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transLiterimi

Shkronjat me shenja pikësimi poshtë, janë shkronja që nuk 
eksistojnë në alfabetin e gjuhës shqipe, por pikëzimi në këtë rast 
është bërë që të theksohen më shumë. Shkronja shqipe v nuk eks-
iston në gjuhën arabe, por ajo që në gjuhën angleze është w, e cila 
korrespondon përafërsisht me shkronjën v në shqip. Ky transli-
terim, pothuajse i tëri (me përjashtim të shkronjës Xh, Ḍh, G, Ḳ, 
V) është transliterimi standart nga gjuha arabe, në atë angleze që 
quhet arabic consonats. 

B - ب
T - ت
Th - ث
Xh - ج
Ḥ - ح
Kh - خ
D - د
Dh - ذ
R - ر

Z - ز
S - س
Sh - ش
Ṣ - ص
Ḍ - ض
Ṭ - ط
Ḍh - ظ
c - ع
G - غ

F - ف
Ḳ - ق
K - ك
L - ل
M - م
N - ن
V(w) - و
H - ه
J - ي

Zanoret dhe shenjat përkatëse
Rrethi simbolizon çdo shkronjë të alfabetit arab.
E - َ
I - ِ

U - ُ
En - ً

In - ٍ
Un- ٌ

Dyfishimin i shkronjës - ّ
ٴ - ‘
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hyrje

Falenderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe 
bekimet e Tij qofshin mbi zotërinë e profetëve Muhamedin (a.s.), 
familjen e tij të pastër, shokëve të tij besnikë dhe ndjekësit e rrugës 
së tij deri në Ditën e Gjykimit.

I nderuar lexues! Qëllimi i botimit të këtij libri është fitimi 
i kënaqësisë së Zotit dhe kontribut modest në përhapjen e dritës 
islame, detyrë kjo për çdo besimtar dhe besimtare. 

Shumica e ligjëratave në këtë libër janë mbajtur në Greenway 
Masjid të shtetit Arizona, USA. Ligjëratat janë mbajtur në gjuhën 
shqipe dhe angleze, para një audience jo vetëm shqiptare, por nga 
besimtarë prej visesh të ndryshme të botës, duke përfshirë dhe 
amerikanët vendas, të cilët kanë pranuar Islamin.

Shumë nga temat dhe tekstet që përmbajnë ligjëratat janë thel-
bësore, me shije klasike islame, të përgatitura për një komunitet të 
ri, duke marrë në konsideratë vendin, kohën dhe nivelin social. Ka 
shumë tema që janë thelbësore në ndërtimin e besimit të individit 
dhe karakterit të tij, pa mënjanuar dhe ato të ndërtimit dhe forcimit 
të komunitetit. Përmes këtij libri, nuk pretendoj t’i kem përfshirë 
të gjitha çështjet thelbësore islame, por shpresoj në të ardhmen me 
ndihmën e Zotit, vazhdimin e temave në një libër tjetër. 

Në këtë libër, parimet e larta islame që rrjedhin nga vargjet 
kuranore dhe thëniet profetike, përmbajnë sqarimin jo vetëm nga 
dijetarët racionalë, por dhe nga ata mistikë. Në fakt, sqarimet e kë-
tyre të fundit janë përdorur më shumë se ç’përdoren nga hoxhallarët 
në përgjithësi në ligjëratat e tyre. Dijetarët mistikë, fatkeqësisht 
nuk përmenden sa duhet në librat e sotëm në trajtimin e çështjeve 
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thelbësore islame. Bota me gjithë teknologjinë dhe zvillimin e 
saj largohet dita-ditës nga spiritualiteti dhe çështjet shpirtërore 
trajtohen si çështje materiale. Jam i sigurt se aplikimi i punës së 
dijetarëve mistikë në çështje të ndryshme, bën që individi t’u vërë 
rëndësi çështjeve shpirtërore sipër atyre formale. Këtë ndryshim 
e kam parë në veten time dhe në shumë pjesëtarë të komunitetit 
në të cilin shërbej. 

Pjesë e këtij libri janë dhe ligjërata martesore, ajo e Bajrameve 
si dhe fjalimi dhe lutja me rastin e festave kombëtare, shumë të 
rëndësishme për një thirrës islam. 

Me plot bindje shprehem se është mrekulli e të Madhit Zot që 
këto ligjërata të mbahen në Greenway Masjid të Arizonës, duke 
pasur parasysh pengesat që hasëm në hapjen e kësaj xhamie. Vetë 
disa anëtarë të këshillit të bashkisë ishin pesimistë në hapjen e 
saj, por në ditën kur e hodhën në votim për dhënien e lejes, Zoti 
bëri që të gjithë anëtarët të votonin pro në mënyrë unanime. El-
ḥamdu lil-lāh!

Shpresoj që ky libër t’i shërbejë qëllimit. Lexim të këndshëm 
dhe mos na harroni në lutjet tuaja!

Didmar Faja 
Glendale, Arizona USA 

10 Muharrem, 1433 H
5 dhjetor. 2011 
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Bota e Besimit (el-īmān)

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. E lavdërojmë 
atë, mbështetemi tek Ai dhe kërkojmë falje nga Ai. 

I mbështetemi Zotit të na ndihmojë nga të këqijat e epsheve 
dhe punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush ta dërgojë 
në rrugë të keqe dhe atë që ai e lë në rrugë të keqe, nuk ka kush 
ta udhëzojë. 

Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, Një i Vetëm, 
i Pashoq dhe dëshmoj se Muhamedi (a.s.), është shërbëtori i Tij 
dhe i dërguari i Tij. 

Këshilloj veten time dhe ju, të keni frikë Allahun. Me të vërtetë 
Zoti është me ata të cilët i frikësohen Atij dhe me ata që përmi-
rësohen.”

Të dashur besimtarë! Besimi në Zotin e gjithësisë është burimi 
i çdo mirësie. Allahu (xh.sh.), e ka krijuar njeriun që ta ndihmojë 
atë, si në këtë botë të përkohshme, po ashtu edhe në botën tjetër, të 
përjetshmen. Ai e ka bërë besimin, ushqimin shpirtëror të njeriut 
dhe i ka garantuar qetësinë shpirtërore në këtë botë dhe në tjetrën 
atij që mvishet me besim dhe e shoqëron atë me vepra të mira. 

Kurani përmban shumë vargje ku Allahu (xh.sh.), na drejto-
het me thirjen: “O ju që keni besuar...” dhe që Allahu të thërrasë 
“besimtar”, është një vlerësim shumë i madh. 

Përsa i përket përkufizimit të fjalës Iman, le të lexojmë fjalët 
e Imām Aḥmed Ibn Muḥammed el-Ṭaḥāvijj (vdiq në vitin Hixhrij 
321, 935) në librin El-Akidet-el-Tahaavijjeh: 
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اإليمان هو اإلقرار باللسان والتصديق بالجنان
“Imani është pranim me fjalë dhe vërtetim me zemër.” Dhe 

me sipër thuhet:

وال يخرج العبد من اإليمان إال بجهود ما أدخله فيه1
“Shërbëtori i Allahut nuk del nga Imani, përveçse kur mohon 

atë që e ka bërë atë besimtar.”2

Do të thotë që Imani, është një ndjenjë që qëndron në zemrën 
e njeriut. Fjalët dhe veprat e njeriut duhet të jenë vërtetuese të 
kësaj ndjenje.

Besimtari mund të bëjë gabime të rëndomta, për të cilat mund 
të dënohet, por ato nuk e nxjerrin atë nga besimi, përveçse nëse 
ai përmes gabimit me vetëdije, mohon Allahun dhe kundërshton 
mësimet e Tij. Për shembull, nëse themi që njeriu ka humbur disa 
namaze, të cilat janë të detyruara, por ai nuk e mohon se namazi 
është detyrim, atëherë nëse Allahu do, ai mund të ndërshkohet për 
atë gabim. Në momentin kur njeriu e mohon namazin, atëherë ai del 
nga besimi, për vetë faktin se mohimi i tij përgënjeshtron urdhrin 
e Zotit që gjindet në Kuran. Vazhdon thënia e Imām Ṭaḥāvijj:

واإليمان واحد وأهله في أصله سواء. و التفاضل بينهم بالتقوى ومخلفة 

الهوى ومالزمة األولى
“Imani është një dhe besimtarët në esencë janë të njëjtë. Ndry-

shimi i tyre është në devotshmëri, në braktisjen e eshpit dhe në 
vazhdimësinë konstante të prioriteteve fetare.”3

Lidhja shpirtërore

1. Çdo përkthim nga gjuha arabe ose angleze (përveç verseteve Kuranore) në gjuhën 
shqipe është bërë nga autori.
2. Ebu Xhafer el-Tahavi: El-Akideh el-Tahavijjeh, Dar Ibn Hazim, Bejrut, 1995, fq. 21.
3. Ibid. fq.22.
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Duke u bazuar në shprehje Profetike, besimi ndahet në më 
shumë se shtatëdhjetë degëzime. Më e larta është shprehja dhe 
bindja “La ilahe il-lall-llah dhe ajo e fundit është, largimi i një 
pengese nga rruga.4 Besimi gjithashtu përmban këto gjashtë kushte 
themelore:

1. Besimi në Zot.
2. Besimi në engjëjt.
3. Besimi në librat e shpallura të të dërguarve.
4. Besim në të dërguarit e Tij.
5. Besimi në Ditën e Gjykimit.
6. Besimi në Kada dhe në Kader të Zotit (caktimin).

Në librin Fīhi mā Fīhitë Mevlānā Xhelāl el-Dīn Rūmī (v. 
672/1273) shkruhet: “Dikush e pyeti Rumiun: ‘Ç’është sipër na-
mazit?’ U përgjigj: ‘Shpirti i namazit’5, që do të thotë se besimi 
është ai që na bën besimtar dhe se ai shfaqet përmes namazit. 

Rūmī krahason shpirtin e njeriut para se të vendoset në tru-
pin e tij, me ujin e kthjellët ku mund të shikosh çdo gjë në të dhe 
në momentin kur njeriu gjendet në këtë botë, ai ujë trazohet nga 
dheu. Të dërguarit, evlijatë6 dhe dijetarët e Allahut janë ata që i 
kujtojnë njeriut origjinën e shpirtit të tij, kthjelltësinë. Ka dhe 
nga ata shpirtra, uji i të cilëve është përzier aq shumë me dhe, 
saqë nuk arrijnë të kujtojnë kthjelltësinë e tyre. Në këtë botë ata 
janë shumë të hutuar, por kur shfaqet momenti i së vërtetës7, ata 
e kuptojnë atë. 

Rūmī gjithashtu jep dy shembuj: atë të gruas, e cila kërkon 
diçka të çmueshme që i ka humbur dhe në momentin që ajo e gjen 
atë, nuk ka më nevojë të shikojë përsëri, se gjendet para saj. Kjo 

4. Shiko Sunan Al-Tirmidhi, libri 38, Hadithi 2614. [Ҫdo hadith që transmetohet në 
këtë libër nga Tirmidhij, (përveҫ atyre që kanë referencë) bazohet në librin e autorit 
Ebu Isa el-Tirmidhi, El-Xhamiu el-Sahih, Sherikeh Mektebeh ve metbeah Mustafa 
elbabi el-Halebij ve evladuhu, Bot.2, 1978.]
5. Xhelal al-Din Rumi: Kitab Fihi ma Fihi, përkthyer nga persishtja në arabisht nga 
Isa Ali el-Akub, Dar el-Fikr el-Muasir, Bejrut, 2001, fq. 67.
6. Njerëzit e afruar me Zotin.
7. Vdekja. 
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tregon se besimi i duhet njeriut në këtë botë, por përsa i përket 
momentit kur ai do gjendet në botën tjetër, realiteti qëndron para 
tij dhe ai vetë është pjesë e asaj bote të pafundme. 

Rūmī shkruan: “Shembulli tjetër është i disa besimtarëve, 
të cilët gjenden në vende të errëta natën dhe kërkojnë drejtimin 
e Qabes. Të gjithë falen në drejtime të ndryshme, duke u bazuar 
në supozimet e tyre më të mira, përveç njërit, i cili megjithëse 
është në errësirë, është i sigurt se është i drejtuar nga Qabja. Në 
mëngjes të gjithë e kuptojnë se nga është drejtimi për nga Qabja 
dhe kthehen drejt saj për faljen e namazeve të tyre. Ai, i cili falej 
në drejtim të Qabes duke qenë në errësirë, a ka nevojë të drejtohet 
me ardhjen e dritës?”8

I dashur vëlla dhe motër besimtare! Besimi i patundur dhe i 
shoqëruar me punë të mira është diell në errësirë për myslimanin 
dhe argument që shpirti i tij ka jetuar gjithmonë me Realitetin, pra-
ndaj dhe Imam Aliu (r.a.), ka thënë: “Edhe nëse trupi im ka mbaruar 
dhe para meje fillon Ringjallja, besimi im nuk do rritej.”9

Lidhja e besimit me veprat e mira
Besimi duhet të shoqërohet me veprat e mira dhe ato janë 

stolia e tij. Nuk janë të drejtuar ata që thonë se besojnë, por pa 
vepra. Ka dhe nga ata që janë të bindur plotësisht se Allahu do 
t’i shpërblejë vetëm për besim dhe për ndonjë vepër të mirë kur 
kujtohen ndonjëherë dhe do t’i falë për të gjitha tjerat. Bindje 
kjo, krejt e gabuar. Në lidhje me këtë, le t’i hedhim një shikim 
Kuranit. Në shumë sure, Allahu (xh.sh.), u premton besimtarëve 
mirësitë e Tij absolute, duke filluar me këto fjalë: “Me të vërtetë 
se ata që besuan dhe vepruan punë të mira...” Ai, gjithashtu në 
suren Bejjineh thotë: 

ئَِك ُهْم َخْيُر اْلبَِريَِّة ﴿٧﴾ ـٰ َ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالَِحاِت ُأول

 

8. Rumi: Kitab Fihi ma Fihi, fq. 63.
9. Ibid.
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َجَزاُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا 
لَِك لَِمْن َخِشَي َربَُّه ﴿٨﴾ ۖ رَِّضَي اللَُّ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُهۚ  َذٰ

“Me të vërtetë, ata që besuan dhe punuan vepra të mira, 
janë më të mirët e krijesave. Shpërblimi për ata është te Zoti i 
tyre, kopshtet e Adnit, nëpër të cilët burojnë lumenj e aty janë 
të përhershëm, përgjithmonë,. Allahu është i kënaqur me ta dhe 
ata janë të kënaqur me Të. Kjo pra është, për atë që e ka frikë 
Zotin e vet.”10

Pra, kuptohet se krijesat më të mira dhe trashëguesit e dhun-
tive të pafundme, janë ata që besuan dhe vepruan punë të mira. E 
kundërta qëndron me jobesimtarët.

Kurani Famëlartë përmban dhe një sure, e cila quhet Besim-
tarët (el-Mu’minūn). Vargjet e para të kësaj sure-je flasin pikërisht 
për lidhjen e besimtarit me vazhdueshmërinë e punëve të mira. 
“Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët: ata të cilët janë të 
përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit, ata të cilët i 
shmangen së kotës (fjalë a punë), dhe ata të cilët rregullisht e 
japin zeqatin, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e tyre (sa i përket 
jetës intime)...”11

Prijësi i shquar mysliman, cUmerIbn cAbd el-cAzīz (v. 
h.101/720), i shkruan cAdij Ibn cAdij: “Besimi përfshin obligimet 
(farāid), rregullat, limitet e lejesave dhe ndalesave (ḥudūd) dhe 
traditën profetike (sunnet). Ai që u përmbahet të gjitha këtyre, e 
ka përsosur besimin e tij, ndërsa ai që nuk u përmbahet, nuk e ka 
përsosur atë.”

Sinqeriteti në devotshmëri pasqyron besimin e fortë. Kjo është 
e rëndësishme në lidhje me besimin. Ajo devotshmëri, e cila shfa-
qet në mënyrë sipërfaqësore, nuk mbërrin te Krijuesi i Gjithësisë. 

10. K. (98:7-8), (Ҫdo ajet (varg) kuranor, që përmendet në këtë libër, është marrë nga 
Kurani i Madhërishëm, përkthyer nga gjuha arabe në shqip nga Hasan Nahi, Instituti 
Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, bot. 8, Tiranë, 2008.)
11. K. (23:1-6)
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Nuk është devotshmëri të tregosh para njerëzve sa rekate12 falesh, 
sa shumë agjëron dhe as sa të gjatë e ke mjekrën. Devotshmëri 
është, kur njeriu beson me gjithë qenien e tij dhe kryen obligimet, 
i shtyrë nga besimi dhe jo nga interesi apo mendjemadhësia. Thotë 
Allahu Fuqiplotë në Kuran: 

لَّْيَس اْلبِرَّ أَن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب

 

ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاللِ َواْليَْوِم اْلِخِر َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن ـٰ َ َول

 

َوآتَى اْلَماَل َعلَٰى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْربَٰى َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل 
َوالسَّائِلِيَن َوفِي الِرّقَاِب َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآتَى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم 

ئَِك الَِّذيَن  ـٰ َ إَِذا َعاَهُدواۖ  َوالصَّابِِريَن فِي اْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحيَن اْلبَْأِس ُأول
ئَِك ُهُم اْلُمتَُّقوَن ﴿١٧٧﴾ ـٰ َ َصَدُقواۖ  َوُأول

“Nuk është tërë e mira (e kufizuar) të ktheni fytyrat tuaja 
kah lindja ose perëndimi, por mirësi e vërtetë është ajo e atij që 
i beson Allahut, ditës së gjykimit, engjëjve, librit, lajmëtarëve 
dhe pasurinë që e do, ua jep të afërmve, bonjakëve, të vërfërve, 
udhëtarëve, lypësve dhe për lirimin e robërve dhe ai që e fal 
namazin, e jep zeqatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe 
të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të 
tillët janë ata të sinqertit dhe të tillët janë ata të devotshmit.”13

Frutet e besimit
Në pika të shkurtra do flasim për frutet e besimit dhe do të 

ndalemi te ato kryesoret: dashuria, bindja dhe sinqeriteti.
Ai i cili arrin ta njohë mirë Allahun me Emrat e Tij të Lartësuar 

dhe Cilësitë e Tij të Shenjta, arrin ta dojë Atë. Ai që arrin ta dojë 
Atë, i bindet Atij. Thuhet në vargjet poetike: 

12. Cikël përbërës i ritualit të faljes në Islam.
13. K. (2:177)
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 تعصي اإلله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع
لو كان حبك صادقاً ألطعتـــه إن المحب لمن يحب مطيــع

“Nuk i bindesh Zotit, por ti shfaq dashurinë e Tij!!?? Betohem 
në jetën time se kjo shprehje është e mangët. Nëse dashuria jote 
do të ishte e sinqertë, do t’i bindeshe Atij. I dashuri i bindet atij 
që do.”

Sinqeriteti gjithashtu është kusht për pranimin e veprave e 
ai njeri që mvishet me petkun e imanit ka edhe sinqeritetin. Te 
Allahu mbërrijnë vetëm ato punë që bëhen me sinqeritet. Thuhet 
se një grua që fali tokën e saj për ndërtimin e një universiteti islam 
në veri të Afrikës, agjëroi që nga dita që filluan ndërtimet, deri 
kur mbaruan, duke iu lutur Allahut për pranimin e kësaj lëmoshe. 
Ka shumë nga ata, që në syrin e njerëzve hiqen si besimtarë, por 
në fakt nuk kanë lidhje me besimin. Sa keq për ata që kapen pas 
imtësive dhe harrojnë përparësoret. Sa keq për ata që kur janë 
me besimtarët, hiqen si të tillë dhe kur bashkohen me jobesim-
tarë sillen po ashtu si ata. Dhe sa keq për ata që kanë dije, por u 
mungon sinqeriteti. Në kohën e Profetit (a.s.), disa arabë nomadë 
shkretëtire (beduinët), shpreheshin se ishin besimtarë, por u zbrit 
vargu Kuranor: “Thuaju (atyre o Muhamed a.s.), se nuk keni 
besuar, por thoni që jemi dorëzuar e ende nuk po u hyn besimi 
në zemrat tuaja. E nëse e respektoni Allahun dhe të dërguarin 
e Tij, Ai nuk ju pakëson asgjë nga veprat tuaja, se Allahu është 
shumë Mëkatfalës, shumë Mëshirues.”14

Devotshmëria (taḳvā)
Pa dyshim se devotshmëria në fe është rezultat i besimit. 

Nëse shikojmë vargjet kuranore, do gjejmë se disa praktika islame 
obligohen nga Zoti, në mënyrë që njeriu të arrijë devotshmërinë. 
Për shembull, në sūret el-Bekareh, Zoti obligon për njeriun agjë-
rimin e Ramazanit dhe në fund të vargut thotë “...që ju të arrini 
devotshmërinë.”15

14. K. (49:17-18)
15. K. (2:183)
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Adhurimi 
Adhurimi ndaj Krijuesit, është pjesë e bindjes ndaj Tij. Isla-

mi, ndryshe nga shumë besime të tjera përfshin në devotshmëri 
jo vetëm ritualet fetare, si namazin, agjërimin etj., por dhe jetën 
sociale të njeriut. Në çdo moment që njeriu i përmbahet Islamit, 
ka adhuruar Krijuesin dhe merr shpërblimin që i takon. Për këtë 
dhe Islami është i lidhur me njeriun aq fort, sa që thuhet se Islami 
është jeta. 

Shfaqja e mirësisë dhe përmbajtja ndaj ndalesave
Imani bën që njeriu të jetë burim mirësie për çdo gjë që e 

rrethon. Besimtari pëlqen për hir të Allahut dhe urren për hir të Tij. 
U afrohet të mirave dhe i përcjell te të tjerët, gjithashtu largohet 
nga të ndaluarat dhe mundohet që edhe njerëzit e tjerë t’u qëndroj-
në larg atyre. Në një thënie profetike që transmetohet nga Enes 
(r.a.), i Dërguari i Allahut (a.s.), ka thënë: “ Kushdo që zotëron tre 
atribute, do të përjetojë ëmbëlsinë e Imanit: Të dojë Allahun dhe 
Pejgamberin e Tij më shumë se çdo gjë tjetër, të dojë dikë vetëm 
për hir të Allahut dhe të urrejë të kthehet në mosbesim, ashtu siç 
do urrente të hidhej në zjarr.”16

Balanca në fe
Balanca në fe vjen nga besimi dhe besimtari gjithmonë i ba-

lancon punët e tij. Ai nuk është ekstremist dhe e di se ekstremi të 
dërgon në humbje. Ai nuk bëhet aq i lëshuar sa të braktisë normat 
e Islamit, as nuk i kryen këto norma, i sforcuar duke dëmtuar 
shëndetin e tij dhe duke mos përmbushur në fillim të drejtat ndaj 
vetes së tij dhe pastaj ndaj të tjerëve. Në një ḥadīth që transmeto-
het nga Ebū Hurejreh, Profeti (a.s.), ka thënë: “Feja është e lehtë. 
Kushdo që e bën fenë të vështirë për veten e tij, do të mbizotërohet, 
prandaj drejtojeni veten në atë që është e drejtë dhe ndiqni rrugën 
e mesme...”17

16. Bukhari: Kitab el-Iman, Vol.1 Hadith 15. [Çdo hadith që transmetohet në këtë 
libër nga Bukhari, (përveҫ atyre që kanë referencë), bazohet në librin e autorit Mu-
hammed Ibn Ismail el-Bukhari: Sahih el-Bukhari bi sherh el-Kirmani, Dar ihja 
el-Turath el-Arabij, Bejrut, bot. 2, 1981.]
17. Bukhari: Kitab el-Iman, Vol. 1, Hadith 38.



19

Vazhdueshmëria e punëve të mira
Imani bën që besimtari të jetë i vazhdueshëm në adhurim dhe 

në kryerjen e punëve të mira. Transmetohet nga Aishja (r.a.), se: 
“Njëherë erdhi Hz. Muhamedi (a.s.) dhe një grua nga fisi Benī Esed 
gjendej tek unë. Ai pyeti: ‘Kush është kjo?’ I thashë se ishte filan 
grua dhe i tregova se nuk flinte natën, por falej. Ai tha: ‘Ç’është 
kjo punë? Ti duhet të bësh aq sa ke mundësi, se Allahu nuk lodhet 
(duke të shpërblyer) derisa ti të lodhesh (duke u lutur).”18 Do të 
thotë që më mirë pak, por vazhdimisht, ashtu dhe shpërblimet e 
Zotit do të jenë të vazhdueshme. Ta kemi të qartë se kur themi pak, 
nuk ka kuptim reduktimin e obligimeve parësore. Në një thënie 
tjetër, zotëria i njerëzimit thotë: “Veprat më të mira tek Allahu janë 
ato të vazhdueshmet, edhe pse pak”.19 

Në fund më mbetet t’i lutem Fuqiplotit të na e mbrojë besi-
min dhe të na bëjë nga ata që jetojnë si besimtarë dhe vdesin si 
të tillë.

Amin!

18. Bukhari: El-Tehexhxhud, Vol. 6, Hadith 1088
19. Muslim: Kitab Salat el-Musafirin ve kasruha, Vol. 1, Hadith 218. [Ҫ’do hadith 
që transmetohet në këtë libër nga Muslimi, (përveҫ atyre që kanë referencë), bazo-
het në librin e autorit Muslim ibn el-Haxh-xhaxh: Sahih Muslim, Dar el-Tajjibeh, 
Rijad, 2006.]
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CoPëza nga universaLiteti 
i besimtarit

Ligjërata e së Premtes, 
mbajtur në Greenway Masjid

Të nderuar besimtarë! Në jetën tonë të përditshme gjithmonë 
mundohemi t’i vlerësojmë veprat kryesore dhe nuk ka dyshim se 
një gjë e tillë është e domosdoshme dhe e rëndësishme për mba-
rëvajtjen e jetës dhe familjes sonë. Ka nga ata individë në shoqëri 
që u kushtojnë rëndësi vetëm këtyre veprave në jetë dhe të tjerat 
për ta nuk kanë rëndësi. Një gjë e tillë nuk tregon universalitet te 
njeriu. Disa vepra, që në pamje të parë na duken të rëndomta, te 
Allahu mund të kenë një peshë shumë të madhe. Le ta marrim për 
shembull karakterin e Profetit Muhamed (a.s.). Ai ishte njeri që i 
kushtonte rëndësi dhe veprave dytësore dhe kishte konsideratë, jo 
vetëm për individët që konsideroheshin të rëndësishëm në rrethin 
shoqëror, por edhe për ata që u përkisnin shtresave të tjera. Ai 
kishte dhembshuri dhe tregonte vëmendje edhe për kafshët dhe 
bimët. Me një fjalë, ishte vërtetues i ajetit kuranor: 

“Dhe ne nuk të kemi dërguar ty (Muhamed), përveçse më-
shirë për të gjitha botët.”20

Në një ḥadīth, Profeti (a.s.), tregon se një njeri u shpërblye me 
Parajsë, thjesht se i kishte dhënë për të pirë ujë një qeni të etur në 
shkretëtirë.21 A nuk tregon ky fakt se dhe veprat që në syrin tonë 
duken të vogla, te Allahu kanë një domethënie të madhe?

Profeti (a.s.), kishte kohë dhe vullnet për të gjithë duke, pasur 

20. K. (21:107).
21. Bukhari: Kitab el-Musakah, Vol. 10, Hadith 2208.
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parasysh se ankesa e një të varfri ose e një të përbuzuri vlente aq 
ose dhe më shumë se ankesa e të pasurit ose e autoritarit. Shoku i 
tij, cAmr Ibn el-cĀs (v. H.62/682), duke folur për veçoritë e Pro-
fetit (a.s.), tha: “I dërguari i Allahut, përmes (shenjave të) fytyrës 
dhe të folurit, pranonte dhe më të keqin e kombit.22Ai, përmes 
fytyrës dhe të folurit të tij, më jepte mua një vëmendje, saqë fi-
llova të ndihesha se isha më i miri i kombit...”23 Me plot kuptim 
është dhe fjala, të cilën i dërguari i Allahut e tha kur iu kërkua të 
mallkonte idhujtarët: “Unë nuk jam dërguar mallkues, por jam 
dërguar mëshirë.”24

Të nderuar vëllezër dhe motra! Pa dyshim se veprat e mira, 
qofshin ato të mëdha ose të vogla, duke përfshirë edhe moralin e 
pastër, janë pjesë plotësuese e besimit të myslimanit. Pejgamberi 
(a.s.), thotë:

أْكَمُل الُمْؤِمنيَن إيمانًا أْحَسُنُهْم ُخُلًقا،
“Nga besimtarët, ai që e ka besimin më të plotësuar, është ai 

që zotëron moralin më të mirë.”25

Tregohet se në një dhomë të spitalit u shtruan dy pacientë. 
Njëri nga ata duhej të qëndronte në këmbë çdo ditë një orë, për 
të larguar lëngjet që gjendeshin në mushkëritë e tij dhe tjetri du-
hej të qëndronte në regjim shtrati. Pasi kaluan pak kohë, të dy u 
njohën me hallet e njëri-tjetrit. Me kalimin e kohës, ata njohën 
njeri- tjetrin më shumë. Dhoma ku qëndronin kishte vetëm një 
dritare dhe pacienti që duhej të qëndronte në këmbë një orë në 
ditë, i tregonte bukuritë që shikonte nga dritarja. Ndër ato që ai 
përmendte, ishin fëmijët që luanin të gëzuar, liqeni i bukur me 
njerëz që lundronin me varka të vogla, dielli që lëshonte rrezet e 

22. Ta dëgjonte dhe të bisedonte në atë mënyrë që personi ta ndjente se dikush i 
shfaqte vëmendje të veçantë edhe atij.
23. Muhanned Bin Isa el-Tirmidhij: Shemail el-Nebij, Dar el-Garb el-Islami, Bejrut, 
Bot.1, 2000, fq. 192.
24. Muslim: Kitab el-Bir ve el-Sileti ve el-Adab, Vol. 2, Hadith 2599. 
25. Ebu Davud el-Sixhistani:Sunen Ebi Davud, Dar el-Risaleh el-Alemijjeh, Damask, 
2009, vol. 7, Hadith 4682. 
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tij mbi çdo gjë etj. Fjalët e tij pasqyruese të natyrës dhe ambientit 
e bënin pacientin tjetër të ndihej më mirë dhe e inkurajonin atë. 
Një ditë në mëngjes, infermierja solli ujë dhe ç’të shihte! Pacienti 
që qëndronte pranë dritares kishte ndërruar jetë. Shoku i tij dësh-
përohet dhe pas disa ditësh, kërkon nga infermierja të vendosej 
pranë dritares. Me mundime të shumta drejton trupin e tij dhe sjell 
kokën nga dritarja për të parë ato bukuri që shoku i tij i tregonte 
çdo ditë. Në atë moment, ai mbeti i habitur nga pamja që kishte 
para syve. Pas dritares dallohej vetëm një mur i spitalit dhe asgjë 
tjetër. Menjëherë thërret infermieren dhe e pyet atë: “Ku e mori 
frymëzimin e tij magjepsës ai, kur pas kësaj dritareje ka vetëm 
mur?” Infermierja iu përgjigj: “Në fakt, ai nuk arriti ta shikonte 
as murin pas dritares, se ishte i verbër, por të gjithë atë e bëri që 
të inkurajonte ty.”

Këto pjesë të përmendura në këtë ligjëratë janë vetë disa copë-
za të karakterit të besimtarit, i cili përmes besimit është i dobishëm 
për vetveten, familjen dhe shoqërinë. 

Zoti na zbukuroftë karakteret tona përmes Islamit.
Amin!
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si të fitosh PëLqimin e zotit?
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur me 1 gusht 2010 në Greenway Masjid

E dashur motër, i dashur vëlla! Me të vërtetë dërgimi i Hz. 
Muhamedit (a.s.),vulës së profetëve, është mirësia më e madhe 
që Zoti (xh.sh.), i ka dhuruar kësaj bote. 

Dashuria e çdo myslimani për Muhamedin (a.s.), është obligim 
(farz). Pa dashur atë zotëri, nuk ka Parajsë, pa dashur atë nuk ka 
mirësi dhe sukses. Kjo është një ndër thmelet bazë të Islamit, gjë 
e cila duhet të kultivohet që në moshat e njoma. 

Dashuria për Profetin (a.s.), fitohet duke mësuar për të. Nuk 
mund ta duash Hz. Muhamedin (a.s.), pa njohur personalitetin dhe 
jetën e tij dhe kjo njohje arrihet përmes disa metodave, ku ndër të 
tjera është leximi i librave që përfshijnë historinë (sīreh) e tij dhe 
gjithashtu nga ligjëratat, të cilat i përkushtohen jetës së tij të bekuar. 
Një nga perlat e veçanta është dhe libri Shemāil Muḥammediyyeh, 
nga Muḥammed Ibn cĪsāel-Tirmidhij. Ky është një ndër librat më 
të bukur, ku përshkruhet aspekti fizik dhe karakteri fisnik i Profetit 
(a.s.). Në këtë libër përshkrimet e njerëzve që kanë qëndruar me 
të janë të shumtë. 

Përsa i përket dashurisë që besimtari duhet të ketë për Mu-
hamedin (a.s.), e shoh të mjaftueshëm një Ḥadīth që gjendet në 
transmetimet e Imām Bukhārit, ku tregohet nga cAbdullāh Ibn 
Hishām: “Ishim me Profetin (a.s.) dhe ai mori dorën e cUmer Ibn 
el-Khaṭṭ āb. cUmeri i tha Profetit (a.s.): ‘O i dërguari i Allahut! 
Ti je më i shtrenjtë te unë se çdo gjë tjetër, përveç vetes sime.’ 
Profeti (a.s.), i tha atij: “Jo, për Atë që ka në dorë shpirtin tim, 
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nuk do të kesh bindje të plotë, derisa të jem unë më i dashur te ti 
se vetja jote.” cUmeri (r.a.) tha: Tani, për Zotin ti je më i dashur 
se vetja ime. Profeti (a.s.) tha: Tani po cUmer.”26 Kjo tregon se jo 
vetëm prijësi i besimtarëve cUmeri, por çdo mysliman, nuk mund 
ta arrijnë shkallën e bindjes së plotë në Islam, derisa ta dojë Hz. 
Muhamedin (a.s.), më shumë se çdo person tjetër, duke përfshirë 
dhe veten e tij. 

Shokët e Profetit e shikonin atë jo vetëm me syrin fizik, por 
dhe me atë shpirtëror dhe dëgjoni se si e përshkruanin atë. Në librin 
e lartëpërmendur, Shemāil el-Tirmīdhi, Aliu (r.a.), tregon se përveç 
cilësive dhe atributeve të veçanta që i janë dhuruar Resulullahit 
(a.s.), ishte dhe kjo meritë: Kushdo që qëndronte pranë tij dhe e 
njihte karakterin e tij, goditej me dashuri nga cilësitë e tij. Secili 
që përshkruan veçoritë e tij fisnike, thotë: “Nuk kam parë asnjë si 
ai, as para tij dhe as pas tij.”27

Xhābir (r.a.), kur tregoi për Pejgamberin, tha: “E pashë Profe-
tin (a.s.), një natë kur hëna ishte e plotë dhe atë natë ishte i veshur 
me rroba të kuqe. Herë shikoja hënën e plotë dhe herë të Dërguarin 
e Allahut. Në fund, u binda se i dërguari i Allahut ishte më simpatik, 
më i bukur dhe më rrezatues se vetë hëna e plotë.”28 Kur bëhet 
fjalë për hënën e plotë, të kuptohet se është një mrekulli e qartë e 
Allahut (xh.sh.) dhe e veçantë, sidomos në shkretëtirë. 

Të dashurit e Pejgamberit (a.s.)! Këtë Ligjëratë do ta mbyll 
me përgjigjen e pyetjes. A dëshiron të fitosh dashurinë e Krijuesit? 
I Madhi Zot (xh.sh.), në Kuranin famëlartë thotë: 

ُقْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّ فَاتَّبُِعونِي ُيْحبِْبُكُم الُل َويَْغِفْر لَُكْم ُذُنوبَُكْم 

 

َوالُل َغُفورٌ رَِّحيٌم
Thuaj: “Nëse e doni Allahun, atëherë ejani pas meje që 

26. Bukhari: Kitab el-Iman ve el-Nudhur, Vol. 23, Hadithi 6235. 
27. Tirmidhi: Shemail el-Nebij, fq. 25. 
28. Ibid. fq. 39-40. 
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Allahu t’ju dojë, t’ju falë mëkatet tuaja, se Allahu është që fal 
shumë, mëshiron shumë.29

 اللهم ارزقنا حبك و حب من يحبك و حب أي عمل يقربنا الي
حبك و حب نبيك الكريم محمد عليه الصالة و السالم

O Zot, na e mundëso dashurinë ndaj Teje, dhe dashurinë ndaj 
atij që të do Ty dhe dashurinë e çdo vepre që na afron me dashurinë 
Tënde dhe dashurinë për të Dërguarin Tënd fisnik, Hz. Muhamedin 
(a.s.). Amin!

29. K. (3:31)
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shenjat e dashurisë 
ndaj Profetit muhamed (a.s.)

Ligjërata e së Premtes, 
mbajtur me 11 dhe 18 shkurt 2011

Të nderuar besimtarë! Dijetari i njohur islam, me origjinë nga 
Maroku, KāḍīcAjjāḍ bin Mūsā (v. H. 543/1149) , ka shkruar një 
libër të veçantë mbi jetën e Profetit Muhamed (a.s.). Ai e ka titulluar 
atë Shërimi me lajme nga i Përzgjedhuri (El-Shifā bi tacrīf ḥukūk 
el-Muṣṭafā). Një titull ky interesant, që tregon se atij që mëson 
për jetën e zotërisë së njerëzimit, Muhamedit (a.s.), zemra i gjen 
shërim. Ai në këtë libër ka shkruar shumë rreth dashurisë ndaj 
Profetit (a.s.) dhe në këtë ligjëratë do të sjellim disa shembuj dhe 
do të bazohemi në disa pika nga ky libër, të cilin ua rekomandoj 
vëllezërve dhe motrave ta lexojnë. 

Dashuria për Hz. Muhamedin (a.s), që të jetë e sinqertë dhe e 
vërtetë, duhet të pasqyrohet përmes këtyre pikave të mëposhtme:

Ndekja e traditës (sunetit) së tij
Ka shumë nga ata që pretendojnë se duan Muhamedin (a.s.), 

por nuk praktikojnë traditën e tij. Si mund ta duash atë pa ndjekur 
udhëzimet e tij? Ka dhe nga ata që ndjekin sekondaret dhe lëjnë 
menjanë primaret e traditës së tij ose marrin vetëm atë çfarë u 
intereson atyre. Për shembull: Ka nga ata që i kushtojnë vëmendje 
masës së pantallonave dhe e kanë hedhur pas krahëve vëllazërimin 
midis besimtarëve. Islami nuk mund të praktikohet kështu, merr 
ç’të duash dhe lër ç’të duash. Kurani urdhëron besimtarët në më-
nyrë të qartë dhe të prerë:
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ْلِم َكافًَّة يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا فِي الِسّ
“O ju që besuat, hyni në Islam tërësisht...”30

Ndjekja e traditës së atij zotërie rezulton në dashurinë e Alla-
hut ndaj teje, si dhe në falje të gabimeve tuaja. Le t’i referohemi 
përsëri Kuranit:

ُقْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللَ فَاتَّبُِعونِي ُيْحبِْبُكُم الُل َويَْغِفْر لَُكْم ُذُنوبَُكْم 

 

َوالُل َغُفورٌ رَِّحيٌم
Thuaj: “Nëse e doni Allahun, atëherë ejani pas meje, që 

Allahu t’ ju dojë e t’ju falë mëkatet, se Allahu është që fal shumë, 
mëshiron shumë.”31

Të urresh vetëm për hir të Allahut
Kjo do të thotë: ta urresh një vepër e cila u bie ndesh mësimeve 

profetike. Me Profetin ndodhte që ai të mos mërzitej ose nevrikosej 
për gjëra që nuk kanë peshë te Zoti, por kur bëhej fjalë për shkelje 
të rregullave të fesë, ai menjëherë reagonte dhe ky reagim mund 
të shihej qartë tek ai nga ndryshimi i fytyrës së tij. Hz. Enes Ibn 
Malik (r.a.), tregon se njëherë Profeti (a.s.), i kishte thënë: “Biri 
im! Nëse mund të qëndrosh mëngjes dhe darkë pa pasur urrejtje 
ndaj askujt, atëherë qëndro i tillë.” Pastaj kishte shtuar: “Biri im! 
Kjo është pjesë e traditës sime. Kushdo që gjallëron traditën time, 
më do mua. Dhe kush më do, do jetë me mua në Xhenet.”32

Përmendja dhe lutja ndaj Profetit Muhamed (a.s.)
Ҫdo person që do ose pëlqen diçka, medoemos do e përmendë 

atë shpesh. A i keni parë ata që janë të dashuruar me këtë botë, me 
sa pasion flasin rreth luksit të saj. Një pjesë e tyre mendojnë se kjo 
botë është fillimi dhe fundi i tyre dhe në të mbaron çdo gjë. Kur 

30. K. (2:208)
31. K. (3:31)
32. Tirmidhi: Kitab el-Ilm, Hadith 2678. 
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dashuria për këtë botë kalimtare arrin deri në këtë shkallë, atëherë 
ku duhet të ngrihet dashuria e besimtarit ndaj Pejgamberit (a.s.), 
i cili i drejtoi zemrat drejt të Plotfuqishmit dhe të Pavdekshmit. 
Kështu, ai që do Pejgamberin (a.s.), përmend jo vetëm emrin e tij, 
por zbaton urdhrat e tij dhe i përcjell ato te të tjerët. 

Dërgimi i lutjeve (ṣalavāt) gjithashtu është pjesë e përme-
ndjes së tij. Lutja në gjuhën arabe është: “Allāhumme ṣal-li calā 
Muḥammedin ve calā āli Muḥammed” dhe për këtë Hz. Muhamedi 
(a.s.), është shprehur në një transmetim:“Ai që dërgon ṣalavāt 
mbi mua një herë, Allahu i dërgon atij dhjetë herë ṣalavāt”33 Të 
dërgojë Zoti ṣalavāt do të thotë të t’i falë gabimet. 

Të duash ata që donte ai
Vend të posaçëm në zemrën e besimtarit duhet të ketë familja 

e Pejgamberit (a.s.) dhe shokët e tij besnikë. Ata jetuan me Profetin 
(a.s.) dhe na transmetuan Islamin e pastër. Përsa i përket rëndë-
sisë së familjes së tij (Ehl el-Bejt), transmetohet se Profeti (a.s.), 
iu drejtua njerëzve në një nga ligjëratat e tij, duke thënë: “...Po 
lë midis jush dy gjëra të rëndësishme: i pari është libri i Allahut 
(Kurani) në të cilin gjendet udhëzimi i drejtë dhe drita, prandaj 
përmbahuni librit të Zotit dhe lidhuni pas tij.” (Transmetuesi tre-
gon se na nxiti në këtë pikë dhe më pas përmendi të dytën) dhe 
familjen time...34. Ndërsa për rëndësinë e sahabëve, shokëve të 
tij besnikë, ai u shpreh kështu në një hadith që transmetohet nga 
Umeri (r.a.): “...Ju këshilloj t’u (përmbaheni) shokëve të mi, pastaj 
atyre që vijnë më pas dhe atyre që vijnë më pas.”35

Asnjë që beson Allahun Fuqiplotë dhe të dërguarin e Tij, nuk 
guxon të ofendojë pjesëtarët e pastër të familjes së tij, po ashtu 
dhe shokët e tij besnikë.

Shoku i Profetit, Hz. Bilali (r.a.), ishte shtrirë në shtratin e 
vdekjes dhe gruaja e tij dëshpërohej duke përjetuar atë situatë të 

33. Tirmidhi: Ebvab el-Salat, Hadithi 485. 
34. Muslim: Fedail el-Sahabeh, Hadithi 2408. 
35. Tirmidhi: Kitab el-Fiten, Hadithi 2165.
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vështirë, ndërsa vetë Hz. Bilali (r.a.), shprehej: “Sa gëzim! Do të 
takoj ata që i dua, Muhamedin (a.s.) dhe grupin e tij.36

Disa, për vet faktin se jetojnë në shekullin e njëzetenjëtë, i 
cili është shekulli i zhvillimit dhe i teknologjisë, nënvleftësojnë 
shembujt nga jeta e thjeshtë e shokëve të Profetit. Po, është e vërtetë 
se ata kanë jetuar para 1400 vitesh dhe nuk kanë pasur zhvillimin 
që kemi ne sot, por ata kanë jetuar me më të mirin e njerëzimit dhe 
kudo që kanë mbërritur anembanë botës, kanë pushtuar zemrat e 
njerëzve, me moralin dhe devotshmërinë e tyre, kurse ne sot nuk 
jemi në gjendje t’u përmbahemi epsheve tona. Për këtë dhe Hz. 
Muhamedi (a.s.), ka vlerësuar gjeneratën më të mirë të myslima-
nëve, pasuesit që jetuan në kohën e tij, pastaj gjeneratën më pas 
dhe atë më pas.

Dashuria ndaj Kuranit
Në ditët e sotme, një numër i konsiderueshëm myslimanësh 

fatkeqësisht janë larg mësimeve të Kuranit. Kjo ndodh për arsye 
se ata nuk e lexojnë atë, por dhe nëse e lexojnë, nuk pasqyrojnë 
vargjet e tij. 

Dje po lexonim Suren Muhamed me studentët e Greenway 
Academy dhe gjatë leximit të Sures, u ndala si zakonisht të ko-
mentoja disa ajete. Më bëri shumë përshtypje domethënia e ajetit 
që e kisha lexuar disa herë më përpara, por ndoshta jo me një 
vëmendje të veҫantë:

أَفاََل يَتََدبَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعلَٰى ُقُلوٍب أَْقَفاُلَها
“Vallë, a nuk e meditojnë Kuranin? Apo i kanë zemrat e 

kyçura?!”37

Në të njëjtën kohë, mendoja realitetin e hidhur të shumë 
myslimanëve në lidhje me Kuranin. Kur Allahu u drejtohet jo-

36. Ijjad Ibn Musa el-Jahsubi: Muhammad the Messenger of Allah, përkthyer nga 
gjuha arabe në anglisht nga Aisha Abdarrahman Bewley, Medina Press, Cape Town, 
2008, fq. 226. 
37. K. (47:24).
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besimtarëve me këto fjalë, si do bëhet në Ditën e Gjykimit me 
ata që kanë qenë myslimanë, por kanë lënë mënjanë leximin dhe 
veprimin sipas tij. Më erdhi në mendje dhe pyetja që iu bë gruas 
së Profetit, Aishes (r.a.): “Si ishte morali i tij (i Muhamedit a.s.)?” 
Ajo zonjë e nderuar iu përgjigj me pak fjalë: “...Morali i tij ishte 
Kurani, të cilin e lexoni...”38

Gjithashtu, thuhet në lidhje me Kuranin: “Universi është Ku-
ran i heshtur, Kurani është libër që flet, ndërsa Muhamed (a.s.), 
ishte Kuran që ecën.”

Mistiku Islam dhe komentuesi i Kuranit, Sehl Ibn cAbdallāh 
el-Tustari ka thënë: “Shenja që tregon dashuri ndaj Zotit, ësh-
të dashuria për Kuranin. Shenja që tregon dashuri ndaj Kuranit 
është dashuria ndaj Profetit (a.s.). Shenja që tregon dashuri për 
Profetin (a.s.), është dashuria e traditës (sunet) së tij. Shenja që 
tregon dashuri ndaj traditës (sunet) të tij është dashuria për botën 
tjetër...”39

Të jesh i gjindshëm dhe i mëshirshëm 
ndaj besimtarëve
Kjo do të thotë: T’i këshillosh ata, të përpiqesh për atë që është 

më e mira për ta dhe të largosh për ta çdo gjë të dëmshme, ashtu 
siç ishte Muhamedi (a.s.), i butë, i mëshirshëm dhe i gjindshëm 
për besimtarët.

Të dashur besimtarë! Ju bëj thirrje që secili nga ju të luajë 
rolin që i takon në komunitet. Të pasurit, doktorët, inxhinierët dhe 
avokatët po shtohen dita ditës dhe roli i tyre në komunitet është: 
të jenë afër kërkesave dhe interesave të besimtarëve. Si mund 
të quhet besimtar i devotshëm ai që ka mundësi të përmbushë 
shumë nevoja të komunitetit, por zgjedh që vetëm të frekuentojë 
xhaminë ditën e Xhuma dhe me një “Esselamu Alejkum” mendon 

38. Bukhari: Book of Muslim’s moral and manners, përkthyer nga gjuha arabe në 
gjuhën angleze nga Yusuf Talal de Lorenzo. Libri përmban tekstet në të dy gjuhët. 
Përkthimi në shqip është bërë duke u bazuar në tekstin në gjuhën arabe, USA Al-
Saadawi Publications, Alexandria, 1999, fq.139.
39. Kadi Ijjad: Muhammad, the messenger of Allah, fq. 228.
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se e kreu obligimin. Ashtu siç besimi, që për t’u vërtetuar duhet të 
shoqërohet me vepra të mira, ashtu dhe prezenca e besimtarit në 
komunitet duhet të shoqërohet me angazhimin e tij. Por dhe kur 
besimtari angazhohet me përmbushjen e nevojave në komunitet 
duhet ta ruajë qetësinë, të jetë i durueshëm dhe me sinqeritetin ruaj 
qetësinë, të jetë i durueshëm dhe me sinqeritetin e tij të arrijë pël-
qimin e Allahut (xh.sh.). Ata të cilët ndihmohen, e kanë për detyrë 
të jenë falënderues dhe t’i luten Allahut për mbarësi ndaj atyre që 
angazhohen. Është kundër Islamit të përhapësh thashetheme ose 
thjesht të mos i falënderosh ata që punojnë me zemër për avancimin 
e komunitetit dhe pjesëtarëve të tij. Ja se si u shpreh Hz. Muhamedi 
(a.s.), në një hadith që raportohet nga Nu’mān (r.a):

َمْن لَْم يَْشُكْر اْلَقلِيَل ، لَْم يَْشُكْر اْلَكثِيَر ، َوَمْن لَْم يَْشُكْر النَّاَس ،

 

لَْم يَْشُكْر اللَ َعزَّ َوَجلَّ ، َوالتََّحدُُّث بِنِْعَمِة اللِ ُشْكرٌ ، َوتَْرُكَها ُكْفرٌ ، 
َواْلَجَماَعُة َرْحَمةٌ ، َواْلُفْرقَُة َعَذاٌب

“Ai që nuk falënderon për pak, nuk falënderon as për shumë 
dhe ai që nuk falënderon njerëzit, nuk falënderon Allahun. Të 
flasësh për të mirat e Zotit, është falënderim, ndërsa lënia e saj 
është mosbesim. Komuniteti është (përmban) mëshirë dhe ndarja, 
dënim.”40

Të nderuar vëllezër dhe motra! Sikur secili individ në ko-
munitet ta luante rolin që i takon, ai komunitet do të ishte më i 
përparuari. Sikur Umeti i Muhamedit (a.s.), të lidhet pas Kuranit 
dhe traditës profetike, kombet e tjera do t’u vinin pas. Sa me vend 
është thënia e Umerit: 

إِنَّا ُكنَّا أََذلَّ قَْوٍم فَأََعزَّنَا الُل بِاإْلِْساَلِم فََمْهَما نَْطُلُب اْلِعزََّة بَِغْيِر

 

َما أََعزَّنَا الُل بِِه أََذلَّنَا الُل
40. Ahmed Ibn Hanbel: Musned el-Imam Ahmed ibn Hanbel, Dar Ihya’ el-Turath 
el-Arabij, Bejrut, 1993, Hadithi 18921.
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“Ne jemi një popull që Allahu na ka ngritur me Islamin dhe, 
nëse kërkojmë të lartësohemi me diçka tjetër, atëherë Allahu do 
të na bëjë të nënshtruar.41

O Zot, na shto dashurinë ndaj njeriut më të mirë të njerëzimit, 
Pofetit Muhamed (a.s.), familjes së tij dhe shokëve të tij. Gjith-
ashtu, na shto dashurinë për njëri-tjetrin, në mënyrë që të ecim 
përpara si një umet i bashkuar!

Amin.

41. Muhammed Ibn Abdullah el-Hakim el-Nisaburi: El-Mustedrek ala el-Sahihejn, 
Dar el Ma’rifeh, Bejrut, 1998, v. 1, fq. 237. 
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mirënjohja (SHUKr) ndaj Zotit -1-
Bazuar në librin e Imam Gazali, 

Minhāxh el-cĀbidīn
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur me 28 mars 2008 në Greenway Masjid

Të nderuar besimtarë! Nga aktet e adhurimit është lavdërimi 
dhe falënderimi i Zotit të Plotfuqishëm. Ai urdhëron në Kuranin 
e Shenjtë:

فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِي َواَل تَْكُفُروِن
“Prandaj, më kujtoni Mua (me namaz e lutje), që Unë t’ju 

kujtoj (me shpërblime) dhe falënderomëni Mua (duke M’u bi-
ndur) e mos i mohoni dhuntitë e Mia (me mosbindje)!”42

Përcaktimi i Shukr (falënderimit ose Mirënjohjes)
Për sa i përket kuptimit të fjalës shukr, dijetarët myslimanë 

kanë dhënë disa përkufizime: cAbdullah Ibn cAbbās (v. H.67/687) 
ka thënë se mirënjohje ndaj Zotit (shukr) do të thotë t’i bindesh Atij 
nga brendësia dhe me të gjitha gjymtyrët e trupit. Të tjerët kanë 
thënë se mirënjohja është ta lartësosh dhe ta lavdërosh Allahun 
aq shumë, saqë njeriu të ndihet i sigurt nga të qenët i pabesë ose 
mosmirënjohës ndaj Atij.43

Asnjë njeri nuk mund ta lavdërojë Allahun (xh.sh.), më mirë 

42. K. (2:152)
43. Ebu Hamid Gazali: Minhaxh el-Abidin, Muesseseh el-Risaleh, Botimi 1, Bejrut, 
1989, Fq.319.
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se sa Ai lavdëron veten e Tij në Kuran, prandaj secili nga ne duhet 
ta lavdërojë dhe ta falënderojë Atë në mënyrën se si Ai na mëson 
përmes Kuranit dhe thënieve të Hz. Muhamedit (a.s.). Kjo nuk do 
të thotë se ne nuk mund ta falenderojmë Atë në gjuhë të ndryshme 
ose thjesht me fjalët tona, por metoda më e mirë është ashtu siç 
na mëson Ai.

Të nderuar vëllezër dhe motra! A e dini se Zoti nuk ka nevojë 
për vlerësimin dhe mirënjohjen tonë? Ai është krijuesi i çdo gjëje 
dhe vetë nuk ka fillim as mbarim, ndryshe nga krijesat e Tij. Jemi 
ne ata që kemi nevojë t’i përmirësojmë vetet tona, duke lidhur 
zemrat tona me përmendjen e Tij, si dhe duke përfituar nga shprehja 
e mirënjohjes ndaj Tij. 

Shfaqja e mirënjohjes me zemër ndaj Zotit, bëhet shkak për 
largimin e ndëshkimeve. Thuhet në Kuran:

مَّا يَْفَعُل الُل بَِعَذابُِكْم إِن َشَكْرُتْم َوآَمنُتْمۚ  َوَكاَن الُل َشاِكًرا َعلِيًما
“Përse t’ju ndëshkojë Allahu, nëse ju e falënderoni dhe e 

besoni?! Allahu është Mirënjohës dhe i Gjithëdijshëm..”44

Mirësitë që vijnë nga mirënjohja
Për të marrë, ruajtur dhe shtuar mirësitë nga Zoti (xh.sh.), nje-

riu duhet të shfaqë mirënjohje ndaj Tij. Profeti Muhamed (a.s.) ka 
thënë në një Hadith: “Mirësitë mund të humbasin ashtu si një kafshë 
e egër që largohet me shpejtësi, prandaj lidhini ato me zinxhirin e 
mirënjohjes.” Imam Gazzali sqaron se ka dy lloje mirësish:

1. Mirësitë e kësaj bote
Këto mirësi janë të ndara në dy kategori: a) Mirësitë fitim-

prurëse, të cilat shërbejnë për nevojat dhe interesat tuaja. Ato për-
fshihen në gjërat e domosdoshme si dhe në rehatinë dhe luksin e 
jetës. b) Mirësitë parandaluese janë ato që si rezultat i tyre, bëjnë 
që gjërat e dëmshme dhe sëmundjet e ndryshme të hiqen nga ti. 

44. K. (4:147)
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Këto përfshijnë çrregullimet e brendshme, forcat e jashtme, si dhe 
dëmtimet nga humbjet, kundërshtarët dhe armiqtë.

2. Bekimet e Islamit
Këto bekime janë dy lloje: a) Mirësitë e ndihmës Hyjnore 

janë mirësitë e Imanit, Islamit dhe të shkollës tradicionale Ehli 
Sunneh ve el-Xhemācah, së bashku me mirësitë e adhurimit dhe 
përkushtimit. b) Mirësitë e mbrojtjes nga mosbesimi, politeizmi, 
besimet e kota, aktet e gabuara, veset e këqija dhe mëkatet.45

I nderuar vëlla dhe motër! Askush nuk i di detajet e plota 
të këtyre bekimeve, përveç Zotit. Më lejoni t’ju pyes dhe kam 
dëshirë të mendoni mirë. Ne marrim jo një, por shumë mirësi 
të panumërta në të qindtën e sekondit. A mund t’i numërojmë 
ato? Shikimi, dëgjimi, lëvizja, frymëmarrja, qarkullimi i gjakut, 
nxehtësia e diellit, rrotullimi i tokës...etj. Të gjitha këto mund 
të ndodhin në të njëjtën kohë. Tani mendoni se e falenderojmë 
mjaftueshëm Allahun, Krijuesin tonë, për të gjitha këto mirësi që 
janë të dukshme dhe të padukshme, d.m.th. ato që i dimë dhe ato 
që nuk i dimë në të njëjtën kohë? Besoj se është shumë me vend 
të përmendet vargu Kuranor:

َوآتَاُكم ِمّن ُكِلّ َما َسأَْلُتُموُهۚ  َوإِن تَُعدُّوا نِْعَمَت اللِ اَل ُتْحُصوَها 

 

إِنَّ اإْلِنَساَن لََظُلومٌ َكفَّارٌ
“...edhe në qoftë se përpiqeni t’i bëni llogari të mirat e Alla-

hut, nuk do mund t’i numëroni ato. Vërtet, njeriu është i padrejtë 
dhe shumë përbuzës.46

Vendet dhe kohët e mirënjohjes
Mirënjohja duhet t’i tregohet Allahut gjatë gjithë kohës. Ka 

opinione të ndryshme përsa i përket asaj se a duhet të tregojë mirë-
njohje njeriu gjatë kohërave të vështira dhe fatkeqësive? Disa kanë 

45. Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq.318. 
46. K. (14:34)
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thënë se vetëm durimi duhet të praktikohet gjatë atyre rasteve, disa 
dijetarë të tjerët kanë thënë se njeriu duhet të shprehë mirënjohje 
edhe gjatë kohës së vështirësisë dhe fatkeqësisë. Ata thonë se çdo 
situatë e vështirë fsheh disa të mira dhe shpërblimi i asaj në botën 
tjetër nuk mund të krahasohet me vuajtjen në këtë botë. Kjo është 
arsyeja pse të shprehurit mirënjohje ndaj Zotit dhe në këto raste 
është e duhur.47 Ibn Omeri (r.a.), tha: “Sa herë që kam vuajtur nga 
disa shqetësime, kam gjetur katër mirësi nga Allahu i Lartësuar. 1. 
Ankthi nuk ka ndikuar në besimin tim. 2. Një fatkeqësi e madhe 
nuk më ka rënë. 3. Nuk kam arritur të mbeten i pakënaqur me dë-
shirën e Allahut. 4. Shpresoja të merrja shpërblim nga fatkeqësia.48 
Gazaliu gjithashtu përmend një thënie të Profetit Muhamed (a.s.): 
“I tërë lavdërimi i takon Allahut që kënaq dhe çkënaq.”49

Shfaqja e mirënjohjes
Mirënjohja më e mirë është ajo që tregohet nëpërmjet vep-

rimeve. Shembulli më i mirë i mirënjohjes ndaj Zotit është ai i 
Profetit Muhamed (a.s.), i cili zgjohej natën dhe falej derisa këmbët 
e tij enjteshin. Kur u pyet pse e bënte këtë, meqë Allahu ia kishte 
falur mëkatet e kaluara dhe të ardhshme, ai tha:” A nuk duhet të 
jem një adhurues mirënjohës?”50

Nga lutjet e njohura me të cilën i drejtohej Krijuesit të tij 
ishte dhe:

اللَُّهمَّ أَِعنِّْي َعلَى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك
“Allāhumme ecinnī calā ‘dhikrike ve shukrike ve ḥusni 

cibādetike “
“O Allah, më ndihmo të të përmend Ty, të falënderoj Ty, dhe 

të adhururoj Ty në mënyrën më të mirë.”51

47. Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq.321-2.
48. Ibid:fq.321.
49. Ibid: fq.322.
50. Bukhari: Kitab el-Tefsir, v. 18, Hadithi 4518. 
51. Kjo është një lutje, të cilën Profeti Muhamed (a.s.), ia mësoi shokut të tij Muadh 



37

mirënjohja (SHUKr) ndaj Zotit -2-
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur më 6 gusht 2012 në Greenway Masjid

Të nderuar besimtarë! Mirënjohja ndaj Zotit është një nga ba-
zat e karakterit të besimtarit. Përmes mirënjohjes, njeriut, jo vetëm 
që i shtohen mirësitë, por dhe fiton pëlqimin e Krijuesit, qëllim 
ky i jetës së besimtarit. Interesant është fakti se si Zoti (xh.sh.), e 
simbolizon besimtarin në Kuran me fjalën falënderues (shākiren) 
dhe jobesimtarin me fjalën mohues (kefūren). Thuhet në Kuran:

إِنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيَل إِمَّا َشاِكًرا َوإِمَّا َكُفوًرا
“Natyrisht që Ne i treguam atij rrugën e drejtë, që ai të jetë 

ose mirënjohës, ose mosmirënjohës.”52

Në lidhje me falënderimin, disa dijetarë janë shprehur: “Fa-
lënderim do të thotë t’i atribuosh mirësitë pronarit të duhur, duke 
zotëruar cilësi përulëse.”53

Mundet që njeriu jo medoemos të bëhet mohues i Krijuesit, 
por mospërfillës i mirësive të Tij. Kjo e bën atë indiferent ndaj 
Krijuesit dhe simbolizon shkëputjen e njeriut nga Zoti (xh.sh.), por 
jo anasjelltas. Allahu, megjithatë vazhdon duke furnizuar atë.

Nësūreh El-Neml, i dërguari i Zotit, Sulejmani (a.s.), pasi merr 
përgjigjen nga xhindi për sjelljen e fronit të princeshës Bilkis54 para 

Ibn Xhebel. Shiko el-Hakim: El-Mustedrek ala el-Sahihejni, Hadithi 848.
52. K. (76:3).
53. Abd el-Kerim ibn Hawazin Kushejri: El-risaleh fi ilm el-Tasawwuf, Dar el-
Sha’b, Kajro, 1989, fq.312.
54. Mbretëresha e Jemenit, e cila u kthye në besimtare dhe u martua me Hz. S -
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tij brenda një kohe aq të shkurtër sa hap e mbyll sytë, përmend:

َن اْلِكتَاِب أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَن يَْرتَدَّ إِلَْيَك َطْرُفَكۚ   قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم ِمّ

َذا ِمن فَْضِل َربِّي لِيَْبُلَونِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكُفُرۖ   ـٰ فَلَمَّا َرآُه ُمْستَِقرًّا ِعنَدُه قَاَل َه

َوَمن َشَكَر فَإِنََّما يَْشُكُر لِنَْفِسِهۖ  َوَمن َكَفَر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريٌم
“Po ai që ishte i pajisur me dijen e Librit, tha: ‘Unë do të ta 

sjell ty sa çel e mbyll sytë’. Kur (Sulejmani) e pa të vendosur para 
tij, tha: ‘Kjo është nga dhuntitë e Zotit tim, për të më provuar 
a jam mirënjohës apo mohues. Kush falënderon, e bën për të 
mirën e vet e, kush mohon, (ta dijë se) Zoti im është i Vetëmja-
ftueshëm dhe Dhurues.”55

Nga përgjigjja profetike e Sulejmānit (a.s.), njerëzit duhet të 
kuptojnë se çdo e mirë që kemi në jetë, është thjesht një test nga 
Allahu (xh.sh.). Shëndeti, pasuria, familja, puna, të gjitha këto janë 
mirësi, përmes të cilave njeriu testohet, por fatkeqësisht shumica 
e njerëzve të cilët zotërojnë këto mirësi janë mosmirënjohës. Në 
Kuran gjithashtu shkruhet:

اللَُّ الَِّذي َجَعَل لَُكُم اللَّْيَل لِتَْسُكُنوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًراۚ 

 

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْشُكُروَن ـٰ َ إِنَّ اللََّ لَُذو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َول
“Allahu e ka bërë natën që ju të pushoni, ndërsa ditën e ka 

bërë të ndritshme për të parë. Vërtet, Allahu është Dhurues i madh 
ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirënjohës.”56

Në jetën e përditshme, shumë nga ne kemi njerëz që na rre-
thojnë me një kujdesje të veçantë. Mes nesh dhe tyre ekziston një 
dashuri, miqësi, respekt, i cili shpeshherë shfaqet përmes dhuratave 
të ndryshme. Në shumicën e rasteve këto dhurata nuk simbolizoj-

lejmanin (a.s.).
55. K. (27:40).
56. K. (40:61).
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në ndihmë materiale, se asnjë nuk ka mundësi të na i përmbushë 
nevojat tona, por megjithatë, ne e vlerësojmë shumë një veprim 
të tillë. Tani, le të mendojë njeriu rreth Krijuesit, i cili meriton 
të falënderohet pa pushim. Ai e krijon njeriun duke i dhënë atij 
atë që ai ka nevojë dhe e bën atë ta kuptojë rëndësinë e saj. Në të 
njëjtën kohë, Zoti (xh.sh.) e pajis njeriun dhe me gjëra thelbësore, 
për të cilat njeriu është plotësisht i painformuar. A nuk meriton Ai 
të falënderohet më tepër se çdokush tjetër? 

Në çdo vend të botës, ka nga ata që kanë një kapital të shë-
ndoshë dhe e kanë harruar Zotin dhe dyert që të çojnë tek Ai. 
Ata mendojnë se duke pasur më shumë, i mbyllin “boshllëqet” e 
jetës së tyre. Shumë nga ata harrojnë ose janë të pavetëdijshëm, 
se sa më shumë dituri, material, fuqi, etj., që zotërojnë nga kjo 
botë, aq më shumë mosmirënjohës, përbuzës dhe ankues bëhen. 
Kështu është natyra njerëzore, përveç atyre që janë të lidhur fort 
me Zotin e tyre. Besimtarët, sa më shumë të kenë dituri, pasuri, 
etj., e falënderojnë Krijuesin dhe bota përfiton nga ata, ndërsa e 
kundërta qëndron me jobesimtarët; bota dhe materializmi i saj i 
largon ata nga lidhja me Krijuesin. 

Mund të përmendim dhe një shembull tjetër nga jeta e Hz. 
Sulejmānit (a.s.), i cili ishte aq i pasur, saqë nuk kishte dhe as nuk 
do ketë rival në këtë botë. Atij i ishte dhënë mundësia e komuni-
kimit me xhindët, kafshët etj. Megjithatë, kur dëgjoi milingonën 
duke u thënë milingonave të tjera të largoheshin sa më shpejt, ngase 
ishte duke ardhur Sulejmāni (a.s.), me ushtrinë e tij, ai qeshi dhe 
në moment kërkoi nga Zoti që t’ia mundësonte ta falënderonte Atë, 
jo vetëm për pasurinë e dhuruar ndaj tij, por dhe të prindërve. Ai e 
falenderoi Allahun dhe për mundësimin e veprave të devotshme, 
nga të cilat Ai është i kënaqur. Kështu përmendet në Kuran:

فَتَبَسََّم َضاِحًكا ِمّن قَْولَِها َوقَاَل َرِبّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي

 

أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاُه َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك 
فِي ِعبَاِدَك الصَّالِِحيَن
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“Ai vuri buzën në gaz, duke qeshur me fjalët e saj dhe tha: 
‘O Zoti im, më frymëzo që të jem mirënjohës për mirësitë që Ti 
më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të 
mira, me të cilat Ti do të jesh i kënaqur. Më prano, me mëshirën 
Tënde, në gjirin e robërve të Tu të devotshëm!”57

Imam cAbd el-Kerīm ibn Hawāzin Ḳushejri (v. H. 466/1074) 
në librin e tij El-risāleh fīcilm el-Taṣavvuf, në kapitullin e falë-
nderimit (shukr) përmend se si Hz. Davudi (a.s.) i drejtohet Zotit: 
“O Zot! Si mund të falënderoj Ty, kur dhe ky veprim që po bëj 
është një mirësi nga Ti? Zoti (xh.sh.), i zbriti atij: ‘Ti sapo më 
falënderove.”58 Pra, nga kjo ne kuptojmë ndjeshmërinë e Davudit 
(a.s.), në lidhje me Zotin. Ashtu kërkon dhe Islami nga njeriu, që 
të jetë i ndjeshëm ndaj Allahut (xh.sh.). 

Dijetarët, kur flasin rreth llojeve të falenderimit ndaj Zotit, i 
ndajnë në tri kategori: 

1. Falënderimi përmes gjuhës
Ky është një veprim i lehtë, megjithëse shpërblimet e Zotit 

janë të mëdha. Bëhet fjalë për përmendjen e Zotit, duke thënë: 
El-Ḥamdu lil-Lāh, ose fjalëve të tjera falënderuese.

2. Falënderimi i trupit dhe gjymtyrëve
Imam Ḳushejri tregon se ky lloj falënderimi konsiston që 

njeriu, trupin dhe gjymtyrët e tij t’i mbulojë me cilësitë e besnikë-
risë ndaj Zotit (xh.sh.), dhe shërbim ndaj Tij. Pra, goja, dora, syri 
etj., t’u qëndrojnë besnik mësimeve hyjnore, duke mos vepruar 
të ndaluarën dhe duke i zbatuar obligimet fetare. 

3. Falënderimi me zemër
Kjo kategori përfshin shkallën e lartë të atyre që besojnë Zotin 

(xh.sh.) dhe është largimi i zemrës nga materia, për në fushën e 
njësimit të Zotit (Tevḥīd), duke pasur gjithmonë respekt ndaj Tij 

57. K. (27:19).
58. Kushejri: El-risaleh fi ilm el-Tasawwuf, fq. 313. 
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në çdo moment dhe gjendje.
Një pikë e rëndësishme dhe ndoshta cilësi e atyre që janë të 

ndjeshëm me zemrat e tyre ndaj mirësive të Krijuesit është dhe kur 
njeriu nuk përqendrohet shumë në mirësinë që i dhurohet, por në 
Dhuruesin e asaj mirësie. Ndoshta ky është dhe qëllimi i zbritjes 
së mirësisë. Në shumë vargje Kuranore, pasiqë Allahu përmend 
të mirat që i zbret njerëzimit përmend: Lecal-lekum Teshkurūn, 
që do të thotë: Që ju të falënderoni. Për këtë, Imam Kushejri 
përmend fjalën e dijetarit mistik Shibli, i cili shprehet: “Të jesh 
mirënjohës do të thotë të jesh i ndërgjegjshëm jo ndaj mirësive, 
por ndaj Dhuruesit të mirësive.”59

Thuhet se të dijshmit falënderojnë përmes fjalëve, të de-
votshmit përmes veprave dhe mistikët përmes durimit ndaj çdo 
gjendjeje.60

Besimtari, duke pasur parasysh një nga emrat e Zotit, Māni’ 
(Ndalues), nuk e ka të vështirë të kuptojë se dhe kur Zoti (xh.
sh.), i ndalon diçka, e bën atë për të mirën e tij dhe për këtë ai e 
falënderon Atë. 

Zoti na bëftë nga ata që e falënderojnë Atë me gjithë qënien 
e tyre!

Amin!

59. Ibid: fq. 312.
60. Ibid.
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Paragjykimi, urrejtja 
dhe diskriminimi

Shtatë pikat e mëposhtme janë formuluar 
nga liderët myslimanë, të krishterë dhe hebrej të Arizonës, 

me datën 10 mars 2011 dhe janë firmosur nga shumë liderë 
të këtyre besimeve në Tempe Masjid, Arizona.

Meqë isha tërësisht dakord me të gjitha pikat e deklaratës që 
vijon, e ndjeva të arsyeshme që jo vetëm t’i mbaja në ligjëratën e 
xhumasë, por dhe t’i publikoja për lexuesin. Këto pika i lexova në 
ligjëratën e së Premtes, më 11 mars 2011 në Greenway Masjid.

Si liderë hebrej, të krishterë dhe myslimanë, ne besojmë në një 
bazë të përbashkët të standardeve etike, të cilat na bëjnë të flasim 
kundër të gjitha formave të paragjykimit, urrejtjes, dhe diskrimi-
nimit që hasin besimet tona. Në vijim shtatë rezolutat, japin një 
terren të përbashkët për ne si “bij të Ibrahimit.” Ne i pohojmë këto 
shtatë deklarata dhe mund t’ia shpërndani çdokujt, kudo.

1. Angazhimi ynë në bashkëpunim për paqe, nuk do të thotë 
se ne do zgjidhim diferencat në besimet tona të lashta, duke kri-
juar “Një fe” imagjinare të botës. Përkundrazi, do të thotë që çdo 
bashkësi fetare kërkon t’u qëndrojë besnike besimeve të veta të 
lashta dhe të gjejë brenda këtyre besimeve burimet për të bashkë-
punuar me njëri-tjetrin me dashuri dhe respekt. Ne inkurajojmë 
hebrenjtë, të krishterët dhe myslimanët të punojnë së bashku në 
drejtim të paqes dhe drejtësisë. Ne besojmë se komunitetet tona 
të besimit duhet të jenë forcë për paqen, drejtësinë dhe pajtimin, 
në vend të mosmarrëveshjeve dhe konfliktit.

2. Dialogu mes hebrenjve, të krishterëve dhe myslimanëve na 
ofron mundësi për të kuptuar njëri-tjetrin, për të ndërtuar marrëdhë-
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nie, dhe për t’u angazhuar për paqe. Përmes dialogut, ne punojmë 
në drejtim të respektit të ndërsjelltë, duke dëshmuar respektivisht 
nga besimet tona për punën e lirive fetare. Ne theksojmë thelbin e 
përbashkët të mësimdhënieve etike për dashurinë ndaj të afërmit 
dhe paqes. Në kohë lufte ose paqeje, njerëzit fetarë duhet ta mirë-
presin njëri-tjetrin. Ne duhet të tregojmë dashuri dhe respekt ndaj 
të huajve dhe t’i mbrojmë ata në komunitetet tona.

3. Ne kërkojmë të ketë saktësi, kur flasim për besimin e njëri-
tjetrit. Mbivlerësimi, ekzagjerimi dhe fjalët marrë jashtë kontekstit, 
nuk duhet të vlerësohen në mesin e njerëzve të besimit. Teurati na 
mëson: “Të mos dëshmojmë rrejshëm kundër të afërmve tanë.” (Ex 
20:16). Ungjilli na mëson: “Të bësh për tjerët atë që ke dëshirë 
të bëhet mbi ty.” (Mateu 7:12). Kurani na mëson: “O besimtarë! 
Bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në 
emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve dhe 
të afërmve tuaj... “ (Kuran 4:135). Pra ne përpiqemi të flasim të 
vërtetën mbi besimin e njëri-tjetrit, duke respektuar interpretimin 
e çdo komuniteti rreth besimit të tij dhe jo duke krahasuar inter-
pretimin më të mirë dhe praktikën e besimit tonë me interpretimin 
më të keq dhe praktikën e të tjerëve. Ne inkurajojmë çdo person, 
që të jetë vigjilent në atë se si media dhe letërsia portretizon “të 
tjerët.”

4. Ne pranojmë se ka një dallim në mes mësimeve të çdo feje, 
ka dhe veprime të pasuesve të gabuar. Asnjë fe apo komunitet fetar 
nuk duhet të gjykohet nga veprimet djallëzore të disa individëve. 
Kështu, ne nuk besojmë se Islami, Krishtërimi apo Hebraizmi, ka 
prejardhje nga dhuna. Pa përjashtim, përkrahësit e secilës fe kanë 
ekstremistë. Ne nuk duhet të lejojmë që grupet e vogla ekstremiste 
të jenë zëdhënësit e besimeve të tyre. Ne, ndjekësit e rrymës qe-
ndrore të Hebraizmit, Krishtërimit dhe Islamit, duam të jetojmë 
në drejtësi, paqe dhe respekt ndaj njëri-tjetrit.

5. Ne mbrojmë të drejtën e hebrenjve, të krishterëve dhe mys-
limanëve për të shprehur besimin e tyre me respekt. Ne qëndrojmë 
kundër të gjitha formave të persekutimit fetar ndaj hebrenjve, të 
krishterëve, myslimanëve apo të dikuj tjetër. Perëndia dëshiron 
që gjithë njerëzit të zgjedhin dhe të ushtrojnë besimin e tyre në 
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bazë të ndërgjegjes dhe bindjes dhe jo në formën e detyrimit apo 
dhunës. Ne pohojmë të drejtën e lirisë fetare për çdo person dhe 
komunitet kudo në botë. Ne denoncojmë ata që përdorin dhunën 
në emrin e fesë.

6. Respektimi i të gjitha besimeve, gjuhëve, ngjyrave, dhe 
etniteteve, është një ideal që Amerika ka kërkuar për ta arritur. Që 
nga themelimi i shtetit Amerikan, quakers, katolikët, hebrenjtë, 
mormonët, amerikanët autoktonë, amerikanët afrikanë, kinezët, 
japonezët dhe të tjerët janë persekutuar për besimin ose përkatë-
sitë e tyre etnike. Ne nuk duam të përsërisim të njëjtin gabim me 
myslimanët, apo dikë tjetër. Ne nuk besojmë se shumica dërrmuese 
e myslimanëve duan të marrin botën me forcë. Ne besojmë se të 
dy fetë: Islami dhe Krishtërimi duan ta afrojnë botën në besimet e 
tyre përkatëse me bindje dhe jo përmes mënyrave të dhunshme.

7. Ne zotohemi të punojmë së bashku për të drejtën kushtetue-
se të amerikanëve të të gjitha besimeve, për ndërtimin e shtëpive 
të adhurimit kudo në kombin tonë, të cilat janë të lejuara nga 
ligjet dhe rregulloret lokale. Ne mbajmë qëndrim kundër të gjitha 
formave të racizmit, urrejtjes, intolerancës fetare dhe fanatizmit 
etnik dhe kërkojmë ruajtjen e të drejtave të njeriut, siç janë të 
përshkruara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. U 
bëjmë thirrje zyrtarëve lokalë dhe kombëtarë të zgjedhur, për t’u 
bashkuar me kolegët e tyre në denoncimin, duke hedhur poshtë 
retorikën nxitëse që rrezikon jetën e myslimanëve, të krishterëve, 
hebrenjve dhe të gjitha besimeve të tjera.
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fuqia e durimit (ṣABr)
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur më 28 mars, 2008 në Greenway Masjid

Durim (ṣabr) do të thotë të mbajturit ose të kontrolluarit e 
diçkaje. Gjithashtu, ka kuptimin e vetëkontrollit të brendshëm të 
individit, që të jetë i parandaluar nga të qenit në gjendje paniku. 
Durimi është një element thelbësor në përmbushjen e adhurimit 
ndaj Allahut (xh.sh.). Si kockat që janë themelet e trupit, ashtu 
dhe durimi është themeli i karakterit. 

Imam Gazali ka thënë në lidhje me durimin: “Durimi është një 
ilaç shumë i hidhur dhe i papëlqyeshëm, por ka aq shumë mirësi, 
saqë përmes tij mund të korrësh shumë lehtë fitimet dhe mund të 
shmangësh të gjitha dëmet dhe lëndimet. Njerëzit e mençur marrin 
guximin për të marrë dozën e hidhur, pa u merakosur për shijen 
e hidhur dhe duke menduar se toleranca e momentit të hidhur, 
siguron fitimin e viteve në vijim.” Thuhet në Kuran:

َما ِعنَدُكْم يَنَفُدۖ  َوَما ِعنَد اللِ بَاٍق َولَنَْجِزيَنَّ الَِّذيَن َصبَُروا 

 

أَْجَرُهم بِأَْحَسِن َما َكاُنوا يَْعَمُلوَن
“Ajo që është te ju zhduket e ajo që është te Allahu është 

e përjetshme. E Ne do t’u japim atyre që ishin të durueshëm 
shpërblimin më të mirë të asaj që vepruan.”61

Në një vend tjetër, në Kuranin famëlartë thuhet:

َذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكم ـٰ لَٰىۚ  إِن تَْصبُِروا َوتَتَُّقوا َويَْأُتوُكم ِمّن فَْوِرِهْم َه

 

61. K. (16:96).
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ِميَن َن اْلَماَلئَِكِة ُمَسِوّ بَِخْمَسِة آاَلٍف ِمّ
“Po, nëse bëni durim dhe tregoni devotshmëri, e ata (armiq-

të) t’ju vinë tani, Zoti juaj ua vazhdon ndihmën me pesë mijë 
engjëj me shenja (dalluese).”62

Mevlana Xhelaled-din Rumiu (k.s.), thotë: “Në mënyrë që 
fara e grurit të jetë ushqim për njeriun, burim force për gjunjët 
e tij, ‘dritë’ për sytë e tij, dhe substancë për mirëmbajtjen e jetës 
së tij, kokrra e grurit duhet të mbillet në gjirin e tokës, të mbijë 
brenda saj dhe të rritet për të dalë në ajër. Më pas, bën daljen nga 
toka pas një lufte të ashpër me të, pastaj korret e bluhet në mulli. 
Pas kësaj, ajo duhet të brumoset e të piqet në furrë dhe në fund 
përtypet me dhëmbë, dërgohet në stomak dhe tretet.”

Këta janë shembuj që pasqyrojnë durimin dhe jo kot Allahu 
(xh.sh.), i ka vendosur një proces kryerjeje krijesat të Tij. Kur 
një farë gruri që nuk zotëron intelekt i bindet urdhrit të Zotit, po 
njeriu që është zotërues i intelektit dhe i aftë të arrijë njohjen e 
Krijuesit të tij? Njerëzit e urtë nxjerrin mësime edhe nga shembujt 
më të zakonshëm. 

Llojet e durimit
Në librin Minhāxh el-cĀbidīn, Imam Gazali përmend katër 

kategori63 të durimit:
1. Durim në nënshtrim ndaj Zotit (ṣabr calā el-Ṭā cah).
Kjo do të thotë që njeriu të jetë i qëndrueshëm në përm-

bushjen e obligimeve fetare, siç është falja e namazit, agjërimi i 
Ramazanit etj.

2. Durim në të qëndruarin larg nga mëkati (ṣabr calā el-Ma 

cṣiyeh).
Në fakt, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme në përbërjen 

e besimit. Si mund të formohesh në besim pa aplikuar durimin në 

62. K. (3:125)
63. Ebu Hamid Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq. 238. 
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atë të qëndruarit larg nga mëkati. Pra, durimi fillon me ndalimin 
e epsheve. Në Kuran thuhet:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلُدُكْم َعن ِذْكِر اللَِّۚ 

 

ئَِك ُهُم اْلَخاِسُروَن ـٰ َ لَِك فَُأول َوَمن يَْفَعْل َذٰ
“O ju që besuat, as pasuria juaj e as fëmijët tuaj të mos u 

shmangin prej adhurimit ndaj Allahut, e kush bën ashtu të tillët 
janë mu ata të humburit.”64

Në një hadith që transmetohet nga cUḳbeh Ibn cĀmir se Mu-
hamedi (a.s.), tha: “...Betohem në Zot se nuk kam frikë se ju do 
besoni zota tjerë përveç Allahut, por kam frikë se jeta e kësaj 
bote do t’ju provokojë juve dhe do bëjë që të konkuroni me një-
ri- tjetrin për të.”65

Shejkh Sacdī Shirāzī (v. H 681/1283) tregon: “Unë pashë një 
njeri të shenjtë në bregdet, i cili ishte plagosur nga një tigër. Asnjë 
ilaç nuk mund t’ia lehtësonte dhimbjet që kishte. Vuajti shumë, 
por megjithatë, ai vazhdimisht falënderonte Zotin e Madhëruar, 
duke thënë: “Falënderimi i qoftë Allahut që kam rënë në fatkeqësi 
dhe jo në mëkat.”66

1. Durimi ndaj problemeve dhe vështirësive të kësaj bote 
(ṣabr calā meṣāib el-dunjā.)

Dijetarët thonë se mostrajtimi i fatkeqësive me durim është 
një fatkeqësi më e madhe.

Dikush m’u paraqit në zyrë dhe më pyeti: “Si është kjo punë 
që në Kuran thuhet se Zoti nuk e obligon një njeri më tepër se sa 
ai përballon, por më duket se Zoti është duke më vendosur sipër 
shpatullave më shumë se sa duhet dhe për këtë dhe e kam humbur 
durimin kohët e fundit.” I tregova që Allahu thotë vetëm të drejtën 

64. K. (63:9)
65. Bukhari: Kitab al-rikak, vëll. 22, Hadithi 6041. 
66. Sa’di Shirazi: The Gulistan, përkthyer nga persishtja në anglisht nga Edward 
Rehatsek, Omphaloskepsis Books, Iowa, 2010, fq. 75.
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në Kuran. Është djalli dhe epshet e tua, ata të cilët duan që ti të 
besosh se s’mund ta kryesh një punë ose një obligim nga sprovat 
e mëdha. Mos iu nënshtro atyre, por ngrihu dhe nënshtroju fuqisë 
dhe vullnetit të Allahut. Në Kuran thuhet:

َن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفِس  َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمّ َولَنَْبُلَونَُّكم بَِشْيٍء ِمّ
ِر الصَّابِِريَن ﴿١٥٥﴾ الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتُهم مُِّصيبَةٌ قَاُلوا إِنَّا  َوالثََّمَراِت َوبَِشّ

ئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمّن رَّبِِّهْم َوَرْحَمةٌۖ   ـٰ َ لِلَّـِه َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن ﴿١٥٦﴾ ُأول
ئَِك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن ﴿١٥٧﴾ ـٰ َ َوُأول

“Ne do t’ju sprovojmë me diçka nga frika, uria, me ndo-
një humbje nga pasuria e nga jeta dhe frytet, por t’i përgëzoji 
durimtarët, të cilët, kur i godet ndonjë fatkeqësi, thonë: ‘Ne 
jemi të Allahut dhe te Ai do kthehemi.Të tillët janë ata që kanë 
bekime prej Zotit të tyre dhe mëshirë dhe të tillët janë ata të 
udhëzuarit.”67

Sacd ibn Ebi Vaḳḳāṣ (r.a.) e pyeti Profetin (a.s.):”O Rasūlullāh, 
cilët në mesin e njerëzve janë më të sprovuarit?” Rasūlullāhi (a.s.), 
tha: “Të dërguarit e Allahut dhe pas tyre të devotshmit dhe pastaj 
ata që vijnë shkallë shkallë në besimin e tyre, devotshmërisë etj. 
Nëse personi është i qëndrueshëm në Islamin e tij, ai do sprovohet 
më shumë, e cila bën që personi të kthjellohet, pastrohet, forcohet 
dhe të ngrihet në shkallë më të larta si person. Në qoftë se në fenë 
e këtij personi ka dobësi, atëherë dhe sprovat do t’i dobësohen. 
Besimtari do testohet vazhdimisht, derisa do ecë mbi tokë me më-
katet e tij të falura.”68

Arritja e durimit
Për të arritur durimin e duhur, dijetarët tregojnë se besimtari 

duhet të përfitojë sa më shumë njohuri rreth Islamit, punët e tij të 

67. K. (2:155-157).
68. Tirmidhi: Kitab al-Zuhd, Hadith 2298. 
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jenë në përputhshmëri me Islamin, të jetë modest dhe gjithnjë të 
kujtojë mirësitë që i ka dhënë Zoti. Në Kuran thuhet:

“Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd se, me të vërtetë, 
ti je nën Sytë Tanë!”69

Një nga dijetarët e hershëm islamë e mbante me vete këtë 
pjesë të ajetit të gdhendur në një pllakë dhe e shikonte atë vazh-
dimisht. 

O Zot na bëj nga durimtarët dhe na afro pranë Teje përmes 
durimit!

Amin!

69. K. (52:48)
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faLja (ṢAlĀH) dhe simBoliZmi i saj
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur me 9 dhjetor 2011 në Greenway Masjid

Të nderuar besimtarë! Namazi është shtylla e dytë në Islam, 
që renditet menjëherë pas Dëshmisë Islame(shehādet). Është aq e 
rëndësishme, saqë Allahu e përmend shumë herë në Kuran duke 
i këshilluar besimtarët: 

“Faleni namazin...”
Muhamedi (a.s.) është shprehur rreth rëndësisë së namazit: 

“Koka e kësaj gjëje është Islami, ndërsa shtylla e tij është namazi.”70 
Në një hadith të njohur profetik ai zotëri gjithashtu urdhëron: 
“Gjëja e parë për të cilën do pyetet njeriu për punët e tij Ditën e 
Gjykimit është namazi.”71

Njeriu që sinqerisht beson në Zotin e gjithësisë, e kupton 
namazin jo si një borxh që duhet ta heqë qafe, por si një mundësi 
që për të bashkëbiseduar dhe për t’u afruar më Atë që, edhe nëse 
fillon t’i numërosh mirësitë e Tij, mirësi që u dhuron krijesave në 
të qindtën e sekondit, nuk do mund t’i numërosh. Përveç asaj që 
ti merr, Ai dëshiron të japë dhe shumë e më shumë, nëse ti tregon 
me zemër dëshirën e afrimit ndaj Tij. 

Ka dhe nga ata njerëz që e falin namazin nga frika, por ka dhe 
nga ata që e falin nga dashuria që kanë ndaj Krijuesit. “Metoda 
jonë nuk është puna (përqendrimi në formalitete), por dashuria 
(ndaj Zotit).”72 - tregon dijetari Velij Raslan el-Dimashḳij (v. H 

70. El-Hakim: El-Mustedrek ala el-Sahihajn, v. 2, Hadithi 2455.
71. Tirmidhi: Kitab el-Salat, v. 2, Hadithi 413.
72. Velij Raslan el-Dimashkij: Concerning the Affirmation of Divine Oneness, pë -
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540/1145). D.m.th. që nuk është ulja ose çuarja në namaz ajo që 
mbërrin te Zoti ose ajo që meriton përqendrimin më të madh, por 
është devotshmëria që krijohet, ajo e cila i mbërrin Atij.

Në librin Ihja të Imam Gazaliut tregohet se një herë Profeti 
(a.s.), këndoi një varg Kuranor dhe pas faljes kur u bë gati të dilte, 
iu drejtua shokëve duke u thënë: “Ç’farë këndova? Asnjë nuk foli. 
Ai e përsëriti pyetjen dhe një herë duke iu drejtuar Ubej Ibn Ka’b, 
i cili tha: “Ju kënduat këtë Sure (duke ia përmendur emrin Sures). 
Ne po mendonim se mos është pjesë e zëvendësuar apo e hequr 
nga Kurani.” Profeti (a.s.), tha: “Mirë, o Ubej.” Pastaj u kthye 
nga të tjerët dhe tha: “Si i bëhet me ata njerëz që vijnë për falje, 
drejtohen në rreshta pas Profetit të tyre, por nuk dinë se çfarë po 
u këndohet nga libri i Zotit të tyre. Kjo është njësoj si sjellja e 
izraelitëve, prandaj Zoti i Lartmadhëruar u foli profetëve të tyre 
përmes inspirimit duke u thënë: ‘U thoni njerëzve tuaj! Ju para-
qitni trupat tuaj para Meje dhe më ofroni gjuhët tuaja, por zemrat 
i mbani larg Meje. Ajo që po bëni është sipërfaqësore.”73

Mehmet Efendi Birgevi (v. H 980/1573), në librin e tij të 
njohur El-Ṭarīḳ el- Muḥammedijjeh, shkruan se Hz. Aliu tregon se 
janë katër kategori faljesh. Më e ulëta prej tyre që s’ka vlerë është 
t’i kryesh pjesët përbërëse të namazit në mënyrë mekanike. Profeti 
(a.s.), tha: “Ka disa që agjërojnë dhe e gjitha ç’ka përfitojnë s’është 
asgjë tjetër përveç urisë dhe nga ata që falen, por s’përfitojnë asgjë 
përveç lodhjes.” Ai (Profeti) fliste për të falurit (mekanik). 

Në llojin e dytë përfshihen ato falje përmes të cilave adhuruesi 
i lutet Zotit t’i japë atij gjëra, si: para, famë, shëndet etj... Hz. Aliu 
nuk e konsideron këtë si adhurim, por tregti. 

Në llojin e tretë të faljeve përfshihen ato falje që bëhen në 
shenjë falënderimi, jo vetëm për mirësitë e pafundme që Allahu 
dërgon mbi krijesat e Tij, por dhe për sprovat që testojnë dashurinë 

kthyer nga arabishtja në anglisht nga Muhtar Holland, Al-Baz Publishing, Florida 
1997, fq. 8. 
73. Ebu Hamid Gazali: Inner dimensions of Islamic worship, përkthyer nga ar -
bishtja në anglisht nga Muhtar Holland, The Islamic Foundation, Leicestershire, 
2010, fq.52.
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tonë ndaj Tij. Megjithëse kjo formë adhurimi është e një niveli të 
lartë..., Hz. Aliu e quan atë falje për arsye egoiste.

Lloji më i lartë i të falurit, është lavdërimi i të dashurit për 
të Dashurin (Zotin), thjesht nga dashuria e pastër për Të.74 Zoti i 
përmend në Kuran ata të cilët falen kështu, duke thënë:

ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه
“... Ai i do ata dhe ata e duan Atë...”75

Përqendrimi në namaz
Është e pamundur të përqendrohesh në namaz, nëse nuk e kon-

sideron atë si gjënë më të rëndësishme. Jo të gjithë njerëzit mund 
ta arrijnë koncentrimin e plotë në namaz, por kjo nuk do të thotë 
që të mbesim në të njëjtën shakallë adhurimi gjithnjë kur falemi. 
Njeriu, pasi kryen namazin duhet të ndihet i mbushur me besim, 
jo njësoj si në momentin kur ai fillon atë. Tregohet se nxënësi i 
cAbdullāh Ibn Mescūd (r.a.), El-RabicIbn Hajthem, u shpreh kë-
shtu për përqendrimin në namaz: “Kur jam i lidhur në falje, nuk 
i kushtoj vëmendje asgjëje, përveçse çfarë jam duke thënë dhe 
çfarë më thuhet.”76

Përqendrimi në namaz fillon me abdestin, i cili është gabim të 
konsiderohet vetëm si pastrim fizik. Ai është dhe pastrim shpirtëror. 
Profeti (a.s.), na tregon se uji i abdestit që rrjedh nga gjymtyrët 
e trupit tonë bën edhe largimin e gjynaheve. Në fund të abdestit, 
pas përmendjes së dëshmisë islame (shehādet), është e mirë që 
besimtari të thotë edhe lutjen: “O Zot, më bëj nga ata që pendohen 
dhe më bëj nga të pastruarit.”77

74. Mehmet Efendi Birgivi: The path of Muhammad: a book on Islamic morals and 
ethics, përkthyer dhe komentuar nga turqishtja në anglisht nga Shejkh Tosun Bayrak 
al-Jarrahi al-Halveti, World Wisdom, Bloomington, Indiana, 2005, fq. 39-0.
75. K. (5:54)
76. Gazali: Inner Dimentions of Islamic Worship, fq. 50.
77. Abdurrahman ibn Ebi Shejbeh: El-Musnif, Dar el-Fikr, Damascus, 1994, V.1, 
fq. 14.
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Lutja e sinqertë për pendim sjell pastërti shpirtërore. Pra, ab-
desti është një pastrim fizik, por më së shumti një pastrim shpirtëror. 
Pasi që besimtari arrin pastrimin shpirtëror, ai është i gatshëm të 
lidhet në namaz, për të komunikuar drejtpërdrejt me Krijuesin e tij. 

Të kuptuarit e vargjeve kuranore dhe lutjeve të ndryshme 
që thuhen gjatë faljes, bën që personi të përqendrohet edhe më 
shumë. Ka shumë njerëz që ankohen se nuk kuptojnë se ç’thonë 
në namaz. Sikur të bëhej fjalë për mësimin e një gjuhe të re, do 
të kuptohej vështirësia dhe pamundësia e përvetësimit të saj nga 
shumë njerëz, por kuptimi i fjalëve të namazit mund të mësohet 
lehtë, meqë është pesë herë në ditë dhe shumë ajete Kuranore dhe 
lutje përsëriten në çdo namaz. Prandaj, mësimi i kuptimit të asaj që 
thuhet është shumë i rëndësishëm në formimin e botës shpirtërore 
te besimtari dhe nuk duhet neglizhuar. 

Një fenomen tjetër që indikon shumë në përqendrimin në 
namaz është vendi i faljes. Në fenë islame, besimtarit mysliman, 
toka i është bërë faltore78, por kjo s’do të thotë që besimtari të falet 
në vende të zhurmshme ose në ato vende ku nuk arrin të përqe-
ndrohet për arsye të rrethanave dhe mjedisit. Vende të tilla duhet 
të lihen si alternativat e fundit, ngase përqendrimi ne vende të tilla 
është shumë i vështirë. Shohim shpesh të rinj të cilët, megjithë-
se mund të kenë vende më të qeta dhe të përshtashme për falje, 
prej përtacisë ose nga dëshira e të treguarit se e kryejnë namazin, 
falen në vende të lejuara, por të papërshtatshme, që në disa raste 
bëhen dhe pengesë për të tjerët. Gjithashtu e rëndësishme është që 
bashkitë dhe komunat të inkuadruara me komunitetet myslimane, 
të ndërtojnë salla të vogla faljesh në vende të mëdha publike, si 
aeroportet, etj., pa vendosur simbole fetare, për kryerjen e ritualeve 
fetare nga besimtarët e feve të ndryshme.

Përgatitja gjithashtu ka të bëjë shumë me përqendrimin në 
namaz. Njëkohësisht, ajo nuk duhet të jetë e atij niveli që bëhet e 
vështirë për personin dhe ai lë namazin, sidomos në vendet e punës 
në perëndim. Bëhet fjalë për një përgatitje brenda mundësive. Ne 

78. Vendet e pastra ku nuk gjenden papastërtirat.
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e vërejmë këtë gjë dhe në raste të ndryshme në jetë. Kur jemi të 
përgatitur arrijmë rezultate më të mira. Para se të mbërrijmë në 
një takim të rëndësishëm me një person, përgatitemi duke renditur 
idetë tona, zgjedhim rrobat e përshtatshme etj. Kur merren masa 
të tilla në takimin e personave të ndryshëm, kushdo qofshin, ata 
përsëri mbesin njerëz. Po besimtari, a duhet të përgatitet në mo-
mentin kur e thërasin atë përmes Ezanit të takohet me Sunduesin 
e Gjithësisë? 

Kryerja e disa nevojave emergjente, ose të domosdoshme para 
faljes, rrit përqendrimin në namaz. Disa shokë të Profetit (a.s.), 
në momente kur kanë qenë të uritur, në fillim kanë preferuar të 
ushqehen dhe pastaj të kryejnë namazin dhe kjo është shumë e 
logjikshme për shumicën e njerëzve. E shohim këtë fenomen në 
muajin e Ramazanit, ku disa individë dëshirojnë ta shfaqin Isla-
min e tyre duke i nxitur njerëzit të falen dy-tre minuta menjëherë 
pas këndimit të Ezanit të Akshamit, në kohën e Iftarit. Si mund 
të koncentrohen njerëzit me barkun bosh? E nëse kryehet ashtu 
ai namaz, çfarë vlere do të ketë? Në të njëjtën kohë, besimtarët 
nuk duhet ta marrin shtruar gjithashtu, të kalojë koha e faljes dhe 
personi ta humbë atë namaz.

Ta konsiderosh namazin si gjënë më të rëndësishme në kohën 
e vet, është një mënyrë që ndihmon beismtarin të jetë i përqendruar 
gjatë tij. Mendoni për një mjek, i cili është duke bërë operacion. 
Në atë moment ai nuk mendon për gjëra që nuk kanë lidhje me 
pacientin dhe operacionin. Ai është i përqendruar me gjithë qenien 
e tij ta kryejë operacionin me sukses. Pse të mos përqendrohet 
dhe besimtari me Krijuesin e Tij, duke e ditur se ai gjendet në 
prezencën e Allahut (xh.sh.)?

Një dijetar u pyet nëse i shkonin në mendje gjëra të kësaj 
bote kur ishte duke u falur. Ai iu përgjigj pyetjes me pyetje: “A 
ka gjë më të dashur për mua se namazi që të kujtohem për të në 
momentin kur falem?”79

79. Gazali: The Inner Dimensions of Islamic Worship, fq. 50. 
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Dimensionet e brendshme të namazit 
Një sqarim të bukur rreth dimensioneve të namazit ka bërë 

Imam Gazaliu në librin e tij Iḥjā cUlūm al-Dīn80, ku mes të tjerash 
përmend se drejtimi nga Qabja simbolizon jo vetëm drejtimin e 
trupit tënd ndaj saj, por dhe largimin e zemrës nga çdo gjë tjetër 
dhe drejtimin e saj nga Allahu (xh.sh.).

Përsa i përket, thënies “Zoti është më i Madhi” (Tekbīr), zemra 
e besimtarit nuk duhet të shkojë kundër thënies me gjuhë. Pra, ajo 
shprehje duhet të manifestohet dhe në zemër, duke mos konsideruar 
askënd dhe asgjë më të madh se Allahun (xh.sh.).

Gjatë faljes, qëndrimi në këmbë (Ḳijām) tregon të qëndruarit 
drejt me trup dhe me zemër në prani të Allahut (xh.sh.). Koka 
është pjesa më e lartë e trupit. Ulja e kokës dhe shikimi poshtë, 
është kujtesë për zemrën që të qëndrojë me modesti dhe larg nga 
mendjemadhësia. 

Për leximin e Kuranit(Ḳirā’et) gjatë faljes, duhet kuptuar se 
ai moment është bisedimi yt me Alahun (xh.sh). Njerëzit ndahen 
në tre lloje në leximin e Kuranit në namaz. a) Ata që luajnë gjuhët 
e tyre pa qenë të vetëdijshmëm rreth këndimit të Kuranit. b) Ata 
që i vendosin vëmendje asaj ç’ka janë duke kënduar dhe atyre u 
duket sikur një person tjetër po këndon Kuran dhe ai vetë po dë-
gjon me vëmendje. Ky grup është në ata që janë në të djathtën (të 
shpëtuar). c) Ata që fillojnë këndimin, të frymëzuar nga kuptimi, 
pastaj përdorin gjuhën të shfaqin pasqyrimin e asaj vetëdijeje të 
brendshme.

Gjysmëpërulja (Rukū c)dhe thënia: “Lavdërimi i qoftë Zotit 
të Madhëruar”, tregojnë nënshtrim dhe përulje duke e shprehur 
atë nga brenda dhe jashtë. Nga ana e jashtme pasqyrohet përmes 
pozicionit dhe nga ana e brendshme, nga fjalët që pasqyrojnë 
ndjenjat e besimit në zemër. 

Përulja me kokë në tokë (sexhdeh) tregon nënshtrimin më 

80. Sqarimet e bëra rreth simbolizmit të pjesëve përbërëse të namazit janë të bazuara 
në librin e shkëputur nga Ihja ulum el-din të Gazaliut, i referuar më parë: The inner 
dimensions of Islamic worship, fq. 44-8. 
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të madh, ngase të gjitha pjesët e trupit kanë prekur tokën, origji-
nën e njeriut. Në këtë veprim njeriu ul poshtë fytyrën, pjesën më 
madhështore të trupit, në takim me dheun që qëndron poshtë çdo 
gjëje. Kjo është një kujtesë për besimtarin se ai do kthehet në të. 
Pastaj bën Sexhden e dytë, duke e përforcuar të parën.

Në uljen e fundit (Xhulūs el-Ekhīr), besimtari përmes thënieve 
të tij, tregon se çdo mirësi apo adhurim që kryhet është për hatrin e 
Zotit dhe i dërgon salavate Pejgamberit (a.s.), duke ndjerë dërgimin 
e salavateve të tij shumë më të plota mbi të. 

Përshëndetja paqësore në fund të faljes (Selām), gjithashtu 
duhet të bëhet me një mallëngjim dhe me vetëdijen se nuk do 
jetosh për të shijuar më të njëjtin namaz. 

O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë 
namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet! O Zoti ynë, më fal mua, 
prindërit e mi dhe besimtarët në Ditën, kur do të jepet llogari!”81

81. K. (14:41-2).
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kujdesi Për mjedisin
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur me 23 prill, 2010 në Greenway Masjid

Të nderuar motra dhe vëllezër! Mësimet Kuranore dhe tra-
dita profetike, na bëjnë ne si besimtarë të përmbushim të drejtat 
e duhura ndaj Krijuesit tonë, Allahut (xh.sh.), të dërguarit të Tij 
dhe çdo krijese në këtë botë. Të përmbushësh të drejtat e Zotit 
tënd, do të thotë që të zbatosh obligimet e caktuara nga Ai dhe 
përmbushja e të drejtave ndaj Profetit Muhamed (a.s.), është zba-
timi i traditës (sunneh) së tij. Njeriu në këtë botë ka obligime ndaj 
prindërve, familjes, të afërmve dhe ndaj mjedisit në të cilin jeton 
dhe pikërisht kjo ligjëratë do përqendrohet në kategorinë e fundit 
që përmenda: mjedisi. 

Një nga faktorët kryesorë që ndotin ambjentin është admi-
nistrimi i dobët i mbeturinave dhe shpërdorimi. Ja dhe vargjet 
kuranore në lidhje me këtë: 

َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفواۚ  إِنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن
“...Hani e pini, por mos e teproni, se Ai nuk i do ata që e 

teprojnë.”82

Zoti (xh.sh.), gjithashtu për ata që shpërdorojnë thotë: 

ِريَن َكاُنوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِنۖ  َوَكاَن الشَّْيَطاُن لَِربِِّه َكُفوًرا إِنَّ اْلُمبَِذّ
“Dorëshpuarit, me të vërtetë, janë vëllezërit e djallit....”83

82. K. (7:31). 
83. K. (17:27). 
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Në bazë të këtyre vargjeve kuranore, ne kuptojmëse të qenit 
kursimtarë dhe joshpërdorues, është hap pozitiv dhe ndalues për 
ndotjen e mjedisit. 

Kohë më parë, kam lexuar në një nga revistat se disa vende në 
Evropë hidhnin në det produktet që ishin afër afatit të skadencës. 
E bënin këtë që të mos ulnin çmimet e produkteve në market. Si 
mundet ta bëjë njeriu një gjë të tillë, kur në të njëjtën kohë, në 
vende të ndryshme të botës njerëzit vdesin nga uria.

Të dashur besimtarë! Islami jo vetëm që është pro natyrës dhe 
ambjentit, por u mëson besimtarëve si të jenë më të dobishëm për 
krijesat e ndryshme dhe natyrën. Nga përmbledhja e traditës profe-
tike që transmetohet nga Bukhārī mund të përmendim njëhadīthin 
e transmetuar nga Ebū Hurejrah, i cili thotë: “Profeti (a.s.), u pyet: 
‘Edhe për sjellje të mirë ndaj kafshëve ka shpërblim nga Zoti?’ ‘Po, 
mirësjellja ndaj çdo kafshe të gjallë ka shpërblim’ - tha ai.”84

Profeti (a.s.), e ndaloi vrasjen e kafshëve së koti dhe tha se ai 
që vret një zog për dëfrim, zogu do kërkojë të drejtën e tij nga ai 
njeri Ditën e Gjykimit, duke thënë: “ O Zot, filani më ka mbytur 
kot dhe nuk më ka mbytur për dobinë e tij.”85 Këto janë thënë më 
shumë se 1400 vjet më parë, shumë vite para se të ishin të modës 
ose “politikisht korrekte” kujdesja e të drejtave të kafshëve ose 
natyrës. Kurani thotë: 

َوَما ِمن َدابٍَّة فِي اأْلَْرِض َواَل َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إاِلَّ ُأَمٌم أَْمثَاُلُكمۚ  مَّا فَرَّْطنَا 
فِي اْلِكتَاِب ِمن َشْيٍءۚ  ُثمَّ إِلَٰى َربِِّهْم ُيْحَشُروَن

“Të gjitha kafshët në Tokë e të gjithë shpendët që fluturojnë 
me krahët e veta, janë në bashkësi të ngjashme me ju. Ne nuk 
kemi harruar asgjë në Librin Tonë. Pastaj, të gjithë do të tubohen 
para Zotit të tyre.”86

84. Bukhari: Kitab el-Mudhalim, v. 11, Hadithi 2303.
85. Ahmed Ibn Shuajb el-Nesai: Kitab el-Sunen el-Kubra, Muesseseh el-Risaleh, 
Bejrut, 2001, V.4, Hadithi 4520.
86. K. (6:38).
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Kujdesja ndaj natyrës është pjesë e mësimeve profetike. A e 
dini se fjala erḍ që do të thotë tokë, përmendet jo më pak se 485 
herë në Kuranin famëlartë, gjë që tregon rëndësinë e saj. Gjith-
ashtu dhe fjala Sherīcat do të thotë burim uji. Ligji islam, Sheriati 
mban emrin e një fenomeni të bukur natyror. 

Një varg kuranor bën fjalë për atë njeri që bën çrregullime të 
mëdha në tokë (fesād), sikurse ka mbytur gjithë njerëzimin. 

لَِك َكتَْبنَا َعلَٰى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَُّه َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس ِمْن أَْجِل َذٰ

 

أَْو فََساٍد فِي اأْلَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا 

ْنُهم بَْعَد النَّاَس َجِميًعاۚ  َولََقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلنَا بِاْلبَيِّنَاِت ُثمَّ إِنَّ َكثِيًرا ِمّ

 

لَِك فِي اأْلَْرِض لَُمْسِرُفوَن َذٰ
“...kush vret ndokënd, që s’ka vrarë njeri ose që nuk ka bërë 

çrregullime në Tokë, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzit. 
Dhe, nëse dikush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar 
jetën e krejt njerëzve. Të dërguarit tanë u sollën shenja të qarta, 
por shumë nga ata, edhe pas kësaj, i kaluan tërë kufijtë me të 
këqija në Tokë.”87

Pjesë e mirëmbajtjes së natyrës dhe e gjelbërimit të saj është 
dhe mbjellja e luleve dhe pemëve. Ndihem krenar që komuniteti 
ynë e ka rrethuar xhaminë me lule dhe pemë. Kjo është cilësi e 
besimtarit. 

Enes Ibn Mālik transmeton se Muhamedi (a.s.), ka thënë: “Nuk 
ka asnjë nga myslimanët që mbjell një pemë ose farë dhe pastaj 
një zog ose një person ose një kafshë ushqehet nga ajo dhe të mos 
konsiderohet si një dhuratë bamirësie për të.”88 Gjithashtu, thuhet 
në hadithin e transmetuar nga Enes Ibn Malik:

87. K. (5:32).
88. Bukhari: Kitab el-Harth ve el-Muzara’ah, v. 10, Hadithi 2170. 
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َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّ َعلَْيِه َوَسلََّم ، قَاَل:

 

“ إِْن قَاَمِت السَّاَعُة َوفِي يَِد أََحِدُكْم فَِسيلَةٌ ، فَإِِن اْستََطاَع

 

أَْن ال تَُقوَم َحتَّى يَْغِرَسَها فَْليَْغِرْسَها “
“Nëse Kiameti (Fundi i botës) vjen dhe në dorën e ndonjërit 

nga ju gjendet një Fesileh (palmë e vogël), le ta mbjellë atë.”89 
“O Zot, na bëj nga ata që kujdesen për mjedisin dhe janë 

shembull i mirë për të tjerët në mirëbajtjen e tij.”

89. Bukhari: Imam Bukhari’s book of Muslim morals and manners, fq. 204, Hadithi 
479.
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ramazani, aLternativë 
Për ndryshim

Ligjërata e së Premtes, 
mbajtur në Greenway Masjid

Të dashur pjesëtarë të komunitetit! Muaji i Ramazanit është 
muaji i agjërimit dhe muaji i mirësive të panumërta që përjetohen 
dhe dëshmohen nga miliona myslimanë në mbarë botën. Thelbi i 
Ramazanit është arritja e devotshmërisë. Allahu (xh.sh.), thotë:

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الِصّ

 

قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن
“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u 

ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të 
këqijat..”90

Nëse reflektojmë mbi adhurimet e tjera të Islamit, do vërejmë 
se të gjitha bazohen në të njëjtën esencë, devotshmërinë. 

Imam Gazaliu, në librin e tij të famshëm IḥjācUlūmud-dīn, kur 
shkruan rreth dimensioneve të brendshme të adhurimeve islame 
dhe në veçanti të agjërimit, tregon se agjërimi ndahet në tre lloje: 

1. Agjërimi i zakonshëm (ṣavm el- cumūm). 
Ky lloj agjërimi praktikohet nga shumë njerëz dhe është thjesht 

largimi nga ushqimi, pija dhe marrëdhëniet intime.

90. K. (2:183).
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2. Agjërimi i veçantë (ṣavm el-khuṣūṣ): 
Kjo do të thotë: të mbash veshët, sytë, gjuhën, duart, këmbët 

dhe të gjitha organet tjera larg nga mëkati. 

3. Agjërimi i veçantë nga të veçantit (ṣavm khuṣūṣ 
el-khuṣūṣ): 
Kjo do të thotë të agjërosh me zemër ndaj shqetësimeve dhe 

mendimeve të ndryshme dhe të parëndësishme të kësaj bote, duke 
shpërfillur në zemër çdo gjë përveç Allahut (xh.sh.).91

Ai i cili agjëron vetëm duke qëndruar i uritur dhe i etur dhe 
në të njëjtën kohë nuk e kufizon veten nga epshet, nuk e arrin ob-
jektivin e Ramazanit. Kështu që, besimtari duhet të kontrollojë 
me kujdes gjuhën, sytë dhe veshët e tij.

Tregohet nga Selmani (r.a.), se në ditën e fundit të Shabanit92, 
i Dërguari i Allahut (a.s.), na mbajti një ligjëratë, ku tha: “O ju 
njerëz! Një muaj madhështor ju përfshiu juve. Muaj i mirësive. 
Muaj në të cilin gjendet një natë që është më e vlefshme se një 
mijë muaj. Allahu agjërimin e tij e bëri obligim, ndërsa, faljen e 
namazit gjatë netëve të tij e bëri namaz vullnetar (nāfileh). Ai, 
i cili në këtë muaj i afrohet Allahut me një veçori të mire, është 
njësoj sikur ta ketë kryer një obligim fetar (farz) në muajt e tjerë. 
Ai, i cili e kryen një obligim fetar, është njësoj sikur t’i ketë kryer 
shtatëdhjetë obligime fetare në muajt e tjerë. Është muaji i durimit 
dhe shpërblimi për durimin është Xheneti. Është muaji i solida-
rizimit. Muaji në të cilin shtohet furnizimi i besimtarit. Kushdo 
që i jep iftar një agjëruesi, kjo vepër do t’ia shlyejë mëkatet dhe 
do t’ia lirojë qafën nga zjarri, si dhe do të ketë shpërblimin e 
njëjtë me agjëruesin, pa iu pakësuar atij (agjëruesit) asgjë nga 
shpërblimi i tij. Thanë: “Nuk mundemi të gjithë ne t’u japim iftar 
agjëruesve. Tha: “Allahu këtë shpërblim ia dhuron çdokujt që i 
dhuron iftar një agjëruesi, qoftë edhe një hurmë apo një gllënjkë 
uji, apo qumësht të përzier me ujë. Ai është muaj, fillimi i të cilit 

91. Gazali: Ihja ulum el-Din, fq. 426. 
92. Muaj i kalendarit hënor Islam.
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është mëshirë, mesi falje, dhe fundi lirim nga zjarri. Ai i cili ia 
lehtëson robit të tij, Allahu do t’ia shlyejë mëkatet dhe do ta lirojë 
nga zjarri. Në këtë muaj shtoni sa më shumë katër veti (të mira), 
me dy prej të cilave e kënaqni Zotin e juaj, ndërsa, nga dy të tjerat 
kurrë nuk mundeni të jeni të panevojshëm. Sa i përket dy vetive 
me të cilat e kënaqni Zotin tuaj, ato janë: Të thënit “Nuk ka Zot 
përveç Allahut” (lā ilāhe il-lā All-llāh) dhe kërkimi i faljes prej 
Tij. Ndërsa, dy vetitë nga të cilat kurrë nuk mundeni të jeni të pa-
varur, janë: Të kërkoni prej Allahut Xhenetin dhe të kërkoni prej 
Tij t’ju mbrojë nga zjarri. Atij që ngop një agjërues, Allahu do t’i 
japë të pijë nga liqeni (Ḥavd)93 im një gllënjkë, pas së cilës kurrë 
nuk do ta marrë etja deri sa të hyjë në Xhenet.”94

Para ardhjes së këtij muaji të shenjtë, besimtari duhet të për-
gatitet shpirtërisht dhe fizikisht. Nga aspekti spititual është që ai të 
largohet nga të keqijat, ta shtojë përmendjen e Zotit dhe nga aspekti 
fizik duhet që ai ta shtojë faljen e namazit, leximin e Kuranit, të 
agjërojë disa ditë, sidomos në muajin Sha cbān, që është një muaj 
para Ramazanit, kështu që kur mbërrin Ramazani, personi mos 
ta ketë të rëndë agjërimin, faljen e namazeve të Teravisë95 dhe 
leximin e Kuranit.

Ashtu siç fillojmë të përgatitemi për ardhjen e një miku të 
shtrenjtë në familjen tonë, i cili do të qëndrojë për një muaj, ashtu 
duhet dhe më shumë të përgatitemi për ardhjen e muajit të shenjtë 
të Ramazanit. Nëse besimtari pretendon të përfitojë familjarisht 
mirësitë, mëshirën dhe faljen e Zotit (xh.sh.), mobilizimi duhet 
të shfaqet jo vetëm nga një individ në familje, por nga e gjithë 
familja.

Muaji i Ramazanit është mundësia më e mirë që bemimtari 
ta përmirësojë veten e tij dhe t’i shfaqë mirësitë ndaj të tjerëve. 
Thëniet e Pejgamberit (a.s.), na mësojnë se në këtë muaj Allahu 

93. Liqen në botën tjetër.
94. Muhammed Ibn Khuzejmeh: Sahih ibn Khuzejmeh, El-Mektebeh el-Islamij, 
Bejrut, 1970, v.3, Hadithi 1887. 
95. Falja gjatë netëve të muajit Ramazan.
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(xh.sh.), i lidh djajtë dhe njeriu ballafaqohet kryesisht me armikun 
e tij të brendshëm, që është vetja e tij (nefs). Pra, Zoti ka bërë për 
besimtarin të arrijë të përmirësohet në këtë muaj më lehtë se në 
muajt e tjerë. 

Ç’përfiton ai njeri i cili para Ramazanit dhe pas tij mbetet 
njësoj, pa asnjë ndryshim? Analizoje veten tënde dhe krahasoje 
nivelin shpirtëror dhe moral para Ramazanit dhe pas tij. Preoku-
pimi yt më i madh gjatë Ramazanit duhet të jetë kualiteti dhe jo 
kuantiteti. Besimtari duhet të jetë më i preokupuar me mendimin 
se a do pranohen veprat, sesa me numërimin e veprave që kryen. 
Tregohet nga Ibn cAbbās: “I dërguari i Allahut ishte më i miri i 
njerëzve dhe ishte më i mirë nga ç’ishte, në Ramazan...”96

Nëse myslimani nuk arrin devotshmërinë në këtë muaj, kur 
mund ta arrijë atë vallë? Shokët e Profetit (a.s.), luteshin muaj të 
tërë pasi që kalonte Ramazani që Allahu t’ua pranonte dhe gjthashtu 
luteshin dhe përgatiteshin përpara shpirtërisht dhe fizikisht që ta 
mbërrinin atë. Kjo tregon rëndësinë dhe dëshirën për përmirësim, 
që ata tregonin gjatë këtij muaji të bekuar. 

Për të theksur thelbin e agjërimit dhe për t’u treguar njerëzve 
se Ramazani nuk ka për qëllim vetëm që besimtarët të qëndrojnë 
pa ngrënë dhe pa pirë, Profeti Muhamed (a.s.), shprehet: “Nëse një 
person nuk braktis të folurin keq (ku përfshihen rrenat, fjalët e pista, 
marrja nëpër gojë etj.) dhe sjelljen e keqe gjatë agjërimit, atëherë 
Allahut nuk i duhet e qëndruara jote pa ngrënë dhe pa pirë..”97

Në librin Iḥjā cUlūmud-dīn, të Imam Gazaliut, gjithashtu tre-
gohet një thënie nga Ebu Darda, shokut të Profetit (a.s.), i cili bën 
një krahasim të çuditshëm, por real dhe domethënës midis atryre 
që agjërojnë duke kuptuar domethënien e agjërimit dhe atyre që 
agjërojnë pa e kuptuar qëllimin: “Sa i mirë është gjumi dhe mos-
agjërimi i të diturve!” A nuk e vendos poshtë ngritjen nga gjumi 
dhe agjërimin e mëndjelehtëve?”98

96. Bukhari: Kitab el-Savm, v. 9, Hadithi 1783.
97. Ibid. Hadithi 1784. 
98. Gazali: Ihja ulum el-Din, fq. 430. 
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Gjatë këtij muaji myslimanët inkurajohen të jenë më bujarë, 
duke ushqyer të varfrit dhe duke ndihmuar ata që kanë nevojë. 
Në një hadith tjetër, Pejgamberi ynë i dashur Muhamedi (a.s.), ka 
thënë: “Ai që ushqen një person tjetër me Iftar, fiton shpërblimet e 
njëjta si ai që agjëron, pa ia zvogëluar shpërblimet agjëruesit.”99

Përmbushja e adhurimeve me sinqeritet dhe devotshmëri gjatë 
këtij muaji, rezulton në pastrimin e zemrës dhe sjell mëshirën 
dhe faljen e Allahut (xh.sh.). Tregohet se Profeti (a.s.), u shpreh: 
“Kushdo që agjëron Ramazanin me besim të sinqertë dhe shpreson 
të fitojë shpërblimet e Zotit, atij i falen të gjitha gabimet.”100

Të nderuar besimtarë! Agjërimi i muajit të Ramazanit, për-
veçse është një akt adhurimi dhe kurs trajnimi i karaktereve tona, 
është gjithashtu dhe një formë përvetësuese e shprehjes së mirë-
njohjes ndaj Allahut (xh.sh.). Kur njeriu mbetet pa bukë dhe pa 
ujë, ai shumë mirë e kupton rëndësinë e tyre dhe është më shumë 
mirënjohës. Siç thotë populli: “Kur të mungon diçka, atëherë ia 
di kimetin (vlerën) asaj.”

Ramazani është muaji i Kuranit
Fjala e Zotit, Kurani, ka filluar t’i zbritet të dërguarit Muhamed 

(a.s.), gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe ishin po ato pesë 
versetet e para të sures cAleḳ që filluan t’i zbrisnin Muhamedit 
(a.s.), përmes engjëllit Xhebrāīl. Thuhet në Kuran:

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس

 

َن اْلُهَدٰى َواْلُفْرقَاِنۚ  َوبَيِّنَاٍت ِمّ
“Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kurani, 

që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për 
rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës nga e keqja)...”101

99. Tirmidhi: Kitab el-Savm, Hadithi 807. 
100. Ibid. Hadithi 808. 
101. K. (2:185).
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Engjëlli ia zbriti Kuranin Muhamedit (a.s.), në Natën e Kadrit. 
Kjo natë, për veçoritë e saj, është më e çmueshme se një mijë muaj.102 
Muhamedi (a.s.), nuk ua tregoi besimtarëve saktësisht se kur është 
ajo natë, por i këshilloi ata ta kërkojnë në dhjetë netët e fundit të 
Ramazanit, në ato teke. Shumë nga shokët e tij të moshuar kishin 
bindje se ajo është e njëzeteshtata natë e Ramazanit.

Përmes vargjeve kuranore dhe traditës profetike, ne jemi të 
inkurajuar ta lexojmë Kuranin e shenjtë shpesh, sidomos gjatë 
muajit të Ramazanit, ndërkohë që shpërblimet e leximit rriten. 
Vajza e dashur e Profetit (a.s.), Fāṭimeh (r.a.), thekson se babai i 
saj e lexonte të gjithë Kuranin një herë gjatë muajit të Ramazanit 
me engjëllin Xhebrāīl, përveç Ramazanit të fundit, gjatë të cilit 
ai e lexoi atë dy herë.103 Për këtë arsye, leximi i tij një herë gjatë 
këtij muaji është i inkurajuar. Caktoji vetes tënde që këtë Rama-
zan ta përfundosh leximin e Kuranit dhe të zbatosh mësimet e tij 
në jetën tënde të përditshme. Kur është pyetur gruaja e Profetit 
(a.s.), se si ishte morali i atij zotërie, ajo ju përgjigj: “Morali i tij 
ishte Kurani”104

Kush nuk e ka obligim agjërimin e Ramazanit?
- Një jomysliman
- Udhëtari
- I sëmuri
- Fëmija që nuk ka arritur moshën e pubertetit
- Njerëzit e papërgjegjshëm
- Njerëzit të cilët janë të vjetër dhe nuk mund të agjërojnë, 

për shkak të dobësisë së tyre
- Një femër gjatë menstruacioneve të saj ose dhe në periudhën 

e paslindjes 
- Personi Murted105

102. Shiko suren el-Kadr, surja 97 e Kuranit famëlartë. 
103. Shiko: Bukhari: Kitab Fadail el-Kuran, v.19, Hadithi 4676.
104. Bukhari: Book of Muslim’s moral and manners, fq.139.
105. Person që ka braktisur fenë islame.
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Udhëtarët, të sëmurët e përkohshëm, gruaja që është në men-
struacione ose periudhën pas lindjes, duhet t’i zëvendësojnë ato 
ditë të humbura pas Ramazanit. Ata që janë të sëmurë kronikë, 
duhet të japin Fidje (të ushqyerit e një të varfri në Syfyr dhe Iftar 
gjatë gjithë Ramazanit ose të ushqyerit e tridhjetë personave Syfyr 
dhe Iftar për një ditë vetëm gjatë Ramazanit)

Lista e Ramazanit
- Kufizoje veten në ngrënie dhe pije.
- Dhuro shpesh shuma të vogla të bamirësie.
- Qëndro në kontakt të përditshëm me leximin e Kuranit 
dhe mundohu të mësosh çdo ditë versete të reja. 
- Merr pjesë në faljen e namazit të Teravisë.
- Shkëputu nga thashethemet, gënjeshtrat, dhe fjalët e 
këqija.
- Ruaji lidhjet me të afërmit dhe miqtë tuaj.
- Qëndro në dietë teknologjije (duke zvogëluar përdorimin 
e televizorit, kompjuterit, etj.)
- Shto aktivitetet shpirtërore.
- Bëhu i mëshirshëm dhe falës dhe mundohu t’i mbash larg 
dhe të tjerët nga rruga e gabuar.
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Ligjërata e fitr bajramit
Mbajtur me 1 tetor 2008 

në Foothills recreation Center, Glendale, AZ

Allahu është më i Madhi (Allahu Ekber). Nuk ka zot tjetër 
veç Tij. Allahu është më i Madhi, Allahu është më i Madhi dhe 
vetëm Atij i takon çdo lavdërim.

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. E lavdërojmë 
atë, mbështetemi te Ai dhe kërkojmë falje nga Ai. 

I mbështetemi Zotit të na ndihmojë nga të këqijat e epsheve 
dhe punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush ta dërgojë 
në rrugë të keqe dhe atë që Ai e lë në rrugë të keqe, nuk ka kush 
ta udhëzojë. 

Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Një i Vetëm dhei 
Pashoq dhe dëshmoj se Muhamedi (a.s.), është adhurues i Tij dhe 
i Dërguari i Tij. 

Këshilloj veten time dhe ju, të keni frikë Allahun. Me të vër-
tetë, Zoti është me ata të cilët i frikësohen atij dhe me ata që 
përmirësohen.”

Të dashur vëllezër dhe motra! Muaji i Ramazanit na kujton 
detyrimet që kemi ndaj Zotit tonë. Gjithashtu, është dhe një tin-
gëllim në veshët e atyre që janë myslimanë të përkohshëm, duke 
u kujtuar atyre obligimet që kanë ndaj Krijuesit. Është gjithashtu 
një rikujtesë për të gjithë ne që po vrapojmë kaq shpejt pas kësaj 
bote, që të ndalemi dhe të mbushemi me frymë. 

Ramazani është muaji që na rikujton t’i përkushtohemi më 
shumë botës shpirtërore dhe të afrohemi më afër Realitetit Hyjnor, 
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përmes përmendjes së Zotit dhe veprimit të punëve të mira. Në 
Kuran thuhet:

اْلَماُل َواْلبَُنوَن ِزينَُة اْلَحيَاِة الدُّْنيَاۖ  َواْلبَاقِيَاُت الصَّالَِحاُت

 

َخْيرٌ ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْيرٌ أََمال
“Pasuria dhe djemtë janë stoli e jetës së kësaj bote. Por 

veprat e mira që mbeten përherë, janë më të mira te Zoti yt sa 
i përket shpërblimit dhe, janë më të mira sa i përket shpresës 
(për shpëtim).”106

Pra, le t’i mbajmë mësimet e Ramazanit të gjalla në vetet 
tona gjatë gjithë vitit. Disa dijetarë shprehen se një nga shenjat e 
pranimit të adhurimit gjatë Ramazanit është zotësia e vazhdimit 
të atyre adhurimeve dhe gjatë vitit. 

Kjo ditë e shenjtë është quajtur në gjuhën arabe: cĪd el-Fiṭr, që 
në vendet tona e quajmë: Fitr Bajrami. Dijetarët thonë se shprehja 
e lumturisë dhe e gëzimit në ditët e Bajramit është një nga ritualet 
fetare.

Gruaja e Profetit (a.s.), Aisha (r.a.), ka raportuar se pasi që 
babai im (Ebū Bekr) hyri në dhomën time, në një kohë që dy 
shërbëtore po këndonin, tha: “Flauti i djallit (muzika) është duke 
u mbajtur në shtëpinë e Profetit?” Profeti (a.s.), tha: “O Ebū Bekr! 
Për çdo popull ka festë dhe kjo është festa jonë. “107

Për disa myslimanë sot është dita e ëmbëlsirave, festimeve 
të lejueshme dhe të palejueshme, veshjeve të ndryshme, por për 
besimtarët e vërtetë kjo ditë përveç se është një ditë gëzimi, është 
gjithashtu dhe dita që besimtarët mendojnë: “A e kemi kënaqur 
Zotin tonë përmes Ramazanit?” Nëse përgjigjja është po, atëherë 
ata festojnë me lumturi mirësitë e Zotit që u ka dhuruar atyre. 
Nëse përgjigja është jo, atëherë ata marrin mësime nga kjo për të 
përmirësuar veten në Ramazanin e ardhshëm. 

106. K. (18:46). 
107. Muslim: Kitab Salat el-Idejn, v. 1, Hadithi 892.



70

Fjala Fiṭr, gjithashtu nënkupton natyrshmërinë. I kujton njeriut 
që është e natyrshme për të festuar, pasi që ata ishin në adhurim 
të vazhdueshëm ndaj Zotit të tyre gjatë gjithë Ramazanit dhe kjo 
i ngjan ditës kur Allahu i Plotfuqishëm do t’i shpërblejë besim-
tarët dhe të mirët me parajsat e Tij. Kështu e përshkruan Ai në 
Kuran:

َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًراۖ  َحتَّٰى إَِذا َجاُءوَها َوُفتَِحْت أَْبَواُبَها 
َوقَاَل لَُهْم َخَزنَُتَها َساَلمٌ َعلَْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخالِِديَن ﴿٧٣﴾

 

َوقَاُلوا اْلَحْمُد لِلَّـِه الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدُه َوأَْوَرثَنَا اأْلَْرَض نَتَبَوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة 
َحْيُث نََشاُءۖ  فَنِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِيَن ﴿٧٤﴾ 

“Ndërsa ata që i janë frikësuar Zotit të tyre, do të çohen 
grupe-grupe në Xhenet. Kur t‟i afrohen atij, dyert e tij do të 
hapen e rojtarët e tij do t‟u thonë atyre: ‘Shpëtimi qoftë mbi 
ju! Ju keni qenë njerëz të mirë, andaj hyni në të dhe qëndroni 
përgjithmonë!’ Ata do të thonë: “Lavdi Allahut, që përmbushi 
premtimin e Vet e na dha në trashëgim Xhenetin, ku të vend-
osemi si të duam!” Sa i mrekullueshëm është shpërblimi i atyre 
që kanë punuar drejt!”108

Të nderuar të pranishëm! Kjo ditë është dita e unitetit, prandaj 
duhet ta shfaqim unitetin në familje dhe me njerëzit e komunitetit. 
Mos të harrojmë se Profeti ynë, Muhamedi (a.s.), u shpreh në një 
hadith që transmetohet nga Abdullah Ibn Umer (r.a.):

يدالل مع الجماعة
“...Dora e Zotit është me bashkësinë (Xhemāt)...”109

Përmes unitetit myslimanët mund të arrijnë shumë sukses, 
sepse mëshira e Zotit bëhet e pranishme. Kur myslimanët ishin të 

108. K. (39:73-74)
109. Tirmidhi, Kitab el-Fiten, v. 4, Hadithi 2166.
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bashkuar, jo vetëm bota (duke përfshirë dhe jomyslimanët), por 
dhe zogjtë në qiell, kanë përfituar prej mirësive të tyre. Kur ne 
jemi të bashkuar, të varfrit përfitojnë më shumë. Një nga detyrat e 
myslimanëve të pasur gjatë Bajramit është që me anën e pasurisë 
së tyre të varfrit ta festojnë gjithashtu Bajramin, përndryshe, ku 
mbetet humanizmi dhe vëllazërimi islam?

Unë jam më se i lumtur dhe krenar të përmend se me paratë 
që u mblodhën si Ṣadeḳah el-Fiṭr gjatë këtij muaji të Ramazanit, 
në këtë bashkësi u ndihmuan nëntëdhjetë jetimë myslimanë në 
Shqipëri, pra ju mundësuat nga këtu të gëzoni zemrat e fëmijëve 
në Shqipëri. Allahu ua shpërbleftë me të mira!

Kjo ditë është edhe dita në të cilën besimtari fal njerëzit e 
tjerë. Falni ata të cilët ju kanë ofenduar, keqtrajtuar dhe kanë folur 
keq për ju. Mos harroni se Allahu është me ata që falin. Kur ju 
falni, tregoni mëshirën e Zotit që është brenda jush dhe bëheni 
shkak që Allahu t’ju falë dhe juve. Në ditën e Gjykimit, Allahu i 
Plotfuqishëm do t’i falë dy njerëz, kur njëri prej tyre fal tjetrin.

Duke e madhëruar Allahun, i lutemi Atij në fillim dhe në fund 
të Bajramit që të na u përgjigjet lutjeve tona dhe të na i pranojë 
faljet dhe agjërimin tonë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. E 
lusim Atë të na japë nga bekimet e tij dhe të na mbajë të udhëzuar 
në rrugën e Tij të drejtë. Na ndihmo o Zot, ta përcjellim mesazhin 
e Islamit, mesazhin e unitetit, të dashurisë, të paqes, të mëshirës 
dhe drejtësisë! Amin.
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mirësitë e 10 ditëve të muajit 
dhūl-hixh-xheh

Ligjërata e së Premtes mbajtur me
20 nëntor 2009

Të nderuar vëllezër dhe motra! Nuk ka dyshim se Allahu i 
Madhëruar e ka bekuar umetin e Hz. Muhamedit (a.s.), me pe-
riudha të shkurtra kohore, ku në to shpërblimet janë shumë të 
mëdha. Shembull i këtyre periudhave kohore janë dhjetë ditët e 
muajit hënor islam të Dhūel-Hixh-xheh. Allahu betohet në këto 
net, duke thënë: 

َواْلَفْجِر ﴿١﴾ َولَيَاٍل َعْشٍر ﴿٢﴾
“Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët (e para 

të muajit Dhūl-Hixh-xheh)!”110

Kur Allahu betohet në diçka, nuk ka dyshim se ajo gjë është 
shumë e rëndësishme. 

Allahu (xh.sh.), i përmend këto ditë dhe në sure el-Beḳareh, 
duke kërkuar nga njerëzit ta përmendin Allahun gjatë këtyre di-
tëve:

َواْذُكُروا اللَ فِي أَيَّاٍم مَّْعُدوَداٍت
“Dhe madhëroni Allahun në ditët e caktuara...”111

Disa dijetarë, duke komentuar pjesën e parë të këtij vargu 
kuranor, thonë se ditët e caktuara janë dhjetë ditët e para të muajit 
Dhū el-Hixh-xheh.

110. K. (89:1-2)
111. K. (2:203). 
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Në një transmetim të Ibn cAbbās (r.a.), shkruhet se Profeti 
Muhamed (a.s.), kur ka folur për virtytet e këtyre ditëve, ka thënë: 
“Nuk ka vepra të mira më të mëdha sesa ato të cilat kryhen gjatë 
këtyre ditëve.” Disa nga shokët e tij thanë: “As xhihadi112 në rrugën 
e Allahut?” Pejgamberi (a.s.), u përgjigj: “As xhihadi, përveçse 
kur njeriu vendos veten e tij dhe pronën e tij në rrezik (për hir të 
Allahut), dhe kthehet pa asnjë prej tyre.”113

Këto dhjetë ditë konsiderohen të shenjta dhe për faktin se gjatë 
tyre kryhet haxhi, i cili është një nga pesë shtyllat e Islamit. Këto 
ditë përmbajnë dhe Ditën e Arafatit dhe atë të Kurban Bajramit. 
Dita e Arafatit, është dita më e shenjtë e vitit. Allahu e plotësoi 
Islamin në këtë. Ndërsa për vlerat e saj, Profeti (a.s.), është shpre-
hur në një hadith që transmetohet nga Aishja (r.a.): “Nuk ka ditë 
në të cilën Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit më shumë 
sesa në ditën e Arafatit. Ai afrohet dhe pastaj u mburret me ata 
melekëve, duke thënë: ‘Ç’dëshirojnë këta njerëz?”114

Rreth vlerave të Arafatit thuhet në një hadith tjetër nga Ibn 
cUmer (r.a.), se i dërguari (a.s.), ka thënë: “Allahu mburret para 
engjëjve ditën e Arafatit me ata (njerëz) që qëndrojnë në Arafat 
dhe thotë: ‘Shikoni robërit e Mi, Më kanë ardhur të rraskapitur 
dhe të pluhurosur.”115

I dërguari i Allahut ka preferuar që dita e Arafatit të agjërohet. 
Ebu Katadeh (r.a.), tregon se e kanë pyetur të dërguarin e Allahut 
(a.s.), mbi agjërimin e ditës së Arafatit dhe ai është përgjigjur: “I 
shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe atij që vjen.”116

Veprat e mira gjatë këtyre ditëve
Duke filluar nga dita e dhjetë e Dhū el-Hixh-xheh (Kurban 

Bajrami), deri në ditën e trembëdhjetë me namazin e Iqindisë, bërja 

112. lufta, përpjekja, sakrifica në emrin e Zotit.
113. Bukhari: Kitab el-Idejn, v. 6, Hadithi 924. 
114. Muslim: Kitab el-Haxh, v. 1, Hadithi 1348.
115. Imam Ahmed: Musend el-Imam Ahmed Ibn Hanbel, v. 2, fq. 224, Hadithi 
7089. 
116. Sulejman Ibn Ahmed el-Taberani: El-Mu’xhem el-Evsat, Dar el-Haramejn, 
Kajro, 1995, v. 2, fq. 308, Hadithi 265.
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e Kurbanit është një vepër madhështore, për ata që Allahu ua ka 
mundësuar anën financiare. Besimtari i tillë duhet të përmbushë 
dy kushte: atë moral dhe fizik. Aspekti moral është që ai të kra-
hasojë veten me haxhitë në Qabe. Ata nuk mund të gënjejnë, as 
nuk mund të ofendojnë dikë, as nuk mund të marrin të tjerët nëpër 
gojë etj.., përndryshe Haxhi nuk u quhet. Ashtu duhet të jetë dhe 
besimari nga aspekti moral kudo që gjendet në botë. Ndërsa nga 
aspekti fizik, ai duhet të mos presë thonjtë ose flokët gjatë këtyre 
ditëve. I Dërguari i Allahut i udhëzoi pasuesit e tij që nuk mund 
të merrnin pjesë në Haxh, duke u thënë të imitojnë haxhitë, duke 
mos prerë flokët dhe thonjtë e tyre, që mëshira e Allahut (xh.sh.), 
t’i mbulojë dhe ata bashkë me Haxhitë. 

Një nga veprat e mira që duhet të bëjë besimtari gjatë 9 ditëve 
të para të këtij muaji, është agjërimi, i cili e ngre shkallën shpirt-
ërore të njeriut dhe e bën atë më afër me Zotin sesa me materien. 
A nuk është kjo ndjenja me e madhe shpirtërore që ndien njeriu 
dhe qëllimi i krijimit të tij në këtë botë? 

Përveç agjërimit, jemi rekomanduar gjithashtu gjatë këtyre 
ditëve ta përmendim Allahun (xh.sh.), duke thënë, lā ilāhe il-lallāh, 
subḥānallāh, el-ḥamdu lil-lāh dhe Allāhu ekber. Shokët e Hz. Mu-
hamedit (a.s.), këndonin haptazi tekbiret në vende ku kishte tubime 
njerëzish, duke përfshirë dhe tregjet. Gjithashtu dhe dërgimi i 
salavateve (Allāhumme ṣal-li calāsejjidinā Muḥammed ve calā āli 
sejjidinā Muḥammed) mbi Profetin tonë (a.s.) dhe familjen e tij 
të pastër, është një ndër veprat më të mira. I Dërguari i Allahut 
(a.s.), na tregon se ai që bie salavat mbi mua një herë, Allahu bie 
salavat mbi atë person dhjetë herë.117 Dijetarët kanë komentuar 
se salavati i Allahut mbi adhuruesit e Tij, është që Ai t’u dërgojë 
mëshirë atyre. 

Këto ditë vlejnë si rikujtim që njerëzit të bëjnë lidhje të reja 
me Krijuesin dhe ato lidhje duhet të fillojnë me pendim dhe lutje 
Allahut për gabimet e mëparshme. 

Ndihmesa e nevojtarëve në çdo kohë është një akt i shenjtë 

117. Bukhari: Imam Bukhari’s book of Muslim morals and manners, fq. 275, H -
dithi 645.
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dhe sidomos kur ajo bëhet gjatë këtyre ditëve të shenjta. 
E lus Allahun e Madhëruar që haxhin t’ua pranojë të gjithë 

besimtarëve që gjenden në tokat e shenjta dhe të na bëjë dhe neve 
nga ata që e kujtojnë Atë vazhdimisht.
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Ligjërata e kurban bajramit
Namazi i parë i Kurban Bajramit për Greenway Masjid, 

mbajtur në dhjetor 2007 në Foothills recreation Center, Glendale, AZ

Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë! Zoti Fuqiplotë, në 
Kuranin e tij Famëlartë thotë:

َوأَِطيُعوا اللَ َوالرَُّسوَل لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن
“Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit, për të shpresuar më-

shirën (e Allahut).”118

Pjesa e parë e këtij Ajeti “Bindjuni Allahut”, ishte dhe bindja 
e Hz. Ibrahimit (a.s.), kur u nis të flijonte djalin e tij, Ismailin (a.s.). 
Allahu, përmes kësaj zbulese urdhëroi të Dërguarin e Tij, Ibrahi-
min (a.s.), të flijonte gjënë më të dashur, djalin. I vendosur dhe i 
patundur në urdhrin e Allahut, profeti Ibrahim (a.s.), u përgatit ta 
flijonte të birin, Ismailin. Në atë kohë paraqitet engjëlli Xhebrāīl 
(a.s.) dhe i tregon se Allahu është i kënaqur me të dhe në vend të 
djalit, engjëlli i sjell një dash për flijim.

Të nderuar besimtarë! Kjo ditë u shënua në historinë e njerë-
zimit si dita e Kurban Bajramit, e cila është dita e dhjetë e muajit 
Dhu el-Hixh-xheh në kalendarin islam. Te gjitha këto ditë të këtij 
muaji janë ditë të shenjta, në të cilat Zoti Fuqiplotë ua mundëson 
besimtarëve veprimin e punëve të mira dhe ua shumëfishon shpër-
blimin e tyre.

Nuk ka dyshim se në ngjarje të shumta të civilizimeve të 
ndryshme dhe sidomos në ato të Profetëve të Allahut, ka shembuj 

118. K. (3:132). 
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të bukur që vlejnë si udhëzim për ata që dëshirojnë të dalin të 
shpëtuar ngakjo botë. Në Kuranin famëlartë thuhet: 

ْن أَْهِل اْلُقَرٰى  َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك إاِلَّ ِرَجااًل نُّوِحي إِلَْيِهم ِمّ

 

أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَُة الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم 

 

َولََداُر اْلِخَرِة َخْيرٌ لِّلَِّذيَن اتََّقْوا أَفاََل تَْعِقُلوَن
“Para teje, Ne kemi dërguar vetëm burra nga banorët e 

qyteteve, të cilët i frymëzuam me shpallje. Vallë! A nuk kanë 
udhëtuar ata nëpër botë për të parë se si ka qenë fundi i popujve, 
që kanë jetuar para tyre? Pa dyshim, bota tjetër është më e mirë 
për ata që (e) kanë frikë (Allahun). Pra, a nuk kuptoni?”119

Dhe po në të njëjten sure, në versetin e fundit thuhet:

ـِٰكن  َ لََقْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُّولِي اأْلَْلبَاِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفتََرٰى َول
تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل ُكِلّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن

“Në tregimet e atyre (të dërguarve) ka këshilla për ata që janë 
me mend. Ky (Kuran) nuk është tregim i trilluar, por është vër-
tetues i atyre (librave) që janë shpallur para tij, është shpjegues 
i çdo gjëje dhe udhërrëfyes e mëshirë për njerëzit besimtarë.”120

Të nderuar besimtarë! Ngjarja e Ibrahimit (a.s.) dhe e djalit 
të tij, përmban disa pika të rëndësishme në marrëdhëniet tona me 
njerëzit dhe Krijuesin.

Si pikë e parë, të kemi besimin e patundur në Allahun, Krijue-
sin e gjithësisë. Djalli i mallkuar mundohet gjithmonë të na largojë 
nga rruga e drejtë, duke na ngulitur mendime se Islami është fe 
e vështirë në praktikë ose duke na e zbukuruar aq shumë jetën e 
kësaj bote, në atë mënyrë që ne të bëhemi viktima të epsheve tona 
dhe të humbim jetën e Amshueshme. Allahu (xh.sh.), në Kuranin 

119. K. 12:109).
120. K. (12:111).
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e tij famëlartë thotë: 

أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَن الَّ تَْعُبُدوا الشَّْيَطاَنۖ  إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّبِيٌن 
َذا ِصَراٌط مُّْستَِقيٌم ﴿٦١﴾ َولََقْد أََضلَّ ِمنُكْم ِجباِلًّ  ـٰ ﴿٦٠﴾ َوأَِن اْعُبُدونِيۚ  َه

َكثِيًراۖ  أَفَلَْم تَُكوُنوا تَْعِقُلوَن ﴿٦٢﴾
“Vallë, a nuk ju kam urdhëruar, o bijtë e Ademit, që të mos 

e adhuroni djallin, se ai është vërtet armik i hapur i juaji, por 
të më adhuroni vetëm Mua?! Kjo është rruga e drejtë.Sigurisht 
që ai (djalli) ka shpënë në humbje një mizëri prej jush; vallë a 
nuk po mendoni?!”121

Si pikë e dytë, ngjarja e Ibrahimit (a.s.) dhe e birit të tij na 
tregon se pa sakrificë nuk mund të arrihen fitoret, ashtu siç popujt 
e ndryshëm në botë nuk kanë arritur liritë e tyre pa luftuar, ashtu 
dhe njeriu duhet të luftojë ndaj djallit dhe epsheve të tij, në mënyrë 
që t’i bindet Zotit (xh.sh.).

E vërteta e pamohueshme qëndron në atë se sakrifica është e 
domosdoshme për arritjen e idealeve të larta. Ideali më i lartë për 
njeriun është të fitojë kënaqësinë e Zotit. Kusht për këtë është që 
njeriu të besojë dhe të veprojë punë të mira dhe jo ato që mendon 
njeriu se janë të mira, por ato që i cilëson Allahu dhe profeti i Tij 
si të tilla, se njerëzit në disa raste mendojnë se veprojnë mirë, por 
nga aspekti islam ato punë mund të jenë të padobishme. Për t’i 
ditur dhe për të qenë në kontakt me ato punë, njeriu duhet të jetë 
më afër xhamisë, dijetarëve dhe besimtarëve.

Të nderuar vëllezër dhe motra! Veprimi i punëve të mira tin-
gëllon shumë ëmbël dhe lehtë në veshët tanë, por e zbatuara në 
praktikë nuk është e lehtë. Pse? Se kërkohet sacrificë dhe pa të 
nuk mund të arrihen veprat e mira. Kur disa individë duhet të 
sakrifikojnë, fatkeqësisht vendosin të marrin rrugën më të lehtë 
dhe ajo nuk i shpie në asgjë, përveçse përtacisë dhe mosrealizimit 

121. K. (36:60-62).
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të veprave të mira.
Për besimtarin e vërtetë, jo vetëm që ka sakrifica por dhe 

sprova të ndryshme në këtë botë dhe e vërteta qëndron se sa më 
shumë i devotshëm të jetë njeriu, aq më shumë sprova dhe sakrifica 
do kalojë. Dëgjoni se ç’thotë Kurani famëlartë: 

َن اأْلَْمَواِل َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمّ َولَنَْبُلَونَُّكم بَِشْيٍء ِمّ

 

ِر الصَّابِِريَن ﴿١٥٥﴾ َواأْلَنُفِس َوالثََّمَراِت َوبَِشّ

 

الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتُهم مُِّصيبَةٌ قَاُلوا إِنَّا لِلِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن ﴿١٥٦﴾
“Sigurisht që Ne do t‟ju provojmë me frikë dhe uri, me 

dëmtim të pasurisë, të njerëzve dhe të të lashtave! Prandaj, për-
gëzoji të duruarit, të cilët, kur i godet ndonjë fatkeqësi, thonë: 
‘Të Allahut jemi dhe vetëm te Ai do të kthehemi!”122

Gjithashtu transmetohet nga Sacd ibn EbīVaḳḳkāṣ (Allahu 
qoftë i kënaqur me të): “Një herë i thashë të Dërguarit të Allahut 
(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të), se kush janë njerëzit 
me sprova më të mëdha? Ai më tha: ‘Profetët, pastaj ata të cilët janë 
poshtë tyre në gradë.’ Kështu sprovohet njeriu, në sajë të besimit 
që ka. Nëse besimi i tij është i fortë shtohen dhe sprovat, por nëse 
besimi i tij është i dobët, atëherë sprovohet në sajë të besimit që 
ka dhe sprovat vazhdojnë ta godasin robin, deri sa të arrijë njeriu 
të ecë nëpër tokë e ai nuk ka kurrfarë gjynahu.”123

Si pikë e tretë, vlen të përmendet gëzimi që pati Ibrahimi 
dhe Ismaili kur Zoti dërgoi engjëllin me urdhër te Ibrahimi që ai 
të flijonte dashin, i cili u zbrit nga Allahu (xh.sh.) dhe jo djalin 
e tij. Kjo tregon se të gjithë ata që sakrifikojnë për Zotin, marrin 
shpërblim nga Ai. Në Kuran thuhet : 

فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
122. K. (2:155-156). 
123. Tirmidhi: Kitab el-Zuhd, v. 4, fq. 601, Hadithi 2398.
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“Me të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi!”124

Si pikë e katërt, qëndron guximi dhe besimi i patundur i Is-
mailit (a.s.), ndaj sprovës me të cilën rrallë kush u sprovua.

Të dashur të rinj! Ju jeni e ardhmja, e nesërmja. E kemi ob-
ligim nga i Madhi Zot që të përgatisim breza të cilët do na i zbar-
dhin fytyrat tona me veprimin e punëve te mira dhe të sinqerta. 
Eshtë koha të shikojmë të rinjtë tanë të guximshëm si Ismaili, të 
durueshëm si Ejubi, të ditur si Sulejmani, falës si Jusufi, të pastër si 
Isai dhe besimtarë të devotshëm si Muhamedi (paqja dhe bekimet 
e Zotit qofshin mbi të gjithë ata). Nëse ata pajisen me këto cilësi, 
atëherë dyert e djallit të mallkuar do mbesin të mbyllura për ta. 
Muhamedi (a.s.), na tregon se një nga kategoritë e njerëzve Ditën 
e Gjykimit që do mbulohen me Hijen e Allahut, në atë ditë që nuk 
ka hije perveç Hijes së Tij, është ajo kategori e atyre te rinjve që 
janë rritur duke adhuruar Allahun (xh.sh). 

E lus të madhin Zot të na bashkojë zemrat tona në fenë e Tij, 
dhe të na i falë gabimet tona. Me të vërtetë, Ai është Falës dhe 
Mëshirues.

124. K. (94:5).
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emri i aLLahut, haPësi (EL-FETTĀ )
Ligjërata e Xhumasë, 

mbajtur më 26 mars 2010 në Greenway Masjid.

Të nderuar vëllezër dhe motra! Zotit të Madhëruar i takojnë 
emrat më të bukur. Ai gjithashtu kërkon nga ne që ata emra t’i 
kuptojmë dhe ta lusim Atë përmes tyre. Në Kuranin famëlartë 
thuhet:

َولِلِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَٰى فَاْدُعوُه بَِهاۖ  َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن فِي

 

أَْسَمائِِهۚ  َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا يَْعَمُلوَن
“Allahut i përkasin emrat më të bukur, andaj thirreni Atë 

(lutjuni Atij) me to.”125

Profeti Muhamed (a.s.), thotë në një ḥadīth:

إن لل تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة
“Allahu ka 99 emra. Ai që i përvetëson (mban mend dhe kup-

ton) ato, hyn në Xhenet.”126

Kur besimtari kupton më shumë për cilësitë dhe atributet e 
Zotit të gjithësisë, nuk ka dyshim se ai afrohet më afër Tij dhe si 
rrjedhojë, fiton kënaqësinë e Allahut dhe xhenetet e Tij. Thuhet: 
“Qëllimi i jetës eshtë të fitosh kënaqësinë e Allahut.”

Ne sot do flasim për një nga emrat e Tij el-Fettā , që do të 

125. K. (7:180)
126. El-Hakim: el-Mustedrek ala el-Sahihejn, v. 1, fq. 168.



82

thotë: Hapësi, në kuptimin se Ai hap dyert e mëshirës, diturisë, 
jetës dhe rriskut mbi krijesat e Tij. 

Në Kuranin famëlartë ky emër përmendet në dy vende dhe 
Ai e quajti suren më të madhërueshme të Kuranit, el-Fātiḥah, që 
do të thotë: ajo që hap dhe Kurani hapet me atë sure. Gjithashtu, 
në Kuran është dhe një sure që quhet el-Fet- , që ka kuptimin e 
hapjes dhe nënkupton çlirimin e qytetit tëMekës, ku Allahu (xh.
sh.), i premton Muhamedit (a.s.), çlirimin e këtij qyteti, megjithëse 
një gjë e tillë akoma nuk kishte ndodhur. 

Të nderuar vëllezër dhe motra! Zoti Fuqiplotë hap dyert e më-
shirës dhe të furnizimit për të gjitha krijesat e Tij. Disa njerëzve u 
hap dyert e drejtimit (hidājet) në udhën islame. Shembuj të bukur 
kemi në mesin e komunitetit tone, ku disa nuk e kanë frekuentuar 
më parë xhaminë dhe sot ata vijnë dhe vendosin ballin në tokë 
para Zotit Fuqiplotë. Ne kemi në mesin tonë dhe nga ata që kanë 
qenë besimtarë të feve të tjera dhe Allahu (xh.sh.), u ka hapur atyre 
dyert e drejtimit në rrugën e drejtë dhe sot falen me mua dhe me 
ju bashkë. Ka prej njerëzve që kanë qenë të varfër dhe Allahu u 
ka hapur atyre dyert e pasurisë dhe janë bërë të pasur. Ka dhe nga 
ata që doktorët u kanë thënë se nuk ka më shpresa për jetë, por 
Allahu atyre u ka hapur dyert e të jetuarit më gjatë. Allahu thotë 
në Kuranin e Tij Famëlartë.

مَّا يَْفتَِح اللَّـُه لِلنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة فاََل ُمْمِسَك لََها
“Begatitë, që Allahu ua jep njerëzve nga mëshira e Tij, nuk 

mund t’i pengojë askush,...”127

Historia që do përmend tani ka sens humori, por edhe lidhje 
me emrin e Zotit el-Fet-tā . Më kujtohet se në Shkodër përmendej 
historia e një personi që vdiq dhe njerëzit po e përcillnin në varreza 
me tabut. Papritmas njeriu zgjohet dhe lëviz nga tabuti. Njerëzit 
friksohen dhe s’u besojnë syve të tyre. Ai kishte pasur një vdekje 
klinike. Kur vdiq pas 15 vitesh, njerëzit pyesnin: “Këtë herë, a ka 
vdekur me të vërtetë apo jo?” 

127. K. (35:2). 
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Nga ky shembull dhe shumë të tjerë kuptojmë që Allahu i hap 
dyert e jetës atij personi që do dhe askush nuk ka njohuri për të 
fshehtën (gajb), përveç Atij. Ai thotë në Kuranin Fisnik: 

َوِعنَدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل يَْعلَُمَها إاِلَّ ُهَوۚ  َويَْعلَُم َما فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِرۚ 

 

َوَما تَْسُقُط ِمن َوَرقٍَة إاِلَّ يَْعلَُمَها َواَل َحبٍَّة فِي ُظُلَماِت اأْلَْرِض

 

َواَل َرْطٍب َواَل يَابٍِس إاِلَّ فِي ِكتَاٍب مُّبِيٍن
“Ai i ka çelësat e së padukshmes dhe vetëm Ai i njeh ato. 

Ai e di ç’ka në tokë dhe në det; asnjë gjeth nuk bie, pa e ditur 
Ai dhe nuk ekziston asnjë kokërr në errësirën e tokës, as e njo-
më, as e thatë, që të mos jetë shënuar në Librin e qartë (Leuhi 
Mahfudh)..”128

Dera më e mirë që të hap Allahu është kur ai të vendos be-
simin e patundshëm në zemrën tënde dhe të bën nga ata që atë 
besim e vendos dhe në praktikë. Dhe më e keqja është kur njeriu 
mbetet i hutuar dhe i pavëmendshëm (gāfil) përballë udhëzimeve 
të Krijuesit. Vallë, si mundesh o njeri të qëndrosh në këtë gjendje? 
Sikur pak t’i hapësh sytë dhe të shikosh argumentin e parë që është 
vetja jote. Sa unik dhe të bukur të ka krijuar i Madhërishmi. Ja se 
ç’thotë Allahu (xh.sh.), në Kuran:

أَفََمن َشَرَح الُل َصْدَرُه لِْلِْساَلِم فَُهَو َعلَٰى ُنوٍر ِمّن رَّبِِّهۚ  فََوْيٌل لِّْلَقاِسيَِة ُقُلوُبُهم 
ئَِك فِي َضاَلٍل مُّبِيٍن ـٰ َ ِمّن ِذْكِر اللَّـِهۚ  ُأول

“A është njëlloj si ai që Allahu ia ka hapur kraharorin për të 
pranuar Islamin, duke qenë kështu në dritën e Zotit të vet, (ashtu 
edhe ai që e ka zemrën të mbyllur ndaj besimit?!) Prandaj, mje-
rë ata që e kanë zemrën të pandjeshme, kur përmendet Allahu! 
Njerëz të tillë janë në humbje të qartë!”129

128. K. (6:59).
129. K. (39:22)
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Të dashur besimtarë! Ka raste kur Allahu është el-Fet-tā  mbi 
robin e tij jo menjëherë, por pas një kohe të gjatë. Për besimtarin 
kjo nuk është çudi, se ai është i bindur se Zoti bën më të mirën për 
të, prandaj ai lutet: “O Zot, unë të lutem Ty për shumë gjëra dhe 
disa nga ato mund të më duken të mira, por në fakt mund të jenë 
negative për mua, prandaj bazohem te Ti të më japësh të mirën, 
se Ti e di më mirë se unë.” 

Allahu (xh.sh.) është ai që hap dhe dyert e fatkeqësive dhe 
vuajtjeve, të cilat vijnë që njerëzit të marrin mësim ose për disa 
njerëz ato vlejnë si ndëshkim për punët e tyre të fëlliqura. 

Ndërtimi i karakterit individual 
mbi bazën e emrit të Zotit el-Fettāḥ. 
Ç’do të thotë të jesh adhurues i el-Fettāḥ? 
Allahu kërkon nga ti që të vazhdosh duke kërkuar prej Tij. Mos 

të ndalesh nga lutjet dhe, nëse duhet t’i kërkosh Allahut të njëjtën 
gjë disa herë, mos u dorëzo nga lutja. Ndoshta Allahu përmes saj 
bën që ti të afrohesh më afër me Atë dhe pastaj, nëse është e mirë 
për ty, ta hap derën e asaj mirësie. 

Në relacione me njerëzit e tjerë, përdore këtë cilësi në atë më-
nyrë që ti të bëhesh çelës i hapjes së dyerve të mirësisë për ta dhe 
në të njëjtën kohë, të jesh çelësi që mbyll dyert e së keqes për ta. 
Në lidhje me këtë, dijetari i madh islam, Imam Gazaliu në librin 
e tij “El-Maḳṣad el-Esmā’” thotë: “ Në mënyrë që njeriu të ketë 
pjesë në emrin e Zotit el-Fettā , është e domosdoshme të dëshirojë 
mbërritjen e etapës, në të cilën ai do arrijë një shkallë ku kyçet 
mbi problemet e mëdha do hapen nga gjuha e tij dhe ato subjekte 
fetare dhe tokësore, të cilat kanë qenë të vështira për njerëzimin, 
do bëhen të lehta me anë të njohurive të tij.”130

Lus Allahun Fuqiplotë, të hapë mbi ne dyert e mirësisë hyjnore 
dhe të na bëjë burim mirësie për të tjerët.

Amin!

130. Abu Hamid Gazali: Ninety nine names of God in Islam, përkthyer nga arabishtja 
në anglisht nga Robert Charles Stade, Daystar Press, Ibadan, 1970, fq. 45.
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virtyti i Lartë haP dyert 
e mirësisë

Ligjërata e së Premtes, 
mbajtur më 21 janar 2011 në Greenway Masjid

Të nderuar besimtarë! Në xhaminë tonë, çdo natë pas namazit 
të Jacisë, përveç të dielave dhe të martave, mbahet një sesion i 
shkurtër prej pesë deri në dhjetë minuta. Në këtë sesion lexohet 
një ose dy hadithe që shoqërohen me komentim. Para disa netësh 
kemi filluar kapitullin e ri rreth moralit, që gjendet në përmbledh-
jen e haditheve të Buhariut dhe që quhet: “Libri i moraleve dhe i 
sjelljeve të myslimanit”. Në këtë kapitull gjendet një hadith, i cili 
do jetë edhe thelbi i kësaj ligjërate të sotme.

Transmetohet se cAbdullāh Ibn cAmr ka thënë: “Nëse zotëron 
katër karakteristika, kjo do të sjellë që ti të mos jesh i privuar nga 
mirësitë e kësaj bote. Morali i mirë, pamja e virtytshme, sinqeritet 
në të folur dhe mbajtja e besës.”131

Kështu pra, mësuesi i njerëzimit u kishte mësuar shokëve të 
tij se si ta mbanin hapur gjithmonë derën e mirësisë dhe ne sot do 
të flasim shkurtimisht rreth këtyre cilësive.

Morali i mirë
Që në fëmijëri, Zoti (xh.sh.), më ka dhënë mundësinë të qën-

droj afër dijetarëve dhe njerëzve të ditur dhe gjithmonë njerëzit 
vlerësonin dhe dëgjonin më shumë atë që zotëronte moralin më 
të mirë. Në shumicën e kohës sjellja e jashme e njeriut tregon 

131. Bukhari: Book of Muslim Morals and Manners, fq. 130.
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brendësinë e tij dhe njeriu vlerësohet nga sjellja e tij. Për këtë dhe 
thuhet që fëmijët shpeshherë nuk sillen sipas urdhrave të prindërve, 
por sipas sjelljeve të tyre. 

Hz. Muhamedi (a.s.), në një shprehje të tij e ka krahasuar 
zotëruesin e moralit të mirë, me atë që fal namazin e natës.132 Për 
atë që ngrihet natën duke trazuar gjumin e tij, thjesht për të kujtuar 
Atë që i ka dhënë gjumin, është një sakrificë dhe sinqeritet i madh. 
Ja pra se Pejgamberi (a.s.), e ka krahasuar atë njeri me njeriun 
besimtar që ka moralin e mirë. Gjithashtu, raportohet se i Dërguari 
i Allahut ka thënë: “Më të mirët nga ju në Islam, janë ata që kanë 
sjelljen më të mirë, nëse kanë edhe sensin e të kuptuarit.”133

Përmendet sensi i të kuptuarit, sepse virtyti është cilësi që 
përvetësohet, ashtu si shumë të tjera. Asnjë nuk ka lindur duke i 
ditur virtytet e larta, duke mos ia sqaruar dikush, përveçse atij mbi 
të cilin Allahu (xh.sh.), mund të bëjë mrekulli. 

Në një hadith tjetër Hz. Muhamedi (a.s.), i pyeti shokët e tij 
që e rrethonin: “Cila është ajo gjë që e bën njeriun më shumë të 
hyjë në Xhenet?” Tha: “Devotshmëria dhe morali i lartë.”134

Shikimi i virtytshëm 
Islami kërkon nga njeriu që të jetë i virtytshëm në shikimin 

e tij dhe në dëgjimin e tij. Kur njeriu shikon atë që Zoti e ndalon, 
konsiderohet si kryerje marrëdhëniesh jolegjitime (zinā) përmes 
syrit. Po ashtu, zinā e të dëgjuarit konsiderohet dhe kur njeriu 
dëgjon ç’ka atij nuk i lejohet. Përfshihet po në atë kategori dhe 
ajo e të ecurit në një vend keq ose e të prekurit të asaj që është e 
ndaluar. Ja si shprehet Hz. Muhamedi (a.s.): “Mysliman është ai, 
nga i cili janë të ruajtur myslimanët, nga goja dhe dora e tij...”135

Një student i dijetarit indian Mevlana Eshref Ali Nedvi thotë: 
“Kërkohet nga ti të bëhesh njeri i mirë, para se të bëhesh besimtar 
i devotshëm.”

132. Ibid. fq. 129-0.
133. Ibid. fq. 130.
134. Ibid.
135. Bukhari: Kitab el-Iman, v. 1, Hadithi 9.
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Një student i dijes paraqitet para hoxhës së tij dhe i thotë: “Në 
momentin kur falem, ndihem sikur jam në prezencën e Allahut.” 
Hoxha i tha: “Kjo është shkëlqyeshëm, po a ndihesh ashtu dhe 
kur je në marrëdhënie me njerëzit?”

Sinqeritet në të folur 
Sinqeriteti shuan hipokrizinë dhe padyshim te Allahu mbë-

rrijnë ato vepra dhe fjalë, të cilat janë bërë me sinqeritet. Hz. 
Muhamedi (a.s.), i cili është shembulli ynë më i mirë, që i ri, para 
se t’i zbriste shpallja nga Zoti, ishte i njohur nga i gjithë populli i 
Mekës si njeri i sinqertë, besnik (el-Emin) në fjalë dhe në vepra. 

Dijetari i njohur islam, Fuḍajl bin cIjjāḍ (v. H. 187/802), për-
kufizon sinqeritetin me këto fjalë: “Ndalimi i kryerjes së veprave 
të mira për hatrin e njerëzve, është hipokrizi dhe kryerja e tyre 
për hatër të njerëzve është politeizëm, ndërsa sinqeriteti, është ai 
që Zoti të të shpëtojë ty nga të dyjat.”136

Nuk fiton ai që gënjen, por vetëm ai që është i sinqertë. Në Ku-
ranin famëlartë flitet për sinqeritetin më shumë se njëqind herë.

Mbajtja e premtimit 
Mbajtja e premtimit konsiderohet si gjë e shenjtë në Islam. 

Ajo fillon me përmbushjen e obligimeve fetare, të cilat i kemi 
amanet dhe vazhdon në lidhjet me njerëzit. 

Në vargjet e para të Sures Mu’minun, Allahu (xh.sh.), sqaron 
kategoritë e besimtarëve, ku ndër to përfshihen njerëzit që mbaj-
në premtimin dhe i përgëzon ata, duke i quajtur trashëgimtarë të 
Parajsës më të madhe:

َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ﴿٨﴾

 

ئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن ﴿١٠﴾  ـٰ َ َوالَِّذيَن ُهْم َعلَٰى َصلََواتِِهْم ُيَحافُِظوَن ﴿٩﴾ ُأول

الَِّذيَن يَِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخالُِدوَن ﴿١١﴾
136. Kushejri: El-risaleh fi el-Tesawwuf, fq. 362.
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“të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra 
dhe të cilët i kryejnë rregullisht faljet. Pikërisht ata do të jenë 
trashëgimtarët, që do ta trashëgojnë Firdeusin, ku do të qën-
drojnë përjetësisht.”137

O Zot na bëj zotërues të moralit të lartë, të virtytshëm në 
shikim, të sinqertë në fjalë dhe të besueshëm, në fillim tek Ti dhe 
pastaj tek ata që na rrethojnë.

Amin!

137. K. (23:8-11).
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vlerat e xhumasë
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur në Greenway Masjid, 2009

Dita e Premte (Xhumu cah) është quajtur sejjid el-ejjām ose 
efḍal el-ejjām, që do të thotë: Më e zgjedhura e ditëve ose dita më 
e mirë. Eshtë ajo ditë në të cilën besimtarët mblidhen si asnjë ditë 
tjetër gjatë javës, për të dëgjuar ligjëratën e Xhumasë (khuṭbeh), 
për t’u falur dhe lutur Allahut (xh.sh.). 

Fjala Xhumua rrjell nga gjuha arabe dhe ka kuptimin e tu-
bimit. 

Namazi i Xhumasë është namazi më i rëndësishëm nga gjithë 
namazet e tjera. Meqë Xhumaja përmban vlera të mëdha, në Kuran 
ka një sure të veçantë që ka marrë emrin e kësaj dite. Gjithashtu, 
ka shumë hadithe që flasin rreth rëndësisë së saj. Në Kuranin e 
shenjtë thuhet: 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّاَلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَٰى ِذْكِر اللِ 
لُِكْم َخْيرٌ لَُّكْم إِن ُكنُتْم تَْعلَُموَن َوَذُروا اْلبَْيَعۚ  َذٰ

“O besimtarë, kur të thirreni për (të falur) namazin (e xhu-
masë) në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe 
pezulloni tregtinë! Kjo, që ta dini, është më mirë për ju!”138

Në një hadith raportohet se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Dita 
më e mirë në të cilën lind dielli është dita e Xhuma. Në atë ditë 
është krijuar Ademi (a.s.), po në atë ditë ka hyrë në Xhenet, në të 

138. K. (62:9)
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njëjtën ditë ka dalë nga Xheneti dhe dita e Gjykimit do të ndodhë 
po në të njëjtën ditë”139.

Kush nuk e ka obligim Xhumanë?
Imam Ebū Ḥanīfe (r.a.), transmeton një Hadith se Profeti 

Muhamed (a.s.), ka thënë: “Janë katër lloje njerëzish që nuk janë 
të obliguar të marrin pjesë në namazin dhe ligjëratën e Xhuma-
së: gratë, sllevërit, udhëtarët dhe të sëmurët.”140 Njerëzit e tjerë 
myslimanë, të gjithë e kanë obligim personal (farzcajn) faljen e 
Xhumasë. 

Lidhja e besimtarit me Xhumanë
Përgatitja për adhurimin në ditën e Xhuma është e rekoma-

nduar të fillojë një ditë përpara. Imam Gazaliu në librin e tij të 
famshëm Kimja Secādeh shkruan: “Ata që e dinë rëndësinë e ditës 
së Xhuma, fillojnë dhe përgatiten për të një ditë përpara. 

Eshtë në traditat profetike që besimtari ditën e Xhuma :
Të lajë të gjithë trupin, duke përfshirë gojën dhe hundën •	

(gusl) para shkuarjes në xhami.
Meshkujt të parfumosen para se të shkojnë në xhami.•	

Të këndohet •	 sureh el- Kehf ose pjesë të saj.
Të përmendësh Zotin (•	 dhikr) dhe të lutesh për Hz. Mu-

hamedin (a.s.), (ṣalavāt).
Të japësh lëmoshë (•	 ṣadeḳah).
Të veshësh rroba të bukura dhe të veçanta, veçanërisht •	

për atë ditë .
Të shkosh sa më herët në xhami.•	
Të pastrosh dhëmbët para xhumasë.•	
Nëse mbërrin me vonesë në xhami, të ulesh ku të ketë •	

vend bosh.

139. Muslim: Kitab el-Xhumuah, v.1, Hadith 854.
140. Muhammed Shejbani: Kitab el-Athar, Dar el-Navadir, Damask, 2008, v.1, 
fq. 209. 
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Ligjërata (khuṭbeh)
Një vëmendje të veçantë duhet t’i kushtohet pjesës së ajetit 

kuranor në sureh el-Xhumu cah, ku thuhet: ...nxitoni për ta për-
mendur allahun... Fjala fe iscav bën fjalë për nxitim me shkallë të 
lartë interesimi dhe dijetarët kanë rënë në një mendje se në fjalën 
përmendje (dhikr) përfshihet ligjërata e Xhumasë dhe namazi. Pra, 
nxitoni me interesim të madh dhe të preokupuar drejt xhamive, 
ku mbahen ligjëratat dhe falet namazi i Xhumasë. 

Në disa vende, fatkeqësisht dhe gjatë kohës së ligjëratës, 
njerëzit nuk i ndalojnë bisedat. Imamët dhe besimtarët që kanë 
dituri fetare duhet t’ua rikujtojnë këtyre personave rëndësinë e 
saj përmes ligjëratave të ndryshme ose bisedave shoqërore, në 
mënyrë vëllazërore. Në këto raste mund të përmendet thënia e 
Profetit (a.s.), se: “Engjëjt, të cilët qëndrojnë te dera e xhamisë 
dhe shkruajnë emrat e njerëzve të cilët hyjnë në të, në momentin 
kur ligjëruesi fillon ligjëratën, lëshojnë pendët e tyre dhe dëgjojnë 
ligjëratën141, e cila jo vetëm që është këshillë javore për besimtarët, 
por edhe dhikr.”

Imām Mālik (r.a.), transmeton nga el-Zuhri (r.a.)142 “Paraqitja 
e tij, ndalon faljen.143E folura e tij ndalon bisedat.”144

Gjatë Hutbes, ligjëruesi lavdëron Allahun dhe e falënderon 
Atë, dërgon lutje mbi të dërguarin e Tij, Muhamedin (a.s.) dhe të 
gjitha këto janë pjesë e përmendjes, pra dhikrit ndaj Allahut (xh.
sh.). Ashtu si namazi edhe adhurimi është përmendje ndaj Allahut 
dhe njeriu ndalohet të flasë gjatë tij, përndryshe, ai namaz nuk 
quhet, ashtu duhet të konsiderohet dhe ligjërata. Në librin Shemāil 
Muḥammediyyeh të Imam Tirmīdhī tregohet se, kur Profeti (a.s.), 
fliste, shokët e tij e dëgjonin me aq seriozitet dhe vëmendje, sikur 

141. Muslim: Kitab el-Xhumuah, v.1, Hadithi 850.
142. Muhamed ibn el-Hasan el-Shejbani: The Muvatta of Imam Muhammad, përkthyer 
nga arabishtja në anglisht nga Muhammad Abdurrahmandhe Abdassamad Clarke 
dheDr. Asadullah Yate, Turath Publishing, London, 2004, fq. 118.
143. Paraqitja e ligjëruesit në mimber për mbajtjen e ligjëratës tregon se të pranishmit 
nuk duhet të falen në atë moment, por të dëgjojnë.
144. Nuk duhet të flasë kush, pasiqë ligjëruesi fillon ligjëratën.
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të kishin zogj sipër kokave të tyre.145

Ndodh që disa imamë e shfrytëzojnë ligjëratën e xhumasë për 
të ofenduar disa pjesëtarë të komunitetit përmes fjalëve acaruese 
dhe të mbushura me urrejtje. Ka dhe nga ata ligjërues, të cilët dalin 
nga vetja e tyre gjatë saj. Pejgamberi (a.s.), megjithëse ka pasur 
një komunitet të madh dhe ka pasur të bëjë me njerëz të ndryshëm, 
tregohet se asnjëherë nuk është acaruar ose të ketë ofenduar të 
pranishmit përmes ligjëratave. Hutbet e tij i ka mbajtur shkurt dhe 
në përgjithësi i këshillonte njerëzit dhe u rikujtonte atyre obligimet 
e Islamit. Ai e merrte në konsideratë se të pranishëm në rrethin e 
tij kishte dhe të vjetër, të sëmurë, dhe ata që lënë punën vetëm për 
atë kohë të shkurtër të Xhumasë dhe rikthen përsëri në punë.

Hijeshia e ligjëruesit është që ai ta përcjellë mesazhin e tij në 
pika të shkurtra kuptuese dhe brenda një kohe të kufizuar. Për të 
folur më shumë rreth një teme të rëndësishme ose thjesht për të 
sqaruar detajet e saj, mund të mbahet një ligjëratë para Ezanit të 
Xhumasë (brenda mundësive) ose pas namazit, në këtë mënyrë ata 
që e kanë kohën më të përshtatshme qëndrojnë më gjatë dhe për-
fitojnë nga këto ligjërata. Diçka tjetër që nuk ka shpenzime shumë 
për një komunitet dhe që ia vlen të konsiderohet në shekullin XXI, 
është regjistrimi i drejtpërdrejtë i ligjëratave, që mund të ndiqen 
nga interneti për ata që nuk gjenden në xhami (për arsye të lejuara). 
Në Perëndim kjo metodë praktikohet shumë. 

Kujdes!
Në kohët tona, pothuajse çdo individ është i pajisur me celular 

dhe, nëse ata janë të ndezur dhe zilja e tyre dëgjohet, shkakton 
shpërqendrim dhe mund ta prishë atmosferën shpirtërore në xha-
mi. Një imam i drejtohej komunitetit me këto fjalë: “Kur shkelni 
derën e xhamisë ta dini se dynjanë e keni lënë mbrapa dhe këtu 
keni ardhur të takoheni me Allahun.”

Një herë isha i pranishëm në një xhami për namazin e Xhu-
masë dhe mbeta shumë i emocionuar nga ligjërata e imamit, i cili 

145. Tirmidhi: Shemail el-Nebij, fq. 195.
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foli për karakterin e mirë që duhet të ketë besimtari. Sa mbaroi 
namazi, njerëzit shtyheshin me njëri-tjetrin te dera e xhamisë për 
këpucët dhe u krijua një kaos i vërtetë. Menjëherë më shkoi mendja 
te ligjërata e imamit, në kontrast të plotë me situatën, e cila nuk 
kishte më shumë se pesë minuta që kishte mbaruar. 

Në xhamitë ku ka numër të madh besimtarësh dhe parking të 
vogël për makina, shpeshherë ndodhin probleme midis njerëzve. 
Besimtarët duhet të jenë të vëmendshëm, duke ruajtur gjakftoh-
tësinë e tyre dhe ndjeshmërinë ndaj tjerëve. 

Prindërit duhet të kenë kujdes kur sjellin fëmijët e tyre në 
xhami. Në Islam nuk është e rekomandueshme sjellja e fëmijëve 
gjatë riteve fetare, sidomos ata që janë në një moshë shumë të 
vogël. Nuk është e drejtë për një person që vjen në xhami për 
qetësi shpirtërore, të mos ketë kushte të përqendrohet në faljen e 
tij ose në dëgjimin e ligjëratës, thjesht nga britmat dhe zhurmat e 
ndryshme. Por në varësi të kushteve, sidomos në perëndim mund 
të arsyetohet deri diku sjellja e fëmijëve të vegjël, nëse prindi 
është në kontroll të tyre.
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vargu kuranor, transParent 
i situatave Provokuese 
të mysLimanëve në amerikë

Ligjërata e Xhumasë, 
e mbajtur më 6 prill 2012 në Greenway Masjid, Arizona

Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare! Në këtë ligjëratë kam 
dëshirë të analizoj një nga ajetet e Sures Bekare, duke komentuar 
jo vetëm arsyen e zbritjes dhe rrethanat e caktuara, por dhe mbi 
situatat provokuese të cilat përsëriten jo pak ndaj myslimanëve në 
Amerikë. Bëhet fjalë për vargun kuranor, ku thuhet:

يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوُفوا بَِعْهِدي

 

ُأوِف بَِعْهِدُكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن
“Mos e përzieni të vërtetën me të pavërtetën, dhe të vërtetën 

mos e fshihni me vetëdije.”146

Ky verset, në bazë të kontekstit të vargjeve që gjenden para 
tij, u drejtohet izraelitëve, por jo vetëm, duke kritikuar mënyrat 
e tyre në trajtimin e të dërguarit të Allahut, Muhamedit (a.s.). 
Izraelitëve u ishte zbritur Teurati, në të cilin tregohej jo vetëm 
thelbi i besimit, por dhe dërgimi i një profeti të ri në Medine, 
në këtë vend ku tre fise të mëdha nga ata kishin emigruar. Sipas 
komentimit të Ibn Kethirit, kur Muhamedi (a.s.), emigroi në këtë 
qytet, izraelitët e mohuan atë, megjithëse i kishin premtuar Zotit 
se, kur Ai do të dërgonte profetin e ri, do e pranonin dhe pasonin 

146. K. (2:42). 
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atë147. Zoti u drejtohet izraelitëve: “Përmbushni premtimin që 
Më keni dhënë, që edhe Unë të përmbush premtimin që ju kam 
bërë (për t’ju futur në Xhenet).”148 Izraelitët vepruan të kundër-
tën. Ata jo vetëm që nuk e pranuan atë, por dhe u bënë pengesë 
në zhvillimin e shtetit të ri në Medine dhe arritën kulminacionin 
e tyre, duke luftuar myslimanët në mënyra të ndryshme dhe arri-
tën deri në planifikimin e vrasjes së Muhamedit (a.s.). Mënyrat e 
tyre denigruese, qartazi kristalizojnë dhe një herë vargun kuranor, 
ku thuhet: “Mos e mbuloni të vërtetën me të pavërtetën, dhe të 
vërtetën mos e fshihni me vetëdije.”149

Një mënyrë e veçatë e Kuranit famëlartë është dhe përdorimi 
unik i metaforave. Në vargun e lartpërmendur e përshtata foljen 
telbisū në gjuhën shqipe me fjalën mbuloni. Disa përkthyes e kanë 
përkthyer edhe “përzieni”, por në fakt në gjuhën arabe kjo folje 
lebis-jelbis do të thotë të vishesh, ndërkohë veshja është gjëja më 
e afërt me trupin e njeriut, e cila gjendet menjëherë sipër lëkurës 
së tij. Ashtu duhet të jetë dhe besimi. Kështu që dhe mesazhi që 
u drejtohet atyre është intim dhe thelbësor për ta e mbarë njerë-
zimin. 

Në ditët tona, ashtu si më parë, njerëzit i shkelin ose i mbuloj-
në të vërtetat për qëllime të ndryshme. Ndër ato më të dukshmet 
janë rastet kur thelbi është motiv i përfitimeve personale të disa 
individëve, të cilët shpeshherë rezultojnë në sjelljen e problemeve 
dhe distabilizimit të një komuniteti. Konkretisht, në Amerikë, duke 
u bazuar në statistika të përmendura nga John Esposito, profesor 
i studimeve islame të universitetit George Town të Washington, 
tregon se në vitet e fundit ka një rritje të islamofobisë në Amerikë. 
Me rritjen e saj rritet gjithashtu dhe numri i krimeve të bazuara në 
urrejtje. Arsyet mund të jenë të ndryshme, por mediat dhe organet e 
shtypit luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e opinionit rreth 
Islamit dhe myslimanëve në shoqërinë amerikane.

147. Ismail Ibn Kethir: Tefsir el-Kuran el-Adhim, Dar el-Tajjibeh li el-Neshr ve 
el-Tevzi’, Rijad, 1999, v. 1, fq. 244-5.
148. K. (2:40). 
149. K. (2:42).
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Dallohet qartazi se stacione të rëndësishme televizive, gazeta, 
revista dhe njerëz ndikues në publik, përmes programeve të tyre, 
që anojnë politikisht nga e djathta ekstreme, në mënyra direkte 
apo indirekte, përpiqen të ekspozojnë myslimanët e Amerikës si 
njërëz të “hurit dhe litarit” dhe që japin një kontribut shumë të 
vogël në shoqërinë amerikane. Disa liderë fetarë, sidomos nga ata 
që i përkasin evangjelizmit kristian, si Pat Robertson, kongresmenë 
dhe senator, si Peter King dhe Rick Perry (kandidat për president 
në 2012), shfaqin tendencat e tyre “patriotike” në publik, duke u 
përpjekur t’i bindin amerikanët të ndihen të pasigurt në mesin e 
myslimanëve dhe duke vendosur një vizë ndarëse midis “Ne” dhe 
“Ata”. Shumë amerikanë, të cilët nuk kanë pasur kontakt direkt 
me myslimanë, ose nuk kanë njohuri të mjaftueshme për Islamin 
dhe myslimanët, mbesin viktima të këtyre nxitjeve dhe bindjeve 
islamofobike, të cilat siç e thashë më lart, rezultojnë jo vetëm në 
krijimin e një koncepti të gabuar, por dhe në abuzime dhe krime 
të ndryshme. Disa javë më pare, në shtetin California të Amerikës, 
nëna e pesë fëmijëve me origjinë nga Iraku, e cila mbante veshjen 
islame, u vra në banesën e saj në mënyrë brutale dhe pranë saj gje-
ndej një note, në të cilën shkruhej: “Kthehu prapa nga ke ardhur. Je 
terroriste!” Ky nuk është i vetmi krim, ka shumë e shumë të tjerë, 
por për arsye që të vazhdojmë me pikat e tjera të kësaj ligjërate, 
fatkeqësisht, këtë rast e shikoj më se të mjaftueshëm. 

Është i çuditshëm fakti se mediat dhe personat ndikues në 
publik, kur propagandojnë teoritë e tyre djallëzore, nuk ndalen në 
statistikat e bëra kohët e fundit në Amerikë, të cilat deri në një pikë 
hedhin dritë rreth realitetit të gjendjes së myslimanëve në Amerikë. 
Disa fakte që do të përmend, hedhin poshtë deklaratat e qëllimshme 
dhe të gabuara që bëhen shepshherë në publikun amerikan. Numri i 
krimeve të shoqëruara me vrasje, në vitin 2010 ka qenë rreth 14000 
individë dhe numri i vrasësve myslimanë është zero. Ky fakt dhe 
të tjerë tregojnë qartazi se myslimanët janë njerëz të paqes dhe jo 
të dhunës në këtë shtet. Në statistikat e bëra nga organi statistikor 
Pew Research Center, tregohet se myslimanët janë grupi i dytë në 
Amerikë në fushën e arsimit. Një fakt i tillë tregon se gjeneratat e 
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reja në Amerikë, do kenë një përqindje të madhe të arsimohen në 
fusha të ndryshme nga myslimanët. Gjithashtu, në këto statistika 
tregohet se myslimanët në Amerikë, kanë një gjendje ekonomike 
më të mirë se një amerikan me gjendje ekonomike mesatare. Kjo 
e fundit është shumë e rëndësishme, sidomos në një shtet ku taksat 
merren me shumë seriozitet dhe luajnë një rol të rëndësishëm në 
zhvillimin e vendit. Pra, duke e përgjithësuar, një mysliman në 
Amerikë kontribuon për ekonominë amerikane më shumë se një 
amerikan që ka një ekonomi mesatare. 

Faktet e lartpërmendura nuk dëgjohen, ngase realiteti nuk ësh-
të në interes të disave, por përkundrazi, është mbulimi i të vërtetës 
me gënjeshtra dhe hipoteza. Atëherë, lind pyetja: Cili është motivi i 
përhapjes së ideve dhe gënjeshtrave kundër myslimanëve? Motivet 
mund të jenë të shumtë, por besoj se një nga motivet kryesore është 
mbrojtja e interesit individual, të cilin e kam përmendur dhe më 
lart. Nëse përqindja më e madhe e publikut amerikan do mendon-
te pozitivisht rreth Islamit dhe myslimanëve, duke reflektuar në 
burime të besueshme informacioni dhe statistikash, atëherë si do 
justifikohej vrasja, shfrytëzimi dhe grabitja e pasurisë dhe e tokave 
të myslimanëve? Kur arrin t’i bindësh njerëzit përmes mashtrimeve 
se myslimanët janë barbarë dhe Sheriati i tyre (që përmban rregullat 
e fesë, duke përfshirë dhe ato që praktikohen individualisht), është 
aq i keq, sa duhet të bëhet i jashtëligjshëm, siç ka ndodhur në disa 
shtete të Amerikës, atëherë është shumë më e lehtë t’i plotësosh ato 
interesa nën maskën e atdhetarizmit, praktikë të cilën kanë filluar 
ta ushtrojnë disa të pangopur në Amerikë. Për këtë dhe Zoti i bën 
thirje përmes Kuranit, jo vetëm izraelitit të shekullit të shtatë, por 
dhe mashtruesve publikë dhe të tjerëve të shekullit njëzet e një, 
duke thënë: “Mos e mbuloni të vërtetën me të pavërtetën dhe mos 
e fshihni të vërtetën, megjithëse ju e dini.”150

Reflektimi i këtij ajeti kuranor duhet të bëhet dhe nga mysli-
manët, të cilët kanë marrë përsipër përmbushjen e dispozitave të 
Kuranit në jetën e tyre. Kam dëshirë që për aplikimin e duhur të 

150. K. (2:42). 
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këtij ajeti nga ana e myslimanëve, të sjell përsëri shembullin e iz-
raelitëve në kohën e Muhamedit (a.s.), nga një këndvështrim tjetër. 
Përmes këtij ajeti dhe ajeteve të tjera, Zoti i Madhëruar kërkon nga 
ata që ta përqafojnë të vërtetën, duke qënë se e kuptojnë atë. Allahu 
(xh.sh.), pasi u dërgoi atyre profetë pas profetëve, i bëri ata prijës 
në devotshmëri dhe shembull për njerëzit e tjerë. Nëse ata, duke 
qenë ithtarë të librit, fjalës së Zotit, e kundërshtojnë Muhamedin 
(a.s.), të cilin e kanë të përmendur në librat e tyre, si mund të pritet 
drejtësi dhe virtyt nga të tjerët, të cilët janë larg moralit dhe më-
simeve hyjnore? Ashtu dhe sot me myslimanët, duke qënë se ata 
janë dëshmitarë dhe besimtarë të mesazhit hyjnor, nëse nuk bëhen 
prijës në virtyte të larta dhe devotshmëri për mbarë njerëzimin, si 
pritet që drejtësia dhe morali të qëndrojnë të balancuara në botë? 
Për myslimanët është koha që thënia Muḥammed resūlullāh, të 
mos mbesë vetëm në gjuhët e tyre, por të pasqyrohet në ndërgje-
gjen dhe veprat e tyre. 

E lus të Madhin Zot, t’i mbrojë bashkësitë tona besimtare në 
Amerikë e kudo në botë dhe të na bëjë nga të sinqertit e atij grupi 
mysliman që Ai i përmend në Kuranin a Tij famëlartë: “Ju jeni 
populli më i mirë, i dalë për njerëzimin: (sepse) ju urdhëroni që 
të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun. 
Sikur ithtarët e Librit të besonin, do të ishte më mirë për ta; ka 
prej tyre besimtarë të vërtetë, por shumica e tyre janë larg udhës 
së drejtë.”151

151. K. (3:110)
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veshja në isLam
Ligjërata e së premtes, 

mbajtur në vitin 2010 në Greenway Masjid

Të nderuar besimtarë dhe besimtare! Feja islame është fe e 
modestisë dhe kërkon nga besimtarët të jenë modestë. Modestia 
ruan vlerat njerëzore, ato vlera me të cilat Allahu e ka krijuar 
njeriun. Njeriu i cili zhvishet nga modestia, zhvishet nga morali. 
Të zhvishesh nga morali, do të thotë të ulesh në nivelin e kafshës 
dhe ndoshta dhe më poshtë. 

Pjesë e ruajtjes së modestisë është ruajtja e pjesëve të trupit në 
publik. Kur njeriu, dhe në veçanti femra nuk i kushton vëmendje 
mbulimit të trupit dhe ruajtes së bukurisë, bëhet subjekt provokimi 
për shumë të tjerë. Në ditët e sotme, fatkeqësisht është bërë nor-
male që vajzat dhe gratë myslimane të vishen si jomyslimanet dhe 
shpesh me një ambicje imitimi të botës perëndimore, pa e kuptuar 
dëmin që i sjellin vetes dhe sidomos shoqërisë në të cilën jetojnë. 
Një pikë duhet nënvizuar qartë. Islami, ndryshe nga disa religione 
të tjera i kushton një vëmendje të veçantë shikimit të njeriut, duke 
dashur nga ai ta kontrollojë atë, përndryshe shikimi me ambicje në 
bukurinë e një femre ose në atë ç’ka është e ndaluar, kënaq epshin 
e individit dhe e zhvesh atë nga modestia. Feja jonë, meqë është 
zbritur nga Zoti i qiejve dhe i tokës, është fe e balancuar. Nuk 
ia ndalon njeriut të shikojë me ambicje bashkëshorten e tij, por 
në moment kur ai i kalon shikimet ambicioze te një femër tjetër, 
atëherë kjo vepër konsiderohet mëkat. Prandaj, femra në veçanti, 
nuk duhet të bëhet subjekt provokimi. Në Kuran, Allahu (xh.sh.), 
në fillim u drejtohet meshkujve me këto fjalë:
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لَِك أَْزَكٰى لَُهْم ُقل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْمۚ  َذٰ

 

إِنَّ اللَّـَه َخبِيرٌ بَِما يَْصنَُعوَن
“Thuaju besimtarëve që të ulin shikimet e tyre (nga e nda-

luara) dhe ta ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtë-
ligjshme)! Kjo është më mirë për ta! Me të vërtetë, Allahu është 
i Dijshëm për atë që bëjnë ata.”152

Dhe në vargun që vijon u drejtohet besimtareve myslimane 
me këto fjalë:

َوُقل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن 
ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَهاۖ  َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَٰى ُجُيوبِِهنَّۖ  َواَل ُيْبِديَن 

ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ
“Thuaju besimtareve që të ulin shikimet e tyre (nga e ndalua-

ra), ta ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtëligjshme) 
dhe të mos i shfaqin stolitë e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. 
Le t’i mbulojnë kraharoret me mbulesat e tyre (të kokës) dhe të 
mos ua shfaqin stolitë e tyre, përveçse bashkëshortëve të tyre ose 
baballarëve të tyre... (vazhdojnë kategoritë).”153

Dikush mund të thotë se veshja rigoroze, siç kërkohet nga 
Islami ishte normale të aplikohej katërmbdhjetë shekuj përpara, 
ndërsa tani jemi në shekullin njëzet e një. Jo, dhe atëherë ka pasur 
çorientim të dukshëm, sidomos në kohën dhe në vendin ku jetoi 
Muhamedi (a.s.). Para Islamit, femrat silleshin përreth Qabes, duke 
qenë gjysma e trupit të tyre lakuriq. Femrat kryenin marrëdhënie 
seksuale me shumë meshkuj, në shumë raste pa respektuar marrë-
dhëniet familjare. Nëse femra mbetej shtatzënë, i mblidhte të gjithë 
meshkujt me të cilët kishte kryer marrëdhënie dhe i vendoste gish-
tin njërit dhe atij që i vendoste gishtin bëhej babai i fëmijës. Jo larg 

152. K. (24:30).
153. K. (24:31).
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nga këto zakone ishte dhe Europa dhe vendet e tjera, ndoshta dhe 
më keq. Erdhi Islami dhe gruas i tregoi vendin e saj të respektuar 
në familje dhe shoqëri. I tregoi njerëzimit se rregullat hyjnore, që 
janë zbritur për ruajtjen e modestisë, do mbesin të tilla gjithmonë, 
pavarësisht kohës, vendit dhe ushtarëve të djallit dhe të epsheve 
të shthurura që kërkojnë medoemos çrrënjosjen e këtyre vlerave 
njerëzore. Në Kuranin famëlartë thuhet:

يَا بَنِي آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم لِبَاًسا ُيَواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشاۖ  َولِبَاُس التَّْقَوٰى 
لَِك ِمْن آيَاِت اللَّـِه لََعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن لَِك َخْيرٌۚ  َذٰ َذٰ

“O bijtë e Ademit, Ne ju dërguam rroba që të mbuloni vendet 
e turpshme, si edhe për zbukurim; por, petku i devotshmërisë 
është më i miri. Këto janë disa shenja të Allahut, që ju të merrni 
këshillë.”154

Sipas këtij verseti kuranor, kuptojmë se mbulimi tregon mo-
desti dhe zbulimi të kundërtën. Është e çuditshme dhe pjesa e 
historisë së Ademit (a.s.), ku Allahu (xh.sh.), na tregon se në mo-
mentin që ata hëngrën nga fruti i ndaluar, Ai ua hoqi atyre petkat, 
se ishte një kundërveprim për mëkatin që ata bënë. Ata në atë 
moment i ngjasuan kafshës, që nuk zotëron logjikë dhe qëndron 
gjithmonë zhveshur.

Të nderuar besimtarë! Njeriu shpeshherë ka ambicje t’i kryejë 
gjërat si kafshët, se ashtu ia thotë epshi dhe ashtu është më lehtë, 
ndërsa Allahu thërret në zbatimin e kushtetutës hyjnore, gjë që e 
ngre atë dhe më lart se engjëjt. 

Qëllimi i veshjes 
Qëllimi i veshjes përshkruhet shumë bukur në një lutje të Hz. 

Aliut (r.a.), që e bënte atë kur veshte ndonjë rrobë të re, të cilën 
e kishte mësur nga Profeti (a.s.): “Lavdërimet i takojnë Allahut, 
i cili më furnizoi mua më rroba që më zbukurojnë para njerëzve 

154. K. (7:26). 
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dhe më mbulojnë pjesët e turpshme.”155

Roli i veshjes, nëse u shërben këtyre dy ideve bazë te individi, 
do jetë pozitiv. Nëse personi ka qëllime të tjera, si mendjemadhësia 
dhe provokimi, atëherë veshja mund të bëhet shkak i mëkateve 
te njeriu. 

Ç’është cAvreh?
Fjala cavret rrjedh nga gjuha arabe dhe ka kuptimin e caktimit 

minimum të të veshurit ose kodi i veshjes. Meshkujt në përgjithësi, 
para njerëzve duhet të kenë të mbuluar të paktën pjesën e trupit nga 
gjunjët deri te kërthiza, ndërsa kodi i veshjes për femrën myslimane 
në publik është i gjithë trupi, përveç duarve dhe fytyrës. Kur ajo 
gjendet në vende ku ka të afërmit e saj (maḥrem), atëherë ajo nuk 
është e detyruar të aplikojë të njëjtën gjë. 

A ndalohet veshja e bukur?
Të vishet njeriu, pastër, hijshëm dhe bukur, është e reko-

manduar me Islam. Feja jonë ndalon ekstravagancën e tepërt, por 
e pëlqen të bukurën në karakterin e njeriut dhe në veshjen e tij. 
Kështu u shpeh Profeti Muhamed (a.s.): 

“Me të vëtretë që Allahu është i Bukur dhe e do bukurinë.”156

Profeti (a.s.), vishte dhe rroba të cilat i dërgoheshin dhuratë 
nga liderë ose mbretër të ndryshëm, megjithëse kishte shumë raste 
që nuk qëndronin me të për një kohë të gjatë, ngaqë ua dhuronte 
njerëzve. 

Veshjet e papëlqyeshme
Kategoritë e veshjeve më poshtë konsiderohen të papëlqye-

shme:
- Veshja e cila tregon pjesët që duhet të jenë të mbuluara.

155. Imam Ahmed: Musned el-Imam Ahmed ibn Hanbel, v.1, fq. 157, Hadithi 
1354.
156. Ebi Bekr Ahmed el-Bejhakij: El-Xhami’ lishuab el-Iman, Mektebeh el-Rushd, 
Rijad, 2003, v. 8, fq.263, Hadithi 5790.
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- Veshja e ngushtë.
- Meshkujt dhe femrat nuk duhet t’i përngjanë në veshje një-

ri- tjetrit. I Dërguari i Allahut tregon se një nga shenjat e Ditës së 
Fundit është dhe veshja e meshkujve si femra dhe anasjelltas. Kjo 
shenjë tregon shthurje të madhe, për këtë arsye është dhe një nga 
shenjat e Ditës së Gjykimit. 

- Veshja transparente është gjithashtu e ndaluar, sidomos te 
femrat, ku përmes saj dallohet forma e pjesëve të trupit.



104

ruajtja e gjuhës
Bazuar në veprën e Imām Gazali, Minhāxh el- Abidīn.

Ligjërata e së Premtes, 
mbajtur më 21 qershor 2007 në Greenway Masjid

Të nderuar besimtarë! Gjuha e njeriut është organ nga i cili 
individi mund të lartësohet me shpërblime të shumta nga i Madhi 
Zot ose mund të bjerë në një shkallë shumë të ulët dhe të dënohet 
nga Ai, pra bëhet shkak për dërgimin e tij në Parajsë ose në Zjarr. 
Me shprehje të mira njeriu mund të gëzojë respektin dhe dashurinë 
e njerëzve dhe me shprehje të këqija dhe urryese shumë shpjet 
mund të bëhet më i ulëti i asaj shoqërie. Gjuha e njeriut pasqyron 
brendësinë e tij. Prandaj dhe në Kuran thuhet: 

َوُقل لِِّعبَاِدي يَُقوُلوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُنۚ  إِنَّ الشَّْيَطاَن يَنَزُغ بَْينَُهْمۚ  

 

إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن لِْلِنَساِن َعُدوًّا مُّبِينًا
“Thuaju, robërve të Mi, që të flasin atë që është më e mira. 

Në të vërtetë, djalli mbjell ngatërresa ndërmjet tyre. Vërtet, djalli 
është armik i hapët i njeriut.”157

Në librin Minhāxh el- cĀbidīn, dijetari i njohur Imam Gazaliu i 
ka kushtuar një rëndësi të vaçantë kësaj teme dhe përshkruan pesë 
parime që njeriu duhet t’i zbatojë, në mënyrë që të jetë i ruajtur 
nga dëmet e gjuhës.

Parimi i parë - Gjuha është drejtuese e trupit të njeriut. Ajo, 
jo vetëm që luan një rol të rëndësishëm për destinacionin e njeriut 

157. K. (17:53).
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në botën tjetër, por është dhe drejtuese e trupit dhe e gjumtyrëve të 
tij në këtë botë. Është raportuar nga Ebū Sacīd el-Khuderij: “Kur 
njeriu zgjohet në mëngjes nga gjumi, pjesët e trupit adresohen 
te gjuha e tij, duke i thënë: Kaloje ditën në sinqeritet dhe adhu-
rim. Largohu nga fjalët e kota. Nëse ti vazhdon drejt edhe ne do 
vazhdojmë me ty drejt. Nëse ti merr rrugën e gabuar dhe ne do të 
shkojmë pas, në të njëjtën rrugë.”158

Parimi i dytë - Gjuha e njeriut është shfrytëzuese e kohës në 
dobi të njeriut ose keqpërdorimi i saj sjell shkatërrim.

Koha është shumë e çmuar për njeriun. Eshtë e rëndësishme që 
pjesa më e madhe e saj të kalojë në përmendjen e Allahut (xh.sh.) 
dhe adhurimeve ndaj tij. Allahu thotë në Kuranin e tij famëlartë:

َواْلَعْصِر ﴿١﴾ إِنَّ اإْلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴿٢﴾ إاِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
الصَّالَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّْبِر ﴿٣﴾

“Pasha kohën! Me të vërtetë, njeriu është në humbje, përveç 
atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri-tjetrit 
të vërtetën e i këshillojnë njëri-tjetrit durimin.”159

Transmetohet se Ḥasan Bin Ṣinvān, duke u ulur nga kati i 
parë i një shtëpie, pyeti të zotin e saj se kur është ndërtuar ky kat. 
Me sa kuptohet, ishte një pyetje që kishte pak rëndësi. Pas pak, ai 
u pendua për pyetjen e kotë dhe iu drejtua nefsit (vetes) së tij me 
këto fjalë: “Ti je duke humbur kohën tënde të çmuar me gjëra të 
parëndësishme.” Për këtë gjë, ai qau gati një vit të tërë.160

Parimi i tretë - Ruajtja e gjuhës siguron ruajtjen e punëve të 
mira. Ata të cilët nuk vendosin kufi dhe nuk kontrollojnë gjuhët e 
tyre, do jenë pre e thashethemeve dhe fjalëve të kota. Si pasojë dhe 
punët e tyre të mira do kthehen në hi. Thuhet: “Kush flet shumë, 
gabon shumë”

158. Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq. 139. 
159. K. (103:1-3).
160. Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq. 139.
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Është i njohur verseti i Kuranit, ku Allahu Fuqiplotë krahason 
atë që merret me përgojime sikur ushqehet me mishin e vëllait tij 
të vdekur. 

َن الظَِّنّ إِنَّ بَْعَض الظَِّنّ إِْثٌمۖ  َواَل  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجتَنُِبوا َكثِيًرا ِمّ

تََجسَُّسوا َواَل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضاۚ  أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَْأُكَل لَْحَم أَِخيِه 

َمْيتًا فََكِرْهُتُموُهۚ  َواتَُّقوا اللَۚ  إِنَّ اللَّـَه تَوَّاٌب رَِّحيٌم
“O ju që keni besuar! Mënjanoni shumë dyshime, se, vërtet, 

disa dyshime janë gjynah. Mos e spiunoni dhe mos e përgojo-
ni njëri-tjetrin! Mos vallë dëshiron ndokush prej jush të hajë 
mishin e vëllait të vet të vdekur?! Sigurisht që ju do ta urrenit 
këtë! Kijeni frikë Allahun! Me të vërtetë, Allahu është Pranues 
i pendimit dhe Mëshirëplotë.”161

Jo vetëm kaq, por Hz. Muhammedi (a.s.), na tregon se ai që 
flet keq dhe mallkon të tjerët, Ditën e Gjykimit, do japë nga të 
mirat e tij, personave të cilët ai i ka përgojuar dhe, në qoftëse ato 
të mira mbarojnë, atëherë ai do marrë nga të këqijat e tyre.162

Dikush i tregoi të devotshmit Ḥasan el-Baṣrij (v. H. 110/728) 
se një njeri kishte folur keq për të. El-Baṣrij i dha një çantë me 
hurma lajmëprurësit dhe i tha t’ia jepte atij që kishte folur keq 
për të, si dhuratë simbolike për transferimin e punëve të mira të 
përgojuesit në llogarinë e punëve të Hasan El Basriut.163

Parimi i katërt - Duke kontrolluar gjuhën, njeriu ruhet nga 
disfatat. Shpeshherë, gjuha e njeriut në këtë botë bëhet shkak për 
dërgimin e disfatave dhe vuajtjeve nga ana e Allahut (xh.sh.) dhe 
nga ajo e njerëzve.

Dijetari Sufjān el-Thevrij (v. H. 161/778) ka thënë: “Kurrë 
mos thuaj fjalë me gjuhën tënde, që prej tyre njerëzit të vijnë dhe 

161. K. (49:12). 
162. Shiko Muslim: Kitab el-Bir ve el-Sileh ve el-Adab, v. 2, Hadithi 2581.
163. Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq. 140.
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t’i thyejnë dhëmbët.”164

Veziri i Khalīfeh Hārūn Rashīd, Jaḥjā bin Khalid bin Bermek 
i ka këshilluar fëmijët e tij me këto fjalë: “Shkruani fjalët më të 
mira që dëgjoni. Mbani mend fjalët më të mira që shkruani dhe 
flisni ato më të mirat që mbani mend.”165

Parimi i pestë - Gjuha e keqe bëhet shkak për ndërshkim nga 
Zoti. Dy nga arsyet, që shumë njerëz do të ndërshkohen Ditën e 
Gjykimit janë: keqpërdorimi, ose lënia e lirë e gjuhës dhe gjynahet 
që rrjedhin nga ajo.

Tregohet se Muhamedi (a.s.), Natën Isrā dhe Micrāxh, shikoi 
në zjarr një popull që hante coftina dhe tha: “O Xhebrail (engjëlli 
që zbrit revelatat Profetëve), kush janë këta?” Tha: “Këta janë ata 
të cilët janë ushqyer me mishin e njerëzve.” (duke iu referuar për-
gojimit, siç përshkruhet në Kuran dhe në Traditën Profetike).166

Allahu na bëftë prej atyre që kontrollojnë gjuhën dhe flasin 
gjithmonë të drejtën dhe të vërtetën dhe na bashkoftë me Muha-
medin (a.s.), në Xhen-netul Firdeus.

Amin!

164. Ibid.
165. Imail Ibn Kethir: El-Bidajeh ve el-Nihajeh, Dar Alem el-Kutub, Rijad, 2003, 
v.13, fq. 678, 
166. Imam Ahmed:Musned el-Imam Ahmed ibn Hanbel, v. 1, fq. 257, Hadithi 
2324. 
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kujdesja ndaj shikimit 
dhe dëgjimit

Ligjërata e së premtes, 
mbajtur gjatë muajit qershor 2011 në Greenway Masjid

Besimtarë të nderuar! Sytë dhe veshët janë dy organe për të 
cilat njeriu padyshim që do japë llogari Ditën e Gjykimit. Atë ditë, 
kur njerëzit do të dalin para Krijuesit, do ketë nga ata të cilët do 
t’i mohojnë veprat e tyre të bëra në këtë botë dhe në atë moment, 
Allahu (xh.sh.), do të vulosë gojët e tyre dhe do urdhërojë gjym-
tyrët e trupit të individit të dëshmojnë kundër tij. Një përshkrim 
të këtij realiteti bën sureh Jāsīn:

اْليَْوَم نَْختُِم َعلَٰى أَْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجُلُهم بَِما

 

َكاُنوا يَْكِسُبوَن
“Sot Ne do t’ua vulosim atyre gojët e do të Na flasin duart e 

tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë..”167

Në Islam, shqisat që ka njeriu, ashtu si shumë pjesë të tjera 
të trupit, konsiderohen si pjesë mirësie që Zoti i ka dhënë njeriut 
dhe jo pa qëllim, Ai e mbyll suren Tekathur me këtë varg:

مَّ لَُتْسأَُلنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم
“Pastaj, atë Ditë, do të pyeteni për kënaqësitë (e kësaj 

bote)!”168

167. K. (36:65). 
168. K. (102:8). 
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Ky ajet konsiston fare qartë në përgjegjësinë e përdorimit të 
mirësive që zotërojmë. 

Më lejoni t’ju pyes: Përse secili nga ne gëzon një respekt 
të madh për Kuranin, duke mos e vendosur atë në vende të pa-
përshtshme, duke e filluar leximin e tij me fjalët ecūdhubil-lāh dhe 
bismil-lāh, duke mos u përtypur gjatë këndimit të tij etj. Përgjigjja 
është se ne e konsiderojmë atë, mirësi nga mirësitë e Allahut. 
Po a nuk janë dhe shikimi dhe dëgjimi mirësi nga Allahu? Jo në 
nivelin e Kuranit, por megjithatë janë mirësi nga mirësitë e Tij, 
prandaj kemi përgjegjësi për shfrytëzimin e këtyre mirësive. Në 
Kuran thuhet:

ئَِك ـٰ َ َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌمۚ  إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول

 

َكاَن َعْنُه َمْسُئوال
“Mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke dijeni. Vërtet, dëgji-

mi, shikimi dhe zemra, të gjitha do të merren në përgjegjësi.”169

Shikimi
Për sa i përket shikimit, Hz. cĪsā (a.s.), u shpreh: “Kujdes 

me shikimin, se ai mbjell në zemër ndjenja të cilat të dërgojnë 
në sprova.”170 Pra, shumë gjëra fillojnë me shikimin e parë. Nëse 
individi, me shikimin e tij, arrin ta kënaqë epshin e tij, ambicia 
fillon të pushtojë zemrën e tij. Në lidhje me këtë, mund t’i refe-
rohemi sures el-Nūr:

لَِك أَْزَكٰى لَُهْم  ُقل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْمۚ  َذٰ

 

إِنَّ اللَ َخبِيرٌ بَِما يَْصنَُعوَن
“Thuaju besimtarëve që të ulin shikimet e tyre (nga e nda-

luara) dhe ta ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtë-

169. K. (17:36). 
170. Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq. 134..
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ligjshme)! Kjo është më mirë për ta! Me të vërtetë, Allahu është 
i Dijshëm për atë që bëjnë ata.”171

Nëse do bëjmë një analizë të shkurtër të fjalës ezkā, e cila për-
mendet në këtë ajet dhe që rrënjët e saj i ka nga fjala zekā, e cila 
përmban dhe fjalën lëmoshë (zekāt), do gjejmë të paktën dy kupti-
me në fjalorin e arabishtes. Kuptimi i parë është “rritje” dhe i dyti 
“pastrim”. Ashtu siç dhënia e Zekatit pastron dhe shton pasurinë 
e besimtarit, ashtu ulja e shikimit në të ndaluarën pastron zemrën 
e tij dhe bëhet shkak për shtimin e veprave të mira. E kundërta 
ndodh kur njeriu nuk e ul shikimin e tij në të ndaluarën. Zemra e 
tij mbushet me dyshime dhe punët e tij nuk kanë begati. I Dërguari 
i Allahut u shpreh kështu: “Të hedhurit e shikimit në bukurinë e 
një gruaje, është një nga shtizat helmuese të djallit. Allahu i dhuron 
kënaqësi në adhurim atij që qëndron larg atyre.”172

Të nderuar besimtarë! Në shekullin e teknologjisë dhe zhvi-
llimit të saj, mjediset perëndimore, por dhe mjediset tona, janë 
bërë të tillë që të kesh neveri të gjendesh në to ose dhe thjesht të 
kalosh në këto mjedise. Modestia është bërë fjalë e huaj. Për këtë, 
prindërit, të moshuarit, mësuesit dhe dijetarët duhet ta ngrenë zërin 
vazhdimisht dhe jo të ndalen së foluri rreth kësaj. Ne e dimë që 
feja është këshillë. Dhe sikur disa të mos dëgjojnë, ti o besimtar, 
dërgoje në vend “Amanetin Profetik”

Në botën perëndimore kohët e fundit ka filluar të shfaqet si 
fenomen veshja e grave të moshuara, njësoj si ajo e të rejave. Kur 
them të rejat, e kam fjalën për ato që janë tetëmbëdhjetëvjeçare 
ose më të reja. Të moshuarit dhe prindërit duhet të jenë shembull 
për të rinjtë.

Tregohet në një tregim me humor, se ishte një fëmijë që po 
shikonte lakuriqësi në ekranin e kompjuterit. Papritmas hyn babai 
i tij në dhomë dhe menjëherë fillon duke i bërtitur dhe midis të 
tjerash i thotë: “Biri im! Mos shiko lakuriqësi se do qorrohesh. I biri 

171. K. (24:30).
172. Sulejman Ibn Ahmed Ibn el-Taberani: El-Mu’xhem el-Kebir, Mektebeh Ibn 
Tejmijjeh, Kajro, 1983, v. 10, Hadithi 10362.
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i përgjigjet: “O baba! Unë jam këtu. Aty para teje ke murin.” 
Të nderuar vëllezër dhe motra! Ulja e shikimit nuk kufizohet 

vetëm në mosshikimin e lakuriqësive, por ajo përfshin dhe shi-
kimin xheloz, ngase ai shikim rrënjos xhelozi në zemrën tënde. 
Gjithashtu, përfshin dhe shikimin me ambicie të punëve të këqija 
dhe që kontribuon në prishjen e zemrës së njeriut. 

Imam Gazaliu në librin e tij Minhāh el-cĀbidīn, shkruan për 
disa mënyra pozitive që ndikojnë te njeriun në uljen e shikimit në 
rastin e duhur. Ai përmend se, kur individi përballet me diçka që 
e ka të ndaluar ta shikojë ose dëgjojë, atëherë të mendojë Ditën e 
Gjykimit, kur gjymtyrët e trupit të tij do të dëshmojnë para Allahut 
(xh.xh.). Imami përmend dhe njeriun, i cili shpreson të shikojë 
Allahun, me vizionin që do i dhurohet në botën tjetër. Ai duhet 
ta ruajë shikimin e tij, se vetëm sytë e pastër mund ta shohin Atë 
në atë ditë. Njeriu duhet të mendojë se Ai është Dhuruesi i këtyre 
shqisave për përmbushjen e qëllimeve kryesore në këtë botë.173

Dëgjimi 
Dëgjimi, ashtu si shikimi duhet të kontrollohet me vëmendje. 

Të moskontrolluarit, çrregullon veprat e adhurimit dhe ndikon 
negativisht në botën shpirtërore të njeriut. Një mangësi tjetër që 
mund të vijë nga dëgjimi i të ndaluarave është se, jo vetëm njeriu që 
flet keq bën mëkat, por dhe dëgjuesi që nuk largohet, por vazhdon 
ta dëgjojë, ka pjesën e tij në atë mëkat. 

Prej bisedave ose fjalëve, nga të cilat besimtari duhet të qën-
drojë larg, janë: përgojimi, grindja, gënjeshtrat dhe bisedat e kota, 
të cilat bëhen me qëllimin e kalimit të kohës.

Dijetari Islam, cAbd el-Fettāḥ Ebū Guddeh (v. H. 1417/1997) 
në librin e tij Min edeb el-Islām shkruan rreth dëgjimit: Një burrë 
i urtë i thotë djalit të tij: “Mësoje artin e dëgjimit, ashtu siç mëson 
artin e të folurit.” Të dëgjuarit e mirë do të thotë ta ndjekësh me 
shikim folësin, të lejosh folësin ta mbarojë fjalën dhe ta përmbash 

173. Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq. 135.
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veten nga dëshira për t’ia ndërprerë fjalën.”174

Duke u kthyer përsëri te vepra e Imam Gazaliut, Minhāh el-
cĀbidīn, ia vlen të përmendet dhe një krahasim interesant që bën 
autori. Ai tregon rreth ushqimit, i cili kalon përmes fytit dhe pastaj 
në bark dhe pastaj kthehet në jashtëqitje. Megjithatë, ne i kushtojmë 
ushqimit një rëndësi të madhe, duke u siguruar për freskinë e tij, 
duke bërë kombinimet e ndryshme të ushqimeve në mënyre që t’i 
shijojmë sa më shumë, duke i balancuar ato me kripë ose sheqer, 
duke preferuar disa lloje nga të tjerat etj. Ja pra, sa vëmendje i 
kushtojmë ushqimit. Po për dëgjimin, i cili kalon përmes veshëve 
tanë? Ku mbërrin vallë ai? Nëse ne i kushtojmë vëmendje, dëgjimi 
do mbërrijë në zemrën tonë. Prandaj, çfarë gjendet në zemër ka 
më shumë rëndësi se ç’gjendet në stomak.175

Përsa i përket dëgjimit të udhëzimeve kuranore dhe traditës 
profetike, besimtari duhet të dëgjojë në atë mënyrë që ato mësime 
të nguliten në zemër dhe jo thjesht ta dëgjojë fjalën e mirë dhe 
ta harrojë atë ose të bëjë të kundërtën. Zoti në Kuran përshkruan 
një cilësi të keqe të disa çifutëve dhe mënyrën se si e trajtonin të 
dërguarin e Allahut, kur u fliste atyre rreth Islamit: “Në mesin e 
hebrenjve ka nga ata që i nxjerrin fjalët nga konteksti i tyre dhe 
i thonë Profetit: ‘Dëgjuam, por nuk të bindemi!’ dhe ‘Dëgjo, 
mos dëgjofsh!’ dhe ‘Ra‟iná!’, duke shtrembëruar (shprehjet) 
me gjuhën e tyre dhe duke shpifur për fenë..”176

Dëgjimi me zemër, dhe bindja janë të lidhura ngushtë me 
njëra-tjetrën. Allahu (xh.xh.), na sjell një shembull tjetër, duke 
pasqyruar realitetin e djajve, që përmendet në Kuran:

إِنَُّهْم َعِن السَّْمِع لََمْعُزوُلوَن
“Në të vërtetë, ata mënjanohen nga të dëgjuarit (e 

174. Abd el-Fettah Ebu Guddeh: Islamic Manners, përkthyer nga arabishtja në 
anglisht nga Muhammad Zahid t\bu Ghudda, Awakening Publication, Milpitas, 
2001, fq. 54. 
175. Gazali: Minhaxh el-Abidin, fq. 136.
176. K. (4:46)
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Shpalljes).”177

Pikërisht, jo se ata nuk mund ta dëgjojnë fjalën e Allahut, 
Kuranin, por se ai nuk depërton në zemrat e tyre, ashtu siç nuk 
depërton dhe në zemrat e shumë njerëzve, megjithëse ata i dëgjojnë 
ajetet e tij.

E lus Allahun (xh.sh), të na mundësojë shikimin e Tij në Xhe-
netin Firdeus, të na bëjë nga ata që e dëgjojnë fjalën e mirë dhe 
e zbatojnë atë dhe të na mundësojë dëgjimin e asaj që i pëlqen 
Atij.

Amin!

177. K. (26:212).
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Për ç’ka thërret kurani?
Ligjërata e së Premtes, mbajtur në maj 2007, 

në Quality Inn, (57 Av. & Bell rd.) Glendale, AZ

Të dashur motra dhe vëllezër myslimanë! Nuk ka dyshim se 
Kurani është fjala e Allahut fuqiplotë, që drejton njerëzit në rrugën 
e drejtë. Eshtë libri që na mëson për të kaluarën, të tashmen, por 
dhe të ardhmen. Ai sundimtar që e nënçmon atë, të presë nën-
çmimin e Krijuesit. Ai që mundohet të gjejë drejtim tjetër përveç 
drejtimit me të, përfundon në rrugë të shtrembër. Kur njeriu flet 
sipas tij, gjuha nuk gabon. Kur zemra rreh me të, ndjenjat nuk janë 
të shthurura. Kur dijetarët e pasojnë atë, nuk kanë të mjaftuar nga 
ai, ngaqë kuptimet e tij nuk ndalojnë. Të sëmurët, nga leximi i tij 
shërohen. Ai që vepron sipas tij, shpërblehet nga i Madhi Zot me 
Xhenet. Ai që qeveris me të, është i drejtë dhe kush thërret njerëzit 
te ai, thërret për në rrugën e drejtë.

Eshtë fjala e Zotit Fuqiplotë, derisa dhe xhindët kur e dëgjuan 
atë, thanë:

َن اْلِجِنّ فََقاُلوا إِنَّا َسِمْعنَا ُقْرآنًا َعَجبًا ﴿١﴾  ُقْل ُأوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْستََمَع نََفرٌ ِمّ
يَْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآَمنَّا بِِهۖ  َولَن نُّْشِرَك بَِربِّنَا أََحًدا ﴿٢﴾

“...Me të vërtetë, kemi dëgjuar një Kuran të mrekullueshëm, 
i cili udhëzon në rrugën e drejtë dhe kemi besuar në të, pra-
ndaj kurrsesi më nuk do t‟i shoqërojmë askënd Zotit tonë (në 
adhurim)!.”178

178. K. (72:1-2).
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Të nderuar besimtarë! Në pika të shkurtra do flas për çfarë 
na thërret Kurani?

Si pikë e parë, Kurani thërret njerëzinë që të lidhet ngushtë me 
të, duke jetuar nën udhëzimin e tij. Allahu i Madhëruar thotë:

ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَمُلوَن  َذا اْلُقْرآَن يَْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَْقَوُم َوُيبَِشّ ـٰ إِنَّ َه
الصَّالَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكبِيًرا

“Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e 
mira dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarëve, që bëjnë vepra të 
mira, se ata do të kenë shpërblim të madh.”179

Si pikë e dytë, Kurani thërret njeriun për krijimin e një per-
sonaliteti të balancuar, duke ia parashtruar ndalesat, të lejuarat, si 
dhe përbërjen e personalitetit të tij. 

Kurani është ai libër i Allahut, që ia mundëson gjeneratave 
të ndryshme të jetojnë nën hijen e tij, dhe si rezultat i saj, njeriu 
arrin progresin e tij në jetën shpirtërore, materiale dhe jeton në 
harmoni brenda vetes së tij dhe me njerëzit që e rrethojnë. Në 
Kuran thuhet: 

أََوَمن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاُه َوَجَعْلنَا لَُه ُنوًرا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمن مَّثَُلُه فِي 
لَِك ُزيَِّن لِْلَكافِِريَن َما َكاُنوا يَْعَمُلوَن ْنَهاۚ  َكَذٰ الظُُّلَماِت لَْيَس بَِخاِرٍج ِمّ

“A barazohet i vdekuri që Ne e ngjallëm dhe i dhamë dritë 
me të cilën ecën midis njerëzve, me atë që është në errësirë e 
nuk mund të dalë prej saj?! Kësisoj, jobesimtarëve u duken të 
bukura veprat që bëjnë.”180

Nga Kurani, bota islame pati një zhvillim të madh në të gjitha 
fushat. Prej Kuranit përfitoi e gjithë bota dhe sot shikojmë disa 
nga frutet e zhvillimit të botës perëndimore, që i ka rrënjët në 
Kuranin famëlartë.

179. K. (17:9).
180. K. (6:122). 
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Si pikë e tretë, Kurani thërret për krijimin e një shoqërije is-
lame, duke u bazuar në fjalët e Allahut dhe mësimet e Muhamedit 
(a.s.). Nëse shoqëritë dhe shtetet islame do jetojnë duke u bazuar 
në këto dy baza, atëherë do shikohet përparim i madh. Kurani u 
tregon besimtarëve se, nëse ata do bazohen në mësimet e tij, gjith-
monë do kenë fitore. Në rast të kundërt, ata gjithmonë do jenë të 
përçarë, të nënçmuar dhe të shfrytëzuar nga vendet e tjera. Kurani 
famëlartë u drejtohet me këto fjalë besimtarëve: 

ْن ِعنِد اللِ َخْيرٌۖ  لَّْو َكاُنوا يَْعلَُموَن ﴿١٠٣﴾  َولَْو أَنَُّهْم آَمُنوا َواتََّقْوا لََمُثوبَةٌ ِمّ
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَُقوُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا انُظْرنَا َواْسَمُعوا َولِْلَكافِِريَن 

َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿١٠٤﴾ مَّا يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب

 

ْن َخْيٍر ِمّن رَّبُِّكْم َوالُل يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمن  َواَل اْلُمْشِرِكيَن أَن ُينَزََّل َعلَْيُكم ِمّ
يََشاُءۚ  َوالُل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ﴿١٠٥﴾

“O besimtarë! Kijeni frikë Allahun, ashtu si i takon Atij dhe 
vdisni vetëm duke qenë myslimanë! Të gjithë mbahuni fort për 
litarin e Allahut (Kuranin) dhe mos u përçani! Kujtoni dhuntinë 
e Allahut për ju, sepse, kur ishit në armiqësi, Ai i pajtoi zemrat 
tuaja e, në saje të dhuntisë së Tij, u bëtë vëllezër. Dhe ju ishit 
buzë greminës së zjarrit, ndërsa Ai ju shpëtoi prej saj. Kështu, 
Allahu jua shpjegon shpalljet e Veta, që ju të drejtoheni në udhën 
e drejtë. Le të dalë prej jush një grup që të thërrasë për në mi-
rësi, të urdhërojë për vepra të mira e të ndalojë prej veprave të 
shëmtuara! Këta njerëz do të jenë të shpëtuarit. Mos u bëni si 
ata që, pasi u erdhën provat e qarta, u përçanë dhe u grindën. 
Për këta do të ketë dënim të madh”181

E lus të Madhin Zot të na mbajë të drejtuar dhe të bashkuar në 
rrugën e Tij përmes Kuranit dhe mësimeve profetike të të dashurit 
tonë Muhamedit (a.s.).

181. K. (2: 103-105). 
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rëndësia e diturisë
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur me datën 25 dhjetor 2009 në Greenway Masjid

Të nderuar besimtarë! Dituria e saktë në jetë bëhet shkak 
i hapjes së dyerve të mirësisë në këtë botë dhe në botën tjetër. 
Ndërsa e kundërta mund të ndodhë me njeriun i cili mbetet i pa-
ditur. Dhe më e keqja qëndron me atë njeri i cili ka dituri por ajo i 
shërben atij për kryerjen e gjërave të liga, ose me atë që mendon 
se ka dituri dhe ajo është duke e dërguar atë në rrugë të drejtë, pa 
e shikuar realitetin, i cili qëndron ndryshe nga ç’e mendon ai. Në 
Kuran thuhet:

ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل ﴿١٠٣﴾

 

الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َوُهْم يَْحَسُبوَن

 

أَنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا ﴿١٠٤﴾
“Thuaj: “A doni t’ju lajmëroj për ata që, më së shumti, hu-

mbasin nga punët e veta, për ata, përpjekja e të cilëve ka qenë 
e kotë në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonin se po bënin 
vepra të mira?”182

Dituria e dobët, në bazë të këtij vargu kuranor është shkaktarja 
e humbjes së personit. Myslimani është i urdhëruar ta kërkojë 
diturinë dhe ta përvetësojë atë. Baza e diturisë është njohja e Zotit 
dhe e urdhëresave të Tij. Nëse ai e përvetëson këtë, atëherë degët 

182. K. (18:103-104).
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e diturisë për do jenë të lehta. Profeti (a.s.), ka thënë në një hadith 
që transmetohet nga Muavije: “Nëse Allahu dëshiron mirësi për 
një person, i dhuron atij dituri në fe.”183

Thuhet: “Nëse dëshiron këtë botë, duhet të zotërosh dituri, 
nëse dëshiron botën tjetër, përsëri duhet të zotërosh dituri dhe nëse 
i dëshiron të dyja, përsëri duhet të zotërosh dituri.” 

Të dashur besimtarë! Kur njeriu përvetëson dituri të sinqertë 
në fe, ajo e bën atë t’u përmbahet rregullave të saj dhe si shpër-
blim, Allahu i hap atij dyert e zemrës dhe bën që ai të shijojë 
mëshirën dhe dashurinë e Allahut në zemrën e tij. Fakt konkret 
për këtë është kur njeriu agjëron gjithë muajin e Ramazanit dhe 
bën të pamundurën ta mbajë agjërimin për 30 ditë, nga fakti se 
ai e ka kuptuar rëndësinë e Ramazanit dhe në fund të tij, e ndjen 
mëshirën dhe dashurinë e Krijuesit.

Nga ky vend i shenjtë, u bëj thirrje të gjithë myslimanëve 
dhe sidomos rinisë islame, të tregojnë interesim të sinqertë dhe ta 
marrë me shumë seriozitet përvetësimin e dijes islame, se pa këtë 
dituri, ju betohem, njeriu s’është asgjë. 

Sakrifica për kërkimin e dijes nga cAbdullāh Ibn cAbbās (r.a.), 
është një shembull i bukur i brezit të parë të besimtarëve. Ibn 
cAbbās tregon se pasi Profeti (a.s.), ndërroi jetë, unë i thashë një 
ndihmësi medinas (enṣārij) të fillonim kërkimin e diturisë nga 
shokët/shoqëruesit (ṣaḥābeh) e Profetit (a.s.), të cilët ishin shumë. 
Ai nuk ra dakord, duke thënë se kush do të më pyeste mua (në 
çështje diturie), kur shumë nga ṣaḥābeh e tij janë të pranishëm.184 
Ibn cAbbās vazhdoi kërkimin e dijes dhe tregon se kishte raste kur 
priste jashtë shtëpisë së ndonjë ṣaḥābeh, shtronte mantelin e tij 
para shtëpisë, nga ku ndodhte që dhe të frynte pluhuri në fytyrë 
dhe kur dilte personi, i thoshte: “O djali i xhaxhait të Profetit! Të 
më thoshe, që të vija unë.” I thoshte: “Jo, është më e drejtë që unë 
të vij dhe të pyes për hadith.” Jetoi personi enṣārij, derisa shikoi 

183. Bukhari: Kitab el-Ilm, v.2, Hadithi 70.
184. Dhe Ibn Abbas ka qenë shoqërues i Profetit (a.s.), por kur ka ndërruar jetë, Ibn 
Abbas ka qenë në moshë të re.
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rreth tij grupe njerëzish që vinin ta pyesnin dhe thoshte se ky i ri 
ishte më i mençur se ai.185

Allahu na bëftë nga ata që janë gjithmonë afër diturisë, se 
duke qenë afër saj, janë afër Zotit.

185. Ibn Haxher el-Askalani: El-Isabeh fi temjiz el-Sahabeh, Dar el-Xhil, Bejrut, 
1992, v. 4, fq. 144-5.
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Logjika dhe zhviLLimi i saj
Ligjërata e së Premtes, mbajtur më 9 nëntor 2007, 

në Foothills recreation Center, Glendale, AZ

Të dashur motra dhe vëllezër! Allahu i ka krijuar njerëzit me 
një dhuratë të veçantë dhe ajo është logjika. logjika është arsyetimi 
i cili na dallon nga kafshët. Zotërimi i logjikës bën që njeriu Ditën 
e Gjykimit të vihet para Peshores së punëve. 

Në mënyrë që logjika të qëndrojë e shëndoshë, ajo duhet 
zhvilluar gjatë të gjitha fazave të ndryshme. Për këtë, një nga 
pesë pikat kryesore që Sheriati Islam thekson, është mbrojtja e 
intelektit njerëzor. 

Në këtë ligjëratë unë do përmend disa mënyra që ne mund të 
ndjekim, në mënyrë që ta ruajmë dhe ta zhvillojmë logjikën, këtë 
dhuratë të dhënë nga Zoti (xh.sh.).

Zhvillimi i logjikës përmes diturisë
Në Kuran, Allahu i Plotfuqishëm thotë:

َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌمۚ  إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر

 

ئَِك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال ـٰ َ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأول
“Mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke dijeni. Vërtet, dëgji-

mi, shikimi dhe zemra, të gjitha do të merren në përgjegjësi.”186

Ka shumë nga njerëzit, të cilët në momentin që dëgjojnë diç-
ka ose thjesht dyshojnë për dikë, krijojnë opinion negativ dhe ka 

186. K. (17:36).
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raste që ky opinion kalon në abuzim me fjalë ose në abuzim fizik. 
Kurani i shenjtë na mëson ta përdorim logjikën me urtësi. Të mos 
ngutemi në gjykim e as të mos nxitojmë në konkluzione. 

ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَُّنوا أَن ُتِصيُبوا قَْوًما بَِجَهالٍَة 
فَُتْصبُِحوا َعلَٰى َما فََعْلُتْم نَاِدِميَن

“O ju që keni besuar! Nëse ndonjë njeri i pandershëm ju 
sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të 
mos i bërë dëm ndokujt padashje, e të pendoheni pastaj për atë 
që keni bërë.”187

Të nderuar besimtarë! Ka shumë nga jobesimtarët që nuk 
e argumentojnë faktin e tyre të mosbesimit. Zoti ia ka dhuruar 
njeriut logjikën, jo vetëm që ta përdorë atë për çështje personale 
dhe shoqërore, por dhe të mendojë rreth Krijuesit të Gjithësisë, 
ta pranojë me zemër atë dhe të jetojë në bindje me udhëzimin e 
Tij. Nëse thellohemi pak në mendime, do të kuptojmë se ky është 
dhe shkaku kryesor, që Allahu ia ka dhuruar njeriut logjikën: ta 
përdorë atë për të njohur Krijuesin para së gjithash.

logjika ka kufirin e saj dhe mbi të qëndron ndjenja reale 
shpirtërore, por logjika që përdoret për qëllimin që e përmendëm 
më parë, përmban diturinë, e cila bëhet shkak i hapjes së dyerve të 
realitetit midis adhuruesit dhe Krijuesit dhe pasqyrohet në zemrën 
e besimtarit. Në Kuran, Allahu sjell shembull nga Sureh el-Kehf, 
duke na treguar se si një grup të rinjsh, para kohës së Muhamedit 
(a.s.), komentuan logjikisht rreth egzistencës së Allahut, duke 
u çuditur me një grup nga populli i tyre se pse nuk përdornin 
logjikën në besimin e Zotit. Prej vargut të mëposhtëm vërejmë 
se me mohimin e Zotit shfaqet padrejtësia, mëkati dhe zullumi 
më i madh.

ُؤاَلِء قَْوُمنَا اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه آلَِهًةۖ  لَّْواَل يَْأُتوَن َعلَْيِهم بُِسْلَطاٍن بَيٍِّنۖ   ـٰ َه

 

187. K. (49:6).
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فََمْن أَْظلَُم ِممَِّن اْفتََرٰى َعلَى اللَّـِه َكِذبًا
“Ky populli ynë ka zgjedhur në vend të Tij, zota të tjerë, 

ndonëse ata nuk u sjellin dot asnjë provë të qartë. E kush është 
keqbërës më i madh, se ai që trillon gënjeshtra për Allahun?”188

Zhvillimi i logjikës në mënyrë kolektive
S’ka dyshim se fuqia e vërtetë është në komunitet (xhemācah). 

Fitorja më e madhe që mund të kenë myslimanët është atëherë kur 
ka respekt dhe harmoni në komunitet, duke respektuar diferencat 
e njëri- tjetrit. Kjo nuk mund të arrihet pa pasur në fillim të gjithë 
si komunitet, një logjikë kolektive të shëndoshë dhe tolerante. 
Ruajtja dhe zvillimi i saj është ruajtja dhe zhvillimi i komunitetit. 
Ju keni parë ose keni dëgjuar raste se si pjestarët e një komuniteti, 
në mënyrë kolektive arrijnë suksese të mëdha. Si mund të realizohet 
kjo, nëse secili pjesëtar ka dëshirë që të dominojë idea e tij? Nga 
kjo rrjell pyetja: A punon ky individ për plotësimin e egos së tij 
personale apo për arritjen e suksesit në mënyrë kolektive? Ose kemi 
rastin tjetër, kur disa pjesëtarë japin mendime që mund të jenë të 
vështira për një komunitet të kthehen në realitet, megjithatë, duke 
e ditur këtë fakt, vetë ata janë të parët që shfaqin mosinteresim, 
duke mos e kthyer teorinë në praktikë. Ju betohem se kjo është 
një pikë shumë kritike në atmosferën e komuniteteve myslimane 
dhe kërkohet ndryshim i menjëhershëm.

Unë mendoj se thënia e Profetit (a.s.), se dora e Allahut është 
me bashkësinë (xhemācah), përmban një domethënie të madhe. 
Sipas eksperiencës, i kam jetuar momentet kur dora e Allahut ka 
qenë me komunitetin e bashkuar, jo medoemos në momente kur 
pjesëtarët e komunitetit kanë dhënë idenë më të mirë, por kur kanë 
pasur qëllimet e sinqerta. Ata kanë ruajtur respektin për njëri tjetrin, 
duke pranuar mendimin e përbashkët dhe teorinë e kanë kthyer 
në praktikë, duke filluar në fillim me veten e tyre, në realizimin e 
qëllimit. Kështu që, dhe nëse nuk kanë shfaqur medoemos idenë 

188. K. (18:15). 
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më të mirë, por për hir të atributeve të tyre pozitive dhe bashkimit, 
Allahu u ka shtrirë dorën e Tij të suksesit. 

َواتَُّقوا فِْتنًَة الَّ ُتِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُكْم َخاصًَّةۖ  َواْعلَُموا

 

أَنَّ اللَ َشِديُد اْلِعَقاِب
“Ruajuni ngatërresave, të cilat nuk godasin vetëm ata që 

bëjnë keq; dhe ta dini se Allahu dënon ashpër!”189

Zhvillimi i logjikës së avancuar dhe i asaj kritike 
Myslimanët duhet të përpiqen gjithnjë ta zhvillojnë logjikën 

e tyre, duke mos rënë në kundërshtim me parimet islame. Islami 
është fe e zhvillimit dhe e përparimit dhe jo fe e prapambetjes 
dhe e përtacisë. Nëse sjellim ndër mend jetën e Profetit tonë dhe 
të gjithë profetëve, do kujtohemi se jeta e tyre ishte e mbushur 
plot me dinamizëm dhe përparim, duke u mbështetur në fillim te 
Krijuesi i tyre.

Qëndrimi pasiv në zvillimin e një logjike të avancuar sjell 
shumë dëme, jo vetëm te individi, por dhe në komunitet. Mendoni 
për boshllëkun që krijon midis gjeneratave dhe pasojat që sjell ky 
boshllëk. 

Në mënyrë që një mysliman të jetë i drejtë dhe të luftojë në 
zhvillimin e karakterit dhe personalitetit të tij të shëndoshë, duhet 
të pranojë gabimet dhe ta kritikojë veten kur duhet dhe jo të 

merret vetëm me qortimin e të tjerëve ose të justifikojë gabimet 
e veta. Prijësi i besimtarëve, Umeri (r.a.), tha: “Kërkoni llogari 
vetes suaj, para se të merreni në llogari.”190

Ne e kuptojnë se Allahu (xh.sh.), i konsideroi Ademin (a.s.) 
dhe gruan e tij Havanë gabimtarë, meqë hëngrën nga fruti i ndaluar, 
por ç’bëri Ademi (a.s.)? Ai nuk e la me aq, megjithëse Allahu u 

189. K. (8:25). 
190. Ibn Ebi el-Dunya: Muhasebeh el-Nefs, Dar el-Kutub el-Ilmijjeh, Bejrut, 1986, 
fq. 22.
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zemërua me të dy dhe i zbriti ata në tokë, Ademi (a.s.), e pranoi se 
kishte gabuar dhe i kërkoi falje Falësit, i Cili e fali. Pra, logjikimi 
kritik ndaj vetes kur duhet, sjell faljen Hyjnore mbi besimtarin. 
Ky ishte një shembull i madh për brezat që do të vinin, duke u 
mësuar atyre se të kritikosh veten dhe të kërkosh falje nga Allahu, 
është pjesë e metodologjisë për përmirësim. 

Të nderuar besimtarë! Ekstreme janë ato raste kur njeriu ndi-
het me faj gjithë kohën dhe, duke mos kuptuar fuqinë që zotëron 
Allahu në faljen e gabimeve, zhytet më tepër në disfata mendore. 
Në anën tjetër, ekzistojnë dhe ata që mendojnë se nuk kanë nevojë 
ta kritikojnë veten e tyre asnjëherë, duke mos e pranuar gabimin 
dhe duke fajësuar të tjerët. Kjo është një disfatë edhe më e madhe 
se e para. Jo më kot Allahu (xh.sh.), i ka quajtur myslimanët popull 
i balancuar (ummeh veseṭa). Vetë feja islame është e balancuar dhe 
ne, nëse e ndjekim atë siç duhet, jemi njerëz të balancuar.

Lus Zotin të na udhëzojë drejt një logjike të shëndoshë, e cila 
do hapë dyert e paqes shpirtërore.

Amin!



125

serioziteti në besim
Ligjërata e së Premtes mbajtur, 

më 23 tetor 2009, në Greenway Masjid

Serioziteti në Islam është një kusht i domosdoshëm për vazh-
dimësinë e veprave të mira. Allahu thotë në Kuran, duke urdhëruar 
Profetin (a.s.) dhe besimtarët:

فَاْستَِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك
“Prandaj qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç 

je i urdhëruar. Ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me 
ty...”191

Muhamedi (a.s.), tregon se kjo sure që përmban ajetin e lart-
përmendur është një nga suret që ka ndikuar në zbardhjen e flokëve 
të tij. E gjithë kjo lidhet me seriozitetin dhe vendosmërinë.

Myslimani, për të arritur seriozitetin e duhur në Islam, duhet 
të përmbushë këto tri pika kryesore:

1. Te ketë sinqeritet në kryerjen veprave. Për sinqeritetin, 
Allahu ka thënë në një Hadith Kudsij: “Sinqeriteti është sekret 
nga sekretet që e kam vendosur në zemrën e atij që e dua nga 
adhuruesit e Mi.”192

Pjesë e sinqeritetit është kur njeriu ka qëllimin e mirë, që do të 
thotë: të mos i kryejë adhurimet dhe veprat e mira për sy dhe faqe 
ose thjesht për t’u dukur, por për hir të Allahut (xh.sh.). Muhamedi 
(a.s.), ka thënë: “Punët (gjykohen) sipas qëllimeve dhe secili do 

191. K. (11:112). 
192. Kushejri: El-Risaleh fi el-Tasavvuf, fq. 360.
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të shpërblehet me atë që i takon...”193

2. Besimtari, gjithmonë në jetën e tij ta ketë shembullin më 
të bukur, jetën e Muhamedit (a.s.). Në Kuran thuhet: 

لََّقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللِ ُأْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو اللَ

 

َواْليَْوَم اْلِخَر َوَذَكَر اللَ َكثِيًرا
“Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullue-

shëm për atë që shpreson tek Allahu dhe Dita e Fundit dhe e 
përmend shumë Allahun.”194

Besimtari të jetë i balancuar në fenë e tij, do të thotë që ai të 
mos kalojë në atë shkallë ku harron detyrimet ndaj vetvetes dhe 
familjes së tij dhe as në atë ku mënjanon detyrimet e tij ndaj Zotit. 
Muhamedi (a.s.), thotë: “Kujdes nga ekstremizmi në fe, sepse janë 
shkatërruar ata që kanë qenë para jush me ekstremizëm në fe.”195

193. Bukhari: Sahih el-Bukhari, v. 1, fq. 15, Hadithi 1. 
194. K. (33:21). 
195. El-Nesai: Kitab el-Sunen el-Kubra, v.4, Hadithi 4048, fq. 178.
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vLera dhe konCePtimi i kohës
Ligjërata e së Premtes, mbajtur më 4 dhjetor 2009, 

në Greenway Masjid.

Të dashur vëllezër dhe motra! Nuk ka dyshim se koha është 
një ndër gjërat më të shtrenjta që i është dhuruar njeriut. Personi i 
cili e përdor atë siç duhet, shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër 
dhe e kundërta ndodh me atë që e humbet kohën.

Besimtari e konsideron kohën si një dhuratë dhe mundësi 
nga Zoti për të jetuar në përputhje me udhëzimin e tij. Për këtë 
ai është fitues, ndërsa jobesimtari e shfrytëzon atë në plotësimet 
e epsheve të tij, duke menduar se vetëm kjo kohë ekziston për të 
dhe se pas vdekjes nuk vazhdon më asgjë. 

Në lidhje me këtë, Allahu Fuqiplotë është shprehur shumë 
shkurt, qartë dhe me një kuptim shumë të madh dhe esencial në 
një sure të Kuranit famëlartë:

َواْلَعْصِر ﴿١﴾ إِنَّ اإْلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴿٢﴾ إاِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
الصَّالَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّْبِر ﴿٣﴾

“Pasha kohën! Me të vërtetë, njeriu është në humbje, përveç 
atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri-tjetrit 
të vërtetën e i këshillojnë njëri-tjetrit durimin.”196

Humbja e vërtetë është kur njeriu shpenzon kapitalin e tij 
më të çmueshëm, jetën e tij në gjëra që nuk kanë aspak lidhje me 
qëllimin e krijimit të tij. Gjërat e kësaj bote humbin, prishen ose 

196. K. (103:1-3)
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dikush tjetër do t’i gëzojë pas teje, kurse ato të Ahiretit mbesin 
të përjetshme. Me të vetetë më dhimbsen, kur i shikoj disa duke 
vrapuar me gjithë fuqinë e tyre pas kësaj bote dhe neglizhojnë punët 
që i afrojnë me Krijuesin e tyre. Njeriu përmes kohës ka mundësi 
të përfitojë nga të mirat e Zotit. Për këtë, Pejgamberi (a.s.), i lutej 
Zotit: “O Zot, mos na e bëj këtë botë interesin tonë më të madh 
dhe as dhe atë për të cilën kemi më shumë dituri.” 197

Për shfrytëzimin e kohës sa më shumë në punët e mira, Allahu 
në Kuran i nxit njerëzit me këto fjalë : “Shpejtoni në permendjen e 
Allahut”, ose “Nxitoni drejt faljes së gjynaheve nga Zotit juaj”198

I dërguari i Allahut ka thënë në një hadith autentik: “Të ka-
pësh (t’i shfrytëzosh) pesë gjëra para pesë të tjerave: rininë para 
se të plakesh, shëndetin para se të sëmuresh, pasurinë para se të 
bëhesh i varfër, kohën e lirë para se të jesh i zënë dhe jetën para 
se të vdesësh.”199

O Allah, na bëj nga ata që e shfrytëzojnë kohën duke fituar 
pëlqimin tënd!

Amin.

197. Tirmidhi: El-Xhami’ el-Sahih, Hadith 3502. 
198. K. (3:133).
199. Muhammed Ibn Abdullah el-Hakim el-Nisaburi: El-Mustedrek ala el-Sahihejn, 
Dar el-Haramejn, Kajro, 1997, V. 4, Hadithi 7927. Fq. 447.
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Përmbajtja nga zemërimi
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur më 13 nëntor 2009, në Greenway Masjid

Allahu i Madhëruar i dha jetë njeriut dhe pjesë të jetës së 
njeriut bëri dhe sprovat. Në Kuranin famëlartë, Ai thotë: 

لَِك َليَاٍت َوإِن ُكنَّا لَُمْبتَلِيَن إِنَّ فِي َذٰ
“Sigurisht që këto ishin shenja. Në të vërtetë, jemi Ne që i 

vëmë në provë (njerëzit).”200

Pjesë e sprovës është dhe momenti i zemërimit. Djalli në atë 
moment qarkullon te njeriu, ashtu siç qarkullon gjaku në venat e 
tij. Shfaqja e zemërimit te personi është e natyrshme, por reagi-
mi negativ dhe i pakontrolluar i personit në rast zemërimi mund 
t’ia ulë personalitetin para njerëzve dhe pasojat mund të jenë të 
këqija. Islami kërkon nga besimtari të jetë i frenuar në momente 
të tilla. I Dërguari i Allahut tregon se nuk është i fortë ai i cili i 
mund njerëzit, por i fortë është ai, i cili përmban veten e tij në 
moment zemërimi.201

Zoti në Kuran, ata të cilët janë të përmbajtur në momente ze-
mërimi, i përmend krahas atyre që u largohen mëkateve të mëdha 
dhe imoralitetit. Këto kategori përmenden, ngase Zoti ka përgatitur 
për ta shpërblime në botën tjetër:

لَِك َليَاٍت َوإِن ُكنَّا لَُمْبتَلِيَن إِنَّ فِي َذٰ

200. K. (23:30).
201. Bukhari: Kitab el-Edeb, v. 21, Hadithi 5738. 
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“për ata që ruhen prej gjynaheve të mëdha e mbrapshtive 
(imoraliteteve) dhe që, kur i zemëron dikush, falin”202

Një herë, lideri i besimtarëve, Imam Aliu (r.a.), në dyluftim 
ishte gati ta mbyste kundërshtarin e tij, pasi e kishte nën vete dhe 
në atë moment kundërshtari e pështyn atë. Imam Aliu (r.a.), e 
ndërpret dyluftimin dhe nuk e vret. Kur u pyet nga kundërshtari i 
çuditur për veprimin, tha: “Unë nuk kam antipati personale ndaj 
teje. Unë ju luftoja për shkak të mosbesimit, në emër të Zotit. Po të 
të kisha vrarë pasi ju pështytë në fytyrën time, atëherë do të ishte 
hakmarrje personale, të cilën nuk dëshiroja ta bëja.” Kjo bëri që 
kundërshtari të kthehej në Islam.

Thuhet që Llukman Hekimi, i tha djalit të tij: “O biri im! 
Tre lloje njerëzish dallohen në tre raste. Toleranti në momentin 
e zemërimit, trimi në kohën e luftës dhe shoku në momentin e 
vështirësisë.

O Zot! Na bëj që të mos zemërohemi për çështjet e kota të 
kësaj bote. Na dhuro durimin, virtytin e lartë të profetëve dhe të 
të devotshmëve!

202. K. (42:37).
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mrekullitë e hZ. muhamedit (a.s.)
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur më 12 dhe 19 shkurt 2010, në Greenway Masjid

Të dashur Besimtarë! Jemi në muajin hënor Islam, që quhet 
rebīcel-Evvel dhe në këtë muaj lindi mëshira, drita dhe udhëzuesi 
i njerëzimit, zotëria ynë, Muhamedi (a.s.). 

Ne kemi më shumë se një muaj që në ligjëratat tona të shkurtra 
pas namazit të Jacisë, flasim për cilësitë, karakterin dhe pamjen 
fizike të Profetit (a.s.), duke u frymëzuar nga verseti kuranor:

لََّقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللِ ُأْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو اللَ َواْليَْوَم 
اْلِخَر َوَذَكَر اللَ َكثِيًرا

“Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullue-
shëm për atë, që shpreson te Allahu dhe Dita e Fundit dhe e 
përmend shumë Allahun.”203

Në ligjëratat e ditëve të premte të këtyre dy javëve, do flasim 
për mrekullitë e Hz. Muhamedit (a.s.). Është e pamundur të flasim 
për të gjitha mrekullitë e tij gjatë kësaj kohe kaq të shkurtër. Ato 
janë me mijëra, por zgjodha për ju vetëm disa mrekulli të kryera 
nga zotëria e tij, me ndihmën e Allahut (xh.sh.).

Para se të flas për mrekullitë e Profetit (a.s.), e ndjej të arsye-
shme të sqaroj kuptimin e dy termave që përdoren për mrekullitë. 
I pari: mucxhizeh, që nënkupton mrekullitë e shfaqura nga të dër-
guarit e Zotit, si shkopi i Musait (a.s.), që u kthye në gjarpër, sjellja 

203. K. (33:21).
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e te vdekurit në jetë, nga Isai (a.s.). Ndërsa termi i dytë; kerāmeh, 
nënkupton mrekullitë e shfaqura nga njerëzit e shenjtë të Zotit 
(evlijā), të cilët nuk janë profetë, por kanë arritur një afinitet dhe 
një shkallë të lartë me Zotin. Në përgjithësi, mrekullitë realizohen 
për njerëz, që ata të binden në ekzistencën e Allahut (xh.sh.).

Emri Muhamed është mrekulli 
Kur fillon të flasësh për mrekullitë e Muhamedit (a.s.), ia vlen 

të përmendet që në fillim se vetë emri i tij është mrekulli. Muhamed 
(a.s.), do të thotë I lavdëruar. Emri i tij përmendet bashkangjitur 
me emrin e Allahut nga muezinët pesë herë në ditë, në minaret 
e miliona xhamive anembanë rruzullit tokësor. Esh-hedu enne 
Muḥammeden resūlull-llāh. Njerëzit, kur e dëgjojnë këtë, duhet të 
thonë të njëjtat fjalë që thotë muezini. Gjithashtu, kur përmendet 
Profeti Muhamed (a.s.), myslimani duhet të thotë cAlejh el- ṣalāt 
ve el-selām, ose të ngjashme me të, që do të thotë: “Faljet dhe 
mëshira e Zotit qofshin mbi të.” Pra, emri Muhamed, është emri 
më i përmendur dhe më i lavdëruari në botë, gjë që konfirmon 
vetë kuptimin e tij. 

Kurani, mrekullia e mrekullive
Nuk ka dyshim se mrekullia më e madhe që Allahu ka zbritur 

është fjala e Tij e pandryshueshme, Kurani famëlartë, i cili i zbriti 
njeriut më të shenjtë, nga engjëlli më i shenjtë, në tokën më të 
shenjtë, në muajin dhe natën më të shenjtë. Libër që drejton be-
simtarët në rrugën e drejtë dhe i cili sfidoi dhe vazhdon të sfidojë 
intelektin njerëzor. Kur adhuruesit e idhujve dëgjonin vargjet e 
tij, pranonin Islamin, kurse ata që e refuzonin atë, thoshin se këto 
nuk janë fjalë të njeriut, por janë magji ose fjalë xhindësh204, që 
tregon se e pranonin faktin se Kurani nuk vinte nga një burim i 
intelektit njerëzor.

Më shumë se 1000 vargje kuranore kanë të bëjnë me faktet 
shkencore, të cilat kanë qenë të shkruara në Kuran para se njerëzit 

204. Krijesa të padukshme nga syri njerëzor, të krijuara nga zjarri.
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t’i zbulonin ato dhe kjo mund të jetë një prej shkaqeve që Allahu, 
vargjet e Kuranit i quajti ajete, që do të thotë shenja ose argumente. 
Në Kuran thuhet: 

َسُنِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْلفَاِق َوفِي أَنُفِسِهْم َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَُّه اْلَحقُّ 

 

أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَُّه َعلَٰى ُكِلّ َشْيٍء َشِهيٌد
“Ne do t‟u tregojmë atyre shenjat Tona në hapësirat tokësore 

e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se 
ai (Kurani) është e vërteta. Vallë, a nuk të mjafton ty që, Zoti yt 
është Dëshmues i çdo gjëje?!” 205

Kurani gjithashtu, përmban ajete të cilat iu shpallen Profetit 
(a.s.) dhe që tregojnë për të ardhmen, për shembull, në Kuran 
thuhet:

ُغلِبَِت الرُّوُم ﴿٢﴾ فِي أَْدنَى اأْلَْرِض َوُهم ِمّن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغلُِبوَن ﴿٣﴾

 

فِي بِْضِع ِسنِيَن لِلِ اأْلَْمُر ِمن قَْبُل َوِمن بَْعُدۚ  َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿٤﴾
“U mundën bizantinët, në afërsi të tokës (arabe), por pas 

thyerjes së tyre, me siguri do të fitojnë brenda disa vjetëve. Me të 
vërtetë, është vendimi i Allahut, si për të parën dhe për të dytën. 
Dhe, atë ditë, do të gëzohen besimtarët.”206

Këtu bëhet fjalë për disfatën e bizantinëve me persianët dhe 
më vonë, Kurani tregon se bizantinët do të luftojnë përsëri dhe do 
dalin fitimtarë. Të gjitha këto vargje dhe shumë të tjera të ngja-
shme me këto, i zbrisnin zotërisë sonë, Muhamedit (a.s.), në një 
kohë kur ngjarjet ende nuk kishin ndodhur dhe pas disa kohësh 
ato bëheshin realitet. 

Mrekullia e udhëtimit Isrā dhe Micrāxh
Ky udhëtim ka ndodhur gjatë viteve kur Hz. Muhamedi (a.s.), 

205. K. (41:53).
206. K. (30:2-4).
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jetonte në qytetin e Mekës, pasi kishte nisur t’i vinte shpallja nga 
Zoti. Allahu me fuqinë e Tij e solli Muhamedin (a.s.), nga qyteti i 
Mekës, në qytetin Ḳuds (Jerusalem) të Palestinës dhe nga aty në 
qiellin e shtatë. Për këtë, Zoti tregon në Kuran:

“I lavdëruar qoftë Ai që e mbarti robin e Tij (Muhamedin) 
natën nga Xhamia e Shenjtë (në Mekë) në Xhaminë e Largët (të 
Jeruzalemit), rrethinën e së cilës e kemi bekuar, për t‟i treguar 
atij disa nga mrekullitë Tona. Ai, me të vërtetë, dëgjon çdo gjë 
dhe sheh çdo gjë.”207

Këtë ngjarje ai ua sqaroi të gjithëve. Jobesimtarët e mohuan 
dhe u shprehen se nuk mundet një njeri të udhëtojë një distancë 
kaq të gjatë brenda një nate, por megjithatë, duke e ditur se Mu-
hamedi (a.s.), nuk kishte qenë përpara në Palestinë, i kërkuan 
atij detajet se si dukej vendi. Hadithi i mëposhtëm e sqaron këtë 
ndodhi. “Kur më përgënjeshtruan Kurejshët208 për udhëtimin në 
Isrā dhe Micrāxh, dola në Ḥixhr209 dhe Allahu ma paraqiti Bejt 
el-Maḳdis210. Duke e pasur para syve, fillova t’u tregoja atyre 
për shenjat e saj.”211 Muhamedi (a.s.), gjithashtu u tregoi atyre 
hollësira rreth një karavani, i cili shpejt do të mbërrinte në Mekë 
dhe me ardhjen e tij doli në pah se çdo gjë që Profeti (a.s.), kishte 
thënë ishte e vërtetë. 

Mrekullia e çarjes së hënës 
Kur adhuruesit e idhujve i kërkuan Muhamedit (a.s.), të re-

alizonte një mrekulli, Allahu në atë moment bëri që hëna të çahej 
dhe këtë e dëshmuan jo vetëm të pranishmit që gjendeshin pranë 
Muhamedit (a.s.), por edhe njerëz të ndryshëm anembanë botës. 
Zoti në Kuran përmend: 

“U afrua Ora212 dhe u ça Hëna! E megjithatë, sa herë që 
shohin ndonjë mrekulli, ata kthejnë kurrizin dhe thonë: ‘Kjo 

207. K. (17:1).
208. Pjestarët e fisit Kurejsh, adhurues idhujsh.
209. Vend në qytetin e Mekës.
210. Faltorja dhe vendi i shenjtë në Palestinë, Mesxhid el-Aksa.
211. Bukhari: Kitab el-Tefsir, v. 17, Hadithi 4394.
212. Dita e fundit e botës.
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është në vazhdën e magjive të tij!”213

Duke u bazuar në një version të fortë, i cili nuk përmendet 
në dorëshkrimet e vjetra Myslimane, por dhe të hinduve, Mbreti 
Çenkal Perumal i Malabar të Indisë, ishte një nga ata që dëshmoi 
çarjen e hënës. Shkruhet se ky mbret pranoi Islamin dhe njerëzit e 
vendit që ai udhëhiqte, ishin të parët myslimanë të Indisë. Ai vizitoi 
Arabinë dhe u takua me Hz. Muhamedin (a.s.), në Xhideh, gjashtë 
vite para emigrimit (hixhreh) të Profetit (a.s.). Ai qëndroi pak vite 
me Profetin dhe vdiq rrugës duke u kthyer për në vendin e tij.214

Jo vetëm dorëshkrimet e vjetra historike, por dhe faktet shken-
core pohojnë çarjen e hënës, megjithëse midis disave ekziston 
mendimi kontravers se hëna në kohën e Profetit u ça dhe nuk u 
nda Në komentet e fotove që tregojnë ciklet e hënës, të prezantuara 
nga John French i universitetit shtetëror të Michigan, USA thuhet: 
“Kjo foto është bërë me 18 Qershor 2002, në orën 10:23 (në darkë). 
Një karakteristikë e veçantë sonte është Muri i drejtë. Duket si një 
vijë e hollë e zezë, e cila është përafërsisht 70 milje e gjatë. Në të 
vërtetë është një vijë defekte e formuar nga një tërmet-hënor nga 
kohërat e lashta.”215

Njeriut qorr i rikthehet shikimi 
Raportohet në vargun e transmetimeve të haditheve të el-

Ḥākimel-Nisābūrī (v. H. 405/1014), në librin Mustedrek el-
ṣaḥīḥajn, se cUthmān ibn Ḥunejf ka thënë: “Një burrë qorr erdhi 
te Profeti (a.s.) dhe tha: “O i Dërguari i Allahut! Unë nuk kam 
njeri të më ndihmojë dhe e kam të vështirë.” I Dërguari i Allahut 
e urdhëroi atë të merrte abdes216, të falte dy rekat217namaz dhe të 

213. K. (54:1-3). 
214. Shiko Hussain Randathani: Mappila Muslims: A Study on Society and Anti 
Colonial Struggles, Other Books, Kerala, 2007, fq. 24-5.
215. http://www.pa.msu.edu/people/frenchj/moon/index2.html, website përmban 
fotografitë dhe shënimet e autorit gjatë fazave të ndryshme të hënës, website është 
vizituar me 17 Nëntor 2012 në orën 2:28 mbasdite me orën e zonës Mauntain Sta-
ndart Time në AZ, USA.
216. Larja rrituale islame para faljes.
217. Ciklet e lëvizjes gjatë faljes.
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thoshte: Allāhume innī es-eluk ve etevexhxheh ilejke binebijjik 
Muḥammed, nebijj el-raḥmeh. Innī etevexhxheh bik ilā rabbik 
fe juxhellīlīcan beṣarī.Allāhumme fesh-fich fī ve shefficnī fī nefsī, 
që në shqip do të thotë: O Allah, të lutem Ty duke t’u drejtuar 
me të dërguarin Tënd Muhamedin, të dërguarin e mëshirës. (O 
Muhamed), unë i drejtohem përmes teje, Zotit tënd që të ma sjellë 
shikimin. O Zot, ma bëj atë (Muhamedin a.s.), ndërmjetësues dhe 
më ndërmjetëso në veten time. cUthmān (transmetuesi) tha: “Për 
Zotin, pa u ndarë dhe pa kaluar shumë kohë, njeriu hyri (brenda 
te ne) sikur nuk kishte pasur asnjë dëm.”218

Google earth vërteton mrekullinë e Profetit (a.s.)
Katërmbëdhjet shekuj përpara, asnjë njeri nuk mund të dinte 

të ndërtonte në mënyrë të përpiktë xhaminë në Sana219, në vijë të 
drejtë me Qaben e shenjtë, përveç personit që kishte marrë sqarimet 
nga Muhamedi (a.s.).

Gjatë viteve të emigrimit, kur Profeti (a.s.), gjendej në qytetin 
e Medines, banorët e Jemenit filluan duke pranuar Islamin dhe 
Muhamedi (a.s.), u dërgoi disa mësues. Një prej tyre ishte dhe Vebr 
ibn Juḥannes el-Khuzacīj. Ṭabarānī në librin e tij Mucxhem el-Evse  
transmeton se Vebr ibn Juhannes el-Khuzacīj ka thënë: “Profeti 
(a.s.), më tha: ‘Nëse ndërton xhami në Sana, atëherë ndërtoje atë 
nga e djathta e malit Ḍīn.”220

Ḥāfiḍh Rāzī (v. H. 460/1068), në librin e tij Tārīkh Medīneh 
ṣancā’ shkruan: “Profeti (a.s.), urdhëroi Vebr ibn Juḥannes el-
Khuzacīj, t’i thërriste njerëzit në besim: ‘Nëse ata binden, atëherë 
mësoju atyre namazin. Nëse të binden dhe për atë, atëherë urdhëro 
për ndërtimin e xhamisë në parkun e quajtur Bādhān, në vend-

218. El-Hakim: el-Mustedrek el-Sahihajn, v. 1, Hadithi 1982 fq. 716-7. Për këtë 
Hadith, el-Hakim shkruan se është i saktë, duke u bazuar në konditat e Bukhari për 
saktësimin e Hadithit. Ky hadith gjithashtu transmetohet dhe nga shumë komentatorë 
të tjerë me transmetim shumë të përafërt. Një specifikë tjetër e këtij hadithi është se 
përdoret nga shumë dijetarë për të argumentuar lejesën e afrimit me Zotin (el-vesileh) 
përmes Profetit Muhamed (a.s.). 
219. Kryeqyteti i Jemenit.
220. El-Taberani: Mu’xhem el-Evsat, v. 1, fq.253-4.
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in ku gjendet një shkëmb në Gamdān dhe ndërtoje atë rrëzë atij 
shkëmbi, në drejtim të malit të quajtur Ḍīn.”221

Pas katërmbëdhjet shekujsh, me ndihmën e satelitëve dhe të 
mjeteve të avancuara teknologjike, detajat që Profeti kishte dhënë 
në atë kohë dhe pozicioni gjeografik original i xhamisë Kebīr nga 
mihrabi222 i saj, është në vijë të drejtë me Qaben e madhëruar. Kjo 
mund të shikohet përmes internetit në “google earth”. 

221. Hafidh el-Razi: Tarikh Medineh Sana’, Dar el-Fikr, botimi 3, Damask, 1989, 
fq. 127.
222. Këndi i faljes.

Qabja (në Mekë)

Maja e Malit Dîn

Xhamia Kebir në San’a
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emigrimi (HIXHrEH) i Profetit (a.s.)
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur më 25 nëntor 2011.

Vëllezër dhe motra! Nesër është dita e parë e kalendarit të 
vitit hënor islam. Dhe fillimi i çdo viti fillon me ngjarjen islame 
të emigrimit të Profetit Muhamed (a.s.), nga Meka në Medine. Pa 
dyshim se ai emigrim nuk ka qenë i lehtë, por i rëndë dhe ndodhi 
në periudhën kur paria idhujtare mekase kishte vendosur të ekze-
kutonte të Dërguarin e Zotit.

Unë, në fillim do tregoj historinë e emigrimit dhe javën tjetër 
inshāAllāh do flas rreth disa mësimeve të rëndësishme që rrjedhin 
nga kjo ngjarje e veçantë islame. 

cAbdullāh Ibn cAbbās(v. H.118/736), tregon: “Profeti Muha-
med (a.s.), ishte në Mekë dhe u urdhërua të emigronte223 dhe ky 
verset i zbriti atij:

َوُقل رَِّبّ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّي

 

ِمن لَُّدنَك ُسْلَطانًا نَِّصيًرا
Thuaj: “O Zoti im, më shpjer në një hyrje të kënaqur, më 

nxirr nga një dalje të kënaqur dhe më dhuro nga Ti fuqi, që do 
të më ndihmojë!”224

Siç përmenda më parë, paria idhujtare mekase kishte vendosur 

223. Abdullah Ibn Abbas: Tenvir el-Mikbas min Tefsir Ibn Abbas, Dar el-Kutub 
el-Ilmijjeh, Bejrut, 1992, fq. 304. 
224. K. (17:80). 
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të vriste të Dërguarin dhe për t’ia arritur kësaj kishte menduar të 
zgjidhte nga një të ri të fiseve kryesore dhe ta thernin Muhamedin 
(a.s.), në shtëpinë e tij dhe, nëse të afërmit e Muhamedit (a.s.), do 
kërkonin të merrnin gjakun, atëherë ata do të përballeshin me të 
gjitha fiset, e cila ishte gjë e pamundur. Thuhet në Kuran:

َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكَفُروا لُِيْثبُِتوَك أَْو يَْقُتُلوَك أَْو ُيْخِرُجوَكۚ  َويَْمُكُروَن 
َويَْمُكُر اللَّـُهۖ  َواللَّـُه َخْيُر اْلَماِكِريَن

“Kujto kur mohuesit komplotonin kundër teje: për të të 
burgosur, vrarë ose dëbuar. Ata bënin kurthe, por edhe Alla-
hu ngrinte kurthe (kundër tyre). Allahu është planifikuesi më 
i mirë.”225

Profetit (a.s.), i erdhi urdhri nga Allahu që të emigronte. Me të 
dalë nga shtëpia, ai u përball me të rinjtë që kishin ardhur ta vrisnin. 
Muhamedi (a.s.), u urdhërua nga Allahu (xh.sh.), të merrte një 
grusht pluhur nga toka dhe ta hidhte në kokat e të grumbulluarve, 
duke kënduar vargjet e para kuranore nga surja Jāsīn. Zoti bëri që 
ata të mos shikonin për momentin dhe pasi Muhamedi (a.s.), kishte 
ikur, një person u ndal duke i shikuar ata të hutuar dhe i pyeti se për 
ke po shikonin? Ata u përgjigjën se po shikonin për Muhamedin. 
Ai u tregoi se Muhamedi kishte ikur pasi u kishte hedhur sipër 
kokave pluhur. Më pas, ata prekën kokat e tyre gjithë pluhur dhe 
mbasi vrapuan për te dhoma e tij, vertetuan se me të vërtetë Hz. 
Muhamedi (a.s.), ishte larguar. Hz.Aliu (r.a.), në një moshë të re 
kishte veshur petkun e Profetit (a.s.) dhe qëndronte në shtratin e 
tij. Kur e panë pabesimtarët e shokuar, u çuditën dhe e lanë Aliun 
(r.a.), pa i bërë gjë. Vrasja e tij nuk sillte fitim.226

Muḥamed Ibn Is-hāḳ(v. h. 150-159/761-770), transmeton se 
cĀisheh (r.a.), e tregon atë moment me këto fjalë: “Muhamedi 
(a.s.), u drejtua drejt shtëpisë së Ebū Bekr, në një orë që ai zako-

225. K. (8:30).
226. Shiko Abd el-Melik ibn Hisham: Sireh el-Nebijj, Dar el-Sahabeh el-Turath bi 
Tanta, Tanta, 1995, v. 2, fq. 103-4, Hadithi 503.
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nisht nuk shkonte. Hz. Muhamedi (a.s.), iu drejtua Ebū Bekrit: ‘Zoti 
(xh.sh.), më ka urdhëruar mua të largohem dhe të emigroj.’ Ebu 
Bekri tha: ‘Shoqëri, i Dërguari i Allahut?’ Ai i tha: ‘Shoqëri’227. 
cĀisheh vazhdon: ‘Për Allahun, nuk kam dëgjuar asnjë person të 
qajë nga gëzimi, ashtu siç shikova Ebu Bekrin (r.a.), të qante nga 
gëzimi atë ditë.”228

Profeti (a.s.), u nis bashkë me Ebū Bekr në emigrim drejt 
shkretëtirës për në qytetin Medine, i cili para ardhjes së Profetit 
(a.s.), quhej Jethrib. Të dy qëndruan tri ditë në shpellën e quaj-
tur Thevr. Djali i Ebu Bekrit, Abdullahu, sillte lajmet nga Meka 
dhe shërbëtori i tij, cĀmir Ibn Fuhejre kulloste bagëtitë në vendet 
ku kishte gjurmë, në mënyrë që t’i largonte ato. Njeriu i quajtur 
cAbdullāh Ibn cUrejḳit, i cili akoma ishte adhurues idhujsh, ishte 
paguar t’i tregonte rrugën për në Medine. Tani më, ai që do ta 
kapte Muhamedin (a.s.), e kishte shpërblimin 100 deve dhe shumë 
persona ishin vërsulur ta kapin, gjallë apo vdekur. Gjatë qëndrimit 
të tyre në shpellë, në një moment, jobesimtarët afrohen shumë afër 
saj dhe Ebu Bekri (r.a.), tensionohet tepër për hallin që kishte për 
Profetin (a.s.) dhe Islamin, por i Dërguari i Allahut i kujton atij 
se nuk ishin vetëm,por kishin dhe të tretin, i cili është Allahu (xh.
sh.). Kështu përshkruhet ai moment në Kuran.

إاِلَّ تَنُصُروُه فََقْد نََصَرُه الُل إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَانَِي اْثنَْيِن إِْذ ُهَما فِي 
اْلَغاِر إِْذ يَُقوُل لَِصاِحبِِه اَل تَْحَزْن إِنَّ اللَ َمَعنَاۖ  فَأَنَزَل اللَّـُه َسِكينَتَُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه 

بُِجُنوٍد لَّْم تََرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفلَٰى 

 

َوَكلَِمُة اللِ ِهَي اْلُعْليَا َوالُل َعِزيزٌ َحِكيٌم
“Nëse ju nuk e ndihmoni atë (Muhamedin a.s.), Allahu 

tashmë e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit vetë 
të dytin, kur ishin në shpellë e ai i thoshte shokut të vet (Ebu 

227. Ebu Bekri kërkon ta shoqërojë Profetin (a.s).
228. Ibn Hisham: Sireh el-Nebijj, v. 2, fq. 105-6, Hadithi 506.
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Bekrit): ‘Mos u mërzit, se Allahu është vërtet me ne!’ Atëherë, 
Allahu zbriti qetësinë e Vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri të 
padukshme engjëjsh) dhe bëri që fjala e jobesimtarëve të jetë 
më e poshtëruara, kurse Fjala e Allahut të jetë më e lartësuara. 
Vërtet, Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë.”229

Më pas, Muhamedi (a.s.), me shokun e tij, vazhduan rrugën 
përmes shkretëtirës. Tregon Ebū Bekr (r.a.), se kishte raste që nxeh-
tësia arrinte aq shumë, sa reflektonte mbi rërë dhe mundoheshin të 
gjenim ndonjë hije që mos verboheshin nga reflektimi i dritës.

Sureḳa, një kalorës i ri nga Meka i dallon të dy dhe afrohet me 
kalin e tij, por kali e hedh atë. Përsëri i hipën dhe ndodh e njëjta gjë. 
Kjo gjë ndodh dhe një herë dhe më në fund pohon se kjo nuk ishte 
rastësi dhe pranon Pejgamberin (a.s.), si të Dërguarin e Allahut. 
Profeti (a.s.), e porosit atë të mbulonte gjurmët për ta.230

Gjatë rrugës, dy emigrantët u ndaluan në çadrën e zonjës që 
nderonte udhëtarët e që quhej Umm Macbed el-Khuzāciy-yeh. Ajo i 
mirëpriti ata dhe kishte dëshirë t’u jepte të pinin qumësht, por u tha 
që dhentë nuk ishin aty, përveç një dhie, e cila nuk nxirrte qumësht. 
Profeti (a.s.), preku gjijtë e kafshës me dorën e tij të bekuar dhe 
qumështi filloi të rridhte. E mahnitur zonja, piu qumështin që iu 
ofrua në fillim nga Profeti (a.s.) dhe pastaj piu Ebū Bekr dhe vetë 
Profeti. Më pas, ai la dhe një enë të mbushur plot me qumësht. 
Ajo pranoi Islamin dhe me të ardhur burri, i i tregoi për vizitorët, 
të cilët tashmë ishin larguar. Burri i saj u mahnit aq shumë, saqë 
thuri poezi. Zëri i kësaj poezie mbërriti deri në Mekë dhe të gjithë 
njerëzit e dëgjuan atë, por nuk arrimin të shihnin recituesin: “Allah, 
Zoti i njerëzimit! Dërgo mirësitë tuaja të veçanta mbi dy shokët 
që vizituan çadrën e Ummu Ma’bed. Ata qëndruan në këtë vend 
dhe pastaj vazhduan udhëtimin. I suksesshëm është ai, i cili bëhet 
shok i Muhamedit (a.s.)...”231

Esmā, vajza e Ebū Bekr, tregon se deri në atë moment kishin 

229. K. (9:40).
230. Ibn Hisham: Sireh el-Nebijj, v. 2, fq. 112-3, Hadithi 516.
231. Shiko el-Hakim: El-Mustedrek el-Sahihejn, v. 3, fq. 10-1, Hadithi 4333.
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kaluar tri ditë që nuk dinin për të dy dhe me të dëgjuar zërin, 
kuptuam që ata ishin drejt Medines.232

Profeti Muhamed (a.s.), bashkë me Ebū Bekr (r.a.), pas shumë 
ditëve udhëtim, në fillim mbërrijnë në Ḳubbā, jo larg nga qyteti 
Medine. Aty ata ndërtojnë një xhami, e cila edhe sot quhet xhamia 
Ḳubbā dhe, pas një pushimi, nisen për në Medine. 

Në të hyrë të Profetit në Medine, qyteti ndriçonte nga drita 
e tij. E si të mos ndriçonte, kur në të gjendej zotëria i njerëzimit, 
Hz. Muhamedi (a.s.).

232. Muhammed el-Ghazali: Understanding the life of Prophet Muhammed, Inte -
national Islamic Publishing House, Botimi 2, Rijad, 1999, fq. 191.
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mësimet e emigrimit (HIXHrEH)
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur më 2 dhjetor 2011, në Greenway Masjid

Hixhreh ka kuptimin e largimit nga diçka. Në përgjithësi, 
në gjuhën arabe përdoret si emigrim, ndërsa në termin islam ka 
kuptimin e emigrimit të Profetit Muhamed (a.s.), nga Meka në 
Medine. 

Hixhreh nuk është vetëm të largohesh nga një vend në tjetrin, 
por është edhe të largohesh nga e keqja në të mirën, nga egoizmi 
në sakrificë. Muhamedi (a.s.), shprehet në një hadith: “Mysliman 
është ai, nga dora dhe goja e të cilit myslimanët e tjerë janë ruaj-
tur dhe emigrant është ai që emigron nga ajo që ia ka ndaluar 
Allahu.”233

Në një hadith tjetër, Muhamedi (a.s.), përsëri shprehet rreth 
Hixhretit duke thënë: “Me të vërtetë, punët janë sipas qëllimit dhe 
për njeriun është ajo që ka për qëllim. Kush emigron për Allahun 
dhe të Dërguarin e Tij, emigrimi i tij është për Allahun dhe të 
Dërguarin e Tij. Kush emigron për dynja apo për një femër që të 
martohet, emigrimi i tij është për atë që ka për qëllim.”234

Njeriu i shekullit njëzet e një ka më shumë nevojë për emigrim 
shpirtëror se çdo emigrim tjetër. Ne po e shikojmë se si materia-
lizmi dita- ditës po depërton në zemrat e njerëzve duke përfshirë 
dhe vendet ku Islami ka një traditë të gjatë. Hadithi i mësipërm bën 
fjalë se ai i cili emigron fizikisht nga dhuna, padrejtësia, mungesa 

233. Bukhari: Kitab el-Iman, v.1, Hadithi 9.
234. Bukahri: Kitab el-Iman, v.1, Hadithi 1.
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e lirisë fetare të një vendi, por dhe nga gjynahu në sevap dhe nga 
injoranca në dije, ka një shpërblim të veçantë nga Allahu (xh.sh.), 
për vetë faktin se personi ka preferuar të mirën sipër së keqes. 

Të dashur besimtarë! Do përmend disa pika të rëndësishme 
që mund t’i marrim mësim nga emigrimi i Muhamedit (a.s.).

Bindja, nënshtrimi dhe trimëria e Profetit 
Nuk ishte e lehtë që një person rreth pesëdhjetave, që ka jetuar 

gjithë jetën e tij në një vend, të shpërngulet në një vend tjetër. Ne, 
këtë fenomen e shikojmë në megrim. Ata që janë pesëdhjetë e 
sipër, e kanë shumë të vështirë të ambientohen dhe të ingranohen 
me jetën në mërgim. Të dërguarit i erdhi shpallja nga Allahu që të 
emigronte dhe ai iu bind menjëherë urdhërit të Zotit. Kur prijësi 
është i mirë dhe i bindur, pasuesit e marrin atë për shembull dhe 
bëhen dhe ata të bindur. 

Për trimërinë e Profetit (a.s.), ka shumë thënie që qartësojnë 
atë karakter profetik dhe burrëror. Aliu (r.a.), kur fliste rreth luftës 
Bedr, tregonte se kur fillonte luftimi me palën tjetër, ne strehohe-
shim te i Dërguari i Allahut, i cili ishte afër me armikun më shumë 
se ne tjerët.235 Gjithashtu, përmendet se Profeti (a.s.), ishte më i 
miri, më i shkëlqyeri dhe më trimi i njerëzve.”236

Emigrimi është sacrificë
Sakrifica e shokëve të Profetit (a.s.), ishte sakrificë e cila nuk 

mund të krahasohet me sakrificat e asnjë gjenerate të myslimanve të 
mëvonshëm. Jo më kot, Profeti (a.s.), i cilësoi pasuesit e gjeneratës 
së parë të myslimanëve, si gjenerata më e mirë. Interesant është 
fakti se të gjithë ata ishin të konvertuar në Islam brenda një kohe 
të shkurtër dhe sakrifikuan aq shumë. Dhe ne sot jemi myslimanë 
me shekuj, por përsëri nuk i afrohemi sakrificës së tyre. 

Sakrifica dhe devotshmëria e vërtetë ndodh vetëm kur Islami 
nuk është sipërfaqësor te ne, por qarkullon në damarët tanë. Pra-

235. el-Nesai: Kitab el-Sunen el-Kubra, v. 8, fq. 34, Hadithi 8585.
236. Muslim: Kitab el-Fadail, v. 2, Hadithi 2307.
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ndaj, mund të mos ketë shumë rëndësi se sa vite ke që frekuenton 
xhaminë ose çfarë funksioni fetar ke në komunitet. E rëndësishme 
është se sa afër qëndron ti me Islamin gjatë ditës dhe natës, gjatë 
kohës kur je para njerëzve dhe kur je në vetmi. Allahu i përshkruan 
sakrifikuesit e vërtetë me këto fjalë: 

ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َواَل بَْيٌع َعن ِذْكِر اللَّـِه َوإِقَاِم الصَّاَلِة َوإِيتَاِء الزََّكاِةۙ  
يََخاُفوَن يَْوًما تَتََقلَُّب فِيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر

“Njerëz, të cilët shitblerja nuk i pengon për të përmendur 
Allahun dhe të cilët falin namazin dhe japin zeqatin dhe të cilët 
kanë frikë nga Dita (e Kiametit), kur zemrat dhe shikimet do të 
jenë të shqetësuara”237

Sakrifica e Hz. Aliut 
Hz. Aliu, duke qenë në një moshë të re, vendosi të rrezikonte 

jetën e tij duke u shtrirë në shtratin e Pejgamberit (a.s.), kur jobe-
simtarët donin ta mbysnin të dërguarin e Allahut. Sakrifica e tij i 
ngjasonte shembullit të Ismailit (a.s.), i cili ishte gati të sakrifikonte 
jetën e tij, për të çuar në vend urdhrin hyjnor, duke i thënë babait 
të tij: “O ati im, vepro ashtu siç je urdhëruar! Dashtë Allahu, unë 
do të jem i durueshëm!”238

Ky shembull vlen si simbol i sakrificave të njëpasnjëshme 
ndaj Hz. Muhamedit dhe mesazhit hyjnor, treguar nga shokët 
e tij, por në veçanti nga pjesëtarët e familjes së tij (ehli bejt). 
Sakrifica e Imam Aliut frymëzoi të gjithë karakterin dhe zemrën 
e djalit të tij, Imam Husejnit dhe si rezultat, Imam Husejni dhe 
shumë pjesëtarë të familjes së tij, arritën sakrificën më të madhe, 
duke rënë dëshmorë për të vërtetën me të cilën kishte ardhur Hz. 
Muhamedi (a.s.). 

Shembull për të rinjtë 

237. K. (24:37).
238. K. (37:102).
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Shembulli i Hz. Aliut është një shembull i veçantë për të rinjtë 
tanë myslimanë. Ata thirren çdo ditë nga Islami, të zgjohen dhe 
t’i dalin për krah në ndeshjet e shumta që i shpallin femohuesit 
dhe islamofobët, në emër të shkencës, kombit, lirisë së fjalës dhe 
të shtypit. Akuza të trilluara për vrasjen e qindra mijërave mysli-
manëve dhe shfrytëzimin e pasurive të tyre natyrore. 

Të rinjtë luajtën rolin e zhvillimit të Islamit gjatë shekujve. 
Të rinjtë e ndihmuan Islamin në kohën e Profetit (a.s.). Shumica 
e atyre që risollën Islamin në Shqipëri në vitet ‘90 ishin të rinjtë. 
“Pranvera Arabe” që pastroi qeveritë e popujve Arabë nga kalbë-
sirat e dekadave të gjata, u organizua po nga të rinj. 

Në këto vite, jo vetëm që është e nevojshme që të rinjtë mys-
limanë ta praktikojnë fenë e tyre, por dhe të inkuadrohen në sferat 
e ndryshme të jetës, duke mos e lënë praktikimin e Islamit vetëm 
në shtëpi ose xhami. Të rinjtë duhet ta kuptojnë se shpenzimi i 
kohës kot nuk na dërgon përpara, por mbrapa. Meqë Islami është 
fe e zhvillimit dhe e përparimit, nuk pranon që pasuesit e saj ta 
shpenzojnë kohën kot. 

Sakrifica e Hz. Ebū Bekrit
Nuk ka dyshim se Ebū Bekri (r.a.), ishte shok i ngushtë dhe 

besnik i Pejgamberit (a.s.). Ebū Bekri e donte atë dhe ishte gati të 
sakrifikonte çdo gjë për të. Ishte i drejtë dhe i sinqertë në besimin 
dhe punët e tij, prandaj u quajt dhe “i sinqertë” (el-Ṣiddīḳ). Ai luajti 
një rol shumë të madh në emigrimin e Profetit (a.s.). Vendosi në 
dispozicion të Profetit (a.s.), jo vetëm veten e tij, por dhe pjesëtarët 
e familjes. Për Ebū Bekrin dhe shokët e tij, Allahu tha në Kuran:

َن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّـَه َعلَْيِهۖ  فَِمْنُهم مَّن قََضٰى نَْحبَُه  ِمّ

َوِمْنُهم مَّن يَنتَِظُرۖ  َوَما بَدَُّلوا تَْبِديال
“Midis besimtarëve ka të atillë, që e kanë mbajtur besëlidhjen 
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me Allahun.”239

ḲāḍīcIjāḍ, në librin e tij të titulluar El-Shifā, tregon për vlerën 
e Ebū Bekrit dhe tre prijësve të tjerë të besimtarëve (khulefā’), 
transmeton thënien e Ejjūb Sakhtijān, i cili thotë: “Kushdo që do 
Ebū Bekrin (r.a.), e ka vënë Islamin e tij në baza të shëndosha. Ai 
që do Umerin (r.a.), ka qartësuar rrugën e tij. Ai që do Uthmanin, 
është ndriçuar me dritën e Allahut (xh.sh.) dhe ai që do Aliun (r.a.), 
është kapur pas një mbajtëseje të fortë.”240

Është i rëndësishëm të përmendet dhe momenti kur Hz. Mu-
hamedi (a.s.), strehohej nga jobesimtarët në shpellën Thevr bashkë 
me Hz. Ebū Bekrin. Ky i fundit filloi të merakosej për Profetin 
nga frika se mos e zbulonin jobesimtarët. Në atë moment, Allahu 
zbriti qetësinë në zemrën e tij241 dhe e ndihmoi me anën e engjëjve 
Profetin (a.s.)242

Ebū Bekri ishte njeri i thjeshtë dhe jo i dërguar i Allahut, por 
megjithatë, ai u bë pjesë e mrekullisë së Zotit në atë moment, 
thejsht nga fakti i dashurisë që kishte ndaj Hz. Muhamedit (a.s.). 
Ne, pasuesit e tij, nuk e kemi Profetin të pranishëm fizikisht në 
mjediset tona, por dashuria dhe praktimi i traditës (sunneh) së tij, 
mund të rezultojë në ndihmën e njëpasnjëshme të Krijuesit në çdo 
hap të jetës sonë.

Të kthesh armikun në besimtar
Është me të vërtetë shpirtmadhësi të qëndrojë para teje personi 

i cili është nisur të të vrasë ose të të marrë peng dhe ti ta falësh atë. 

239. K. (33:23). 
240. El-Jahsubi: Muhammad the Messenger of Allah, fq. 245.
241. Ka dy mendime nga dijetarët e shkencës së komentimit të Kuranit (tefsir). Disa 
mendojnë se qetësia zbriti në zemrën e Profetit dhe disa të tjerë mendojnë se ajo 
zbriti në zemrën e Ebu Bekrit.
242. Shiko ajetin 40 në sure el-Tavbeh, ku thuhet: “Nëse ju nuk e ndihmoni atë 
(Muhamedin a.s.), Allahu tashmë e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit 
vetë të dytin, kur ishin në shpellë e ai i thoshte shokut të vet (Ebu Bekrit): “Mos u 
mërzit, se Allahu është vërtet me ne!” Atëherë, Allahu zbriti qetësinë e Vet mbi të, e 
ndihmoi me një ushtri të padukshme (engjëjsh) dhe bëri që fjala e mosbesimtarëve 
të jetë më e poshtëruara, kurse Fjala e Allahut të jetë më e lartësuara. Vërtet, Allahu 
është i Plotfuqishëm dhe i Urtë.”
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Jo vetëm kaq, por t’i premtosh mes të tjerash, çelësat e Perando-
risë Persiane, në një kohë kur jetën e ke në rrezik dhe Perandoria 
Persiane qëndron akoma e fortë. Kështu ndodhi me Surāḳah, i cili 
ishte nisur ta kapte ose ta vriste Profetin (a.s.), gjatë emigrimit, 
rrugës për në Medine. Kur arriti afër Profetit dhe Ebū Bekrit, atij iu 
rrëzua kali disa herë dhe e kuptoi fuqinë e Allahut. Sureka u kthye 
në mysliman dhe ishte po ai person, të cilit iu dorëzuan çelësat e 
Perandorisë Persiane pas ndërrimit jetë të Hz. Muhamedit (a.s.). 
Ky shembull, gjatë periudhës së emigrimit të Profetit (a.s.), tregon 
qartë ndikimin e tij pozitiv në zemrat e njerëzve, duke përfshirë 
edhe armiqtë. 

Ndihma e jomyslimanit
Ebu Bekri (r.a.), pagoi një jomysliman t’u printe atij dhe Pro-

fetit (a.s.), për në Medine. Kjo do të thotë se myslimanët nuk duhet 
t’i ndërpresin bashkëpunimet pozitive me njerëz të besimeve të 
tjera. 

Fatkeqësisht, në botën perëndimore ka shumë raste ku shfaqen 
dy ekstreme. I pari është kur myslimanët asimilohen aq shumë 
në një shoqëri jomyslimane, saqë është pothuajse e pamundur të 
dallosh shenja islame në personalitetin e këtyre njerëzve. Ekstre-
mi i dytë ndodh atëherë kur disa myslimanë izolohen deri në atë 
shkallë, sa bëhen pothuajse të huaj në mjedisin ku jetojnë.

Koncepti i bashkëpunimeve pozitive është shumë i rëndësi-
shëm, sidomos në ato vende ku myslimanët janë pakicë. Përmes 
bashkëpunimit jomyslimanët kanë mundësinë të shikojnë Isla-
min në praktikë dhe kjo ndikon pozitivisht në botëkuptimin dhe 
bindjen e tyre rreth Islamit, madje në disa raste dhe konvertimin 
e tyre në Islam. 

Dashuria për Ensarët243

Një nga pikat e rëndësishme të hixhreh është dhe dashuria 
që shfaqi Profeti (a.s.) ndaj Ensarëve. Ai asnjëherë nuk e harroi 

243. Përkrahësit e Profetit që ishin banorë të Medines. 



149

mundin dhe përkrahjen e tyre në ditët më të vështira të jetës së 
tij. Gjatë fundit të jetës së tij, megjithëse qyteti i Mekës ishte 
në duart e myslimanëve, Profeti (a.s.), dëshiroi të qëndronte në 
Medine, ku edhe ndërroi jetë, jo se nuk përmallohej për Mekën, 
vendlindjen e tij, por për dashurinë, përkrahjen dhe sakrificën që 
treguan Ensarët ndaj tij dhe për harmoninë vëllazërore që ishte 
krijuar midis tyre dhe emigrantëve të tjerë nga Meka. Ky është një 
shembull që i tregon besimtarit të jetë gjithmonë falënderues ndaj 
atyre që e duan dhe e përkrahin atë. E si të mos i donte Profeti ata 
të cilët kërkonin ta bënin atë udhëheqësin e Medines dhe prijësin 
e tyre shpirtëror. Profetit i jepej mundësia ta transmetonte dhe 
praktikonte lirshëm mesazhin hyjnor, me të cilin ishte dërguar, 
prandaj dhe u shpreh: “Allahu nuk e falënderon atë person, i cili 
nuk i falënderon të tjerët.”244

Profeti (a.s.), e shprehu dashurinë e tij ndaj banorëve të Me-
dines pa hyrë mirë në qytet. Ai, duke shikuar shërbëtoret e fisit 
El-Nexhxhār, që këndonin dhe celebronin për ardhjen e tij, tha: “A 
më doni mua?” Pasi Profeti mori përgjigjen positive, tha: “Zoti e 
di se dhe zemra ime ju do juve.”245

244. Bukhari: Imam Bukhari’s book of Muslim morals and manners, fq. 101, H -
dithi 218.
245. Muhammed Said Ramadan el-Buti: Fikh el-Sireh el-Nebevijjeh, Dar el-Fikr, 
Botimi 10, Bejrut 1991, Fq.199.
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rëndësia e jetës së Profetit (a.s.) 
Për besimtarin

Ligjërata e së Premtes, 
mbajtur më 21 mars 2008, në Greenway Masjid

Të dashur vëllezër dhe motra! Gjatë kësaj ligjërate kam ndër-
mend të flas për rëndësinë e studimit të biografisë së Profetit Mu-
hamed (a.s.). Çdo mysliman duhet të mësojë dhe të reflektojë mbi 
jetën e Profetit Muhamed (a.s.), përndryshe njeriu nuk e përmbush 
siç duhet Islamin. Më poshtë do përmend në pika të shkurtra disa 
përfitime thelbësore, që shpresoj të na inkurajojnë në praktikimin 
e traditës (sunneh) së tij.

Së pari, dashuria ndaj Profetit (a.s.), bën dallimin e besim-
tarëve në përsosjen e besimit të tyre. Si mund ta duash atë zotëri 
pa njohur jetën e tij? 

Në një hadith të saktë, Profeti (a.s.), është transmetuar të ketë 
thënë: “Asnjë prej jush nuk ka besuar, derisa të më dojë mua më 
shumë se prindërit e tij, fëmijët e tij dhe të gjithë njerëzit.”246

Në një hadith tjetër, ai zotëri i drejtohet shokut të tij të ngushtë 
Umerit (r.a.), duke i thënë: “Asnjë prej jush nuk beson, derisa të 
më dojë mua më shumë se veten e tij.”247

Së dyti, njohja e jetës së tij na ndihmon të kuptojmë më mirë 
Kuranin dhe Islamin.

Kurani nuk është zbritur menjëherë, por në faza të ndryshme 

246. Bukhari: Kitab el-Iman, v.1, Hadithi 14.
247. Imam Ahmed: Musned el-Imam Ahmed ibn Hanbel, v. 4, fq. 233, Hadithi 
18076.
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brenda njëzet e tre vjetësh. Shumë ngjarje që kanë ndodhur gjatë 
jetës së Muhamedit (a.s.) dhe shokëve të tij, janë përmendur në 
Kuran. Ky libër hyjnor u bë kushtetutë jo vetëm në jetën personale 
të besimtarëve, por dhe në udhëqjen e shteteve. Profeti (a.s.), ishte 
aplikuesi dhe interpretuesi më i mirë i Kuranit dhe prania e tij në 
jetën e njerëzve gjallëronte vargjet kuranore, që bëheshin pjesë 
e pandarë e tyre. Prandaj, njohja e mirë e jetës së tij ndihmon 
besimtarin të kuptojë më mirë Kuranin, i cili është baza kryesore 
e Islamit. Në Kuranin famëlartë Zoti u rikujton besimtarëve rë-
ndësinë e prezencës së Profetit në mesin e tyre:

َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل اللَ
“Dhe ta dini se midis jush gjendet i Dërguari i Allahut!”248

Së treti, njohja mirë e jetës së tij, lartëson nivelin shpirtëror 
të besimtarit. Jeta e Profetit (a.s.), është me të vërtetë një burim i 
madh për ngritje shpirtërore. Ai është quajtur në Kuran: Mëshirë 
për të gjitha botët (Raḥmeh li el-cĀlemīn), dhe me të vërtetë, she-
mbulli i jetës së tij dëshmon një gjë të tillë.

Së katërti, nga njohja mirë e jetës së tij, ne nxjerrim mësime 
të vlefshme për jetën tonë. Në Kuranë thuhet:

لََّقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللِ ُأْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو اللَ َواْليَْوَم 
اْلِخَر َوَذَكَر اللَّـَه َكثِيًرا

“Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullue-
shëm për atë, që shpreson te Allahu dhe Dita e Fundit dhe e 
përmend shumë Allahun.”249

Njerëz të ndryshëm studiojnë biografinë e individëve të cilët 
i konsiderojnë të rëndësishëm, duke imituar veprimet, mendimet, 
madje dhe veshjet e tyre. Për një mysliman, nuk ka shembull më të 
mirë për t’u ndjekur se sa ai i Hz. Muhamedit (a.s.). Nëse e ndjek 

248. K. (49:7). 
249. K. (33:21)
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shembullin e tij, padyshim se ke ndjekur shembulin e atij që Zoti 
(xh.sh.), e quajti “i lavdëruari”. Nuk ka shembull më të bukur se 
sa shembulli i tij.

O Zot, na bëj nga ata që kanë dashuri dhe dituri ndaj jetës së 
Hz. Muhamedit (a.s.)! Amin.
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nata e shPëtimit (LejLeh 
el-Berāeh) dhe ndërrimi i kiBles

Ligjërata e së Premtes, 
mbajtur me 29 korrik 2010, në Greenway Masjid

Të dashur vëllezër dhe motra besimtare! Është quajtur Nata 
e Shpëtimit (Lejleh el-Berāeh), se në këtë natë i Madhi Zot fal 
gabimet e robërve të tij. Gabimet tona janë të mëdha, por dhe falja 
e Allahut në këtë natë përfshin një pjesë të madhe të njerëzve.

Kjo natë është quajtur dhe Nata e Begatshme (Lejleh el- 
Mubārekeh) dhe Nata e Mëshirës (Lejleh el-raḥmeh), ngase Allahu 
në këtë natë begaton, mëshiron dhe i fal krijesat e Tij.

Në një hadith transmetohet nga nëna e besimtarëve, cĀisheh 
(r.a): “Një herë resulullahi (a.s.), fali namazin e natës dhe qën-
droi shumë gjatë në sexhde, deri sa u frikësova se kishte ndërruar 
jetë. Kur e shikova, u ngrita dhe i luajta gishtin e madh të dorës 
(për të parë në ishte gjallë apo jo). Gishti luajti dhe unë u ktheva 
(në shtrat). Pastaj, kur e ngriti kokën nga sexhdeja dhe mbaroi 
namazin, më tha: ‘O cĀisheh! A mendove se Profeti të ka tradh-
tuar?’ Unë i thashë: ‘Jo, o i Dërguari i Allahut, por kisha frikë se 
mos ishe larguar nga kjo botë, ngaqë sexhdeja jote ishte shumë 
e gjatë.’ Ai më pyeti: ‘O cĀisheh ose Ḥumejrā’!250 A e di se cila 
natë është kjo?’ I thashë: ‘Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më 
së miri.’ Ai tha: ‘Kjo është nata e gjysmës së Shabanit251. Allahu i 
Madhëruar shikon robërit e Tij këtë natë, fal ata që kërkojnë falje 
dhe u dhuron mëshirë atyre që luten për mëshirë, por i mban siç 

250. Emërtim tjetër.
251. Muaj hënor islam



154

kanë qenë ata të cilët kanë urrejtje.”252

Shumë hadithe janë transmetuar rreth veçorive të kësaj nate të 
shenjtë, por shumë nga këto hadithe kanë transmetime të dobëta. 
Sidoqoftë, meqë numri i tyre është i madh, medoemos kjo natë 
duhet të përmbajë realitete të veçanta.

Përveç faljes së Allahut, kjo natë përmban një domethënie 
të rëndësishme për të gjithë myslimanët kudo që janë. Ishte dhe 
koha kur myslimanët ndërruan drejtimin e tyre të faljes, nga Bejt 
el-Maḳdis në Palestinë, drejt Qabes së shenjtë në Mekë. Myslima-
nët në Medine për më shumë se një vit, drejtonin rreshtat e tyre të 
namazit drejt Palestinës. Në fillim të misionit profetik në Medine, 
Muhamedi (a.s.), kishte përkrahje nga çifutët e Medinës, disa prej 
të cilëve u kthyen në Islam. Nuk mund të lihet mënjanë dhe fakti 
se disa prej tyre u kthyen në Islam për hipokrizi. Kur pjesa tjetër 
e tyre filluan të kuptonin se Muhamedi (a.s.), nuk shkonte sipas 
“politikës” së tyre, por shkonte mbas asaj që urdhërohej nga Zoti, 
ata filluan ta kundërshtonin atë dhe t’i sillnin pengesa nga më të 
ndryshmet. Allahu urdhëroi të dërguarin e Tij dhe besimtarët të 
drejtoheshin në namaz nga Qabja.

قَْد نََرٰى تََقلَُّب َوْجِهَك فِي السََّماِءۖ  فَلَُنَولِّيَنََّك قِْبلًَة تَْرَضاَهاۚ  فََوِلّ َوْجَهَك 
َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِمۚ  َوَحْيُث َما ُكنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوإِنَّ الَِّذيَن 

ُأوُتوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما اللَّـُه بَِغافٍِل َعمَّا يَْعَمُلوَن
“Ne të pamë ty (Muhamed) që vazhdimisht drejtoje shikimin 

nga qielli. Mirë pra, Ne do të të kthejmë ty nga kibla që të kënaq 
ty. Prandaj, ktheje fytyrën tënde nga Xhamia e Shenjtë (Qabeja)! 
Dhe kudo që të gjendeni, kthejeni fytyrën tuaj nga ajo anë! Pa 
dyshim, ata që u është dhënë Libri (Teurati), e dinë se drejtimi 
nga Qabeja është e vërteta prej Zotit të tyre. Allahu nuk është i 
pakujdesshëm ndaj punëve që ata bëjnë.”253

252. Bejhakij: Shuab el-Iman, v. 5, Hadithi 3554, fq. 361-2.
253. K. (2:144). 
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Kibla simbolizon unitetin e besimtarëve. Duke qenë ashtu 
të bashkuar, adhurohet më së miri Allahu dhe shkohet drejt Tij. 
Kibla në fillim simbolizon për besimtarin unitet me veten e tij, 
duke unifikuar pjesët pozitive të karakterit dhe duke i vendosur në 
shërbim të Zotit. Pastaj, Kibla simbolizon për besimtarin se pasi, 
ai të arrijë unifikimin e vetes, të ketë unifikim në familjen e tij, 
që do të thotë mirësjellje, harmoni dhe përmbushje e obligimeve 
familjare. Kibla simbolizon për besimtarin gjithashtu edhe unifikim 
në komunitetin në ku jeton, duke u lutur dhe shpresuar mbarësi dhe 
jo duke menduar se ka kush punon, por të kontribuojë në mënyra 
të ndryshme nga mirësitë që i ka dhuruar Allahu. 

Imam Ebū cAbdallāh el-Ḳurtubij (v. H. 671/1273), në librin e 
tij të komentimit të Kuranit, El-Xhāmic el-Aḥkām el-Ḳur’ān, për-
mend se AbūcĀliyeh el-Riyāḥij254 ka thënë se Profeti Salih (a.s.), 
ka ndërtuar faltoren me drejtim nga Qabja. Dhe Musai (a.s.), kur 
është falur, është drejtuar nga Qabja. Ajo është drejtimi i të gjithë 
profetëve, paqja e Zotit qoftë mbi gjithë ata.255 Kjo është shumë e 
logjikshme, ngase Qabja është shtëpia e pare, e krijuar për adhurim 
ndaj Allahut. Thuhet në Kuran:

إِنَّ أَوََّل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكََّة ُمبَاَرًكا َوُهًدى لِّْلَعالَِميَن
“Me të vërtetë, Faltorja e parë e ngritur për njerëzit, është 

ajo në Bekkë (Mekë), e bekuar dhe udhërrëfyese për popujt.”256

Hz. Ibrahimi me djalin e tij Ismailin (a.s.), u urdhëruan ta 
rindërtonin atë përsëri. Është quajtur “Bejtullah”, që do të thotë: 
Shtëpia e Allahut (xh.sh.). Ky emër nuk është vetëm për Qaben e 
shenjtë, por për çdo xhami të pastër, në të cilën përmendet Allahu 
(xh.sh.). 

254. Ka jetuar gjatë periudhës së pasardhësave (tabi’in) të Profetit dhe shokëve të 
tij. I rëndësishëm në transmetimin e Kuranit dhe haditheve të sakta. Vdiq rreth vitit 
H. 90/708/ ose H. 96/714.
255. Ebu Abdullah el-Kurtubi: El-Xhami’ el-Ehkam el-Qur’an, Muesseseh el-Risaleh, 
Bejrut, 2006, v. 2, fq. 430.
256. K. (3:96)
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Në shtëpitë tona ndjejmë ngrohje dhe qetësi, ashtu dhe be-
simtari duhet të ndjejë një ngrohje dhe qetësi të një shkalle të lartë 
shpirtërore, kur është i pranishëm në xhami.

Ngjarja e ndërrimit të Kibles nuk u prit mirë nga jomyslimanët 
e asaj kohe dhe disa shpifën se Muhamedi (a.s.), është duke shkuar 
përsëri te rrënjët e Kurejshëve. Në të vërtetë, ai shkoi te rrënjët 
e tij, jo në adhurimin e idhujve, por në adhurimin e Allahut (xh.
sh.), besim ky i paraardhësit të tij, Ibrahimit (a.s.).

Ndërrimi i drejtimit të faljes ishte gjithashtu një rast i favor-
shëm për armiqtë e Islamit, që ata të tallnin dhe të përçmonin 
besimtarët, duke e shikuar këtë ndryshim si luhatje të Islamit. 
Dhe në Kuran përshkruhet se ndërrimi i Kibles ishte një sprovë e 
madhe, përveç nga ata që Zoti i ka drejtuar. 

Gjithashtu, zhurma e cila u krijua nga jobesimtarët me rastin 
e ndërrimit të Kibles, përshkruhet në Kuranin famëlartë:

َسيَُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن قِْبلَتِِهُم الَّتِي َكاُنوا َعلَْيَهاۚ  ُقل لِّلَّـِه 
اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُبۚ  يَْهِدي َمن يََشاُء إِلَٰى ِصَراٍط مُّْستَِقيٍم

“Disa mendjelehtë (nga ithtarët e Librit) do të thonë: ‘Ç‟i 
ktheu ata prej kiblës së tyre?’ Thuaju: ‘Të Allahut janë Lindja 
dhe Perëndimi. Ai udhëzon kë të dojë në rrugën e drejtë”257

Profeti (a.s.), bashkë me besimtarët iu nënshtruan urdhrit të 
Allahut dhe pas zbritjes së ajeteve, që bënin fjalë për ndërrimin 
e Kibles, falën namazin e Iqindisë në drejtim të Qabes në Mekë. 
Veçori e besimtarëve është që, kur Allahu (xh.sh.), i urdhëron 
ata për diçka, ata thonë dhe veprojnë ashtu siç urdhëron Kurani: 
“Dëgjuam dhe u bindëm” (semicnā ve eṭacnā) dhe jo ashtu siç 
thonë dhe veprojnë njerëz të disa besimeve të tjera: “Dëgjuam 
dhe kundërshtuam” (semicnā ve caṣajnā).

Lajmi i ndërrimit të Kibles nuk kishte arritur ende në xhamitë 
që ishin në periferi të Medines, por në njërën nga xhamitë, me të 

257. K. (2:142).
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dëgjuar lajmin në namazin e Sabahut, imami bashkë me besimtarët 
duke u falur, ndërruan drejtim për në Mekë. 

Lus Allahun që t’i pranojë lutjet tona në Natën e shenjtë të 
Berāeh dhe të na bëjë nga ata besimtarë të drejtuar në rrugën e 
Tij, ashtu siç janë të përmendur në Kuran!

Amin! 
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isLami, baLanCë e jo ekstrem
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur në muajin korrik 2010, në Greenway Masjid

Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare! Zoti në Kuranin 
e shenjtë cilëson pasuesit e Profetit Muhamed (a.s.), si njerëz të 
drejtë ose mesatarë. Kur përdoret fjala mesatar, shumë njerëz mund 
të çuditen dhe pyesin: Çdo të thotë të jesh mesatar? Do përmend 
një ajet kuranor, ku Allahu urdhëron: 

لَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمًَّة َوَسًطا لِّتَُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَُّسوُل  َوَكَذٰ
َعلَْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبلََة الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إاِلَّ لِنَْعلََم َمن يَتَّبُِع الرَُّسوَل 
ِممَّن يَنَقلُِب َعلَٰى َعِقبَْيِهۚ  َوإِن َكانَْت لََكبِيَرًة إاِلَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى الُل َوَما 

َكاَن اللَّـُه لُِيِضيَع إِيَمانَُكْمۚ  إِنَّ اللَّـَه بِالنَّاِس لََرُءوٌف رَِّحيٌم
“Kështu, Ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë, që të bëheni 

dëshmitarë përmbi njerëzit dhe që i Dërguari të jetë dëshmitar 
përmbi ju. Ne nuk e kemi bërë kthimin tënd nga Qabeja (o Mu-
hamed) për tjetër arsye, por vetëm për t‟i dalluar ata që i shkojnë 
pas të Dërguarit, nga ata që kthehen nga thembrat (që tërhiqen 
nga besimi te ai). Kjo provë ka qenë e rëndë (për njerëzit), por 
jo për ata që Allahu i ka udhëzuar. Dijeni se Allahu nuk ua 
humb besimin tuaj (d.m.th. namazin që keni falur nga Kudsi). 
Në të vërtetë, Allahu është Përdëllimtar dhe i Mëshirshëm me 
njerëzit..”258

258. K. (2:143).
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Popull (ummeh) i mesëm do të thotë të jesh popull i balan-
cuar. Njeriu i balancuar është ai, i cili ka arritur një piedestal të 
lartë pjekurie. Allahu (xh.sh.), i tregon njeriut rreth rëndësisë së 
balancës edhe në shëndetin e tij. Kur presioni i gjakut, temperatura 
e trupit, kolesteroli ose sheqeri nuk janë të balancuara, tregojnë 
shenja të problemeve të ndryshme shëndetësore. Zemra e njeriut 
është krijuar në mesin e trupit të tij. Pozicioni gjeografik i Qabes 
në Arabi është në qendrën e rruzullit tokësor. Nata e Berāeh gjendet 
në mesin e Muajit të shenjtë Sha’ban, pra Allahu, përmes gjithë 
këtyre shembujve i tregon njeriut rëndësinë e balancës. 

Le t’i referohemi përsëri vargut kuranor, ku thuhet: “Kështu, 
Ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë, që të bëheni dëshmita-
rë përmbi njerëzit dhe që i Dërguari të jetë dëshmitar përmbi 
ju...”

Një komentim të rëndësishëm të këtij vargu përmban hadithi 
që vijon: “Ditën e Gjykimit do thirret Profeti Nuh (a.s.) dhe Allahu 
do t’i thotë: ‘A e ke përcjellë Mesazhin?’ Nuhu (a.s.), do thotë: 
‘Po.’ Atëherë do t’i thuhet popullit të Nuhit (a.s.). ‘A jua ka për-
cjellë Mesazhin?’ Populli do thotë: ‘Nuk na ka ardhur neve profet.’ 
Allahu (xh.sh), do t’i thotë Nuhut (a.s.): ‘Kush është dëshmitar 
për ty?’ Nuhu (a.s.), do të thotë: ‘Muhamedi (a.s.) dhe Umeti i 
tij.’ Atëherë ne do të dëshmojmë se Nuhu e ka kryer misionin e tij. 
Për këtë arsye, Allahu thotë: ‘Ne u bëmë juve një popull të mesëm, 
për të qenë ju dëshmitarë (në ditën e gjykimit) ndaj njerëzve, dhe 
popull i mesëm do të thotë popull i drejtë.”259

Për të dëshmuar në gjykatë, duhet të jesh i drejtë, prandaj dhe 
Ummeten Vesaten mund të përkthehet si Umet i drejtë.

Umetin tonë të balancuar, Allahu (xh.sh.), e ka cilësuar si 
Umetin më të mirë. Në Suren Ali Imran, Ajeti 110.

ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 
259. Bukhari: Kitab el-Anbiya, v. 13, Hadithi 3124.
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ْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن  َوُتْؤِمُنوَن بِاللِ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَُّهمۚ  ِمّ
َوأَْكثَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن

“Ju jeni populli më i mirë, i dalë për njerëzimin: (sepse) 
ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe 
besoni Allahun...”260

Të mendojmë pak për domethënien e këtij ajeti. Allahu (xh.
sh), Umetin e Hz. Muhamedit (a.s.), e ka konsideruar më të do-
bishmin, për vetë faktin se vetëm ata të balancuarit dhe të drejtët 
mund të urdhërojnë për të mirë dhe të ndalojnë të tjerët nga veprat 
e këqija. 

“O Zot, të lutem Ty, të na i falësh gabimet tona në këtë ditë 
të bekuar dhe të na ruash nga zjarri i Xhehenemit. T’i bashkosh 
Myslimanët si një trup i vetëm!

Amin!

260. K. (3:110).
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Përkujdesja dhe sakrifiCa 
(EL-ĪTHĀr)

Ligjërata e së Premtes, 
mbajtur gjatë datave 9 dhe 16 tetor 2010, në Greenway Masjid

Të dashur besimtarë! El-Īthār në Islam, është që njeriu të 
shfaqë përkujdesjen dhe preferencën e tij për diçka të mire, në 
mënyrë modeste. Pra, është eleminimi i egoizmit, duke sakrifikuar 
në rrugën e Zotit, për të mirën e fesë dhe njerëzimit. Në lidhje me 
këtë, Allahu (xh.sh.), thotë në Kuranin e Tij famëlartë:

َوالَِّذيَن تَبَوَُّءوا الدَّاَر َواإْلِيَماَن ِمن قَْبلِِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل 

مَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعلَٰى أَنُفِسِهْم َولَْو َكاَن  يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمّ

ئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن ـٰ َ بِِهْم َخَصاَصةٌۚ  َوَمن ُيوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَُأول
“Ndërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar 

besimin qysh më parë, i duan mërgimtarët që vijnë në Medinë 
dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurrfarë rëndimi, për atë që 
u është dhënë atyre, por duan t’u bëjnë më mirë mërgimtarëve 
sesa vetes, edhe pse vetë janë nevojtarë. Kushdo që ruhet nga 
lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues.”261

T’i japësh përparësi Krijuesit tënd para çdo gjëje tjetër, është 
që njeriu ta njohë Atë, të mos adhurojë tjetërkënd përveç Tij, ta 
dojë Atë dhe t’u nënshtrohet urdhrave të Tij. Ndërsa, t’i japësh 
preferencë Hz. Muhamedit (a.s.), para çdo krijese tjetër, është të 

261. K. (59:9). 
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jetosh me traditën (sunneh) e tij. Disa nga shokët e tij shfaqën për-
kujdesjen dhe sakrificën e tyre duke dhënë gjënë më të shtrenjtë, 
jetën e tyre kur ishte nevoja.

Sakrifica dhe zemërgjerësia që tregohet ndaj krijesave të Alla-
hut, është kur njeriu, atë të mirë që e do për vete, e dëshiron dhe 
për të tjerët. Në një hadith, që transmetohet nga Enes Ibn Mālik, 
thuhet se Profeti (a.s.), u shpreh: “Nuk beson askush nga ju, deri 
sa të dojë për vëllain e vet, atë që do për veten e tij.”262

Historia islame përmban shembuj që rrallëherë janë shkruar në 
faqet e historisë së njerëzimit. Prej këtyre shembujve vlen të për-
mendet mënyra se si ndihmësit e Medines (Enṣār) pritën emigrantët 
(muhāxhirūn) e Mekës. Ata ndanë ushqimin, tokat dhe pasuritë 
e tyre me ta dhe këtë gjë e vazhduan me vite, deri sa emigrantë u 
ankuan te Profeti (a.s.), duke i thënë se ata po i marrin të gjitha 
shpërblimet nga Allahu (xh.sh.).

Historia e civilizimeve të shumë shteteve moderne të shekujve 
të fundit, dëshmon për vendosjen e emigrantëve në këto shtete në 
një mënyrë të çthurur dhe antinjerëzore, duke grabitur dhe vrarë 
me miliona vendas. 

Le të vlejë shembulli i shokëve të Profetit udhërrëfyes në 
zemërgjerësi për myslimanët dhe për të gjithë ata që vlersojnë 
virtytet e larta.

262. Bukhari: Kitab el-Iman, v. 1, Hadithi 12



163

tregtia e virtytshme
Ligjërata e së Premtes, mbajtur më 8 dhjetor 2006, 

në Quality Inn (57 Av. & Bell rd.) Glendale. AZ

Të nderuar besimtarë! Allahu (xh.sh.) ia ka mundësuar njeriut 
tregtinë që ai të përfitojë nga mirësitë e Allahut dhe të jetë falë-
nderues. Ka njerëz që e falënderojnë atë për këtë mirësi dhe atyre 
u shtohen të mirat. Ka dhe nga ata, të cilët e harrojnë se nga vjen 
fitimi dhe nuk janë falënderues të Zotit. 

Disa njerëz mendojnë se tregtia nuk është e lejuar ose nuk ësh-
të e pëlqyer në Islam, përkundrazi Allahu (xh.sh.), thotë: “Allahu 
e ka lejuar tregtinë, kurse kamatarinë e ka ndaluar.”263

Disa njerëz të tjerë mendojnë se nuk ka tregti pa gënjyer. Kjo 
është si të thuash: Nuk bëhet dasma pa alkool, e cila është gjithashtu 
absurde. Sinqeriteti është ndër kushtet e para që personi duhet të 
ketë, që të bëjë tregti. Hz. Umeri (r.a.), ka thënë se nuk mund të 
shesë në tregjet tona ai që nuk njeh rregullat e Islamit264, ndërsa 
në tregjet tona sot është e kundërta. Sot, të jesh tregtar i forte, do 
të thotë të dish si t’ia reklamosh klientit mallin, duke përfshirë 
dhe mallin e keq dhe të kesh sa më shumë fitim nga produkti që 
nxjerr për shitje, duke mos njohur shpeshherë dhe shumë norma 
islame dhe njerëzore. Duke u bazuar në fjalën e mësipërme të Hz. 
Umerit (r.a.), bëni një krahasim realitetit të tregjeve në të gjithë 
botën islame, me kohën kur shtetet udhëhiqeshin nga ai.

Tregtari i drejtë do marrë shpërblime nga Zoti për drejtësinë 
dhe sinqeritetin e tij në tregti. Kështu u shpreh Profeti Muhamed 

263. K. (2:275). 
264. Shiko Tirmidhi: Ebvab el-Salah, v. 2, fq. 357, Hadithi 487.



164

(a.s.), në një hadith: “Tregtari i sinqertë, besnik dhe mysliman, do 
jetë me dëshmorët Ditën e Gjykimit.”265

Qëllimi në tregti
Qëllimi (nijjeh) ka shumë rëndësi në veprat që kryejmë. Ka 

raste që njeriu ka qëllimin e një vepre të mirë, por nuk e realizon 
atë, por përsëri Zoti e shpërblen atë sikur ta kishte kryer atë vepër. 
Prandaj dhe tregtia, ashtu si shumë profesione të tjera, është një 
konsumatore e madhe e kohës së individëve, të cilët merren me 
të dhe, për këtë arsye, tregtari duhet të ketë qëllime të pastra. Më 
poshtë është lista e disa qëllimeve pozitive në tregti:

- Në fillim tregtari duhet të ketë qëllim që përmes tregtisë, të 
fitojë pëlqimin dhe kënaqësinë e Allahut (xh.sh.).

- Fitimi të jetë hallall dhe jo haram. 
- Të ushqejë dhe të mirëmbajë veten dhe ata për të cilët ai 

është përgjegjës.
- T’u shërbejë njerëzve me anën e tregtisë dhe jo t’i shfrytëzojë 

ata. Pjesë e kësaj është dhe ndihma që bën përmes zeqatit, lëmoshës 
dhe kontribuimeve të ndryshme ndaj nevojtarëve, institucioneve 
fetare dhe publike që shërbejnë për nevojat e njerëzve.

- Me fitimin që merr nga tregtia të grumbullojë të holla, që të 
mbulojë shpenzimet e Haxhit dhe ta kryejë këtë obligim fetar.

Veçoritë e tregtarit 
Përveç qëllimit të pastër, besimtari duhet të ketë dhe veçori 

myslimani në tregti, të cilat e dallojnë atë nga shumë tregtarë të 
tjerë. Mund të renditen të mëposhtmet:

Butësia dhe sinqeriteti
Të jetë i duruar edhe nëse blerësi tregon interes për një produkt 

dhe vendos të mos e blejnë atë. Përsa u përket gjërave esenciale, 
tregtari të ketë kujdes që të mos i çojë çmimet deri në atë pikë, 
sa njerëzve t’u vështirësohet blerja e atyre produkteve. Të lejojë 

265. Bejhakij: Shuab el-Iman, v.2, fq. 437, Hadithi 1175.
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rikthimin e produktit, në rast se blerësi nuk është i kënaqur me 
produktin (duke përfshirë kushtet).

Tregtia të mos bëhet shkak i lënies së namazit dhe obligimeve 
të tjera fetare. Në lidhje me këtë, thuhet në Kuranin famëlartë: 

ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َواَل بَْيٌع َعن ِذْكِر اللَّـِه َوإِقَاِم الصَّاَلِة َوإِيتَاِء الزََّكاِةۙ  
يََخاُفوَن يَْوًما تَتََقلَُّب فِيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر

“Njerëz, të cilët shitblerja nuk i pengon për të përmendur 
Allahut dhe të cilët falin namazin dhe japin zeqatin dhe të cilët 
kanë frikë nga Dita (e Kiametit), kur zemrat dhe shikimet do të 
jenë të shqetësuara.”266

Ndërsa i Dërguari i Allahut, Muhamedi (a.s.), tregon në një ha-
dith: “Allahu do t’i grumbullojë të gjithë njerëzit Ditën e Gjykimit... 
dhe një thirrës do të thërrasë: ‘Cilët janë ata që e kanë adhuruar 
Allahun në kohërat e lehta dhe në ato të sakrificës?’ Një grup i 
vogël njerëzish do të dalin dhe do të hyjnë në Xhenet pa llogari. 
Pastaj kthehet dhe thërret: ‘Të çohen ata që ngrihen nga shtrati, 
i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë dhe japin nga ajo që u kemi 
dhënë Ne.’267 Një grup tjetër do të ngrihet dhe do të hyjë në Xhenet 
pa llogari. Pastaj çohet dhe thërret: ‘Të ngrihen ata njerëz, të cilët 
shitblerja nuk i pengon për të përmendur Allahun dhe të cilët falin 
namazin dhe japin zeqatin dhe kanë frikë nga Dita (e Kiametit), 
kur zemrat dhe shikimet do të jenë të shqetësuara.’268 Një grup i 
vogël do ngrihet dhe do hyjë në Xhenet pa llogari. Pastaj jepet 
urdhri për njerëzit e tjerë dhe fillon llogaria për ta.”269

O Zot, na bëj nga ata që janë të mjaftuar me hallalin tënd në 
vend të haramit.

266. K. (24:37).
267. Ky është dhe verset kuranor. Shiko K. (32:16).
268. Ibid. (24:37).
269. Henned Ibn el-Seri el-Kufi, Kitab el-Zuhd, Dar el-Khulefa li el-Kitab el-Islamij, 
Kuvajt, 1985, v. 1, fq. 134, Hadithi 176.
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droga dhe dëmet e saj
Ligjërata e së Premtes, mbajtur më 7 nëntor 2008, 

në Foothills recreation Center, Glendale, AZ

Të nderuar myslimanë! Djalli punon intensivisht të humbë 
njerëzit dhe t’i bëjë ata të kryejnë mëkate. Ai nuk e lë me aq. Kur 
ata janë të angazhuar në mëkat, ai ua zbukuron mëkatin atyre. Një 
nga mënyrat që ai i bën njerëzit të bëhen viktima të kurthit të tij, 
është duke ua bërë të pëlqyeshme përdorimin e pijeve intoksikuese 
dhe drogën. Nuk ka dyshim se droga është shumë e dëmshme për 
trupin e njeriut dhe ndalohet në Islam. Allahu i Plotfuqishëm ka 
paralajmëruar njerëzit kundër intrigave djallëzore duke thënë:

َوَمن يَتَِّخِذ الشَّْيَطاَن َولِيًّا ِمّن ُدوِن اللَّـِه فََقْد َخِسَر ُخْسَرانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ 
يَِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْمۖ  َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيَطاُن إاِلَّ ُغُروًرا ﴿١٢٠﴾

“...kush merr djallin për mbrojtës në vend të Allahut, ai ka 
pësuar humbje të qartë. Ai (djalli) u premton atyre dhe i josh me 
shpresa, por ato që premton djalli, janë vetëm mashtrime.”270

Të nderuar besimtarë! Përveç faktit që Zoti (xh.sh.), përmend 
se djalli mashtron njeriun, Ai na tregon dhe metodat që ai ndjek 
në shthurjen e tij. Vargu i lartpërmendur përmban një pjesë inter-
esante, ku në të përmendet “ ...do t’i urdhëroj dhe ata (njerëzit) 
do të ndryshojnë krijesat e Allahut.” Ju lutem më ndiqni në një 
arsyetim të thjeshtë. Përdorimi i pijeve intoksikuese dhe sidomos 
ai i drogës, jo vetëm që e zhvlerëson konsumuesin, por e kthen 
atë në një person krejt tjetër. Shumë nga konsumuesit e drogës, 

270. K. (4:119-120).



167

sidomos të atyre të rëndave, e pohojnë faktin se nuk janë më ata 
që kanë qenë, d.m.th. kanë pësuar ndërrim karakteri. Dhe një gjë 
duhet të kuptohet mirë: Konsumuesit e drogës jo vetëm që kanë 
transformime negative fizike dhe mendore, por edhe trasformime 
të brendshme të karakterit dhe ky i fundit është më i dëmshmi. 

Një herë u ndodha për të përkthyer në një klinikë këtu në 
Phoenix të Arizonës, ku kishte shumë të sëmurë në fazat e para të 
problemeve psiqike dhe u befasova kur pashë shumë të rinj dhe 
të reja. Bisedova me disa prej tyre dhe më besoni se shkaku që 
kishin përfunduar aty, ishte nga përdorimi i drogës. 

Droga është e pranishme në shoqërinë që jetojmë dhe është 
më e pranishme te të rinjtë. Ka nga ata që e shesin atë, disa që e 
transportojnë dhe disa që e përdorin atë. Ndonjëherë kemi shembuj 
negativë nga myslimanë të rinj që përdorin drogë. Arsyeja e përdo-
rimit në të shumtën e kohës qëndron te mungesa e kuptimit të qartë 
rreth dëmeve që vijnë prej saj apo prindërit nuk i theksojnë mja-
ftueshëm dëmet e saj apo ndikimi i shoqërisë është aq i madh, saqë 
një i ri nuk mund të thotë JO. Në Kuranin e Shenjtë Allahu thotë:

َوأَنِفُقوا فِي َسبِيِل اللِ َواَل ُتْلُقوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهُلَكِة َوأَْحِسُنوا 

 

إِنَّ اللَ ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن
“Shpenzojeni pasurinë në rrugën e Allahut dhe mos e çoni 

veten tuaj në shkatërrim, por bëni të mira; Allahu me të vërtetë 
i do bamirësit.”271

Të nderuar besimtarë! Droga është e pranishme pothuasje 
në të gjitha shkollat publike dhe në disa private. Është detyra e 
prindit, vëllait më të madh ose motrës të flasë për dëmet që ajo 
sjell në familje ku ka të rinj. Shpeshherë, meqë i riu ose e reja nuk 
flasin ose thjesht ne na duket se janë në rrugë të drejtë, mund të 
mos ketë lidhje aspak me realitetin. Shumë nga të rinjtë mbesin 
pa e marrë edukimin e nevojshëm, pikërisht se prindërit edukimin 
e fëmijëve të tyre, ia lënë në dorë të tjerëve. Më poshtë do sqaroj 

271. K. (2:195).
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disa nga simptomat dhe dëmet e drogës. 

Simptomat
- Ndryshim të madh në sjellje dhe personalitet. 
- Kërkon shuma të mëdha të hollash.
- Dita kthehet në natë dhe nata kthehet në ditë.
- Tregon guxim të çmendur nga marrja e dozave shtesë, të 
cilat mund të shkaktojnë depresion dhe në atë më të keqen, 
vetëvrasjen.
- Problemet shëndetësore: çrregullime në funksionin e 
zemrës, dobësim të sistemit imunitar dhe shpeshherë 
vdekje të menjëhershme për disa që përdorin për herë të 
parë kokainën dhe disa lloje të tjera droge.

Dëmet
- Shkakton të qëndruarit larg Islamit.
- Bëhet motiv për kryerjen e mëkateve të mëdha, si 
përdhunimi, prostitucioni, konsumimi i madh i alkoolit dhe 
vrasja.
- Në çdo dyzet sekonda, në botë ndodh një vetëvrasjse dhe 
shumica e tyre kanë lidhje me drogën.
- Dërgon personin dhe familjen në varfëri dhe shkakton 
degradimin duke i bërë njerëzit edhe lypës.

Parandalimi 
Shoqëria duhet të dënojë përdorimin e paligjshëm të drogës 

dhe gjithmonë të punojnë brenda aftësive në drejtim të eliminimit 
të përdorimit të saj.

Institucionet e ndryshme, duke përfshirë edhe shkollat,   du-
het të flasin për dëmet që vijnë nga droga dhe kërkohet edukim, 
veçanërisht i të rinjve.

Lusim Allahun të ruajë të rinjtë tanë nga dëmet e drogës!
Amin!
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të gjykuarit drejtë
Ligjërata e së Premtes, 

mbajtur më datën 11 nëntor 2009, në Greenway Masjid

Të dashur besimtarë! Logjika, të cilën Allahu ia dhuroi njeriut, 
është ajo e cila na dallon nga krijesat e tjera. Përdorimi i mirë i saj 
bën që njeriu të ngrihet në shkallë shpirtërore më sipër se engjëjt 
dhe Ditën e Gjykimit të jetë nga banorët e Parajsës. Përdorimi i 
keq i saj bën që shkalla shpirtërore e tij të jetë më poshtë se kafsha 
dhe bën që ai të përfundojë në zjarr. Disa dijetarë islamë pohojnë 
se arsyeja që Allahu i urdhëroi engjëjt t’i përulen Ademit (a.s.), 
ishte se atij iu pat dhënë logjika.

Pjesë e përdorimit të mirë të logjikës, është kur njeriu është 
i drejtë me gjithë ata që e rrethojnë. Në lidhje me këtë, Allahu 
(xh,sh.), në Kuranin e Tij famëlartë na sjell një shembull interesant 
nga historia e Profetit Davud (a.s.), ku thotë: 

َوَهْل أَتَاَك نَبَُأ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَُّروا اْلِمْحَراَب ﴿٢١﴾ إِْذ َدَخُلوا َعلَٰى َداُووَد 

فََفِزَع ِمْنُهْمۖ  قَاُلوا اَل تََخْفۖ  َخْصَماِن بََغٰى بَْعُضنَا َعلَٰى بَْعٍض فَاْحُكم بَْينَنَا 

َذا أَِخي لَُه تِْسٌع  ـٰ َراِط ﴿٢٢﴾ إِنَّ َه بِاْلَحِقّ َواَل ُتْشِطْط َواْهِدنَا إِلَٰى َسَواِء الِصّ

َوتِْسُعوَن نَْعَجًة َولَِي نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ فََقاَل أَْكِفْلنِيَها َوَعزَّنِي فِي اْلِخَطاِب 

َن اْلُخلََطاِء  ﴿٢٣﴾ قَاَل لََقْد َظلََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك إِلَٰى نَِعاِجِهۖ  َوإِنَّ َكثِيًرا ِمّ

لَيَْبِغي بَْعُضُهْم َعلَٰى بَْعٍض إاِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّالَِحاِت َوقَلِيٌل مَّا ُهْم 
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َوَظنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاُه فَاْستَْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب ﴿٢٤﴾ فََغَفْرنَا لَُه 
لَِكۖ  َوإِنَّ لَُه ِعنَدنَا لَُزْلَفٰى َوُحْسَن َمآٍب َذٰ

“A e ke dëgjuar historinë e dy kundërshtarëve, që hipën mbi 
murin e faltores së tij? Kur hynë te Daudi, ai u frikësua prej 
tyre. Ata thanë: ‘Mos u frikëso! Ne jemi dy kundërshtarë, një 
nga të cilët i ka bërë padrejtësi tjetrit, prandaj gjyko me drejtësi 
dhe mos u shmang (prej së vërtetës), por na udhëzo në rrugë 
të drejtë’. (Njëri prej tyre tha:) ‘Ky është vëllai im. Ai ka nën-
tëdhjetë e nëntë dele, kurse unë kam vetëm një dele, andaj më 
tha: ‘Ma jep mua atë!’ - dhe më mundi me fjalë.” Daudi tha: 
“Vërtet, ai të ka bërë padrejtësi që të ka kërkuar delen tënde të 
vetme, për ta bashkuar me delet e veta. Shumë bashkëpronarë 
i bëjnë padrejtësi njëri-tjetrit, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë 
punë të mira, por ata janë pak”. Daudi e kuptoi, se në të vërtetë 
Ne e kishim vënë në provë atë, prandaj kërkoi falje nga Zoti 
i vet, ra në gjunjë dhe u përul, duke u penduar. Pastaj, Ne ia 
falëm këtë e ai te Ne do të jetë i afërt dhe do të ketë strehim të 
mirë (në jetën tjetër).”272

Kjo ngjarje na tregon se Davudi (a.s.), megjithëse ishte Profet 
i Allahut, u ngut në gjykimin e tij dhe çdo njeri mund të gabojë, 
por më vonë, ai i kërkoi falje Allahut dhe Ai e fali atë. Për këtë 
Allahu (xh.sh.), i zbriti atij: 

يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة فِي اأْلَْرِض فَاْحُكم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحِقّ َواَل تَتَّبِِع 
اْلَهَوٰى فَُيِضلََّك َعن َسبِيِل اللَّـِهۚ  إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل اللَّـِه لَُهْم 

َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم اْلِحَساِب
“O Daud, Ne të kemi bërë mëkëmbës në Tokë, prandaj gjyko 

ndërmjet njerëzve me drejtësi dhe mos shko pas dëshirave dhe 
tekave, se ato të largojnë nga rruga e Allahut! Me të vërtetë, për 

272. K. (38:21-25).
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ata që largohen nga rruga e Allahut, ka dënim të ashpër, ngaqë 
e kanë harruar Ditën e Llogarisë.”)273

Ata të cilët janë te apasionuar pas kësaj bote dhe kanë harruar 
momentin kur do të takohen me Allahun janë viktima të pasioneve 
të tyre dhe shpeshherë nuk përdorin drejtësi me njerëzit përreth 
dhe nguten.

Është logjike të thuash se ata që e duan aq shumë këtë botë 
janë shumë të ngutur. Thuhet në Kuran:

َكالَّ بَْل ُتِحبُّوَن اْلَعاِجلََة ﴿٢٠﴾ َوتََذُروَن اْلِخَرَة ﴿٢١﴾
“Por ju doni këtë jetë (kalimtare) e për jetën tjetër nuk 

kujtoheni!”274

Pjesë e gjykimit të drejtë është që njeriu, para se të formojë 
opinion për dikë ose para se ta gjykojë atë, duhet të ketë fakte. 
Shpeshherë njerëzit krijojnë opinion për dikë, thjesht prej fjalëve 
të dikujt ose prej hamendjes dhe kjo sjell pasoja në shkëputjen e 
marrëdhënieve të njerëzve midis njeri-tjetrit, duke përfshirë dhe 
marrëdhëniet midis njerëzve të afërm. Kjo mënyrë botëkuptimi 
dhe reagimi nuk duhet të praktikohet nga njerëzit dhe nuk është 
asgjë tjetër përveç injorancës, në të cilën janë të zhytur shumë 
individë dhe familje të shoqërisë sonë. Ja se ç’thotëAllahu (xh.
sh.), në Kuran:

َوإِنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغنِي ِمَن اْلَحِقّ َشْيئًا
“...hamendja nuk mund ta zëvendësojë aspak të vërtetën...”275

O Zot, na bëj nga ata që janë të drejtë në marrëdhënie me 
njerëzit e tjerë.

Amin!

273. K. (38:26).
274. K. (75:20-21). 
275. K. (53:28).
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Ligjërata e martesës

Falënderimet i takojnë Allahut, i cili bashkoi shpirtrat, e lejoi 
martesën dhe i ndaloi marrëdhëniet jolegjitime. Paqja dhe bekimet 
e Tuaja o Zot, qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin, Profetin 
Tënd, i cili sqaroi të ndaluarën dhe të lejuarën, edhe mbi familjen 
dhe shokët e tij, të cilët janë njerëzit e namazit dhe të suksesit. 

Allahu i Larmadhëruar ka thënë në Kuranin e Tij: 
“Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për 

ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë 
ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka 
shenja, për njerëzit që mendojnë.”276

Ndërsa Profeti Muhamed (a.s.), në një thënie të tij ka urdhë-
ruar: “Martesa është nga tradita ime dhe ai që nuk zbaton traditën 
time, nuk është prej meje.”277

Zoti (xh.sh.), ka krijuar mashkullin dhe femrën, të cilët kanë 
nevojë për njeri-tjetrin. Martesa është ndër hapat më të rëndësishëm 
në jetën e njeriut dhe për këtë ajo duhet të konsiderohet me një 
seriozitet të veçantë. Gjëja më e padëshiruar te Zoti, megjithëse 
në raste të vështira lejohet, është ndarja. 

Për të arritur një jetë martesore në harmoni, mashkulli dhe 
femra duhet të përpiqen të jenë sa më të devotshëm në Islamin 
e tyre, se duke qenë të tillë kanë virtyte më të larta, janë më të 
durueshëm dhe falës, të gjindshëm dhe respektues të njeri tjetrit.

276. K.(30:21). 
277. Ebu Abdallah Ibn Maxhah: Sunan Ibn Maxhah, Dar Ihja el-Kutub el-Arabijjeh, 
Kajro, v.1, fq. 592, Hadithi 1846.



173

Durimi është një virtyt, të cilin jo shumë njerëz e kanë. Jeta 
familjare kërkon durim. Pjesë e durimit është t’u përmbahesh 
limiteve të bashkëshortit ose bashkëshortes duke mos e lënduar 
atë me dorën, fjalët ose me punët tuaja.

Burri dhe gruaja janë të barabartë si individë te Allahu (xh.
sh.) Secili ka natyrën dhe obligimet e veta, me të cilat i ka krijuar 
Zoti (xh.sh.). Mashkulli ka detyrimet e tij dhe gruaja detyrimet e 
saj në familje. Përmbushja e tyre në mënyrën më të mirë krijon 
harmoni midis tyre dhe afërmitet me Krijuesin. 

Asnjëri nga bashkëshortët nuk mund të jetë pa gabime. Meqë 
ky është realiteti, atëherë të mos mundohemi ta etiketojmë part-
nerin si “të keq”, por ta këshillojmë njëri-tjetrin dhe t’ia falim 
gabimet.

Për gruan e mirë, Muhamedi (a.s.), duke iu drejtuar Ibn Ab-
basit, i tha: “A të tregoj ty se ç’është gjëja më e çmuar, që një 
mashkull mund të ketë? Është gruaja e devotshme. Kur ai e shikon 
atë, është i kënaqur, kur ai i thotë asaj të bëjë diçka, ajo i bindet, 
dhe kur ai largohet, ajo qëndron besnike.”278 Ndërsa në një hadith 
tjetër përmendet: “...dhe e cila nuk bën diçka që ai s’pëlqen, në 
lidhje me veten e saj dhe pasurinë e tij.”279

Për burrin e mirë, Profeti (a.s.), tha: “Besimtari që ka fenë më 
të plotësuar, është ai që e ka sjelljen më të mirë dhe më të mirët 
nga ju janë ata që janë më të mirët me gratë e tyre në sjellje.”280

O Zot, dërgoji lutjet dhe paqen Tënde mbi Hz. Muhamedin 
(a.s.), familjen e tij të mirë dhe të pastër dhe mbi gjithë besimtarët 
dhe besimtaret.

278. El-Hakim: Mustedrek ala el-Sahihajn, v. 2, fq. 394-5, Hadithi 3341.
279. Ibid. v. 2, fq. 191-2, Hadithi 2739.
280. Tirmidhi:Kitab el-reda’, v.3, fq. 457, Hadithi 1162.
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Lutja e martesës

O Zot, bëje këtë kontratë të mbarë dhe të bekuar. Vendos midis 
tyre bashkim, dashuri dhe qëndrueshmëri. Mos vendos midis tyre 
urrejtje, përçarje dhe largim. 

O Zot, sill bashkim midis tyre, ashtu siç ke sjellë bashkim 
midis Ademit (a.s.), dhe Havasë, midis Muhamedit (a.s.) dhe Ha-
tixhes së madhe dhe midis Aliut (r.a.) dhe Fatimes së ndritshme.

O Zot, jepu atyre fëmijë të devotshëm, furnizim të gjerë dhe 
jetë të gjatë. 

O Zot, lehtësojua punët e tyre, shtoju jetën dhe furnizoji ata, 
o më i Miri Furnizues. 

Fisnikëroje karakterin e tyre, zbukuro qenien e tyre dhe jepu 
atyre pasardhës, o më i Miri i krijuesve.

O Zot, na e mbulo me mbulesën tënde të bukur, martesën, në 
vend të marrëdhënieve jashtëmartesore, o Mbulues. Mos i zbulo 
sekretet e tyre, falua të këqijat e tyre, o Falës i Shpeshtë dhe i 
Gjithmonshëm.

O Zot, shtoje Umetin e Muhamedit (a.s.), për nder të Profetit 
tënd Muhamedit (a.s.). 

“Zoti ynë, na bëj të gëzuar me (punën) e bashkëshorteve tona 
dhe pasardhësve tanë dhe na bëj prinjës në devotshmëri”. 

“Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën 
tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit.”
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fjaLimi Pas varrimit

Falënderimi i takon Allahut, që e pëlqeu për ne Islamin, skaliti 
në zemrat tona imanin, na ndihmoi që vetëm Atë ta adhurojmë 
dhe vetëm prej Tij ndihmë të kërkojmë. E falënderojmë Atë për 
begatitë e panumërta. Është Ai, i cili krijoi vdekjen dhe jetën, që 
t’ju sprovojë se cili prej jush është më i miri në veprimin e punëve 
të devotshme. 

Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Një, i Pafillim 
dhe Pambarim dhe i Cili s’ka lindur kënd dhe nuk është i lindur 
prej askujt dhe Dëshmoj se zotëria ynë Muhamedi (a.s.), është 
shërbëtori i Tij dhe i dërguari i Tij. E dërgoi atë si mëshirë, udhë-
zim dhe begati për të gjithë njerëzimin. O Zot! Dërgo Salatet dhe 
Selamet tuaja mbi Profetin tonë të dashur, familjen e tij të pastër 
dhe shokët e tij besnikë. 

Jeta e njeriut është një periudhë e matur me orë minuta e se-
konda. Çdo moment që kalon, shkurton këtë periudhë dhe e sjell 
atë më pranë vdekjes dhe Ditës së Gjykimit. 

Me siguri që do të përgjigjemi për kohën se si e kaluam atë. 
A e shfrytëzuam atë për të realizuar qëllimin për të cilin u krijuam 
apo e humbëm atë kot? A ishim adhurues të Zotit dhe vepërmirë 
apo adhurues të epsheve dhe keqbërës? A mendojmë për fundin 
që na pret të gjithëve pa përjashtim apo jemi në gjumë të thellë 
dhe nuk duam të përkujtohemi? 

Allahu (xh.sh.), urdhëron e thotë: 

ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِةۖ  فََمن ُزْحِزَح 
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َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة فََقْد فَاَز َوَما اْلَحيَاُة الدُّْنيَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر
“Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Shpërblimet do t’u plotë-

sohen vetëm në Ditën e Kiametit; kushdo që shpëton nga zjarri 
i Xhehenemit dhe hyn në Xhenet, ai ka fituar (gjithçka që mund 
të dëshirohet). Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi 
mashtruese.”281

Vdekja është një fund i pashmangshëm dhe secili nga ne do 
e arrijë atë, herët a vonë. Kjo botë na është dhënë që të përcak-
tojmë vendin tonë në botën tjetër. Ç’të mbjellim, do të korrim. 
Çdo gjë që veprojmë, e mirë apo e keqe, qoftë dhe sa një grimcë 
e vogël, atë do ta gjejmë. Prandaj, të mos e harrojmë momentin 
e vdekjes, aq më tepër kur e dimë se mund të shfaqet befasisht, 
pa paralajmërim. 

Allahu Fuqiplotë na urdhëron të kryejmë vepra të mira, para 
se të vijë një ditë kur s’do bëjë dobi as pasuria dhe as fëmija. Në 
atë ditë çdo gjë e kësaj bote është e pavlerë, përveç besimit të 
sinqertë dhe veprave të mira. Është ajo ditë, në të cilën krijesat 
mblidhen të japin llogari për veprat e tyre dhe thërret një zë nga 
ana e Allahut: 

اْليَْوَم ُتْجَزٰى ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْتۚ  اَل ُظْلَم اْليَْوَمۚ  إِنَّ اللَّـَه َسِريُع اْلِحَساِب
“Atë ditë, çdo njeri do të shpërblehet sipas asaj që ka punuar; 

atë ditë nuk ka padrejtësi!...”282

Atë ditë dënimi i Allahut do jetë i rëndë, por dhe mëshira dhe 
shpërblimet e Tij do jenë të mëdha për të devotshmit. Allahu në 
Kuran betohet në kohën, për të na e bërë të qartë rëndësinë e saj 
në këtë jetë: 

َواْلَعْصِر ﴿١﴾ إِنَّ اإْلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴿٢﴾ إاِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 

281. K. (3:185).
282. K. (40:17).
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الصَّالَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّْبِر ﴿٣﴾
“Pasha kohën! Me të vërtetë, njeriu është në humbje, përveç 

atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri-tjetrit 
të vërtetën e i këshillojnë njëri-tjetrit durimin.”283

I dërguari i Allahut ka thënë: “Shfrytzoni pesë gjëra, para pesë 
gjërave tjera. rininë para pleqërisë, shëndetin para sëmundjes, 
pasurinë para varfërisë, kohën e lirë para zënies me punë dhe 
jetën para vdekjes.”284

283. K. (103:1-3). 
284. El-Hakim: El-Mustedrek ala el-Sahihejn, v. 4, Hadithi 7927. Fq. 447
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Lutja Pas varrimit

Mbështetem në Allahun nga djalli i mallkuar. Me emrin e 
Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Lavdërimet i takojnë Allahut, i Cili tha në Kuran:

ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِتۖ  ُثمَّ إِلَْينَا ُتْرَجُعوَن
“Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen dhe pastaj të gjithë do të 

ktheheni te Ne.”285

O Zoti ynë! Në jemi adhuruesit Tuaj dhe bij adhuruesish. 
Të lutemi Ty me gjithë Emrat Tuaj të bukur që e thirre veten ose 
ua mësove profetëve, ose e zbrite në librat Tuaj të shenjtë, që të 
dërgosh sevapet dhe nurin e atyre që lexuam mbi Profetin tonë 
të dashur dhe të gjithë profetëve të tjerë, familjes së tij të pastër 
dhe shkokëve të tij besnikë, që kur i godiste ndonjë fatkeqësi, 
thoshin:

إِنَّا لِلَّـِه َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن
“...Të Allahut jemi dhe vetëm te Ai do të kthehemi!”286

T’i dërgosh sevapet dhe nurin e asaj që kënduam mbi mbarë 
shpirtat e besimtarëve dhe besimtareve, nga të gjallët dhe të vde-
kurit dhe sidomos mbi shpirtin e rahmetliut tonë ...

O Zot! Hapi dyert e qiellit për shpirtin e tij dhe dhe pranoje 
atë në mëshirën dhe kënaqësinë Tënde! Ai është robi Yt dhe Ti ke 

285. K. (29:57).
286. K. (2:156).
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dituri për të më shumë nga ne dhe ne nuk dimë për të, përveçse 
hajrit.

O Zot! Mëshiroje atë dhe bashkoje me Profetin (a.s.), Ditën 
e Gjykimit. Na bëj dhe ne nga ata që përfitojnë nga Hajri, të cilin 
ai ka lënë. 

Bëje varrin e tij si kopsht i kopshteve të Xhenetit dhe mos ja 
bëj atij si gropë nga gropat e zjarrit. 

O Zot! Falja gabimet e tij, pranoji punët e tij të mira dhe mos 
i zbulo të fshehtat e tij. Falja gabimet dhe gëzoje shpirtin e tij. 
Vendosja librin e punëve të tij Ditën e Gjykimit në krahun e djathtë 
dhe ruajna Zot, jo në të majtin dhe as pas shpinës.

O Zot, na mëshiro ne në momentin kur të na vijë shpirti te 
fyti dhe djersët të na dalin dhe të dashurit të na përcjellin për në 
banesën e fundit të kësaj bote.

Na mëshiro ne, o i Madhi Zot, kur emrat tanë të harrohen dhe 
trupat tanë të kalben. Na mëshiro në ditën kur do të ringjallemi dhe 
do të dalim para Hyjnisë Tënde ashtu siç na krijove në fillim. Në 
atë ditë ku do të ketë fytyra të nxira dhe fytyra të shndritshme. Na 
i ndriço fytyrat atë ditë, O i Madhi Allah dhe na bëj që të jemi nën 
hijen Tënde, atë ditë kur nuk do të ketë hije, përveç hijes Tënde. 

Fjalët tuaja janë më se të vërteta dhe të pamohueshme, kur 
thua se atë ditë do vihet peshorja dhe ura e Siratit . O Zot, na e bëj 
kollaj momentin kur të balancohen punët tona dhe kur të gjendemi 
mbi urën e Siratit. Përgëzoje rahmetliun tonë dhe ne të gjithëve 
me Xhenetet Tuaja Firdeus. 

Na bëj neve në këtë botë të kuptojmë se besimit gjithashtu 
i bashkangjitet edhe puna e me këto të dyja së bashku mund të 
arrijmë kënaqësinë Tënde, O Mëshirues i Mëshiruesve!

O Zot! Na e bëj Kuranin në këtë jetë udhëzuesin tonë dhe 
në varr shokun tonë dhe në Ditën e Gjykimit ndërmjetësuesin 
tonë dhe mbi Sirat dritën tonë dhe në Xhenet mikun tonë dhe nga 
Xhehenemi ruajtësin tonë. 

O Allah, bëja të lehtë të ndjerit tonë, në momentin kur atij t’i 
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vijnë engjëjt e ta pyesin kush është Zoti yt? T’i thotë: Allahu. Kur 
ta pyesin kush është Pejgamberi yt? T’i përgjigjet: Muhamedi (a.s.). 
Kur ta pyesin kush është libri yt? T’i thotë: Kurani. Kur t’i thonë 
nga është drejtimi yt? T’i thotë: Qabja e madhërueshme. 

ُسْبَحاَن َربَِّك َرِبّ اْلِعزَِّة َعمَّا يَِصُفوَن ﴿١٨٠﴾

 

 َوَساَلمٌ َعلَى اْلُمْرَسلِيَن ﴿١٨١﴾ 

 

َواْلَحْمُد لِلَّـِه َرِبّ اْلَعالَِميَن ﴿١٨٢﴾
“I lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i Madhështisë e i Lavdisë, mbi 

çfarë i veshin ata! Paqja qoftë mbi të dërguarit, dhe të gjitha 
lavdet e falënderimet qofshin për Allahun, Zotin e botëve!”287

287. K. (37:180-182).



181

lutje me rastin e 1 vjetorit 
të shPaLLjes së kosovës rePubLikë

Mbajtur në Catus Park, Phoenix, Arizona 2009

O Zot, të lutemi në këtë ditë të madhe që popullit tonë shqip-
tar t’i japësh drejtim në rrugë të drejtë dhe prosperitet në një të 
ardhme të mbarë.

T’i bashkosh zemrat e tyre dhe të zbresësh mëshirën dhe 
ndihmën Tënde.

O Zot! Shpërbleji me Parajsat e Tua ata dëshmorë që dhanë 
jetën e tyre për mbrojtjen dhe lirinë e Kosovës dhe të gjitha viseve 
Shqiptare. Shumë prej tyre ranë dëshmorë nga shovinizmi serb 
duke mbrojtur fenë e tyre të shenjtë, tokën, pasurinë, nderin dhe 
gjakun e tyre. 

O Zot Fuqiplotë! Ruaje rininë shqiptare dhe ndihmoji ata që 
të mos bien pasojë e drogës dhe sëmundjeve të tjera sociale, që 
po humbin shumë njerëz. 

Jepu atyre forcë që të ndihen krenarë me fenë dhe kombin 
e tyre. 

O Zoti i gjithë botëve! Ruaji shqiptarët dhe familjet e tyre në 
emigrim. Bëji ata të jenë të bashkuar dhe të sinqertë mes veti, se 
nëse nuk ka sinqeritet në marrëdhënie me njeri-tjetrin, bashkim 
dhe respekt, nuk mund te këtë sukses.

O Zot Mëshirëplotë!Na fal gabimet tona dhe na bëj prej të 
devotshmëve. Mos na largo nga rruga jote, se largimi nga rruga 
jote, me të vërtetë është dështim i plotë, në këtë vend ku jetojmë 
dhe kudo që të jemi. 

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve.
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fjaLim me rastin e Përvjetorit 
të Pavarësisë së shqiPërisë

Fjalim i mbajtur në Cactus park, Phoenix, Arizona 2009

Të nderuar bashkatdhetarë! Dita e Pavarësisë, duhet të jetë 
edhe dita e përgjegjësisë për çdo shqiptar, sepse në ditën e flamurit, 
përveç dëfrimit dhe kërcimit, pijes dhe rrëzimit, secili duhet të 
bëjë llogari dhe me përgjegjësi ta pyesë veten se ç’bëri gjatë një 
viti për vendin e tij dhe shqiptarët?

Me 28 Nëntor 1912, u ngrit në qytetin e Vlorës, nga dora e 
Ismail Qemalit, flamuri kombëtar, më i vjetri në Ballkan dhe ndër 
më të vjetrit në Evropë...

Tragjedia më e madhe e kombit ishte sundimi komunisto-
ateist gjysmëshekullor, i cili nuk lejoi të varrosej dhe trupi i Faik 
Konicës, rizbuluesit të flamurit Shqiptar. Të ishe atdhetar, fetar, i 
ditur e i ndershëm, ishte rrezik. Shumica e shqiptarëve u detyruan të 
jetonin jashtë vetes së tyre. Thuhet: “Kur nis të jetosh jashtë vetes, 
gjithçka është e rrezikshme.” Njeriu humbet mëshirën hyjnore.

Pse po lejojmë të luhet me ne dita ditës dhe vit pas viti, duke e 
bëre shqiptarin të ketë turp nga feja, kultura dhe kombësia e tij?

Deri kur armiqtë e shqiptarëve do vazhdojnë përçarjet mes 
popullit tone, duke dalë në publik me maskën e laicizmit? Deri 
kur shqiptarët do vazhdojnë të ndjekin qorrazi ata që punojnë për 
karrige ose mbushjen e xhepit të tyre? Kur do braktisin shqipta-
rët fjalët e kota, akuzat dhe të folurit keq për njëri- tjetrin? Kur 
shqiptarët do përkrahin njëri-tjetrin dhe ata që punojnë për të mi-
rën e kombit? 

Unë, si imam i këtij komuniteti, u bëj thirje të gjithë shqipta-
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rëve që të lënë mënjanë fjalët, hipokrizinë, lokalizmat, që akoma 
na mundojnë rëndshëm dhe mashtrimet e përrallat e kota dhe t’i 
vënë rëndësi ngritjes së flamurit në zemrat dhe shtëpitë e tyre në 
fillim dhe pastaj në parqe, sheshe dhe tribuna.

Flamuri në Vlorë në 1912, u ngrit jo nga njerëz gjysmakë ose 
injorantë, por nga njerëz atdhetarë që besonin në Zot, njerëz të 
moralit dhe të largpamësisë. Dëgjoni se ç’tha Ismail Qemali në 
fjalimin e tij, me rastin e ngritjes së flamurit: “Deshi Zoti, (që do të 
thotë kush jemi ne, nëse nuk do Ai), që me punën tonë, trimërinë 
dhe guximin e pashoq të shqiptarëve, sot e tutje të marrin fund 
mjerimet dhe vuajtjet e atdheut tonë, sepse këtu e tutje, jemi të 
lirë, të pavarur dhe më vete...!” Duke përfunduar fjalimin tha: “Ja 
pra, ky është flamuri ynë! I kuq e me shqiponjë dykrenare në mes. 
Dhe tani të gjithë bashkohuni si një trup i tërë dhe i pandarë, le të 
punojmë për ta përparuar e për ta qytetëruar, si i ka hije Atdheut 
tonë të lirë.., nuk më mbetet tjetër gjë, veçse t’i drejtoj një lutje 
Zotit të Madh për bekimet e Tij...”.

A e dëgjuat se si nuk e ndau Zotin nga atdheu? Atdhetari i 
mirë është besimtar i mirë dhe e kundërta. Me besim në Zot, me 
përpjekje të vazhdueshme, çdo gjë është e mundshme.

Thuhet: “Shteti është krijim i njeriut, ndërsa njeriu është kri-
jesë e Zotit”, prandaj të sillemi si krijesa të Zotit. Ta respektojmë 
dhe ta ndihmojmë njëri-tjetrin. 

Është e vërtetë se xhamia duhet t’i ndihmojë njerëzit dhe ajo 
e arrin atë, kur të ndihmohet nga njerëzit. Qëllime të tilla në të 
ardhmen nuk arrihen, nëse njerëzit neglizhojnë të kontribuojnë. 
Të kontribuarit është një obligim moral. Kjo është, nëse themi se 
jemi shqiptarë dhe punojmë për këtë çështje.

Nga ky podium këtu në Arizona, të lutem ty, o i Madhi Zot 
t’i drejtosh shqiptarët në rrugë të drejtë. T’i falësh gabimet tona 
dhe t’na bësh prej atyre që punojnë dhe jetojnë për qëllimin që 
janë krijuar.

Uroj Shqiptarët! Gëzuar Kurban Bajramin dhe Ditën e Fla-
murit.
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fjaLim me rastin e Pavarësisë 
së kosovës

Mbajtur në Cactus Park Phoenix, Arizona 2007

Të nderuar dhe të dashur bashkatdhetarë!
Pavarësia e Kosovës është një ngjarje e madhe historike për 

popullin shqiptar të Kosovës dhe për të gjithë shqiptarët kudo që 
gjenden në botë dhe si e tillë duhet të manifestohet në sheshe, por 
më shumë në zemra të çdo individi që ka gjak shqiptari.

Kombe të shumtë gjatë shekujve janë munduar ta shuajnë këtë 
popull përmes masakrave dhe intrigave të ndryshme, por Zoti i 
Plotfuqishëm e paska shkruar në librin e Tij se kombi shqiptar, jo 
vetëm që do të rrojë, por dhe do të flasë gjuhën e vet shqipe, duke ua 
përcjellë gjeneratave të reja. Do të ruajë fenë e vet dhe tolerancën 
fetare, do të ruajë zakonet, kulturën dhe flamurin e vet. 

Të dashur motra dhe vëllezër shqiptarë! Sa të vegjël jemi 
ne që festojmë pavarësinë e Kosovës dhe flasim për të, dhe sa të 
mëdhenj janë ata që flijuan jetën e tyre për arritjen e kësaj fitoreje 
të madhe historike. 

Duke shfletuar faqet e gazetave përmes internetit, për të ma-
rrë informacione të ndryshme rreth manifestimit të pavarësisë 
së Kosovës, u ndala dhe kisha emocione të mëdha kur shikova 
fotografinë e legjendarit dhe dëshmorit të Kosovës, Adem Jasharit 
dhe poshtë fotografisë rënditeshin fjalët: “U kry bac”.

Ai me shokë falën jetën për lirinë e Kosovës dhe për gjenera-
tat e reja që do vijnë, prandaj le të çmohet dhe të respektohet nga 
gjeneratat e reja gjaku i tij dhe i shokëve të tij, duke e ruajtur dhe 
zvilluar kombin e tyre, gjuhën e tyre, fenë e tyre, kulturën dhe tradi-
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tën shqiptare, pjesë e së cilës është bujaria, fisnikëria dhe trimëria. 
Të rinjtë tanë të mos bëhen dhe të mos marrin për shembull disa 
individë me karaktere të dobëta dhe me gjak joshqiptari, që sillen 
nëpër botë duke nënçmuar fenë në emër të kombësisë dhe traditat 
e tyre të vjetra, që i kanë trashëgimi nga baballarët e tyre. 

E lus të Madhin Zot ta ndihmojë qeverinë e re të Kosovës, 
që të drejtojë me sinqeritet dhe drejtësi, duke marrë si shembull 
fjalën e Profetit tonë të dashur që thotë: “Zotëria i një populli, 
është shërbyesi i tij.” 

O Zot, bashkoje popullin shqiptar dhe sill prosperitet mbi ne 
dhe ata që do të vijnë pas nesh. Ndihmoje komunitetin tonë Shqip-
tar në Arizona dhe na përfshij në mëshirën Tënde të pafund.

Gëzuar ditën e Pavarsisë!
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