejt 
juve, arroganca e tyre, mendjemadhësia e tyre dhe padrejtësia e tyre ndaj jush. Pasha 
Allahun, nuk largohen këto të këqija dhe kjo arrogancë vetëm se me kapjen pas Islamit 
dhe edukimin e popullit tuaj dhe ushtrive tuaja sipas bazave të Islamit dhe parimeve të 
tij, si dhe duke i rrëzuar të gjitha parullat, ideologjitë dhe besimet të cilat e kanë çuar 
Umetin deri në këtë realitet të hidhur. 
 
Drejtuar popullit Palestinez në veçanti: ky popull duhet ta dijë se Palestina nuk është 
çliruar vetëm se me Islam, nga ana e Farukut (Umerit) të Islamit dhe ushtrisë së tij 
trime e Islame. Palestina nuk do të pastrohet nga njolla e Jehudëve vetëm se me 
Islamin e vërtetë, e cila u çlirua nga ana e Farukut. Ju keni rezistuar tej mase. Unë nuk 
di ndonjë popull që të ketë duruar ashtu siç keni duruar ju, por shumë prej jush nuk e 
kanë Akiden e Farukut dhe as Menhexhin e tij. Nëse xhihadi juaj do të ngrihej mbi 
këtë Akide dhe Menhexh, do të kishin marr fund problemet tuaja dhe do të kishit 
korrur fitore dhe ngadhënjim. 
 
Kështu që, ju e keni për detyrë ta bazoni Akiden tuaj, Menhexhin tuaj dhe Xhihadin 
tuaj mbi Librin e Allahut dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij, si dhe të kapeni që të 
gjithë për litarin e Allahut e të mos përçaheni. Bëjini këto me mund dhe sinqeritet në 
xhamitë tuaja, shkollat tuaja dhe universitetet tuaja. Jini besnik me Allahun në të gjitha 

këto – in shaa Allah – për realizimin e fitores së madhe kundër vëllezërve të majmunëve 
dhe derrave. 
 
Vërtetë banorët Muslimanë të Shamit kanë një premtim besnik nga goja e Besnikut 

dhe të Besueshmit – lëvdata dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të – për fitore kundër 
Jehudëve dhe të Krishterëve. Përvishni mëngët dhe jepni mund që t’ju realizohet 
premtimi i tij. Pa e bërë këtë, nuk do të arrini vetëm se dështim dhe shkatërrim. Jo! 
Pasha Allahun, nuk do t’ju bëj dobi ndërhyrja e Amerikës, e as ndërhyrja e Kombeve të 
Bashkuara (OKB), as nacionalizmi, as patriotizmi i urryer. Shpejtoni, shpejtoni për t’i 

                                         
6 Es-Saffat, 173 
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bërë shkaqet e fitores reale e madhështore. Juve u kanë ndaluar përpjekjet e shumta të 
pafrytshme dhe që nuk ju kanë sjell asnjëfarë dobie. Dhe mos u bëni – siç thuhet: 
 

Si deveja në shkretëtirë që ngordh nga etja  

Ndërkohë që mbart ujë mbi shpinën e saj. 
 
O Allah! Jepi këtij Umeti udhëzim që të krenohen me të të dashurit e Tu dhe të 
poshtërohen armiqtë e Tu. O Allah! Ngrije lart Fjalën Tënde, jepi lavdi Fesë Tënde si 
dhe bëji krenar Muslimanët me këtë Fe. Drejtoi ata tek Ti dhe tek feja Jote. Vërtetë, Ti 
je Dëgjuesi i lutjeve. 
 

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145339 

Përktheu: Jeton Shasivari 
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