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PARATHËNIE  

 

“Është prej argumenteve të Allahut krijimi nga vetë lloji 

juaj i palës tjetër, i grave, që ju të gjeni prehje tek ato. Në 

mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Këtu ka argumente 

për njerëzit që mendojnë.”1  

 Shpresoj që shumë prej nesh ta kenë lexuar këtë ajet 

të bekuar ose mund ta kenë dëgjuar shpesh në çdo dasëm. 

Mbase ne kemi medituar rreth kuptimit dhe komentimit të 

tij. Por fjala e Allahut të Madhëruar nuk mbaron kurrë. Ajo 

është aq e thellë sa nuk mund të preket. Kushdo që ka hyrë 

aty, ka nxjerrë dhe ka mësuar diçka të re. Nëse hedhim 

dritë në këtë ajet mbi fjalën “dashuri dhe mëshirë” do të 

gjejmë se ndërtimi i familjes sipas mënyrës që dëshiron 

Allahu i Lartësuar, duhet të mbështetet patjetër mbi këto 

dy shtylla të mëdha. Pa dyshim, çdo familje që e humbet 

thelbin e dashurisë, të respektit dhe thelbin e mëshirës, 

kërcënohet me shkatërrim dhe nuk qëndron më si e tillë. 

                                                           
1 Sure "Rrum", ajeti 21. 
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Ajo familje shndërrohet dhe karakterizohet vetëm nga një 

lidhje materiale ndërmjet dy bashkëshortëve ose nga një 

lidhje kontrolli e njërës palë ndaj tjetrës.  Ndërkohë që ne 

themi se familja të rrethohet nga dashuria dhe respekti. 

Bashkëshorti shpenzon gjënë më të shtrenjtë që ka për 

bashkëshorten e tij dhe nuk dëshiron asnjë shpërblim. Këtë 

ai e bën vetëm sepse ai e do atë. Kjo dashuri mund të 

shtohet më shumë gjatë marrëdhënieve intime. Me kalimin 

e kohës lidhja të bëhet lidhje e mëshirës dhe dashamirësisë 

dhe jo ashtu siç mendojnë disa se martesa është “varri i 

dashurisë”. Kurrsesi, martesa e ndërtuar në bazë të 

dashurisë dhe mëshirës nuk është varr i dashurisë. Martesë 

e shëndetshme është ajo martesë kur bashkëshorti arrin ta 

ndjejë shumë të nevojshme, sesa të mendojë se nuk mund 

të jetojë dot pa bashkëshorten e tij qoftë edhe për disa çaste 

pa atë. 

 Edhe në se ndodh që për arsye dhe probleme të 

ndryshme njëri prej bashkëshortëve mund të sëmuret, 

martesa e ndëtuar mbi bazë të mëshirës, mbart ato vlera të 

cilat tregojnë besnikërinë e thellë mes bashkëshortëve dhe 

nuk ndodh që në përballje me fatkeqësi të tilla, njëri nga 
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bashkëshortët të heq dorë nga bashkëshorti/ja i/e sëmurë, 

por i qëndron pranë dhe sillet me të me dashuri dhe 

mëshirë. Mëshira është shumë më e lartë dhe më e gjerë se 

sa nocioni i dashurisë. 

 Kështu e ka ndërtuar Islami lidhjen bashkëshortore 

dhe kështu e ka formuar familjen me qëllim që familjet 

tona të dashura të jenë bërthama e ngrohtë e shoqërisë, 

vatra që ndërton dhe rrit dashurinë, respektin dhe 

lumturinë. 

 Ne kemi zgjedhur këshillat më të rëndësishme, të 

cilat i sjell udhëheqësi i çështjeve të myslimanëve, i 

nderuari Ali Khamenei për bashëkshortët para se të bëjnë 

lidhjen bashkëshortore me qëllim që të ndërtojnë jetën e 

tyre në bazë të ndërgjegjësimit shoqëror, të ndërtojnë 

folenë e re te familjes së shëndetshme. 

 Përmes përcjelljes së këtyre këshillave ne synojmë të 

kontribuojmë në ndërtimin e një familjeje të lumtur dhe 

kështu të meritojmë edhe kënaqësinë e Krijuesit të kohës, 

të Allahut të Madhëruar. 

 

Qendra “Nun” për botim dhe përkthim 
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PJESA E PARË 

 

 

Martesa  është ligj i natyrës  

dhe kushtetutë e sheriatit 

 

 

1- Martesa është një nga vlerat e Islamit 

 

 Pikëpamja islame buron nga Libri i Allahut të 

Lartësuar dhe tradita e Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), prandaj ajo sjell 

argumente të qarta për nxitjen dhe inkurajimin e ndërtimit 

të një familjeje të shëndoshë. Pikëpamja islame i jep 

martesës një pozitë të pashembullt. Për këtë Pejgamberi më 

i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 
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familjen e tij!), ka thënë: “Nuk është ndërtuar një ndërtesë më e 

dashur tek Allahu i Madhëruar sesa martesa”.2 

 Për këtë flet edhe eminenca e tij, udhëheqësi i 

çështjes së myslimanëve, Sejjid Ali Khamenei. Ai ka thënë: 

“Tema esenciale dhe e parë është martesa, të cilën Allahu i 

Madhëruar e ka bërë traditë. Këtë martesë e pason 

natyrshmëria, e cila është një nga mirësitë dhe sekretet e 

Zotit si dhe një nga fenomenet prej së cilës nuk mund të 

distancohesh në jetën njerëzore. Allahu i Madhëruar mund 

t‟i braktiste njerëzit dhe t‟i linte të iknin, të martoheshin e 

të mos gjykoheshin për atë që bënin. Por i Lartësuari e ka 

konsideruar martesën si një prej vlerave dhe virtyteve më 

të çmuara. I Lartësuari thotë se ai që nuk martohet i ka 

humbur plotësisht ato vlera.”3 

 

2- Metodologjia e Islamit është më e mira 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Edhe te kristianët, 

edhe te çifutët si dhe në fe të tjera ka kritere për martesën, 

                                                           
2 “Uesailu Shiia”, vëll 14, faqe 3. 

3 “Khutbetul akdul mu'errikha”,  6/10/1372 h. 
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por në forma të tjera, kurse Islami e ka plotësuar e ka 

kompletuar këtë gjë dhe i ka konsideruar ata të dy (d.m.th. 

burrin dhe gruan), bashkëshortë dhe fëmijët e atyre të 

dyve i ka konsideruar të ligjshëm.”4 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Mënyra e martesës në 

Islam është ndër më të mirat se çdo mënyrë që gjendet në 

te popujt dhe te fetë e tjera, qoftë në premisat e saj, apo në 

parimet e saj apo në vazhdimësinë e saj. Të gjitha këto janë 

caktuar sipas interesit dhe dobisë së njeriut. 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Martesat e kryera sipas 

udhëzimeve të feve të tjera ne i respektojmë dhe i 

vlerësojmë. Pra ato lidhje martesore që bëhen nëpër kisha, 

apo sinagoga, apo martesat te çdo popull, sido që të jetë 

bërë martesa, ne nuk i mendojmë si të pa vlerë. Mirëpo 

udhëzimet që ka përcaktuar Islami për lidhjen martesore 

janë më të mira, sepse Islami ka konfirmuar dhe ka 

garantuar se edhe burri, edhe gruaja kanë të drejta të njëjta 

në martesë. Në Islam ka etikë në sjellje dhe në 

marrëdhëniet intime mes bashkëshortëve. Veçanërisht, 

Islami thekson se martesa e ndërtuar mbi parime të tilla të 

                                                           
4 “Khutbetul akdul mu'errikha”, 11/5/1375 h. 



 Sejjid Ali Khamenei  

  11  
 

shëndosha është rrënja e një familjeje të shëndetshme. 

Parimi bazë në Islam është vazhdimësia e familjes dhe 

lumturia e saj.”5 

 

3- Formimi i familjes është urdhër i Zotit 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Formimi i familjes 

sipas udhëzimeve islame konsiderohet një urdhër i Zotit. 

Një martesë të tillë, të mbështetur në normat dhe rregullat 

e Islamit duhet ta kryejnë burri dhe gruaja. Kjo është një 

detyrë dhe përgjegjshmëri përpara Allahut. Kjo nuk është 

përmendur në kontekstin e obligimeve sheriatike, sepse 

është konsideruar si mjaft e qartë, e cila nuk ka nevojë të 

shtjellohet e diskutohet më tej. Allahu i Lartësuar e 

konfirmon lidhjen e tillë martesore jo me cilësinë e saj si 

legjitime, por si një ngjarjeje të vazhdueshme, e cila ndikon 

në jetë dhe në shoqëri. Prandaj kjo lidhje martesore është 

përmendur si nxitje dhe këshillë për lidhjen e shëndetshme 

                                                           
5 “Khutbetul akdul mu'errikha”,  19/1/1377 h. 
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dhe të bazuar në parimet islame ndërmjet burrit dhe gruas 

dhe me përçmimin e ndarjes.”6 

 

4- Allahu i Madhëruar nuk e aprovon beqarinë 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse djali i ri, i cili ka 

mundësi të martohet dhe nuk martohet, apo vajza që 

synon martesën dhe e refuzon fejesën duke u justifikuar se 

akoma nuk ka ardhur koha e duhur, mendoj se ata të dy 

nuk janë të sinqertë për lidhjen e tyre, apo në atë çfarë 

thonë. Nuk ka asgjë të keqe nëse dy të rinjtë vlerësojnë 

instiktet e tyre seksuale dhe gjithashtu të përpiqen t‟ia 

drejtojnë pyetjen Pejgamberit të tyre më të nderuar, 

Muhamed ibn Abdullahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që ai t‟u përgjigjet atyre 

në mënyrë të qartë: “Martesa, (nikahu), është tradita, syneti im 

dhe ai që largohet nga tradita ime, nuk është prej meje.”7 

 Imam Ali Khamenei, (pastë jetë të gjatë!), vazhdon 

e thotë: “Allahu i Madhëruar nuk e aprovon dhe nuk e 

                                                           
6 “Khutbetul akdul mu'errikha”,  11/12/1377 h 

7 “Buharul Enuar”, vëll 103, faq 220. 
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pëlqen burrin beqar dhe gruan beqare e në mënyrë të 

veçantë të rinjtë, të cilët nuk janë martuar. Allahu i 

Madhëruar e do shumë jetën sociale.8 Në pikëpamjen 

islame nuk lejohet që njeriu ta kalojë jetën e tij i vetmuar, 

sepse do të jetë si krijesë e huaj në strukturën njerëzore. 

Islami dëshiron që familja të jetë qeliza e vërtetë e 

shoqërisë dhe jo individi i vetmuar.”9 

 

5-Prej traditës së Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

është martesa në kohën e duhur 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Ne kemi një trasmetim 

të njohur se Pejgamberi, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë: “Martesa është tradita 

ime”. Sigurisht martesa është rruga e formimit dhe tradita e 

gjithë njerëzimit, e të gjithë popujve dhe feve. Po, përse 

atëherë ka thënë Pejgamberi, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), se kjo është tradita ime? 

                                                           
8 “Khutbetul akdul mu'errikha”,  20/11/1375 h. 

9 “Khutbetul akdul mu'errikha”,  5/10/1375 h. 
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Cili është sekreti specifik i kësaj? Mbase kjo e ka 

shpjegimin në konfirmimin e tepërt në Islam, ndërsa në 

fetë e tjera kjo nuk ka qenë. 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Ju e vini re se 

konfirmimi islam për martesën nuk ka shembull të dytë në 

shkollat sociale dhe filozofitë e përhapura, as dhe në 

politikat në modë në botë. Islami ngulmon fort që djemtë 

dhe vajzat të martohen në kohën që janë të gatshmë dhe të 

aftë për t‟u martuar.”10 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Martesa, përveç të 

qënit të saj një nevojë normale e natyrshme, ajo është 

gjithashtu, edhe një traditë fetare islame, prandaj është 

shumë e lehtë për dikë që të fitojë një sevap nga kjo punë të 

cilën ia kërkon natyrshmëria krijuese dhe nevoja.”11 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Martesa është një ligj i 

Allahut. Kur Pejgamberi më i nderuar, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), thotë se martesa 

është tradita e tij, kjo do të thotë se Islami ngulmon shumë 

në këtë çështje. Nëse thuhet: Përse? Kjo ka lidhje me 

                                                           
10 “Khutbetul akdul mu'errikha”,  28/6/1379 h. 

11 “Khutbetul akdul mu'errikha”,  9/11/1376 h. 
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rëndësinë e çështjes, sepse martesa e realizuar sipas 

normave islame ka një ndikim të madh në formimin e 

familjes, në edukimin e njeriut, në përsosjen e tij morale 

dhe shpirtërore.”12 

 

6- Martesa e hershme 

 

 Meqenëse martesa është një kërkesë e natyrshme, 

instiktive dhe islame, atëherë duhet që çdo mysliman dhe 

myslimane të realizojë martesën bazuar në udhëzimet 

islame në moshë të re që të largojë nga ai/ajo, presionin e 

dëshirës dhe të pasionit dhe kështu të bllokojë një nga 

dyert e mëdha të shejtanit. 

  Imam Ali Khamenei thotë: “Pejgamberi, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i 

konfirmonte rinisë, edhe vajzave, edhe djemve, martesën e 

hershme, sigurisht me dëshirën dhe zgjedhjen e tyre e jo 

duke i detyruar. Ne duhet të punojmë që ta promovojmë 

këtë gjë në shoqërinë tonë. Rinia duhet të martohet në 

moshën e përshtatshme, para se të kalojë moshën e rinisë, 

                                                           
12 “Khutbetul ukdil muer rikha”,  29/4/1379 h 
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në moshën kur janë aktivë dhe plot dëshirë. Kjo është e 

kundërta e perceptimit të shumicës së individëve, të cilët 

mendojnë se martesa në kohën e rinisë është e papjekur 

dhe e paqëndrueshme. E kundërta është e vërteta dhe 

realiteti. Nëse martesa bëhet ashtu siç duhet, ajo do të jetë 

një martesë e qëndrueshme dhe e mirë dhe lidhja ndërmjet 

gruas dhe burrit do të jetë shumë e afërt.”13 

 Mësimet islame kërkojnë që martesa të bëhet në 

kohën e saj, me fjalë të tjera kur të ndjehet nevoja për 

martesë, sepse sa më herët të jetë, aq më mirë është. Me 

thënien “sa më shpejt” duhet të nënkuptojmë kohën që 

djali dhe vajza e ndiejnë se kanë nevojë të martohen, 

prandaj sa më shpejt të bëhet martersa, aq më mirë është. 

Arsyeja e fshehtë e kësaj është: 

 Së pari: Martesa ka begati dhe mirësi që i martuari i 

arrin në kohën e vet, para se të ikë koha dhe të thyhet në 

moshë.” 

 Së dyti: Martesa e ndalon revoltën e insitktit 

seksual. Për këtë është thënë: “Kush martohet ka ruajtur 

gjysmën e besimit të tij”. Pra, sipas këtij transmetimi, bëhet 

                                                           
13 “Khutbetul ukdil muer rikha”,  22/12/1379 h. 
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mëse e qartë se gjysma e rreziqeve me të cilat përballet 

besimi i njeriut vijnë nga shpërthimi i instiktit seksual...”14 

 

7– Lehtësimi i martesës 

 

 Përderisa Islami e përkrah dhe e mbështet martesën 

e hershme, atëherë është obligim i shoqërisë islame që të 

përpiqet për ta lehtësuar martesën e të rinjve dhe të rejave. 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse i shikoni 

ceremonitë e martesës tek popujt e ndryshëm, do të vini re 

se ceremonitë e martesës në Islam janë shumë më të 

thjeshta. Sigurisht nuk ka ndonjë gjë të keqe kur feston dhe 

gëzon, por kjo nuk është prej sjelljeve dhe nderimeve 

zyrtare dhe fetare të martesës sipas parimeve islame. Secili 

e ka mundësinë të bëjë, ose të mos e bëjë diçka që dëshiron. 

Por të shkohet te tempujt, të përkulet para një personi, të 

bëhet ajo që bëhet nëpër ceremonitë që bëhen në vende të 

tjera, kjo nuk ekziston në Islam. Ajo që ekziston në Islam 

                                                           
14 “Khutbetul ukdil muer rikha”,  9/12/1380 h. 
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është një formulë e ligjshme e sheriatit që duhet të 

lexohet.”15 

 

8- Traditat para Islamit   

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Sheriati i shenjtë Islam 

i ka fshirë traditat dhe kushtet e njohura dhe të përhapura 

për çështjen e martesës në kohën para ardhjes së Islamit 

(xhahilijetit). Sheriati i shenjtë ka përcaktuar dhe vendosur 

një seri urdhëresash, kushtesh dhe traditash të reja. Nëse 

ne sillemi në një mënyrë që martesa dhe lidhja e saj është e 

distancuar nga ato gjëra që ka fshirë Islami, nëse martesa 

është e zbukuruar me traditat që ka themeluar Islami, 

atëherë edhe lidhja në martesë do të jetë sipas Islamit dhe 

do të jetë në harmoni me atë që është i kënaqur Pejgamberi 

i Islamit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Mirëpo, nëse fusim në aktin e martesës ato 

gjëra që i ka larguar Islami, atëherë lidhja martesore do të 

jetë e dominuar nga injoranca. Ne jemi muslimanë, prandaj 

nuk duhet të bëjmë vepra të kohës së injorancës (para 

                                                           
15 “Khutbetul akdul mu'errikha”, 28/6/1379. 
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Islamit). Nëse nuk kujdesemi që martesën ta ndërtojmë 

sipas mësimeve të Islamit, atëherë pakti ynë nuk ka për të 

qenë një pakt i plotë islamik. E nëse pakti është islamik dhe 

në përputhje me traditat kur‟anore që ka vendosur Islami, 

atëherë jeta jonë do të jetë e bukur dhe bashkëshorti e 

bashkëshortja do të jetojnë një jetë të mirë e të lumtur.”16 

 

9- Lehtësojini problemet, Allahu ju mjafton 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Kur bisedon me rininë 

ata të thonë: “Në qoftë se ne martohemi në moshë të re, 

çfarë do të bëjmë më pas?” Këto janë kufizime të cilat 

pengojnë gjithmonë punët thelbësore dhe të rëndësishme. I 

Lartësuari thotë: “Nëse jeni të varfër, Allahu ju begaton 

nga mirësitë e Tij”,17 do me thënë se Allahu i Madhëruar 

kujdeset për problemet tuaja. Nëse ju martoheni, martesa 

nuk sjell vështirësi të veçanta për jetën tuaj. Allahu i 

Lartësuar do t‟ju japë prej begative të Tij. Allahu i 

Madhëruar e thotë këtë. Në qoftë se ne shpenzojmë pa 

                                                           
16 “Khutbetul akdul mu'errikha”, 22/1/1374. 

17 Sure “Nur”, ajeti 32. 
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kriter dhe nuk tregohemi kursimtarë, sigurisht që do të na 

dalin probleme. Nuk duhet të jemi as të shkujdesur e 

mospërfillës, siç janë ata të pasurit. 

 Njerëzit e pasur e ngrejnë lart standartin e 

ambicieve, të pasioneve dhe nevojave mashtruese . Po 

kështu edhe një pjesë e përgjegjësve janë të shkujdesur, 

megjithëse ata janë të obliguar të shmangin problemet e të 

shtojnë mundësitë, por ata nuk e bëjnë këtë. Unë dëshiroj 

të them se qeveritë nuk kanë ndonjë detyrim ndaj rinisë 

lidhur me martesën e tyre. Por rinia myslimane duhet të 

qartësohet se martesa është një çështje e domosdoshme, e 

cila duhet të realizohet. 

 Kur vajzat thonë se nuk janë të gatshme për t‟u 

martuar, apo kur djemtë thonë se akoma jemi të rinj, 

tregon se nuk kanë fituar mjaftueshëm pjekurinë. Por rinia 

është e shkëlqyer. Ajo ka përgaitjen e majftueshme dhe e 

kupton se martesa është marrja e përgjegjësive prej të 

cilave nuk duhet të shmangesh.”18 

 

 

                                                           
18 “Khutbetul akdul mu'errikha”, 28/6/1379 h. 
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10- Formalizma që çojnë në shpërdorim 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Formalizmat janë një 

fenomen i dëmshëm për shoqërinë. Ata që i kundërshtojnë 

formalizmat nuk është se nuk i njohin kënaqësitë e tyre. 

Përkundrazi, ata i konsiderojnë formalizmat të dëmshme 

për shoqërinë, njësoj si një ilaç apo një pije e dëmshme. 

Përshkak të formalizmae të shumta, shoqëria dëmtohet 

shumë. Nuk do të përbënte problem nëse këto janë brenda 

kufijve të llogjikshmes, por kur hyn në portën e garimit 

dhe arrin te shpërdorimi, atëherë ato formalizma dalin nga 

kufiri i tyre dhe shkojnë në drejtime të tjera.”19 

 Po ashtu thotë: “Një pjesë e njerëzve e teprojnë në 

shpërdorime, kur fare pranë tyre ka plot njerëz që vuajnë 

edhe për gjërat elementare të jetës. Kushdo që bën 

shpërdorime të tilla të tepruara dhe të papërgjegjeshme 

është gabimtar.”20 

                                                           
19 “Khutbetul akdul mu'errikha”, 20/4/1370 h.  

20“ Khutbetul akdul mu'errikha”, 11/6/1372 h. 
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 Dhe: “Një pjesë e njerëzve futen në gjynahe me 

veprën me të cilën mund të merrnin shpërblime, sevape 

me shpenzimet e tepërta që ata bëjnë dhe me veprat e 

ndaluara që kryejnë. Edhe përzierja e një vepre të mirë me 

veprat e ndaluara që ata i kryejnë, është e gabuar. Është e 

ndaluar shpenzimi i tepërt, shpërdorimi. Është haram edhe 

djegia e zemrave të njerëzve fukarenj, të cilët kapërcejnë 

mundësitë e tyre ekonomike që të përgatisin sendet e 

nusërisë për vajzat e tyre.”21 

 Dhe: “Unë i kundërshtoj ata që i vënë të tjerët në 

pozita të vështira për të bërë detyrimisht shpenzime të 

tepërta e të shtrenjta për martesën. Sigurisht, ne e 

pranojmë festimin dhe gëzimin, por edhe kundërshtojmë 

ashpër shpërdorimin e tepërt.”22  

Dhe: “Sa e sa të rinj e të reja gjenden, të cilët edhe nëse 

martohen, mbi ta bie mospërfillja e pasanikëve. Në këto 

raste ata ndiejnë një mangësi dhe dhimbje. Kështu tek ata 

                                                           
21 “Khutbetul akdul mu'errikha”, 9/11/1376 h. 

22 “Khutbetul akdul mu'errikha”, 24/5/1374 h. 
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krijohet një ndjesi sikur atyre u mungon diçka dhe 

mallkojnë veten e tyre.”23 

 

11- Hotelet dhe sallat e kushtueshme 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Lërini hotelet, sallat 

dhe festat e kushtueshme. Një festë normale mund të bëhet 

edhe në një sallë të zakonshme. Sigurisht që nuk është fjala 

për t‟ua imponuar mendimin tonë, por të paktën shmangni 

shpërdorimin e tepërt. Gëzimi dhe festimi me të afërmit 

dhe shokët është një gjë e mirë, kurse shpërdorimi dhe 

shpenzimi i tepërt është diçka e keqe që nuk u shkon 

përshtat muslimanëve.”24 

 Dhe: “Martesa dhe gëzimi është diçka e mirë. Edhe 

Pejgamberi më i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), e ka festuar martesën e vajzës 

së tij të bekuar, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), ka gëzuar, u 

ka lexuar njerëzve poezi dhe ka duartrokitur gratë kur ato 

                                                           
23 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 5/10/1375 h. 

24 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 27/10/1373 h. 
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festonin. Por teprime nuk duhet të ketë në gëzimin e 

martesës. 

 Dhe: “Teprimet zakonisht bëhen në ceremonitë e 

aktit të martesës, të cilat zhvillohen në salla luksoze tepër 

të shtrenjta. Në këto ceremoni shpenzohet shumë. 

Ushqimet dhe frutat derdhen dhe shkojnë dëm dhe për 

çfarë? Për hir të rivalitetit e të dukjes.”25 

 Dhe: “Nuk duhet të bëhen shpenzime të tepërta. 

Nëse veproni ju do të dëmtoni vetat tuaja po ashtu edhe të 

rinjtë e të rejat. Me këtë veprim ju e keni nënvleftësuar 

veten tuaj në sytë e Pejgamberit të Islamit (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe në sytë e 

Imamit Zaman (imam Mehdiu) Shpenzimi i tepërt 

konsiderohet një vepër e ndaluar.”26 

 Dhe: “Martesat e lumtura nuk kanë lidhje me 

shpenzimet e mëdha. Martesat e lumtura janë ato që 

bazohen te parimet islame dhe që ndërtojnë marrëdhënie 

të ngrohta reciproke. Ceremonia e martesës është ajo kur 

miqtë dhe të afërmit mblidhen në njërën prej dhomave të 

                                                           
25 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/1/1372 h. 

26 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 1/11/1371 h. 



 Sejjid Ali Khamenei  

  25  
 

shtëpisë, kurse ceremonitë e mëdha të cilat zhvillohen 

nëpër salla hotelesh me shpenzime të larta nuk janë të 

përshtatshme. Ato nuk e prishin martesën, por ato 

turbullojnë atmosferën e shoqërisë.”27 

 Dhe: “Në të shkuarën shpenzimet e tepërta dhe 

ceremonitë martesore nuk zhvilloheshin në salla luksoze. 

Çështje të tilla nuk kanë ekzistuar fare. Njerëzit festonin në 

një ose dy dhoma duke ngrënë ëmbëlsira. Askush nuk 

mund të thotë se ato martesa kanë qenë më pak të bekuara 

se martesat e ditëve të sotme. 

 Dhe: “Edhe vajzat nuk kërkonin ceremoni me 

shpenzime të tepërta. Nuk ka asgjë të keqe edhe nëse 

ceremonitë martesore organizohen në salla të mëdha. Unë 

nuk i refuzoj ato salla, por refuzoj shpenzimet e tepërta 

dhe të panevojshme”.28 

 Dhe: “Sa më të thjeshta t‟i bëjmë ceremonitë, aq më 

mirë është. Lërini të qetë ata që i kanë mundësitë e 

                                                           
27 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 12/9/1377 h. 

28 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/7/1376 h. 
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kufizuara që të guxojnë të martohen dhe mos i bëni ata që 

t‟i godasë dëshpërimi.”29 

 

12- Gabimi i disa përgjegjësve 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Në ditët e sotme është 

e njohur se festat bëhen nëpër hotele. Edhe nëpër klube 

bëhet ajo që bëhet. Këto nuk i përshtaten dijetarëve dhe as 

njerëzve besimtarë e të devotshëm. Kjo është çshtje e të 

shkuarës. Por, disa njerëz të veshur me pushtet ka kohë që 

festat i bëjnë me shpenzime të mëdha. Kjo është për të 

ardhur keq se një pjesë e njerëzve sot nuk i kanë të qarta 

çështjet dhe mendojnë se meqenëse zyrtarët dhe 

udhëheqësit e mëparshëm të vendeve janë sjellë në një 

formë të caktuar, atëherë edhe ata pasi janë bërë 

udhëheqësa apo drejtuesa duhet të sillen me të njëjtën 

mënyrë! 

Kurrsesi jo! Ata kanë qenë mizorë dhe të padrejtë dhe kanë 

dashur shumë dynjanë, kurse ne jemi njerëz të fesë, fetarë. 

Jeta jonë është diçka tjetër, sjellja jonë është diçka tjetër, 

                                                           
29 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/9/1371 h. 
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natyra jonë është tjetër gjë dhe morali ynë është tjetër gjë. 

Qëllimi ynë është i ndryshëm nga qëlimi i tyre dhe ne nuk 

duhet t‟i ndjekim ata nga pas. Ne duhet të sillemi sipas 

mënyrës që na përshtatet neve, në atë mënyrë që njerëzit të 

na ndjekin ne.”30 

 

13-Sallat nuk e shtojnë dinjitetin dhe nderin 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Një pjesë e njerëzve 

mendojnë se formalitetet dhe shkuarja nëpër hotele 

luksoze e salla të shtrenjta dhe shpenzimet e mëdha janë 

gjëra që ia shtojnë nderin, dinjitetin dhe prestigjin djalit 

apo vajzës. Kurrsesi jo! Lavdia, dinjiteti dhe prestigji i djalit 

apo i vajzës janë devotshmëria, dëlirësia dhe jo këto gjëra 

të kota.”31 

Dhe: “Dijeni mirë se thjeshtësia në martesë nuk 

është turp. Disa  mendojnë se në qoftë se djalit apo vajzës i 

bëjnë një ceremoni të thjeshtë martese, ajo do të 

                                                           
30 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1374 h. 

31 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1375 h. 
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poshtërohet. Kurrsesi jo! Ajo nuk poshtërohet por ju e keni 

gabim.”32 

 

14- Lehtësimi i çështjes së martesës 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Unë i këshilloj të gjithë 

njerëzit në të gjitha anët e botës që ta thjeshtojnë e ta 

lehtësojnë çështjen e martesës. Një pjesë e njerëzve e 

ndërlikojnë e martesës. Prikat e shtrenjta dhe sendet e 

kushtueshme e bëjnë martesën problematike. Përse familjet 

e djemve kërkojnë sende të kushtueshme? Përse i 

hiberbolizojnë familjet e vajzave sendet e martesës dhe 

ceremoninë e kurorëzimit (nikahut)? Vallaë, e bëjnë për 

garim me të tjerët? Përse? A e kuptojnë se këto mund të 

krijojnë probleme deri aty sa shumë djem apo vajza të mos 

mendojnë më për martesë?”33 

Ai, gjithashtu, thotë: “A janë më të lumtur ata që 

kanë pasur një martesë të mbushur me luks dhe shpenzime 

se ata që janë martuar në mënyrë të thjeshtë? Shpenzimet e 

                                                           
32 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/9/1375 h. 

33 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1373 h. 
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tepërta nuk mbjellin gjë tjetër, veç trishtim në zemrat e 

atyre të rinjve që nuk kanë mundësi ekonomike për 

ceremoni të kushtueshme. A është normale që të rinjtë e të 

rejat që sapo kanë mbaruar studimet, apo që fitojnë pak, të 

mbeten pa u martuar vetëm se nuk arrijnë të bëjnë 

ceremoni të shtrenjta?!34 

Dhe: “Unë mendoj se ata që ua vështirësojnë gjërat 

të tjerëve nëpërmjet shpenzimeve të mëdha, nëpërmjet 

prikave dhe mobiljeve shumë të shtrenjta, do ta kenë 

shumë të vështirë llogarinë tek Allahu i Madhëruar. Ata 

nuk mund të thonë se ne mund të bëjmë ç‟të duam me 

pasuritë tona. Kemi pasuri dhe duam të bëjmë atë çfarë 

duam me pasuritë tona. Posedimi i pasurisë nuk është 

justifikim. Njeriu i pasur nuk ka të drejtë të sillet në një 

mënyrë që të tjerët nuk munden ta bëjnë. Persona të tjerë të 

cilët nuk i kanë mundësitë ekonomike, persona që nuk e 

dëshirojnë diçka të tillë, persona që nuk janë të bindur për 

këtë, ose persona që kanë nijet të ndryshëm, të mbeten pa 

u martuar?!35 

                                                           
34 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 23/9/1373 h. 

35 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/5/1374 h. 
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15- Mbështetja e nevojtarëve 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Mos shpenzoni shumë 

dhe mos e teproni. Mos i bëni këto vepra, sepse nuk janë 

në interes të askujt. Edhe Allahu i Madhëruar nuk e pëlqen 

këtë gjë. Dije mirë se ti vështirëson veten tënde, prandaj në 

vend të këtyre shpenzimeve të mëdha, jepja një të dhjetën e 

saj një nevojtari që të marrësh një sevap.”36 

Dhe: A do të jetë më e bukur ceremonia juaj nëse ju 

dëshironi ta bëni martesën në një hotel luksoz, të 

shpenzoni shumë, të shërbeni frutat e freskëta të kohës 

etj?!  Në mënyrë kategorike ajo nuk do të ketë asnjë 

shpërblim nga Zoti. Dijeni mirë se kjo nuk ka asnjë 

shpërblim tek Allahu i Lartësuar, sepse shpërdorimi i 

tepërt është gjynah. Në mënyrë kategorike në të nuk ka 

asnjë shpërblim dhe asnjë sevap. Me këto veprime ju 

vetëm se privoni qindra të rinj e të reja nga ceremonia 

                                                           
36 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/2/ 1374 h. 
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martesore vetëm sepse ato nuk i kanë mundësitë 

ekonomike të bëjnë shpenzime si ju.”37 

 

16- Ndiqni pasardhësit e Pejgamberit, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Një nga gratë më të 

mira të botës është e nderuara Fatime (Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!), kurse burri dhe bashkëshorti më i mirë në botë 

është prijësi i besimtarëve, Aliu (Paqja e Allahut qoftë mbi 

të!). Shikojeni me kujdes se si u martuan ata të dy? 

Mijëra djem simpatikë dhe me prejardhje të mirë, të 

fuqishëm e të dashur, nuk i afrohen as te maja e flokut 

prijësit të besimtarëve, Aliut ibn Ebi Talibit (Paqja e Allahut 

qoftë mbi të!). Mijëra vajza të bukura dhe të vlerësuara nuk i 

afrohen asnjë fije floku Fatime Zahrasë (Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!). Këta të dy kanë qenë prej njerëzve me pozitë tek 

Allahu i Madhëruar dhe prej njerëzve të mëdhenj të kohës 

së tyre. Fatimeja (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ka qenë vajza 

                                                           
37 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/8/1376 h. 
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e Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), kryetarit të ymetit islam dhe udhëheqës i 

tij, kurse Aliu (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ka qenë luftëtari 

(el muxhahidu) i parë në Islam. 

Shikojeni se si u martuan këta të dy. Ata patën një 

prikë të vogël. Përgatitja e dasmës ishte e thjeshtë. Çdo gjë 

është bërë në emrin e Allahut dhe duke përmendur 

Allahun. Këta janë shembulli ynë për t‟u ndjekur. Edhe në 

atë kohë ka pasur injorantë, të cilët e tepronin në prikën e 

vajzave të tyre dhe e vlerësonin, për shembull, me një mijë 

deve. 

Po a ishin vajzat e tyre më të mira se vajza e 

Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!)? Prandaj, këta njerëz mos i imitoni në 

traditë dhe ndiqni vajzën e Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ndiqni prijësin e 

besimtarëve (Paqja e Allahut qoftë mbi të!).38 

 

 

 

                                                           
38 “Khutbetul ukdil muer rikha”, 17/2/1375 h. 
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17- Veshja e dasmës 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Disa njerëz blejnë 

rroba shumë të shtrenjta natën e dasmës. Kjo nuk është e 

nevojshme. Nëse kanë nevojë për një kostum dasme, le të 

shkojnë ta marrin me qera. A mos është turp kjo gjë? Jo, 

këtu nuk ka gjë për turp. Po çfarë i pengon atëherë? Një 

pjesë e njerëzve mund të mendojnë se kjo është e 

turpshme. Turp dhe e metë është që pasuritë e njerëzve të 

shkojnë dëm duke blerë një gjë që e përdor vetëm një herë 

dhe pastaj e hedh tutje. Shpenzime të tilla bëhen në një 

kohë që plot njerëz janë vërtetë në nevojë”.39 

 

18- Prika është simboli i dashurisë 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Pejgamberi më i 

nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), e shkatërroi traditën e prikës së kohës së 

injorancës. Personi që e bëri të ligjshme prikën është 

Pejgamberi më i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

                                                           
39 “Khutbetul ukdil muer rikha”, 4/10/1374 h. 
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mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai është krijesa më e përsosur. 

Vajza e tij e pastër dhe e dashur është një prej grave më të 

mira të botës, kurse burri i saj është prijësi i besimtarëve 

dhe krijesa më e mirë pas Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). A e keni vënë re 

sesa e përcaktoi prikën Pejgamberi, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për këta dy 

persona, të cilët ishin dy të rinj të bukur e të respektuar 

dhe kishin një pozitë të lartë, ishin të dy persona të modelit 

të parë në Medine?”40 

Dhe: “Pejgamberi, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), i shkatërroi ato gjëra, sepse i 

pengonin djemtë dhe vajzat për t‟u martuar.  Në martesë, e 

rëndësishme është që të merren në konsideratë aspektet 

njerëzore dhe humanitare.”41 

Dhe: “Mos mendoni se prikat e larta dhe mobiljet e 

shtrenjta nuk kanë qenë të mundshme që në atë kohë. 

Edhe në atë kohë ka pasur njerëz të pallogjikshëm, njësoj si 

në kohët tona, të cilët e caktonin prikën shumë të lartë, me 

                                                           
40 “Khutbetul ukdil muer rikha”, 24/9/1371 h. 

41 “Khutbetul ukdil muer rikha”, 6/10/1372 h. 
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flori, për vajzat e tyre. Këto veprime të ekzagjeruara që në 

origjinë janë prej veprave të injorantëve, Islami erdhi dhe i 

fshiu totalisht ato. A nuk mund të thoshte Pejgamberi, 

(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), se prika e vajzës sime duhet të jetë njëmijë deve të 

kuqe me specifikime si të donte ai?! Ai mund ta bënte këtë, 

mirëpo Islami erdhi dhe i anulloi të gjitha ato çështje.”42 

Dhe: “Prika e shtrenjtë është pjesë e periudhës së 

injorancës. Pejgamberi më i nderuar, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), e ka anulluar 

atë. 

Pejgamberi, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ka qenë prej familjeve më të rëndësishme 

të kohës. Familja e Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), rridhte nga një prej 

fiseve më të rëndësishme kurejshe dhe ai vetë ka qenë 

kryetar dhe udhëheqës i shoqërisë. Atëherë ç‟problemi do 

të ishte nëse prika e vajzës së tij, e cila vinte nga një familje 

e tillë të ishte e shtrenjtë, për më shumë që ajo ishte gruaja 

më e mirë e botës. Pozita e saj ishte aq e lartë sa Allahu i 
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Madhëruar e bëri atë zonjë të grave të botërave, nga të 

parat dhe të fundit e kohës. Atëhere, përse e pakësoi 

prikën për këtë vajzë Pejgamberi, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)? Ajo prikë u 

quajt “prika e traditës.43”44 

Dhe: “Unë mendoj se ruajtja e thjeshtësisë së 

përgatitjes së prikës deri në këtë shkallë, edhe kur bëhej 

fjalë për lulen më të nderuar (Fatimen; Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!) kishte për synim të jepte modelin për të gjithë Ehli 

Bejtin e Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Ai me këtë prikë të pakët, “prikën 

e traditës” donte t‟u jepte modelin njerëzve që të mos 

shpenzonin pa kufi. Megjithëse njerëzit e dinin se mund t‟i 

shtonin diçka “prikës së traditës”, ata e ruajtën me kujdes 

këtë standart. Unë mendoj se “prika e traditës” ishte 

simbolike, ishte një standart i arritshëm nga të gjithë. Kjo 

ishte bërë që njerëzit të mos përballen me shpenzime të 

tepërta, të cilat për një pjesë ishin të paaritshme”.45 

                                                           
43 “El Kaf”, vëll 5, kapitulli i traditës profetike për prikat, faqe 375, had 

7. 

44 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 28/2/1374 h. 

45 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/4/1377 h. 
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19– Katërmbëdhjetë monedha  prej floriri 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Ne kemi thënë se nuk e 

bëjmë aktin martesor me më shumë se katërmbëdhjetë 

monedha prej floriri. Kjo nuk duhet kuptuar se nëse janë 

më tepër se kjo shumë mund të shkaktojë probleme në 

martesë. Përkundrazi! Edhe nëse arrin në katërmbëdhjetë 

mijë monedha, martesa nuk ka prolem. Duhet që ana 

shpirtërore të jetë më lart se ajo materiale në çështjen e 

martesës. E rëndësishme është që martesa të mos 

shndërohet në një lloj tregtie dhe ana materiale të mos  jetë 

më parësore se ana shpirtëror. Nëse i pakësoni formalitetet 

e kota, atëherë aspekti shpirtëror do të forcohet më 

shumë”.46 

Dhe: “Sa më e pakët të jetë prika aq më afër natyrës 

së martesës do të jetë, pasi natyra e martesës nuk është as 

shitj-blerje e as dhënie-marrje me qera. Ajo është jeta e dy 

njerëzve dhe kjo nuk duhet të ndikohet nga tregues 

materialë, edhe pse Ligjvënësi i Shenjtë  (Zoti) ka vendosur 

                                                           
46 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 26/10/1372 h. 
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që të ketë diçka materiale, të ketë një prikë normale aq sa 

është përcaktuar për të gjithë.”47 

Dhe: “Martesa është një ngjarje dhe lidhje njerëzore 

dhe jo një marrëdhënie financiare, apo materiale. Ajo nuk 

është as shit-blerje e as kontratë tregëtie.”48 

 

20- Prika e lartë është ofendim 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse ekziston dikush 

që kujdeset për vajzën e tij, apo ka ndonjë vajzë që e 

vlerëson mirë veten e saj, nuk është e përshtatshme që të 

thotë: Ju duhet të më caktoni jë prikë të lartë. Sa më e pakët 

të jetë prika, aq më i madh do të jetë aspekti njerëzor.”49 

Dhe: “Nuk ka para dhe pasuri që të barazohet me 

njeriun. Nuk ka prikë që të mund të jetë e barazvlefshme 

as edhe me njërin prej gishtave të gruas myslimane. Asnjë 

e ardhur ekonomike, sado e madhe të jetë, nuk mund të 

barazohet me personalitetin e një burri mysliman. Nëse 

                                                           
47 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/5/1374 h. 

48 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 5/1/1371 h. 

49 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/5/1374 h. 
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dikush kërkon prikë të shtrenjtë për vajzën e tij, ai bën 

gabim të madh. Kjo nuk tregon vlerë dhe respekt, por 

tregon abuzim, sepse kur ju e ngrini prikën mendoni se ia 

shtoni vlerat vajzës suaj. Në të vërtetë ju po e ktheni vajzën 

në mall tregu të cilit i keni vënë edhe çmimin.  

Dhe: “Pa dyshim se vajza jote nuk matet kurrë me 

pasuri dhe prika është një traditë islame dhe hyjnore. Nuk 

është njerëzore që njeriu të këmbejë fëmijën e tij të bekuar 

dhe të dashur me një shumë të caktuar.”50 

 

21– Prika e lartë nuk është një garanci 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Ka raste që burri bëhet 

i tillë saqë gruaja, sado e lartë të jetë prika e saj, ajo thotë: E 

dhuroj prikën time, vetëm e vetëm të shpëtoj veten. Prika 

nuk lumturon askënd. Njeriun e lumturon vetëm rruga e 

ligjshme e Sheriatit. Edhe dashuria nuk është e lidhur me 

anën materiale. Përkundrazi, sa më e pakët të jetë pasuria e 

prikës, sa më shumë të largohemi nga ana materiale, aq më 
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shumë do të forcohet dhe do të shtohet elementi njerëzor 

dhe dashuria.”51 

Dhe: “Disa njerëz mendojnë se prika e shtrenjtë 

ndihmon në ruajtjen e lidhjes bashkëshortore. Kjo nuk 

është e vërtetë. Në qoftë se dy bashkëshortëve nuk u 

puqen karakteret, nuk ka asnjë prikë që mund të bëjë 

mrekulli dhe t‟i mbajë të lidhur në martesë.”52 

Dhe: “Ka raste kur familja e vajzës mund të thotë se 

nuk do prikë të shtrenjtë, por familja e djalit këmbëngul 

për të bërë prikë të shtrenjtë, duke menduar se prika e 

pakët do të ndikojë në shkatërrimin e martesës. Këta njerëz 

mendojnë gabim, sepse nëse martesa bëhet në bazë të 

dashurisë dhe sipas mënyrës së drejtë, ajo kurrë nuk do të 

shkatërrohet. Nga ana tjetër, nëse martesa bëhet e 

mbështetur në kurthe, mashtrime dhe pabesi, sado e 

shtrenjtë të jetë prika, martesa nuk do të funksionojë.”53 

Dhe: “Ka njerëz që thonë se ne e caktojmë prikën të 

shtrenjtë që të pengojmë ndarjen e mundshme. Edhe ky 

është një gabim shumë i madh, sepse nuk ka prikë të 

                                                           
51 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 10/2/1375 h. 

52 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1375 h. 

53 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 4/9/1375 h. 
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shtrenjtë që ka penguar ose që pengon shkuarjen në divorc. 

Ajo që e pengon shkuarjen në divorc është morali, edukata, 

sjellja dhe ruajtja e ekuilibrave islame.”54 

 

22- Prika e shtrenjtë dëmton shoqërinë“ 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Ata që catojnë prikë të 

shtrenjtë për gratë e tyre i bëjnë dëm shoqërisë, sepse 

shumë vajza mund të mbeten në shtëpi, kurse shumica e 

djemve të rinj mbeten beqarë nga pamundësia ekonomike. 

Dëmi në shoqëri ndodh kur këto gjëra kthehen në zakon 

shoqëror dhe bëhen traditë. Më e drejta është të mbrohet 

dhe të zbatohet prika e Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), prika e traditës. 

Nëse bëhet traditë prika e kohës së injorancës (para 

Islamit) edhe situatat do të jenë si ato të kohës së 

injorancës.”55 

  Dhe: “Nëse vihet në qendër të lidhjes martesore ana 

materiale, do të zhbëhen të gjitha vlerat shpirtërore dhe 

                                                           
54 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1373 h. 

55 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/8/1377 h. 
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emocionale njerëzore. Prika, mobiljet e shtrenjta, krenaria e 

madhe, mburrja me paratë dhe pasuritë do të sundojnë të 

gjithë botën shpirtërore të injorancës dhe do ta shndërrojnë 

martesën në një gjë të papëlqyeshme dhe larg ligjit të 

shenjtë islam. Prandaj rekomandohet që të merret në 

konsideratë prika profetike, prika e traditës.”56 

Dhe: “Edhe nëse prika do jenë e shtrenjtë, mund të 

ndodhë që martesa të përballet me vështirësi. Të rinjtë dhe 

të rejat do të mbeten të hutuar, prandaj sa më shumë 

tolerantë të tregoheni, aq më mirë do të jetë.”57 

Dhe: “Prandaj unë kërkoj prej njerëzve në të gjithë 

anët e botës që të mos shpenzojnë për prikat deri në këto 

limite, pasi kjo është traditë e kohës së injorancës dhe është 

një vepër që nuk e kënaq Allahun e Madhëruar dhe as të 

Dërguarin, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), veçanërisht në këtë kohë. Unë nuk them se 

është haram dhe as nuk them që martesa nuk është e 

rregullt, por them se martesa me prika të shtrenjta është në 

kundërshtim me traditën e Pejgamberit, me traditën e Ehli 

                                                           
56 “Khutbetul akdu mu‟errikha”, 13/121377 h. 

57 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/12/1372 h. 
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Bejtit të tij,  imamët e udhëzimit dhe gjigandët e Islamit, 

është në kundërshtim me jetëshkrimin e tyre, sidomos në 

kohën e sotme kur vendi ka nevojë që punët të jenë të 

gjitha të drejta dhe të lehta, sepse nuk i intereson askujt që 

disa njerëz ta vështirësojnë çështjen e martesës në këtë 

formë.”58 

 

23 - Paja e nuses 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Prestigji dhe nderimi i 

gruas është në moralin e saj dhe jo tek sendet e shtëpisë që 

përdor. Veshja e nuses nuk është arsye për t‟u krenuar. 

Prestigji i vajzës është në moralin e saj, në sjelljen dhe 

personalitetin e saj. Disa familje e ngarkojnë dhe e 

dëmtojnë më tepër veten e tyre. Nëse nuk i kanë mundësitë 

ekonomike për të bërë shpenzime e për ta stolisur e 

zbukuruar nusen, ata i sigurojnë me vështirësi të mëdha. 

Nëse kanë mundësi, ata shpenzojnë shumë për përgatitjen 

e sendeve të shtrenjta e të stolisura për martesën. ”59 

                                                           
58 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1373 h. 

59 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 28/12/1377 h. 
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Dhe: “Prika e lartë dhe paisjet e shtrenjta nuk sjellin 

lumturinë e asnjë vajze si dhe nuk konfirmon 

vazhdimësinë, qetësinë dhe besimin e kërkuar për asnjë 

familje, pasi këto gjëra janë margjinat e jetës dhe 

mbeturinat e saj. Në to nuk ka asnjë dobi, përveç lodhjeve, 

vështirësive dhe problemeve. Ju nuk duhet të huazoni para 

për të përgatitur dasmën dhe ta fusni veten dhe familjen 

tuaj në hall të madh. Ju nuk duhet as të mendoni se nëse 

mobiljet tuaja nuk janë si ato të vajzës së komshiut, apo të 

të afërmve tuaj, kjo konsiderohet përbuzje. Kurrsesi jo! Kjo 

nuk është një përbuzje.”60 

 

24- Mburrja me sendet e dasmës 

 

Imam Ali Khamenei thotë:  “Disa familje bëjnë 

shpenzime të rënda, bëjnë mobilje të çmuara për dasmën 

vetëm për t‟u mburrur. Kur u vjen dasma të tjerëve që nuk 

kanë mundësi ekonomike për të tilla shpenzime, ata futen 

në telashe. Deri ku do të konkurojmë me shpenzime të 

                                                           
60 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 29/3/1381 h. 
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tepërta për t‟u mburrur? Këto janë problemet të cilat Islami 

nuk dëshiron t‟i ketë.”61 

Dhe: “Shpesh vihet re që disa njerëz vihen në garë 

kur përgatisin dasmën. Ata përpiqen të bëjnë garë me të 

gjithë të afërmit e tyre, me komshinjtë, miqtë, të njohurit. 

Kjo është e gabuar. Njeriu duhet të shikojë se cila është 

gjëja e drejtë që duhet bërë. E drejtë është që familja e re të 

orientohet drej një mënyre të thjeshtë të të jetuarit.62 

Dhe: “Prandaj nuk duhen bërë shpenzime pa kriter 

vetëm për t‟ua kaluar vajzave të tjera të njërëzve të afërt. 

Kjo gjë do të ishte prej gabimeve të dhimbshme dhe 

bezdisëse për vetë njeriun dhe për njerëzit e tjerë. Shumë 

prej vajzave nuk munden të bëhen nuse dhe shumë prej 

djemve të rinj nuk munden të martohen për shkak të 

pamundësive ekonomike. Nëse martesa do të ishte e lehtë 

dhe të rinjtë nuk do të viheshin në vështirësi, shumë 

probleme do të thjeshtoheshin. Vetë të rinjtë dhe prindërit 

                                                           
61 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 16/3/1373 h. 

62 “Khutbetul akdul muerrikha”, 3/8/1379 h.   
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e tyre nuk do të ishin zemërthyer pse nuk munden t‟ua 

plotësojnë dëshirat fëmijëve të tyre.”63 

Dhe: “Të bësh shpenzime pa kriter për dasmën për 

mobiljet, etj, vetëm për të konkuruar me të tjerët, nuk është 

e drejtë. Kjo është vepër e gabuar dhe sjell vetëm 

shqetësime dhe mundime, të cilat nuk kanë asnjë 

shpërblim tek Allahu i Madhëruar dhe që nuk meritojnë 

madje as falënderim.64  

 

25 – Kujdesi për të tjerët 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Kur unë i pyes disa 

njerëz duke u thënë: “Kur dy persona duan të fillojnë jetën 

e tyre, përse e boshatisni tregun për të përgatitur mobiljet e 

dasmës së vajzës suaj?” Ata thonë: ”Ne kemi para, prandaj 

e bëjmë këtë gjë!” Po a mjafton ky justifikim? Kurrsesi jo, 

ky justifikim është i pamjaftueshëm në mënyrë kategorike 

dhe është një justifikim i gabuar, sepse shoqëria përfshin të 

gjithë llojet e njerëzve. Ju e keni për detyrë të silleni në atë 

                                                           
63 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 1/11/1371 h. 

64 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1378 h. 
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mënyrë që vajzat, të cilat nuk kanë para të mjaftueshme, të 

mund të martohen nëse e dëshirojnë një gjë të tillë. Në të 

kundërt, përgatitja që ju bëni për vajzën tuaj dhe prika që 

ju jepni për nusen të tjerëve, nuk janë njerëzore dhe as 

islame.65 

 

26-  Paja e gruas më të mirë në botë 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Shikojeni vajzën e të 

Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), gruaja më e mirë e të gjitha 

botërave, lulja Fatime (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), e cila ka 

qenë gruaja më e mirë prej të parëve dhe të fundit. Nuk do 

të vijë vajzë apo grua me këtë përsosje, me këtë fisnikëri 

dhe me këtë madhështi. Të gjitha gratë e botës, prej të 

parave deri te të fundit, para saj duken si shërbëtore apo si 

atome përballë Diellit vezullues. Edhe bashëkshorti i saj, 

prijësi i besimtarëve (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) është 

burri më i mirë i universit. Edhe këtij nuk i afrohen asnjë 

nga burrat e botës as deri te maja e thoit. Këto dy peisazhe 
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të bukurisë, mirësisë dhe respektit u martuan me njëri-

tjetrin dhe sendet e martesës së tyre ishin vetëm pak gjëra 

të lira, të shkruara e të përmendura në libra. Ato ishin një 

copë hasër (rrogoz), një copë prej gjethe palme, një dyshek 

për fjetje, një katruve dhe një tenxhere.66 Po të mblidhen të 

gjitha këto dhe të vlerësohen me vlerën e sotme të parasë 

nuk bëjnë më shumë se disa mijëra tuman (monedhë 

iraniane). Ata e morën këtë prikë nga prijësi i besimtarëve 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!) dhe me to blenë sende të 

thjeshta dhe i dërguan në shtëpinë bashkëshortore. Ne nuk 

u themi sot vajzave tona që të sjellin sende dhe mobilje si 

ato të lules Fatime (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), sepse vajzat 

tona nuk janë si lulja Fatime (Paqja e Allahut qoftë mbi të!). 

Ne nuk jemi si babai i saj, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe as bijtë tanë nuk janë si 

prijësi i besimtarëve (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), 

bashkëshorti i lules Fatime (Paqja e Allahut qoftë mbi të!). 

Kush jemi ne e kush janë ata? Dallimi mes nesh dhe atyre 

është si dallimi i qiellit me tokën, por rruga është e njëjtë 

dhe orientimi është po ai. Prandaj le të jenë sendet dhe 

                                                           
66 “Biharul Enuar”, vëll 43, kapitulli i pestë, faqe 94. 
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mobiljet tuaja të thjeshta dhe mos shikoni këtë apo atë, mos 

i shtoni shpenzimet dhe mos ua vështirësoni çështjen atyre 

që nuk i kanë mundësitë e mjaftueshme”.67 

Dhe: “Paja e Fatime Zahrasë (Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!) ishte në ato përmasa saqë dy persona mund t‟i 

bartnin me duart e tyre e t‟i çonin nga njëra shtëpi në 

tjetrën. Shikoni se me çfarë mburreshin dhe cilat ishin 

vlerat e tyre. A nuk kishte mundësi Pejgamberi , (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që të 

merrte mobilje të mëdha? Me këtë veprim Pejgamberi, 

(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), dha thjesht një shembull. Myslimanët që e rrethonin 

atë ishin njerëz të pasur dhe i kishin mundësitë dhe 

kërkonin prej Allahut të Madhëruarq ë të vinin e t‟i jepnin 

dhuratat e tyre Pejgamberit, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), apo ta ndihmonin atë. 

Ata nuk e bënë këtë gjë, sepse nga shembulli i Pejgamberit, 

(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

                                                           
67 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 5/1/1372 h. 
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tij!), duhej të mësonin të gjithë të tjerët. Të gjithë duhet t‟i 

bënin të thjeshta ceremonitë.68 

 

27- Pengimi i zakoneve të kohës së injorancës 

(para Islamit) 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Mos lejoni 

ekzagjerimin e shpenzimeve për paisjet e dasmës. Vajzat 

nuk duhet ta lejojnë këtë gjë. O ju nuse, ju duhet ta sfidoni 

këtë gjë edhe sikur nënat dhe baballarët tuaj ta dëshirojnë. 

Ju mos i lejoni. Çfarë duan të bëjnë me gjithë këto sende të 

shtrenjta?”69 

Dhe: “Nënat e nuseve duhet të shikojnë e të 

mendojnë për përgatitjen e mobiljeve të dasmës, që të mos 

shpenzojnë shumë e të mos e teprojnë. Ato nuk duhet të 

thonë se ajo është bija ime dhe se zemra e saj do të thyhej 

po t‟i jepnim një pajë të vogël. Kurrsesi jo. Vajzat janë të 

mira dhe ato nuk e kanë kërkuar këtë gjë. Ne nuk duhet të 

                                                           
68 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 5/9/1375 h. 

69 “Khutbetul akdul muerrikha”, 23/9/1373 h. 
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krijojmë te ato mendimin se paja e shtrenjtë, e bukur dhe 

luksoze është domosdoshmërisht e nevojshme.”70 

Dhe: “Vajzat që dëshirojnë të përgatisin pajën, apo 

të blejnë pajisje të veçanta për ceremoninë e kurorëzimit 

(akdu nukah), nuk duhet të shkojnë për të blerë në dyqane 

që kanë çmime të larta apo në ato dyqane që nuk dua as 

t‟ua përmend emrat. Unë e di se ku janë ato dyqane që 

njihen për çmimet e larta. Vajzat duhet të blejnë gjërat për 

pajën e tyre në dyqane me çmime të përshtatshme. Ato 

nuk duhet ta shoqërojnë dhëndërrin e varfër në ato dyqane 

të shtrenjta për të blerë sendet e dasmës, por është për të 

ardhur keq se ato e bëjnë një gjë të tillë.”71 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 16/11/1379 h. 

71 “Khutbetul akdul mu‟errikha”,19/3/1372 h. 
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PJESA E DYTË 

 

 

Mirësitë dhe dobitë e martesës 

 

 

28- Martesa është qetësi për shpirtin 

 

“Martesa konsiderohet një faktor që sjell qetësi dhe 

prehje shpirtërore tek çdo burrë dhe grua, prandaj edhe ne 

e gjejmë secilin prej tyre të paplotësuar pa tjetrin. Në të 

vërtetë, ata të dy formojnë një qënie të plotësuar ku secili 

prej tyre mbështetet tek partneri. Allahu i Lartësuar thotë: 

“Dhe nga faktet e (Madhërisë së) Tij është që për të mirën 

tuaj, Ai krijoi nga vetë lloji juaj palën, (gratë), ashtu që të 
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gjeni prehje tek ato dhe në mes jush krijoi dashuri dhe 

mëshirë...”72 

Imam Ali Khamenei thotë: “Kur bashkëshorti dhe 

bashkëshortja e përfundojnë punën e tyre ditore ose 

takohen bashkë në mesin e ditës dhe shikojnë njëri-tjetrin, 

secili prej tyre pret nga tjetri që ta ketë bërë ambjentin 

familjar një ambjent gëzimi, aktiviteti dhe çlodhjeje dhe kjo 

është pritje me vend. Nëse keni mundësi, bëjeni këtë për ta 

bërë jetën më të qetë.”73 

Dhe: “Qënia njerëzore kërkon një strehë të paqtë në 

mjedisin e trazuar dhe të dhunshëm. Ajo kërkon diku që të 

strehohet. Nëse gjendet gjendje mërzie e lodhjeje, dy 

bashkëshortët duhet të gjejnë strehë dhe paqë te njëri-tjetri. 

Burri në betejën e jetës ka nevojë për çaste qetësie dhe 

paqeje që të mundësojë të çajë përpara në rrugën e tij. Po 

kur është çasti i rehatisë? Janë pikërisht çastet që ai i kalon 

në një ambjent të mbushur me dashurinë dhe ëmbëlsinë 

familjare, me bashkëshorten e vet e cila e dashuron dhe kur 

është në krah të saj ai ndjen sikur janë një qënie e vetme. 

                                                           
72 Sure “Rrum”, ajeti 21. 

73 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/1/1378 h. 
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Çasti kur ai takon bashkëshorten e tij është çasti i qetësisë 

dhe i prehjes shpirtërore.”74 

Dhe: “Gruaja në përditshmërinë e saj përballet edhe 

me shqetësime, edhe kur është e angazhuar jashtë shtëpisë 

së saj me aktivitete të ndryshme, edhe kur është në shtëpi 

ku përgjegjësitë nuk janë më pak të rëndësishme. Gruaja ka 

një natyrë të brishtë. Kur ajo përballet me probleme nuk e 

ka aq të hehtë t‟i kapërcejë ato. Gruas duhet t‟i krijohet një 

mjedis i qetë dhe i ngrohtë, i duhet dhënë mbështetje. Dhe 

këto, më mirë se çdokush mund t‟i gjejë te bashkëshorti.”75 

 

29- Pjesëmarrja në problematika është një 

ndihmesë e vërtetë 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Është një ndihmë e 

madhe kur secili nga bashkëshortët përpiqet t‟ia largojë 

partnerit tjetër shqetësimet. Gjatë jetës, çdo njeri përjeton 

shqetësime të llojeve të ndryshme, prandaj detyra e secilit 

bashkëshort është që të nxitojë për të ndihmuar tjetrin, për 

                                                           
74 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/61381 h. 

75 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/6/1381 h. 
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t‟ia larguar shqetësimin nga zemra, për ta udhëzuar dhe 

për ta mbështetur në rregullimin e gabimeve të 

mundshme, ose ta pengojë nëse vëren se rruga që ka 

zgjedhur e çon drejt gabimit.”76 

 

30- Secili prej bashkëshortëve është zbukurim 

për tjetrin 

 

Imam Ali Khamenei thotë:  “Kur‟ani Famëlartë e 

bën të qartë se secili nga bashkëshortët, është faktorë 

stabilizimi për tjetrin. Ai konfirmon se secili prej tyre është 

zbukurim për tjetrin: “...ato janë prehje për ju dhe ju jeni 

prehje për ato”.77 

Fjala “libasun”, që gjendet në këtë ajet ka tre kuptime: 

1- Njëra prej tyre është “bukuria”. Kështu që kuptimi i 

ajettit është se gruaja është zbukurim për burrin, njësoj si 

rrobat që janë zbukurim për atë (burrin). E njëjta gjë 

qëndron edhe për burrin në lidhje me gruan. 

                                                           
76 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1378 h. 

77 Sure “Bekare”, ajeti 187. 
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2- Kuptimi tjetër i ajetit është se martesa e mbron burrin 

dhe gruan nga devijimi në rrugë të gabuar. 

3- Kuptimi i tretë është se bashkëshortët janë është 

mbulesë për njëri-tjetrin. 

 

31 –Vendbanimi i rehatisë dhe i kënaqësisë 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Përveçse bashkëshortët 

janë prehje dhe zbukurim për njëri-tjetrin, ata njëherësh 

janë ngushëllim dhe faktor dëfrimi respektiv, nëse ato 

sillen sipas mësimeve të Islamit. Në lidhje me këtë 

Pejgamberi më i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë: “Dobinë më të mirë që 

ka marrë burri mysliman pas Islamit është bashkëshortja e mirë 

myslimane, e cila i jep gëzim atij, kur ai e shikon atë.”78 

Dhe: “Trasmetohet se një burrë erdhi tek i Dërguari 

më i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe e lajmëroi se ai ka një grua që sillet 

me të sipas thënies së mësipërme. Gruaja fuste gëzim në 

zemrën e tij dhe ia largonte lodhjen dhe mundimin. 

                                                           
78 “Uesailu Shiia”, vëll 14, faqe 230. 
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Pejgamberi, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), i thotë: “...gruaja më e mirë për ju është ajo 

grua, e cila, kur burri zemërohet, nuk vë gjumë në sy derisa burri 

i saj të kënaqet dhe, nëse i mungon burri, e ruan atë në 

mungesën e tij. Këto janë vepra prej veprave të Allahut dhe puna 

e Allahut nuk të turpëron.”79 

Gjithashtu, Imam Ali Khamenei thotë: “Martesa, 

stabilizimi dhe përkujdesja për familjen janë faktorë të 

rëndësishme në jetë, janë mjeti i qetësisë dhe i rehatisë 

shpirtërore, zbukuruesi i aktivitetit të përditshëm dhe 

largues i shqetësimeve.”80 

Dhe: “Lindja dhe prindërimi janë prej lumturive më 

të mëdha në këtë botë. Për secilën nga palët, martesa është 

një çështje e bekuar dhe një fenomen shumë i dobishëm. 

Dobia më e rëndësishme që pritet prej martesës është 

formimi i familjes, kurse pjesa tjetër e çështjeve janë 

sekondare dhe vijnë në shkallë të dytë, ose i përforcojnë 

ato çështje, si lindja, ngopja e instikteve seksuale etj. Të 

gjitha këto vijnë në shkallë të dytë, kurse formimi i familjes 

                                                           
79 Xhamiu ehadithi shiia, vëll 20, faq 38, hadithi nr 130, 131, 132. 

80 Khutbetul akdul mu‟errikha 9/12/1380 h. 
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është më i rëndëshishmi se të gjitha. Ai vjen në shkallë të 

parë. 

Themeli dhe shtylla e botës është martesa. Edhe 

zhvendosja e civilizimeve dhe kulturave, forcimi dhe 

pavarësia e shoqërive civile, qoftë me oborr politik ose 

oborre të tjera, është realizuar, gjithashtu, përmes 

martesave. Martesa ka edhe begati dhe mirësi të tjera.”81 

 

32– Një shans për rikthimin e aktivitetit 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Në familje të 

shëndoshë burri dhe gruaja, bashkëshortët, janë të 

përgatitur për të ndërtuar jetën e tyre, janë të përgatitur të 

përballojnë të gjitha vështirësitë me të cilat do të ndeshen. 

E gjithë jetaështë xhihad i gjatë. Është luftë me vetveten 

dhe faktorët që pengojnë zhvillimin shoqëror. Në këtë jetë 

njeriu është gjithmonë në konflikt. Trupi i jeriut është në 

konflikt me faktorët dëmtues. Kur gjendet fuqi për 

përballjen e konfliktit kjo do të thotë se trupi është i 

shëndetshëm. E rëndësishme është që konflikti të jetë i 

                                                           
81 Khutbetul akdul mu‟errikha 26/1/1377 h. 
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rregullt dhe logjik. Edhe shpirti është në konflikt me 

faktorët negativ. Lufta me vetveten dhe konflikti gjithmonë 

kanë nevojë për fuqi. Kjo fuqi, padyshim, fitohetkur 

gjendet familje e shëndodhë. Familja e shëndoshë është 

mbështetja më e madhe dhe burimi i energjisë për të 

përballuar tallazet e jetës, qofshin ato ekonomike, morale 

etj .”82 

 

33– Formimi i familjes 

 

Sgurisht, formimi i familjes, në vetvete, është një 

çështje shumë e rëndësishme. Ky formim në Islam ka 

dimensione që nuk mund të llogariten, kurse dobitë nuk 

mund të numërohen.  

Imam Ali Khamenei thotë: “Martesa dhe formimi i 

familjes janë shumë të rëndësishme. Sipas ligjit të shenjtë të 

sheriatit martesa ka shumë dobi, por dobia dhe qëllimi më 

i rëndësishëm i saj është formimi i familjes. Lidhja 

bashkëshortore bëhet shkaku i prehjes dhe rehatisë së 

burrit dhe gruas dhe shkaku i plotësimit dhe përsosjes së 

                                                           
82 Khutbetul akdul mu‟errikha 8/3/1380 h. 
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personalitetit të tyre. Pa ato të dyja, burri dhe gruaja kanë 

mangësi, janë të paplotësuar, kurse të gjitha çështjet e tjera 

janë degëzime të kësaj çështjeje. Nëse ky bashkim është i 

shëndoshë dhe i qëndrueshëm, atëherë do të ketë ndikim 

për të sotmen dhe për të ardhmen e shoqërisë.”83 

Dhe: “Martesa është porta e hyrjes në formimin e 

familjes, kurse formimi i familjes është thelbi për çdo 

mbarështim shoqëror dhe njerëzor.”84 

Dhe: “Parimi në martesë është lidhja midis vajzës 

dhe djalit dhe formimit të familjes. Thënë ndryshe: Vajza 

dhe djali ta shikojë tjetrin, të zhvillohet formula e lidhjes 

sipas sheriatit dhe ata të dy bëhen burrë e grua. Pra, bëhet 

një bashkim i ri dhe formohet një familje. Allahu i 

Madhëruar e do shumë familjen e shëndoshë myslimane, 

sepse në formimin e familjes ka shumë begati e mirësi që 

sigurojnë nevojat e bashkëshortit dhe të bashkëshortes si 

dhe vazhdimin e shoqërisë njerëzore. Formimi i familjes, 

formimi i një bashkimi të ri është më i rëndësishëm se çdo 

gjë. Esenca e krijimit të gruas dhe burrit është që ata të 

                                                           
83 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 10/2/1376 h. 

84 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/5/1374 h. 
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jetojnë së bashku, si një qënie e vetme dhe të formojnë një 

qelizë me qëllim që jeta të jetë komode dhe larg anktheve. 

Brenda saj të garantohen nevojat e njeriut. Nëse kjo nuk 

arrihet, atëherë ka diçka të rëndësishme që mungon.”85 

 

Disiplinimi i shpirtit njerëzor 

 

Një nga dobitë e rëndësishme të martesës është se 

ajo është një faktor i fortë dhe ndihmues për programin e 

Islamit në disiplinimin e shpirtit dhe veshjes së tij me 

moral të mirë, me largimin nga veset e shëmtuara e të 

këqija. 

Pejgamberi më i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), thënë: “Për cilindo djalë 

të ri që martohet në moshë të re, shejtani i tij fillon të qajë me 

ulërima: „oh, i mjeri unë! Ky njeri e mbrojti fenë (besimin) e vet 

prej meje.‟”86 

Në një hadith tjetër Pejgamberi (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kur 

                                                           
85 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 16/5/1379 h. 

86 “Mizanul hikmeh”, hadithi 7805. 
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robi martohet, ai e ka plotësuar gjysmën e fesë, prandaj le ta ketë 

frikë Allahun në gjysmën e mbetur.”87 

Gjithashtu, ai ka thënë: “Atij që martohet i është dhënë 

gjysma e adhurimit.”88 

Është transmetuar nga i imami ynë, imam Sadiku 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!) se ka thënët: “Me të vërtetë dy 

rekatë namaz që i fal burri i martuar janë më të mira se të një 

burri beqar që rri gjithë natën zgjuar duke u falur dhe tërë ditën 

agjëron.”89 

Në një hadith për gjumin e të martuarit dhe për atë 

çfarë i ka dhënë atij Allahu i Lartësuar, i Dërguari i Islamit, 

(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), thotë: “Burri i martuar që fle gjumë, është më i mirë tek 

Allahu se agjëruesi dhe ai që falet shumë, por që është beqar.”90 

 

 

 

 

                                                           
87 “Mizanul hikmeh”, hadithi 7807  

88 “I njëjti burim”, hadithi 7808. 

89 “I njëjti burim”, hadithi 7810. 

90 “I njëjti burim”, hadithi 7812. 
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34 – Hyrja në Xhenet 

 

Sigurisht, nëse njeriu e pastron dhe e edukon 

shpirtin e tij, ka hyrë në Xhenet, e ka kënaqur Zotin e tij si 

dhe e ka hidhëruar armikun e Allahut dhe armikun e vet.  

Imam Ali Khamenei thotë: “Zgjedhja e 

bashkëshortit dhe martesa ndikojnë në jetën e njeriut. Ka 

raste kur shumë prej grave bëhen shkas për futjen e 

bashkëshortëve të tyre në Xhenet, ashtu siç ka raste që 

shumë prej burrave bëhen shkas për t‟i futur gratë e tyre 

në Xhenet. Nëse burri dhe gruaja e njohin vlerën e familjes 

dhe kujdesen për të, jetesa do të jetë e qetë dhe e sigurtë. 

Përsosja e raporteve njerëzore mes gruas dhe burrit arrihet 

nën hijen e një martesë të suksesshme.”91 

Dhe: “Ndonjëherë burri në përditshmërinë e tij 

ndodhet në udhëkryq. Ai duhet të zgjedhë ose dynjanë, ose 

rrugën e pastër, besnikërinë dhe sinqeritetin. Ai patjetër 

duhet të zgjedhë njërën prej tyre. Gruaja mund ta orientojë 

burrin drejt rrugës së parë ose rrugës së dytë. 

Bashkëshortët mund ta kenë atë ndikim në jetën e njëri-

                                                           
91 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 10/2/1375 h. 
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tjetrit. Ju përpiquni që ta ftoni njëri-tjetrin në zbatimin e 

rregullave të fesë së pastër islame, në rrugën e vërtetë të 

besueshmërisë, të sinqeritetit dhe pengimit nga devijimi.”92 

Dhe: “Në kohën e vështirë, në vitet e opozitës dhe 

në vitet e revolucionit, shumë prej grave, me durim dhe 

bashkëpunim, i futën bashkëshortët e tyre në Xhenet. 

Burrat shkuan në fronte të ndryshme dhe i duruan 

vështirësitë dhe fatkeqësitë, kurse gratë vuajtën nga frika, 

vetmia dhe largimi, por ato nuk u ankuan, madje u dhanë 

kurajo burrave të tyre dhe i futën ata në Xhenet. Ato e 

patën rastin të mos shkonin në front që të vazhdonin 

luftën, por nuk e bënë këtë gjë. 

Po kështu, ka burra që kanë futur gratë e tyre në 

Xhenet, i udhëzuan ato, i ndihmuan dhe bashkëpunuan 

me ato deri kur ndihma e tyre i udhëhoqi gratë të ecnin në 

rrugën e Allahut. Po kështu ekziston edhe e kundërta e 

kësaj, gra që i kanë futur burrat e tyre në Zjarr dhe burra 

që i kanë futur gratë e tyre në Xhehenem. 

Ju e keni për detyrë të bashkëpunoni dhe ta bëni 

njëri-tjetrin prej banorëve të Xhenetit, ta lumturoni njëri-

                                                           
92 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 21/12/1379 h. 
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tjetrin, ta ndihmoni njëri-tjetrin të fitojnë dituri, të përsosen 

në devotshmëri dhe të lehtësojnë jetesën.”93 

Dhe: “Ka shumë aktivitete të grave që i bëjnë burrat 

e tyre prej banorëve të Xhenetit si dhe shumë prej burrave 

të cilët i bëjnë bashkëshortet vërtetë të lumtura, por 

ezkiston edhe e kundërta. Mund të ketë burra të mirë që 

gratë e veta i fusin në Xhehenem si dhe gra të mira, që 

burrat e vet i fusin në Xhehenem. Në qoftë se burri edhe 

gruaja udhëhiqen nga veprat e mira, nga besimi Islam, nga 

morali i shëndoshë në punë, është më mirë pohimi me 

gjuhë i fjalëve të mira, sepse kështu ata e ndihmojnë njëri-

tjetrin për të ndërtuar një jetë të plotësuar, të begatë dhe 

vërtetë kuruese e shëruese.”94 

Dhe: “Burri mund ta bëjë bashkëshorten e vet prej 

banoreve të Xhenetit duke e udhëzuar atë në rrugën e 

islamit dhe duke e ndaluar nga shpenzimet e tepërta dhe 

nga shpërdorimet. Gjithashtu ekziston edhe e kundërta e 

                                                           
93 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 23/12/1379 h. 

94 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/12/1377 h. 
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asaj, me fjalë të tjera, ai mund ta bëjë atë prej banoreve të 

Xhehenemit me anë të kërkesave të gabuara.”95 

 

Shtimi i furnizimit (rrizkut) 

 

 

Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe martoni të 

pamartuarat, (të pamartuarit), edhe robërit e robëreshat 

tuaja që janë të ndershëm e të ndershme. Nëse janë të 

varfër, Allahu i begaton nga mirësitë e Tij. Allahu është 

Bujar i madh, i Gjithëdijshëm.”96 

Pejgamberi më i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), thotë: “Krijoni familje, 

sepse ajo është më e begatë për ju.”97 

I nderuari ynë, imam Sadiku (Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!), thotë: “Ai që braktis martesën nga frika e varfërisë, ka 

dyshuar tek Allahu i Lartësuar, sepse Allahu i Madhëruar thotë 

                                                           
95 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 9/3/1378 h. 

96 Sure “Nur”, ajeti 32. 

97 “Mizanul hikmeti”, hadithi 7813. 
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në Kur‟an: “Nëse janë të varfër, Allahu i begaton me 

mirësitë e Tij.”98  

Në një hadith tjetër thuhet: “Cilido që e braktis martesën nga 

frika e varfërisë, nuk është prej nesh.”99 

 

35– Falënderimi për mirësinë e martesës 

 

Meqenëse martesa paska gjithë këto rëndësi dhe 

dobi, a nuk duhet ta falënderojmë Allahun për mirësinë e 

martesës? 

Imam Ali Khamenei (pastë jetë të gjatë!) thotë: “Kur 

ju formoni familjen, konsiderojeni këtë prej mirësive të 

mëdha të Zotit dhe bëni falënderime për Të, pasi çdo gjë që 

kemi është prej Allahut të Lartësuar dhe çdo të mirë që ju e 

keni ajo është prej Tij.”100 Njohja e këtyre mirësive është 

shumë e rëndësishme. Ka dhe shumë mirësi të tjera ndaj të 

cilave njeriu nuk e kthen shikimin. Dikush shoqërohet me 

shokë të mirë dhe bën jetë të lumtur, por nuk ia din vlerën 

asaj mirësie dhe, si rrjedhim, privohet nga mëshira e Zotit, 

                                                           
98 “Mizanul hikmeti”, hadithi 7817. 

99 “I njëjti burim”, hadithi 7815. 

100 “Biharul Enuar”, vëll. 49, faq 269. 
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e cila zbret me falënderim, prandaj njeriu duhet të 

falënderojë për këto mirësi. 

Ndonjëherë, njeriu thotë formalisht faleminderit o 

Allah, pa e shoqëruar me zemër. Ky falënderim nuk ka 

vlerë, por kur njeriu e falënderon Allahun e Madhëruar me 

gjithë zemër ka një vlerë të madhe. Njeriu që falënderon e 

di se Allahu i Lartësuar i ka dhënë një mirësi, prandaj e 

shfaq realisht falënderimin e tij. Ky është falënderimi që 

kërkohet. Prandaj njeriu duhet të falënderojë Allahun e 

Lartësuar me gjithë zemër. 

Kur Allahu i Madhëruar ju jep mirësi e begati, çfarë 

do të bëni ju? Allahu i Madhëruar nuk ka kërkuar shumë 

prej nesh. Ajo që kërkohet është që të përmirësojmë 

sjelljen. Këtë sjellje të mirë e ka bërë të qartë feja islame. 

Ajo është morali dhe urtësia e familjes. 

 

36– Falënderimi praktik 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Falënderimi nuk është 

të thuash: “Të falënderoj, o Zoti im” apo vetëm bërja e një 

sexhde falënderimi. Falënderimi për mirësinë është kur 
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njeriu njeh vlerën e mirësisë dhe e di mirë se ajo është 

mirësi prej Allahut dhe që atij i sjell dobi. Njeriu e përdor 

atë mirësi për ta kënaqur Allahun e Lartësuar. Ky është 

kuptimi i falënderimit për mirësinë. Por nëse keni thënë 

:”Faleminderit, o Allah”, pa e shoqëruar falënderimin me 

gjithë zemër, ky nuk është falënderim. Edhe martesa, 

gjithashtu, është një mirësi e Allahut. Allahu i Lartësuar ka 

përgatitur për ju një grua të mirë, prandaj ju patjetër duhet 

ta falënderoni Atë për këtë mirësi, siç e meriton.”101 

Në Librin e Tij Famëlartë, Allahu i Madhëruar thotë: 

“O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një 

zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë, 

(zjarrin) e mbikqyrin engjëjt e rreptë e të ashpër që nuk e 

kundërshtojnë Allahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe 

punojnë atë që janë të urdhëruar.”102 

Familja konsiderohet si ambjenti më i rëndësishëm 

për ruajtjen e njeriut dhe për formimin shpirtëror dhe 

moral të tij. Ky formim shpirtëror do të lërë gjurmët e tij në 

shoqërinë ku jeton. Sociologët kanë rënë dakord që familja 

                                                           
101 “Khutbetul ukdil muer rikha”, 16/1/1379 h. 

102 Suretu “Tahrim”, ajeti 6. 
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është shtylla e shoqërisë. Nëse ajo ndërtohet mbi themele 

të forta dhe është e shëndoshë, stabilizon themelet e 

shoqërisë dhe forcon shtyllat e saj. Nëse dobësohen shtyllat 

e familjes, jeta e shoqërisë turbullohet dhe i prishet 

ekuilibri. 

Pa dyshim, familja është qeliza e parë e shoqërisë. 

Nëse ato janë të shëndosha edhe trupi është i shëndoshë, 

kurse me prishjen e tyre ngulitet ligështia dhe shkatërrimi. 

Duke parë rëndësinë e madhe të kësaj çështjeje 

Lideri Suprem, Sejjid Ali Khamenei, (pastë jetë të gjatë!) i ka 

treguar kujdes asaj. 
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PJESA E TRETË 

 

 

Rëndësia  e suksesit në  formimin  

e familjes 

 

 

37– Siguria e bashkësisë është siguri e familjes 

 

Eminenca e tij, Imam Ali Khamenei thotë “Trupi i 

njeriut është i përbërë prej qelizave, të cilat shkatërrohen 

dhe dëmtohen nga sëmundjet. Sëmundjet e trupit arrijnë të 

depërtojnë deri në vendet mëtë rrezikshme të tij. Pra, ashtu 

siç sëmuret trupi i njeriut, po kështu sëmuret edhe 

shoqëria, e cila është e formuar prej qelizave dhe qeliza 

kryesore e saj është familja. Kur familjet janë të shëndosha 
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dhe kur morali i tyre është i rregullt, atëherë edhe shoqëria 

do të jetë e shëndoshë.”103 

Dhe: “Kur struktura e familjes është e fortë; 

bashkëshortët kujdesen të ruajnë të drejtat e njëri-tjetrit; 

mbartin dhe përçojnë moral të shëndoshë; jetojnë në 

harmoni me njëri-tjetrin; përballojnë bashkë problemet dhe 

kujdesen për edukimin e fëmijëve të tyre, atëherë, pa 

dyshim, edhe shoqëria do të përmirësohet dhe do të arrijën 

në fushën e shpëtimit. Asnjë reformator nuk do të kishte 

sukses në reformimin e shoqërisë, nëse në themel të 

reformimit nuk do të ishte reformimi i familjes.”104 

Dhe: “Nëse familja do të jetë e qëndrueshme, shumë 

prej problemeve nuk do të egzistzonin. Nëse do të kishte 

probleme, ato do të zgjidheshin më lehtë, sidomos 

problemet e moralit dhe ato shpirtërore.”105 

Dhe: “Martesa është nga mirësitë e mëdha të 

Allahut dhe një nga sekretet e krijimit. Ajo është obligim i 

                                                           
103 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 8/3/1381 h. 

104 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 14/6/1372 h 

105 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1376 h. 
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vazhdimësisë dhe i ekzistencës së shoqërive si dhe i 

përmirësimit të tyre.”106 

 

38- Një shoqëri pa familje është burim i 

problemeve psikologjike 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Një shoqëri pa një familje 

është një shoqëri e frikësuar. Në ato shoqëri nuk 

transferohen lehtë trashëgimitë kulturore, ideologjike dhe 

fetare nga njëri brez në tjetrin, nuk përmbushet me lehtësi 

procesi i edukimit. Nëse në një shoqëri familja është e 

lëkundur, nuk do të mund të edukohet njeriu në formën 

më të mirë.”107 

Dhe: “Nëse nuk ekziston familja, nuk ekziston as 

gruaja punëmirë, as burri punëmirë dhe as morali si dhe 

nuk transmetohen eksperiencat e mira dhe vlerat drejt 

brezit të ardhshëm.”108 

                                                           
106 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 23/12/1379 h 

107 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 29/10/1377 h 

108 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/3/1379 h 
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Dhe: “Nëse nuk ka familje të shëndoshë, nuk do të 

mund të mbillet besimi dhe bindja fetare.”109 

Dhe: “Shoqëritë ku është dobësuar familja, ku është 

zhdukur prania e saj, ku është pakësuar numri i formimit 

të tyre ose formohen familje të lëkundura, problemet 

psikologjike dhe traumat janë më të shumta se në shoqëritë 

ku familja është e stabilizuar, ku burri dhe gruaja janë të 

lidhur fort.”110 

 

39– Familja është baza e edukimit 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Familja është një 

organizatë shumë e rëndësishme. Dobia e familjes shfaqet 

në edukimin e brezit njerëzor me formim të shëndoshë 

shpirtëror, ideologjik dhe psikologjik. Asgjë nuk e 

zëvendëson rolin e familjes dhe të bashkëshortëve në 

edukimin e brezit të ri.”111 

Dhe: “Familja është ambjenti i sigurtë dhe i 

garantuar ku babai, nëna dhe fëmijët kanë mundësi të 

                                                           
109 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 12/11/1372 h. 

110 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 21/12/1379 h. 

111 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 4/10/1381 h. 
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ruajnë paqen dhe qetësinë e shpirtrave të tyre, mendimin 

dhe mendjen e tyre. Kur familja dobësohet, brezat që 

pasojnë do të jenë pa asnjë mbrojtje.”112 

Dhe: “Njeriu ka ardhur në jetë për t‟u edukuar, për 

t‟u udhëzuar, për t‟u ngritur lart shpirtërisht dhe për t‟u 

përsosur. Kjo gjë arrihet vetëm në një ambjent të garantuar, 

vetëm në atë ambjent i cili nuk gjeneron vështirësi, në një 

ambjent i cili u përgjigjet nevojave të njeriut, në një 

ambient ku vlerat njerëzore kalojnë natyrshëm nga një brez 

në tjetrin. Ky ambient është familja. Në familje njeriu, që në 

fëmijërinë e tij, merr mësimet e para të vërteta nga dy 

mësuesit më të çmuar, nga babai dhe nëna e tij, njerëzit më 

të rëndësishëm për të.”113 

Dhe: “Nëse nuk do të egzistonte familja në shoqëri, 

i gjithë edukimi i njeriut do të dështonte, do të mungonin 

vlerat shpirtërore, sepse e tillë është natyra njerëzore. Pa 

familje dhe pa ambjentin e ngrohtë familjar, pa përqafimin 

e prindërve, nuk mund të arrihet edukimi i pastër dhe i 

plotë, i zhveshur nga mangësitë dhe kompleksiteti, sepse 

                                                           
112 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/12/1376 h. 

113 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 20/5/1376 h. 
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njeriu edukohet, formohet dhe brumoset në mënyrën më 

plotë në mjedisin e shëndoshë familjar, si nga ana 

shpirtëriore, ashtu edhe nga ana emocionale e 

psikologjike.”114 

Dhe: “Në familje përmirësohen: 

Së pari: Burrat, të cilët janë baballartët e familjes. 

Së dyti: Gratë, të cilat janë nëna në ato familje. 

Së treti: Fëmijët, të cilët janë brezi i ardhshëm në 

shoqëri.”115 

 

40– Familja është burimi i kulturës 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Transmetimi i 

kulturave dhe i civilizimeve, ruajtja e themeleve dhe 

elementeve thelbësore të civilizimit dhe kulturës së 

shoqërisë realizohet përmes familjes së shëndoshë drejt 

brezave të ardhshëm.”116 

Dhe: “Thelbi i martesës dhe përfitimet më të 

rëndësishme të saj janë formimi i familjes. Nëse ekziston 

                                                           
114 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1374 h. 

115 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1374 h. 

116 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 26/1/1377 h. 
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familja e shëndoshë në shoqëri, ajo do të jetë e shëndoshë 

dhe trashëgimia kulturore transmetohet në një mënyrë të 

pastër, fëmijët edukohen në formën më të mirë. Në 

shoqëritë ku është shkatërruar sistemi i familjes, është 

shkatërruar edhe sistemi i vlerave kulturore dhe 

morale.”117 

Dhe: “Nëse brezat dëshirojnë të transmetojnë të 

dhënat e tyre mendore dhe intelektuale drej brezave të 

ardhshëm që shoqëria të përfitojë nga e shkuara e saj, kjo 

realizohet nëpërmjet familjes dhe ambjentit familjar. Në 

familje formohet identiteti dhe personaliteti i njeriut për 

herë të parë, bazuar në kulturën e asaj familjeje dhe 

shoqërie. Prindërit, herë drejt për së drejti, herë në një 

mënyrë indirekte, pa dhunë dhe pa stolisje transmetojnë 

informacionet e tyre, bindjet dhe përkushtimet e tyre drejt 

brezit të ardhshëm në mënyrë të natyrshme.”118 

 

 

 

                                                           
117 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 16/1/1378 h. 

118 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/10/1379 h. 



101 këshilla për lumturinë bashkëshortore 

 78    
 

41– Familja është qetësim për individin 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Islami ka një 

këndvështrim të drejtë, të pastër dhe origjinal për familjen 

dhe e ka vlerësuar me shumë kujdes. Islami thekson se 

tronditja e ndërtimit të familjes dhe përshtjellimi i saj është 

prej veprave më të shëmtuara.”119 

Dhe: “Familja në Islam do të thotë vendbanimi i dy 

njerëzve, vendi i rehatimit shpirtëror të tyre, vendi i 

ngrohtësisë dhe dhembshurisë për njëri-tjetrin, është vendi 

i përsosjes së individit me ndihmën e një individi tjetër. 

Familja është ai vend ku njeriu gjen qetësinë e tij 

shpirtërore. Kështu që ekzistenca e familjes në Islam është 

e rëndësishme.”120 

Dhe: “Kur‟ani dhe Islami e kanë konsideruar 

formimin e familjes prej një burri e një gruaje dhe 

bashkëjetesën e tyre si përfundim në martesën e tyre, si 

                                                           
119 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/10/1379 h. 

120 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 4/10/1374 h. 
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stabilizim, qetësim, ngrohtësi dhe dhembshuri të gruas 

dhe burrit.”121 

Dhe: “Ky kuptim është cituar në Kur‟anin 

Famëlartë në ajetin e bekuar: “... e prej saj krijoi palën e 

saj për t’u qetësuar pranë saj...”122  Allahu i Lartësuar e ka 

krijuar bashkëshortin e njeriut nga lloji i tij, bashkëshortin 

e gruas dhe bashkëshorten e burrit nga lloji i vet, (që të 

gjejë qetësi tek ajo) dhe njeriu, qoftë burrë apo grua, të 

ndjejë qetësinë dhe rehatinë tek pala bashkëshortore .”123 

Dhe: “Ky stabilizim, kjo qetësi, rehati dhe shpëtim 

prej shqetësimeve shpirtërore është një çështje shumë e 

rëndësishme, sepse fusha e jetës është arenë lufte dhe 

njeriu gjithmonë përballet me lloj-lloj shqetësimesh. Nëse 

realizohet ajo qetësi dhe stabilizim ashtu siç duhet, pa 

dyshim se edhe jeta do të jetë e lumtur, burri po edhe 

gruaja lumturohen, fëmijët që lindin në atë shtëpi rriten pa 

asnjë kompleks dhe jetojnë të lumtur.”124 

 

                                                           
121 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/9/1376 h. 

122 Sure “A‟raf”, ajeti 189. 

123 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 31/4/1368 h. 

124 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 29/10/1377 h. 
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42– Sa më e stabilizuar të jetë familja, aq më 

shumë përfiton 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Çdo njeri, qoftë burrë 

apo grua është i ekspozuar ndaj problemeve në jetën e 

përditshme. Ai përballet me ngjarje që ia shkatërrojnë 

shpirtin, që çojnë në prishjen e individit dhe destabilizimin 

e tij. Kur ai futet në shtëpinë e tij dhe aty gjen qetësi dhe 

ngrohtësi, bëhet më aktiv dhe përgatitet për ditën e 

ardhshme. Familja është shumë e rëndësishme dhe ndikon 

shumë në organizimin e jetës së individit. Ajo duhet 

patjetër të drejtohet në mënyrën më të mirë dhe në një 

formë të pastër e të shëndoshë.”125  

Dhe: “Përfitimet që merr burri dhe gruaja nga 

familja e stabilizuar, i ngrenë ato lart në sytë e të tjerëve 

jashtë shtëpisë dhe u jep vlerë të madhe.”126 

Dhe: “Martesa dhe stabilizimi në familje është një 

nga shanset e rëndësishme në jetë për burrin dhe gruan. 

Ajo është një mjet ngushëllimi dhe arritjeje nga shqetësimet 

                                                           
125 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 29/10/1377 h. 

126 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/12/1379 h. 
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e hasura, të cilat zgjidhen më lehtë kur ke në krah një 

person që të mbështet.”127 

 

43– Roli i gruas dhe i burrit në familje 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Djali dhe vajza duhet 

të përpiqen që ta ruajnë këtë lidhje. Kjo nuk është detyrë 

vetëm e njërit prej tyre. Secili prej tyre duhet ta ndihmojë 

tjetrin me qëllim që të realizohet ajo lidhje.”128 

Dhe: “Nuk është e drejtë të themi se burri ka një rol 

më të madh se gruaja. Secili prej tyre ka rolin e tij të 

pazëvendësueshëm në ruajtjen e martesës.”129 

Dhe: “Largojuni çdo gjëje që prish qetësinë e 

familjes dhe që të çon drejt dëshpërimit dhe ndikimit 

negativ. Burri dhe gruaja duhet patjetër të synojnë 

mirëkuptimin dhe bashkëjetesën në formën më të mirë. Të 

mirat që ekzistojnë në një familje janë edhe për burrin edhe 

për gruan, por në fund edhe për fëmijët. Nëse ndodh 

                                                           
127 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 9/12/1380 h. 

128 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/7/1376 h. 

129 “Kutbetul akdul mu‟errikha”, 16/5/1379 h. 
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ndonjë turbullirë apo mungesë qetësie, atëherë dhimbja e 

saj do të jetë për të dy.”130 

Dhe: “Burri dhe gruaja rolin më të madh e kanë në 

forcimin e familjes me tolerancën dhe bashkëpunimin e 

tyre, me mëshirën dhe moralin e tyre të mirë, me 

dashurinë e tyre. Ata e kanë mundësinë që ta bëjnë 

familjen të shëndetshme.”131 

 

44– Dashuria në familjen islame 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Burri dhe gruaja në 

familjen islame janë të lidhur me njëri-tjetrin dhe secili prej 

tyre është përgjegjës për tjetrin, për fëmijët dhe për 

familjen. Vëreni me kujdes! Kaq e rëndësishme është 

familja nga pikëpamja islame.”132 

Dhe: “Në ambientin Islam, familja është koherente. 

Aty jetojnë gjyshi dhe nipërit e tij së bashku në një shtëpi. 

                                                           
130 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/9/1376 h. 

131 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 17/11/1379 h. 

132 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/6/1376 h. 
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Sa e vyer është kjo? As këta nuk mërziten me ata dhe as ata 

nuk i lëndojnë këta. Të gjithë janë bashkëpunues.”133 

Dhe: “Në shoqëritë islame, pra, shoqëritë besimtare, 

vërejmë se dy persona jetojnë bashkë për një periudhë të 

gjatë dhe askush nuk mërzitet prej tjetrit. Madje dashuria e 

tyre vërtet shtohet më shumë, butësia, dashuria dhe 

përmbushja e detyrimit për njëri-tjetrin shtohet më shumë. 

Kjo është ajo veçoria e besimit dhe ruajtja e ligjeve të 

sheriatit.”134 

Dhe: “Familja zgjat përgjithmonë nën hijen e Islamit 

dhe kulturës islame. Ju mund të gjeni gjyshërit dhe gjyshet, 

babain dhe nënën, nipat dhe fëmijët e nipave që 

trasmetojnë traditat tek brezat. Brezi që ka kaluar ia lë 

trashëgiminë brezit që vjen më pas. Ata nuk janë të 

shkëputur, të izoluar dhe të zhveshur nga ndjenjat dhe 

emocionet.”135 

Shpesh bëhet një pyetje në mendjen e vajzës kur ajo 

arrin moshën e pjekurisë së grave, apo në mendjen e djalit 

                                                           
133 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 20/10/1372 h. 

134 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/1/1380 h. 

135 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/5/1374 h. 
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të ri që ka arritur moshën e burrërisë. Çfarë paraqitjeje dhe 

përshkrimesh duhet të ketë shoku apo shoqja e jetës? Cili 

është ai që do të lidhet dhe do të qëndrojë me mua për 

gjithë jetën? Çfarë çështjesh duhet të kem parasysh për të 

zgjedhur bashkëshortin? Si të marr përgjegjësinë e 

martesës dhe të mos pendohem në të ardhmen?  Të gjitha 

këto janë pyetje që i shqetësojnë shpirtërat e të rinjve që 

shkojnë drejt një jete të re. 
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PJESA E KATËRT 

 

 

Mënyra e zgjedhjes së bashkëshortit 

 

 

45- Idealizmi i tepruar 

 

Disa të rinj martohen me vonesë. Kur i pyet për 

shkakun e vonesës të thonë se akoma nuk e kanë gjetur 

gruan e duhur. Në realitet e vërteta nuk është gjë tjetër, 

veçse idealizmi në të cilin jeton ky person. 

 Para përmendjes së përshkrimeve, mbi bazë të të 

cilave do të bëhej përzgjedhja e bashkëshortes apo 

bashkëshortit Imam Ali Khamenei porosit të rinjtë dhe të 

rejat.  
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Imam Ali Khamenei thotë: “Djemtë dhe vajzat e 

reja nuk duhet të enden pas idealizmit të tepruar në 

çështjen e martesës, sepse është e vështirë të gjesh një 

person pa asnjë të metë, një person shembullor, prandaj 

duhet të pranojë dhe të jetojë jetën e vet me një bashkëshort 

të pranueshëm dhe, në dashtë Allahu, do të ketë jetë të 

lumtur dhe Allahu do t‟i begatojë dhe do të kënaqet prej 

tyre.”136 

 

46– Përshtatshmëria nga pikëpamja islame 

 

Cilësia e përgjithshme e zgjedhjes është përshtatshmëria. 

Po çfarë do të thotë kjo? 

Imam Ali Khamenei thotë: “Në ligjin Islam 

përcaktohet se djali dhe vajza duhet t‟i përshtaten njëri-

tjetrit. Përshtatshmëria është shprehje e besimit. 

Përshtatshmëria duhet kuptuar si tërësi sjelljesh të 

ngjashme ose të përafërta. P.sh, të dy të jenë besimtarë të 

devotshëm, të jenë të lidhur pas principeve islame dhe të 

veprojnë sipas atyre rregullave. Pjesa tjetër e gjërave nuk 

                                                           
136 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/9/1376 h. 
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është shumë e rëndësishme. Kur ruhet devotshmëria dhe 

nderi i vajzës ose i djalit, Allahu i Madhëruar do të 

garantojë pjesën tjetër të çështjeve. Prandaj pjesa kryesore 

në martesë, sipas Islamit është shprehje e fesë dhe 

devotshmërisë. Besimtari është adekuat për besimtaren 

dhe myslimani është adekuat për myslimanen.”137 Kjo 

është baza e Islamit. 

Dhe: “Nuk ka asnjë problem që gruaja ose burri nuk 

janë të të njëjtit nivel. E rëndësishme është që të përpiqen 

ta ngrenë veten në nivelin e nevojshëm respektiv.138 

Në një hadith thuhet se një njeri erdhi tek imam 

Hasani (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) për të kërkuar një 

këshillë për martesën e vajzës së vet. Imam Hasani (Paqja e 

Allahut qoftë mbi të!) i thotë: “Martoje me një burrë të 

devotshëm, sepse nëse ai do ta dojë atë do ta respektojë dhe nëse 

zemërohet me të, ai nuk do t‟i bëjë padrejtësi.”139 

Citohet nga imam Rizai (Paqja e Allahut qoftë mbi të!): 

“Nëse dikush kërkon dorën tënde dhe ti zgjedh fenë dhe moralin e 

tij, atëherë martohu me të dhe mos të të pengojë varfëria dhe 

                                                           
137 “Uesailu Shiia”, vëll. 20, faqe 67. 

138 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/6/1372 h. 

139 “Mizanul hikmeh”, vëll 2, faqe 1184. 
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privimi i tij.”140 I Lartësuari ka thënë: “...e nëse janë të varfër, 

Allahu do t’u japë atyre nga begatia e Vet.”141  

Nuk duhet që të mos martohemi me atë që pi alkol, 

sepse ai është larg besimit, devotshmërisë dhe moralit.  

Transmetohet nga Imam Rizai (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) 

se ka thënë: “Mos e marto atë që pin alkol, sepse nëse ti e 

marton atë, është njësoj sikur e drejton kah imoraliteti 

(zinaja).”142 

Ndalohet matresa edhe me atë me moral të keq, 

edhe në qoftë se është i afërt dhe farefis. Transmetohet se 

imam Rizait (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) i kanë shkruajta 

një letër dhe i kanë thënë: Unë kam një të afërm që ka 

kërkuar martesë, por ai ka moral të keq. Ebu Hasani, imam 

Rizai (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) i ka thënë: “Mos e marto 

atë, nëse ai ka moral të keq.”143 

Burri obligohet që të zgjedhë fenë dhe 

devotshmërinë. Pejgamberi, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), thotë: “Femra martohet 

                                                           
140 “Mizanul hikmeh”, vëll 2, faqe 1184. 

141 Sure “Nur”, ajeti 32. 

142 “Mizanul hikmeh”, vëll 2, faqe 1183. 

143 “Mizanul hikmeh”, vëll 2, faqe 1183. 
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për katër gjëra: për pasurinë e saj, për fenë e saj, për bukurinë e 

saj dhe për prejardhjen e saj, por t‟i duhet të zgjedhësh fenë.”144 

Imam Bakiri (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) thotë: 

“Obligohesh të zgjedhësh fetaret, që të fërkosh duart.”145 

Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse dikush martohet i 

nxitur nga pasuria dhe bukuria, atëherë është e mundur që 

Allahu i Lartësuar t‟i japë atij bukurinë ose të mos ia japë. 

Nëse martohet duke kërkuar devotshmërinë dhe 

dëlirësinë, pa dyshim se Allahu i Madhëruar do t‟i japë atij 

edhe pasurinë dhe bukurinë. Dikush mund të thotë se 

bukuria nuk jepet, njeriu ose është ose nuk është i bukur. 

Bukuria është në zemë. Personin që ti do është i bukur për 

syrin tënd, edhe nëse nuk është i tillë.”146 

Nëse e mësuam domosdoshmërinë e martesës, 

rëndësinë e formimit të familjes si dhe rrezikun e 

shkatërrimit nga moskujdesi ndaj saj. Tani pyetja që 

shtrohet është: Si mund të vazhdojë të jetë martesa e 

lumtur? Dhe si të vazhdojmë me familjen gjatë jetës? 

                                                           
144 “Kenzul Ummal”, 44602. 

145 “Uesailu Shiia”, vëll 2, faqe 21, had 14. 

146 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 13/10/1377 h. 
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Për këtë Imam Ali Khamenei thotë: “Në fillim 

njeriu e shikon çdo gjë të bukur dhe më pas njeh karakterin 

e palës tjetër. Gradualishit i zbulon mangësitë dhe pikat e 

dobëta, por nuk duhet të çojë në ftohtësinë e lidhjes, por 

duhet kërkuar pajtueshmëria pavarësisht këtyre 

mangësive, sepse në fund të fundit nuk ekziston askund në 

botë një burrë shembullor dhe pa defekte dhe as një grua 

shembullore e pa të meta.”147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 “Khutbetul ukdil muer rikha”, 24/1/1378 h. 
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PJESA E PESTË 

 

 

Si mund të vazhdojë e lumtur  

një martesë? 

 

 

47– Të qënit fetar është sekreti i ekzistencës së 

familjes 

 

  Lideri Suprem, imam Es Sejjid Ali Khamenei, 

thotë: “Me qëllim që familja të ketë përherë vazhdimësi 

dhe të funksionojë rregullisht duhet t‟u kushtojë kujdes 

ligjeve islame. Në atë familje ku tregtohet kujdes për ligjet 

islame, atëherë harmonia dhe dashuria, vlerësimi reciprok 

dhe respektimi i të drejtave të njëri-tjetrit zgjat 

përgjithmonë. Mes bashkëshortëve të tillë nuk ka 
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mosmarrëveshje dhe dashuria mbetet përherë midis tyre 

aq sa është e vështirë t‟i ndash. Ata e dashurojnë shumë 

njëri-tjetrin. Kjo dashuri është ajo që e mban të 

shëndetshme familjen, prandaj edhe Islami i ka dhënë kaq 

rëndësi familjes.”148 

Dhe: “Nëse do të përhapen dhe do të zbatohen 

parimet islame në ndërtimin dhe funksionimin e familjes, 

ajo do të ishte mjaft e shëndoshë, si në kohërat kur besimi i 

njerëzve ishte i shëndoshë, i plotë dhe i pandotur. Në ato 

kohë kompaktësia e familjes ka qenë më e madhe, miqësia 

e burrit me gruan ka qenë më e fortë dhe fëmijët 

edukoheshin në një ambjent të sigurtë dhe të pastër. 

Prandaj familjet duhet të kujdesen për çështjet islame që të 

kenë më tepër kompaktësi, që të jenë më të mira dhe më të 

shëndetshme dhe mjedisi të jetë më i sigurtë për 

fëmijët.”149 

 

 

 

                                                           
148 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 23/12/1379 h. 

149 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/1/1378 h. 
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48– Dashuria është çështja thelbësore 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse në familje ka 

dashuri, vështirësitë dhe problemet që hasen si jashtë 

shtëpisë ashtu edhe brenda saj, do të lehtësohen.”150 

Dhe: “Thelbi i martesës është dashuria. Djemtë dhe 

vajzat duhet ta dinë mirë këtë dhe ta ruajnë dashurinë që 

Allahu ka futur në zemrat e tyre.”151 

Dhe: “Lidhjet martesore janë të ndërtuara mbi 

bazën e dashurisë. Burri dhe gruaja patjetër që duhet të 

duan njëri-tjetrin, sepse dashuria do t‟ua lehtësojë 

bashkëjetesën. Dashuria nuk i referohet pasurisë, 

fenomeneve apo shembujve të ngjashëm me të.”152 

Dhe: “Dashuria forcon ekzistencën e familjes, ajo 

është thelbi i mirëqënies në jetë. Begatia e dashurisë ia 

lehtësohen njeriut vështirësitë. Nëse egziston dashuria 

njeriut do t‟i lehtësohen të gjitha çështjet dhe problemet do 

t‟i zgjidhen.”153 

                                                           
150 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/8/1377 h. 

151 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 17/10/1374 h. 

152 Khutbetul akdul mu‟errikha 4/9/1375 h. 

153 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/7/1376 h. 
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Dhe: “Djali dhe vajza, gruaja dhe burri obligohen që 

ta duan njëri-tjetrin, sepse dashuria mban lidhjen ndërmjet 

tyre dhe bëhet pengesë për ndarje. Dashuria është një 

ndjenjë e bukur. Nëse ekziston dashuria, ekziston edhe 

besnikëria, edhe ndershmëria dhe as që bëhet fjalë për 

vulgaritet, ankth e tradhëti. Nëse ekziston dashuria, 

atmosfera do të jetë e qetë dhe harmonia do të 

mbizotërojë.”154 

 

49– Rritja e dashurisë është më e mira 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Sado që të shtohet 

dashuria dhe respekti ndërmjet burrit dhe gruas, ajo 

asnjëherë nuk është e tepërt, por është gjëja më e mirë, 

sepse dashuria e shton besimin. Dashuria ndërmjet burrit 

dhe gruas është një lloj dashurie hyjnore, është pjesë e 

dashurisë së mirë, kështu që sa herë që shtohet aq më mirë 

është. Burri dhe gruaja patjetër që duhet ta duan njëri-

                                                           
154 “Khutbetul akdul muerrikha”, 24/9/1376 h. 
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tjetrin. Ky është thelbi i lumturisë dhe lumturia rritet kur 

ato të dy e duan njëri-tjetrin.”155 

Dhe: “Nëse ekzsiton dashuria edhe gjembat do të 

kthehen në lule. Nëse partneri ka diçka jo të pëlqyeshme, 

kur është në mes dashuria, mangësia e tij do të humbasë, 

sepse dashuria i kapërcen të gjitha defektet.”156 

 

50– Kujdesi për palën tjetër 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Bashkëshorti dhe 

bashkëshortja duhet ta duan njëri-tjetrin. Mos bëni gjëra që 

e zvetënojnë dashurinë. Kujdesuni që nga ju të mos 

burojnë çështje që shkaktojnë pakënaqësi dhe përbuzje 

ndërmjet jush. Shikojini me imtësi gjërat që shkaktojnë 

ndjeshmëri ndaj bashkëshortit ose bashkëshortes dhe 

distancohuni prej tyre. Një pjesë e njerëzve nuk i kushtojnë 

rëndësi kësaj pjese. Për shembull: Supozoni se gruaja e 

urren një zakon të caktuar tek burri, por burri nuk i jep 

                                                           
155 “Khutbetul akdul muerrikha”, 19/1/1377 h. 

156 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/1/1378 h. 



101 këshilla për lumturinë bashkëshortore 

 96    
 

rëndësi dhe e përsërit shpesh këtë zakon. Kjo është një gjë 

e keqe dhe e gabuar! 

Po kështu edhe gratë duhet të jenë të kujdesshme në 

përparësitë e tyre. Për shembull, ka gra që u japin 

përparësi dëshirave të tyre personale, si blerja e diçkaje 

apo shkuarja në ndonjë vend të cilat cënojnë rehatinë dhe 

qetësinë e burrit të saj. Atëhere pse duhet bërë kjo? 

Gjithçka fillon dhe mbaron te ju të dy, prandaj kujdesuni 

për njëri-tjetrin dhe duajeni njëri-tjetrin.”157 

Dhe: “Nëse lind ndonjë konflikt, duhet shuar 

përmes dashurisë. Një fjalë e thjeshtë nuk duhet të 

zmadhohet dhe të hiperbolizohet në mënyrë të 

vazhdueshme. Nuk duhet vepruar kështu.”158 

Dhe: “Nëse askush prej bashkëshortëve nuk i 

kushton vëmendje dhe nuk i jep rëndësi ndjenjave të tjetrit, 

gradualisht zbehet dashuria dhe kjo do të reflektohet edhe 

tek pala tjetër, prandaj mos e lejoni diçka të tillë. Secili 

                                                           
157 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/9/1371 h. 

158 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/9/1376 h. 
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duhet të përpiqet dhe të luftojë për ta mbajtur të gjallë 

dashurinë. Kjo është një çështje thelbësore.”159  

 

51– Dashuria nuk është urdhëresë 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Dashuria nuk është të 

japësh porosi, urdhër apo rekomandime. Ju e keni 

mundësinë që ta shtoni dashurinë tuaj në zemrën e 

partnerit të jetës ditë pas dite. Po si? Me moral të mirë dhe 

sjellje të harmonizuar, me besnikëri dhe respekt 

reciprok.”160 

Dhe: “Nëse bashkëshortja dëshiron që bashkëshorti 

i saj ta dashurojë atë, atëherë patjetër ajo duhet të përpiqet 

e të punojë për ta realizuar atë. Nëse burri dëshiron që 

gruaja e tij ta dashurojë atë, patjetër edhe ai duhet të 

përpiqet që ta realizojë atë, sepse dashuria është përpjekje 

dhe origjinalitet.”161 

Dhe: “Dashuria zgjat nëse secili prej palëve i 

kushton rëndësi të drejtave të palës tjetër dhe nuk e kalon 

                                                           
159 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 16/5/1379 h. 

160 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/7/1376 h. 

161 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/1/1377 h. 
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kufirin me padrejtësi ndaj saj. Me fjalë të tjera, duhet të 

përpiqen të dy palët partnere që të futen në shpirtin dhe 

mendjen e palës tjetër. Kjo është lidhja me zemër ndërmjet 

burrit dhe gruas. Ky është edhe qëllimi i Islamit dhe është 

prej të drejtave që ai k sjellë.”162 

Dhe: “Nëse dëshironi që kjo dashuri të zgjasë, mos 

prisni t‟ju shprehë dashurinë gjithmonë e para pala tjetër, 

por shpreheni dashurinë çdo ditë, sepse dashuria e tërheq 

dashurinë në një mënyrë të natyrshme.”163 

 

52– Dashuria dhe egoizmi 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Sot e keqpërdorin 

fjalën “dashuri”. Dashuria që artikulojnë sot nuk është 

dashuria reale, por është ngacmimi seksual i cili 

demonstrohet kudo, por që nuk ka asgjë të përbashkët me 

dashurinë. Dashuria e vërtetë është dashuria e thellë, 

hyjnore, e sinqertë, e shoqëruar me ndjenja dhe reciprocitet 

përgjegjësie midis djalit dhe vajzës duke besuar se të dy 

                                                           
162 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/12/1377 h. 

163 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/7/1379 h. 
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janë një qënie e vetme që përmbushin një qëllim të vetëm. 

Kjo është dashuria mbi të cilën formohet familja.”164 

Dhe: “Dashuria ndërtohet mbi bazë të principeve 

njerëzore dhe është rezultat i ndjenjave të pastra. Dashuria 

që ndërtohet mbi bazë të principeve njerëzore, të cilat i ka 

caktuar Allahu i Madhëruar, do të shtohet ditë pas dite.”165 

 

53– Respekti reciprok 

 

Çështja tjetër e dobishme në vazhdimësinë e 

martesës dhe forcimit të familjes është respekti reciprok. 

Imam Ali Khamenei (që pastë jetë të gjatë), thotë: 

Bashkëshorti dhe bashëkshortja duhet ta respektojnë njëri-

tjetrin jo në mënyrë sipërfaqësore dhe as zyrtare, por me 

një respekt të vërtetë.”166 

Dhe: “Nuk është tregues respekti kur e thërrasin 

njëri-tjetrin me epitete. Secili prej tyre duhet ta ndjejë në 

zemrën e vet respektin ndaj tjetrit, sepse kjo është një 

çështje e rëndësishme në menaxhimin e problemeve të 

                                                           
164 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/10/1379 h. 

165 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/1/1380 h. 

166 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/1/1380 h. 
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jetës. Nuk duhet të ketë përbuzje apo mospërfillje apo 

poshtërim ndërmjet burrit dhe gruas.”167 

 

54– Përbuzja e bashkëshortes është fillimi i 

shkatërrimit të familjes 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Padrejtësia, 

diskriminimi dhe fyerja janë sjelljeje të gabuara. Nëse 

burri, për shembull është më i plotësuar, ndërsa gruaja nuk 

është e të njëjtit nivel, ose vjen nga një familje me pozitë më 

të ulët, atëherë burri nuk ka të drejtë ta fyej atë.  Burri nuk 

ka të drejtë të trajtojë gruan e tij me përbuzje edhe nëse 

është në një pozitë më të lartë sesa gruaja. Mund të ndodhë 

që gruaja të jetë më e arsimuar dhe martohet me një burrë 

punëtor të thjeshtë. Edhe ajo nuk ka të drejtë ta fyejë e 

përbuzë atë, por ta respektojë dhe të mbështetet tek ai. Kjo 

është familja e shëndoshë. Nëse ndërtoni familjen mbi këtë 

bazë keni garantuar një nga pjesët më thelbësore të 

lumturisë suaj.”168 

                                                           
167 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/9/1371 h. 

168 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/1/1378 h. 
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55– Forcimi i besimit 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Ruajtja e dashurisë 

midis burrit dhe gruas shton besimin dhe forcon dashurinë 

midis tyre.”169 

Dhe: “Thelbi i dashurisë është besimi. Nëse 

ezaurohet besimi midis burrit dhe gruas, atëherë edhe 

dashuria do të venitet pak e nga pak. Secili nga 

bashkëshortët duhet ta besojë tjetrin.”170 Nëse doni që të 

shtohet dashuria e partnerit tuaj ndaj jush, jini besnikë dhe 

fitoni besimin e tij. 

Dhe: “Mungesa e besimit i jep fund dashurisë 

brenda familjes midis bashkëshortes dhe bashkëshortit.”171 

Dhe: “Dashuria kërkon një teren të përshtashëm që 

të lindë. Ky teren krijohet kur burri dhe gruaja përpiqen të 

fitojnë besimin e njëri-tjetrit. Kur gjendet besimi për njëri-

tjetrin dhe çdonjëri ka besim te besnikëria e tjetrit, atëherë 

dashuria do të shtohet.”172 

                                                           
169 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 28/9/1374 h. 

170 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/1/1377 h. 

171 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/7/1379 h. 

172 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/9/1379 h. 
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Dhe: “Besnikëria është shumë e rëndësishme. Nëse 

gruaja e ndjen se bashkëshorti i saj është besnik, edhe burri 

ndjen të njëjtën gjë për gruan e vet. Këto raporte forcojnë 

familjen dhe krijojnë një atmosferë të ngrohtë e të 

shëndetshme.”173 

Dhe: “Nëse bashkëshorti apo bashkëshortja ndjen se 

partneri i vet është i lidhur me dikë tjetër apo ndjen se ai 

nuk është i sinqertë me të, se është hipokrit, atëherë 

dashuria midis tyre do të dobësohet.”174 

 

56– Obligimet e dashurisë 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Dashuria është dhuratë 

e Allahut të Lartësuar për ju, është pasuria që Allahu ia 

dhuron djalit apo vajzës në fillim të martesës dhe duhet 

ruajtur mirë. Dashuria e partnerit tënd për ty lidhet me 

sjelljen tënde ndaj tij. Nëse dëshironi që të zgjasë dashuria 

e partnerit tuaj, ju me veprimet tuaja duhet ta bëni atë t‟ju 

dashurojë.  Këto mbjellin dashurinë, kjo është përgjegjësia 

                                                           
173 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/7/1376 h. 

174 “Khutbetul akdul muerrikha”, 21/12/1379 h. 
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e secilit për palën tjetër. Në jetën bashkëshortore duhet të 

ketë dashuri dhe bashkëpunim dhe jo konflikte dhe 

kërkesa të shumta.”175 

 

57– Besimi nuk arrihet me marrëveshje 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Besimi nuk është 

marrëveshjeje, përkundrazi besimi duhet fituar me anë të 

marrëdhënies dhe sjelljes së mirë, me ruajtjen e moralit dhe 

të mirësjelljes si dhe duke ruajtur kufijtë dhe ekuilibrat e 

Sheriatit.”176 

Dhe: “Mungesa e besimit ia pret rrënjët dashurisë. 

Mungesa e besnikërisë e shkatërron dashurinë.”177 

Dhe: “Nëse bashkëshortja e ndjen se burri i saj e 

gënjen, apo nëse burri e ndjen se gruaja e tij e mashtron, 

apo që të dy e ndiejnë se janë të pasinqertë me njëri-tjetrin, 

kjo gjë do të dobësojë thelbin e dashurisë. Nëse ju 

dëshironi që dashuria ndërmjet jush të zgjasë, ruani 

                                                           
175 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/12/1376 h. 

176 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 10/2/1375 h. 

177 “Khutbetul akdul muerrikha”, 16/11/1379 h. 
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besimin midis jush. Nëse dëshironi që jeta juaj të vazhdojë 

e shëndetshme, duhet të ruani dashurinë.”178 

 

58– Kujdesi dhe mirëkuptimi reciprok 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Burri duhet t‟i kuptojë 

patjetër nevojat e gruas dhe ndjenjat e saj. Ai nuk duhet të  

jetë indiferent ndaj saj dhe të mos e konsiderojë veten e tij 

si ai që zgjedh, si ai që ka frerët në shtëpi. Burri dhe gruaja 

janë dy partnerë dhe dy shokë të ngushtë. Burri duhet ta 

ndihmojë bashkëshorten që të integrohet gjithnjë e më mirë 

dhe më natyrshëm në shoqëri.”179 

Dhe: “Islami nuk kërkon që konfliktet e brendshme 

të familjes të zgjidhen në mënyrë automatike, duke e 

urdhëruar burrin apo gruan të sillet kështu, apo ashtu, Pa 

marrë në konsideratë cënimin e integritetit të partnerit. 

Burri dhe gruaja duhet t‟i zgjidhin mosmarrëveshjet duke 

repektuar njëri-tjetrin. Nuk duhet të mbizotërojnë në 

raportet familjare as ashpërsia e burrit, as kokëfortësia e 

                                                           
178 “Khutbetul akdul muerrikha”, 6/6/1381 h. 

179 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 10/2/1375 h. 
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gruas. Që të dy e kanë për detyrë të kujdesen dhe të kenë 

harmoni që të mos shkatërrohet harmonia familjare.”180 

 

59– Maturia seksuale 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Islami e ka bërë 

instiktin seksual thelbin e ndërtimit të familjes, domethënë, 

e quan atë si një mjet të forcimit të familjes. Ç‟ do të thotë 

kjo? Kjo do të thotë se nëse burri dhe gruaja janë të 

ndershëm dhe fetarë, e kanë frikë Allahun e Madhëruar 

dhe u largohen gjynaheve në aspektin e dëshirës seksuale, 

nuk ka dyshim se nevoja e burrit dhe gruas për njëri-tjetrin 

do jetë më e madhe. Nëse nevoja është e madhe, atëherë 

kjo familje do të jetë më e lidhur e më e fortë.”181 

Dhe: “Islami aspiron që kjo substancë të mos 

largohet nga familjet dhe garanton që njerëzit të mos e 

ushqejnë këtë instikt jashtë ambjentit të familjes me qëllim 

që të mos bëhen të painteresuar dhe të pakujdesshëm ndaj 

                                                           
180 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 20/11/1375 h. 

181 “Khutbeul akdul mu‟errikha”, 9/12/1380 h. 
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familjeve të tyre. Për këtë arsye Islami i ka mbyllur dyert 

që të çojnë drejt kësaj.”182 

 

60– Ndershmëria  dhe hixhabi janë mburoja e 

familjes 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Çështja e moslejimit të 

martesës me dikë për shkak të lidhjes farefisnore, çështja e 

njeriut të huaj dhe e hixhabit, lejimi apo moslejimi i 

shikimit si dhe lidhjet jo të shëndosha dhe dëmtuese, janë 

çështje që Islami i ka konfirmuar shumë dhe shpesh. Këto 

çështje në disa vende dhe zona janë larg Islamit, nuk ruhen 

dhe nuk tregohet kujdesen për to. Edhe nëse në ato çështje 

ka ndonjë kufizim për gruan, ligji i shenjtë i ka caktuar ato 

dhe i ka konfirmuar për hir të ruajtjes së familjes dhe 

forcimit të saj. Çdo njeri që e mëson dhe e vrojton me 

kujdes këtë temë, do të shohë urtësi shumë të mëdha.”183 

Dhe: “Kur ju e shikoni me kujdes në Islam çështjen 

e diçkaje të ndaluar për martesë dhe njeriut të huaj si dhe 

                                                           
182 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/12/1376 h. 

183 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/12/1377 h. 
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mospërzierjen midis burrit dhe gruas e të tjera ngjashëm 

me këto, ky nuk është konservatizëm. Përkundrazi është 

një prej çështjeve më të mprehta njerëzore dhe një nga 

çështjet më të rëndësishme. Formimi i një familjeje të 

shëndoshë është i lidhur ngushtë me mënyrën e ndërtimit 

të marrëdhënieve brenda saj, besnikërinë, me 

ndershmërinë ndaj njëri-tjetrit.”184 

Dhe: “Ndalimin e të shikuarit në haram si dhe 

vlerësimin e lidhjeve jo të ligjshme, Islami i ka caktuar për 

të ruajtur dashurinë e shëndoshë mbi të cilën ndërtohet një 

familje.”185 

Dhe: “Hixhabin dhe mbulesën që e vëreni në Islam, 

mungesën e përzierjes së burrave me gratë dhe shembuj të 

ngjashëm me këto nuk janë çështje sipërfaqësor, siç mund 

të mendojë dikush. Këto janë çështje të thella dhe synimi i 

tyre është kompaktësia e familjes, forcimi i zemrave të dy 

bashkëshortëve dhe vazhdimësia e familjes. Pikërisht për 

këtë qëllim ekzistojnë këto rregulla. Çështjet që shtron 

Islami dhe fik‟hu islam në lidhje me martesën me njerëz që 

                                                           
184 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/10/1379 h. 

185 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/3/1379 h. 
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janë të farefisit apo jo të farefisit, për të mos parë në haram, 

për të mos bërë lidhje të palejuara, për të mos u përshëndet 

me dhënien e dorës, për të mos qesh me gruan, për të mos 

u zbuluar gruaja, për të mos u zbukuruar para njerëzve të 

tjerë, janë me qëllimin që të ruhet qëndrueshmëria e 

familjes.”186 

Dhe: “Konfirmimi i Islamit për të mos parë të huajt 

bëhet për të ruajtur familjen, sepse nëse syri i burrit 

devijon në një drejtim, në atë drejtim do të shkojë edhe 

kështu dashuria do të dobësohet dhe do të dridhet 

qëndrueshmëria e familjes. Në këtë rast do të humbasësh 

atë që të intereson ty dhe do të fitosh atë që të dëmton si 

dhe atë që mund të imagjinosh se mund ta fitosh.”187 

 

61– Filozofia e hixhabit dhe virtytit 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Kur Islami dhe ajetet 

kur‟anore flasin për hixhabin dhe kur legalizohet lidhja 

ndërmjet burrit dhe gruas, kjo është në të mirë të vetë 

                                                           
186 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/12/1379 h. 

187 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 17/2/1375 h. 
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njerëzve, në të mirë të familjes si dhe në të mirë të grave, të 

cilat duan që të mos i humbasin bashkëshortët e tyre, në të 

mirë të të rinjve të cilët dëshirojnë që të mos i humbasin 

gratë e tyre të dashura. Por kjo gjë është e pamundur pa 

ruajtjen dhe kujdesin ndaj hixhabit.”188 

Dhe: “Ky dallim ndërmjet njeriut të huaj dhe të 

tjerëve, ky hixhab, kjo mbulesë e gruas si dhe fjala e të 

Lartësuarit : “Thuaju besimtarëve të ndalin shikimet (prej 

haramit), t’i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre”189, 

përcjellin mesazhin që të mos shihni çdo gjë që ju del para, 

mos tërhiqni vëmendjen të tjerëve. Përse e gjitha kjo gjë? E 

gjitha kjo është me qëllimin që bashkëshorti dhe 

bashkëshortja të qëndrojnë besnikë dhe të afrueshëm me 

njëri-tjetrin. Sot ndodh që burri dhe gruaja, në shoqëritë e 

prishura në botë, përzihen me njëri-tjetrin dhe veprojnë 

çfarë të duan. Po ç‟ është detyra e familjes për këto? Asgjë. 

Dhe këtë e quajnë liri veprimi. Por nëse kjo është liria e 

veprimit, atëherë ajo është një nga fatkeqësitë më të mëdha 

të njerëzimit. Burri dhe gruaja që nuk frenohen, por 

                                                           
188 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1375 h. 

189 Sure “Nur”, ajeti 30. 
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tundohen nga të tjerë nuk kanë respekt për partnerin e vet. 

Sipas Islamit, gruaja dhe burri, janë përgjegjës për njëri-

tjetrin dhe e duan njëri-tjetrin. Secili prej tyre ia kanë 

nevojën njëri-tjetrit. Po pse gjithë ky zinxhir i gjatë ligjesh 

të njëpasnjëshme për lidhjen bashkëshortore? Të gjitha 

këto ligje janë bërë që familja të vazhdojë të qëndrojë e 

lidhur ngushtë, që bashkëshortët të jenë kompaktë dhe që 

askush të mos e tradhëtojë tjetrin.”190 

 

62–Porositni njëri-tjetrin t’i përmbahen të 

vërtetës dhe porositni për durim 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Uniteti i zemrës dhe i 

bashkëpunimit do të thotë që ju të ruani e të kujdeseni për 

njëri-tjetrin në rrugën drejt Allahut. Ata porositën njëri- 

tjetrin që t‟i përmbahen të vërtetës dhe e këshilluan njëri-

tjetrin për të qenë të duruar. Nëse zonja e shtëpisë vë re se 

burri i saj do të devijojë, si përshembull mund të kryejë 

lidhje të paligjshme, apo ndjek një rrugë të gabuar, apo 

fiton në rrugë jo të drejtë ,ose ka shoqëri jo të shëndoshë, e 

                                                           
190 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 12/9/1377 h. 
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para që duhet ta ruajë dhe ta mbrojë atë është gruaja e vet. 

E kundërta e kësaj, nëse burri ndjen ndonjë gabim të gruas, 

i pari që e mbron atë është ai vetë. Sigurisht mbrojtja bëhet 

me dashuri dhe gjuhë të ëmbël, me llogjikë të pastër dhe 

moral të lartë dhe jo me sjellje të keqe, inat apo gjëra të 

tilla. Me fjalë të tjera, që të dy duhet ta kontrollojnë njëri-

tjetrin që askush të mos dalë nga rruga e vërtetë.”191 

 

63– Mbikqyrja etike është ruajtje  

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Ndihma më e 

rëndësishme për partnerin është ta mbrosh atë fetarisht. 

Mbikqyrni mirë që të mos burojë ndonjë gabim fetar nga 

partneri juaj. Kjo mbikqyrje nuk është me kuptimin e 

ruajtjes dhe kontrollit. Kjo është një mbikqyrje moralore, 

një mbikqyrje dashamirësie dhe mëshire dhe një mbikqyrje 

kujdesi. Nëse ju shikoni ndonjë gabim te partneri juaj, 

duhet ta kuroni atë dhe t‟ia largoni atij gabimin me një 

metodë të butë dhe të mençur.”192 

                                                           
191 “Khutbetul ukdil muer rilha”, 21/8/1379 h. 

192 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 3/8/1379 h. 
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64– Ndikimi i xhelozisë dhe i smirës 

 

Mos shkaktoni xhelozi dhe smirë për njëri-tjetrit: 

Imam Ali Khamenei thotë: “Unë gjithmonë i 

këshilloj të rinjtë se në marrëdhëniet me gratë e farefisit 

dhe jo të farefisit, mos veproni diçka apo të bisedoni në atë 

mënyrë që shkakton zili dhe smirë te bashkëshortet tuaja. 

Gjithashtu, i këshilloj gratë që të mos veprojnë, apo të mos 

flasin me burrat jo të farefisit në atë mënyrë që shkakton 

xhelozi dhe smirë tek bashkëshortët e tyre, sepse kjo zili 

sjell në mendje mendime të këqija, dobëson thelbin e 

dashurisë dhe e shkul atë nga rrënjët.193 

 

65– Ruajtja e sekreteve bashkëshortore 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Burri dhe gruaja duhet 

t‟i ruajnë patjetër sekretet e njëri-tjetrit. Gruaja nuk duhet 

t‟i thotë hapur sekretet e burrit të saj përpara të tjerëve, po 

kështu edhe burri. Për shembull, nuk duhet të shkojë e të 

                                                           
193 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 10/9/1379 h. 
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flasë për sekretet e burrit të saj në forumin e përgjithshëm, 

apo duke bërë një mikpritje. Kini kujdes nga kjo gjë. 

Ruajini sekretet e njëri-tjetrit që jeta juaj të jetë e bukur.194 

 

66– Harmonia reciproke 

 

Nuk ka njeri pa mangësi! 

Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse ju shikoni ndonjë 

defekt tek partneri juaj duhet të bëni durim, se edhe ti 

mund të kesh defekte të cilat nuk ia njeh vetes. Njeriu nuk i 

di mangësitë dhe të metat e veta. Përkundrazi, ai njeh të 

metat dhe mangësitë e të tjerëve. Përkëtë duhet durim. 

Nëse partneri pranon të reformohet, ndihmojeni, në të 

kundërt përshtatuni me të.195 

Dhe: “Në kohët e vjetra thuhej se gruaja duhet të 

harmonizohet. Dukej se ata nuk e pranonin rolin e burrit 

në proçesin e harmonizimit, por Islami nuk e thotë këtë gjë. 

Islami thotë se që të dy, si vajza edhe djali duhet të 

harmonizohen me njëri-tjetrin, duhet të bien dakord dhe të 

                                                           
194 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/1/1378 h. 

195 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 9/3/1378 h. 
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vendosin për drejtimin e jetës së tyre familjare të rregullt, 

të saktë, të plotë dhe të qetë, të shoqëruar me dashurinë 

dhe dhembshurinë reciproke. Këtë rrugë ta ndjekin dhe ta 

ruajnë që ajo familje të jetë një familje e shëndoshë, siç e 

kërkon Islami.196 

 

67– Imami: Shkoni dhe harmonizohuni 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Një ditë shkova tek 

imami i nderuar (imam Khomenin)  kur ai po lidhte një 

martesë. Sapo më pa, më tha të bëhesha pjesë e aktit. 

Ndryshe nga ajo stërzgjatje, analizë dhe bisedë që unë bëja, 

ai në fillim lexoi një formulë dhe foli shkurt. Unë vura re se 

ai, pasi përmendi formulën e lidhjes martesore, iu drejtua 

djalit dhe vajzës dhe u tha: “Shkoni dhe harmonizohuni 

me njëri-tjetrin.” Fjala e imamit ishte e përmbledhur dhe 

shkurtër: “Shkoni dhe harmonizohuni.”197 

 

 

                                                           
196 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1374 h. 

197 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 20/4/1370 h. 
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68– Çfarë do të thotë harmoni?  

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Përpjekja juaj , sidomos 

në katër-pesë vitet e para duhet të jetë harmonizimi mes 

jush dhe jo të veproni secili sipas kokës së vet.  Harmoninë 

demonstrojeni njësoj. Edhe nëse shikoni tek partneri 

mungesë harmonie, ti shfaqe harmoninë, sepse kjo është 

pjesë e qytetarisë, e cila përmirëson marrëdhënien.”198 

Dhe: “Çfarë do të thotë harmoni? A do të thotë që 

gruaja duhet të kuptojë se ky është burri i saj, është  modeli 

të cilit ajo duhet t‟i përshtatet në gjithçka, edhe nëse sheh te 

ai ndonjë të metë? A kjo është harmonia? Kurrsesi jo! Nëse 

çështja do ishte e tillë, atëherë harmonia u arritka në 

mënyrë të natyrshme e të njëanshme dhe nuk është nevoja 

të thuhet se ju duhet të përpiqeni të keni harmoni, por u 

dashka të bashkëjetohet me situatën ekzistuese. A ky është 

kuptimi i harmonisë? Bashkëshortëve mund t‟u ndodhin 

shumë gjëra në jetë akoma pa e njohur mirë njëri-tjetrin. Ka 

mundësi që bashkëshortët mund të kenë kultura të 

ndryshme apo mund të kenë zakone të ndryshme. Në këto 

                                                           
198 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/4/1376 h. 
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raste ata mund të ndiejnë një lloj mungese të harmonisë, 

por pasi ka kaluar njëfarë kohe ato mund ta ndiejnë më 

pak mungesën e harmonisë. Po a ka mundësi që ndonjëri 

prej tyre të ngurrojë ndaj tjetrit dhe të thotë: ”Pala tjetër 

nuk më përshtatet mua.” Kurrsesi jo! Ju duhet ta përshtatni 

veten tuaj me çdo lloj situate, duhet të përpiqeni t‟i 

përmirësoni marrëdhëniet tuaja. Nëse shikoni se nuk është 

e mundur të përmirësohet, atëherë ju duhet të përshtateni 

me të.”199 

Dhe: “Pajtueshmëria në ambjentin familjar është 

obligim, prandaj burri dhe gruaja nuk duhet të mendojnë 

se ajo çfarë kanë thënë duhet patjetër të realizohet. Çështja 

nuk është kështu, përkundrazi konstruktiviteti duhet të 

jetë mbi bazë të harmonisë midis tyre dhe kjo harmoni 

është e domosdoshme. Nëse vëreni se kërkesa juaj nuk 

realizohet ndryshe vetëm se duke hequr dorë nga diçka se 

për diçka, atëherë hiqni dorë.”200 

Dhe: “Harmonia në jetë është thelbi i vazhdimësisë 

së saj dhe është ajo që e krijon dashurinë dhe tërheq 

                                                           
199 “Khutbeul ukdil muer rikha”, 16/1/1379 h. 

200 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 9/3/1378 h. 
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begatitë e Allahut. Harmonia është ajo që i afron zemrat 

me njëra-tjetrën dhe i forcon lidhjet.”201 

 

69– Mirëkuptimi i palës tjetër 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Thelbi i çështjes së 

martesës është shprehja e mirëkuptimit, humanitetit dhe 

bashkimit në jetë midis dy qënieve (burrit dhe gruas) dhe 

kjo është diçka e natyrshme. Mirëpo Islami me rregullat, 

ligjet dhe sjelljet që ka caktuar për martesën, i ka dhënë 

vazhdimësinë dhe bagatinë. “Burri dhe gruaja duhet ta 

mirëkuptojnë njëri-tjetrin.” Kjo është një shprehje e mirë. 

Do me thënë që secili prej tyre të kuptojë dhimbjet dhe 

nevojat e palës tjetër dhe të jetë tolerant me të. Kjo është ajo 

që quhet “njohje”, kurse me një mënyrë tjetër artikulimi, 

është që të ketë njohje dhe kuptim të ndërsjelltë në jetë dhe 

kjo gjë është ajo që e shton dashurinë.”202 

 

 

                                                           
201 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/11/1377 h. 

202 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/6/1371 h. 
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70– Mosndërhyrjes negative 

Imam Ali Khamenei thotë: “Të rinjtë duhet të 

udhëzohen në rrugën e drejtë, por nuk duhet të ndërhyhet 

shumë në pjesët e jetës së tyre, sepse kjo do ta ndërlikonte 

jetën e tyre.”203 

Dhe: “Nuk lejohet që një pjesë e njerëzve ta 

lëkundin këtë ndërtesë të patundur (martesën) e të fortë 

me ndërhyrjet e tyre, apo me cektësinë dhe natyrën 

foshnjarake. Nëse ata vërejnë se ndërhyrja e tyre e prish 

lidhjen ndërmjet burrit dhe gruas, atëherë ata nuk kanë 

asnjë të drejtë të ndërhyjnë më pas kësaj.”204 

Dhe: “Nëse të moshuarit duan që të rinjtë e tyre të 

jetojnë në lumturi, duhet t‟u japin këshilla dhe udhëzime, 

por asnjëherë nuk duhet të ndërhyjnë në problemet e tyre,  

por t‟i lënë që të jetojnë jetën e tyre.”205 

Lideri suprem Sejjid Ali Khamenei thotë: “Të 

mëdhenjve në moshë nuk u lejohet që të shkojnë tek njëri 

prej bashkëshortëve dhe të ankohen për tjetrin, apo të 

thonë diçka që i trazon shpirtrat. Përkundrazi, ata duhet të 

                                                           
203 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/9/1376 h. 

204 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 17/2/1375 h. 

205 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/5/1374 h. 
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përpiqen t‟i afrojnë dy bashkëshortëve dhe t‟i lidhin më 

shumë zemrat e tyre.”206 

Dhe: “Nuk ka dyshim se dy prindërit luajnë një rol 

të madh në gjetjen e dashurisë, prandaj detyra e prindërve 

të burrit apo të gruas është që të kujdesen gjithmonë që dy 

bashkëshortët ta duan njëri-tjetrin. Nëse vërejnë diçka që 

nuk u pëlqen nga pala tjetër, nuk duhet t‟ia përmendin 

djalit apo vajzës së tyre. Lë t‟i lënë këta të dy që të rrisin 

ngrohtësinë dhe dashamirësinë për njëri-tjetrin që dashuria 

e tyre të shtohet ditë pas dite.”207 

Dhe: “Nënat dhe baballarët duhet të përpiqen që të 

garantojnë dashurinë e bashkëshortit dhe të bashkëshortes 

(të cilët janë bijtë e tyre të rinj) pas martesës së tyre. 

Ndonjëherë mund të ketë ndonjë konflikt. Detyra e 

prindërve, e atyre që kanë më shumë eksperiencë, apo e 

atyre që janë më të mëdhenj në moshë, është të mos e lënë 

këtë të përfundojë në ftohjen e lidhjes midis 

dybashkëshortëve të rinj.”208 

 

                                                           
206 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/8/1377 h. 

207 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/6/1371 h. 

208 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 9/12/1380 h. 
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PJESA E GJASHTË 

 

 

Kriza perëndimore 

 

71– Familja perëndimore 

 

Lideri Suprem, SejjidAli Khamenei, thotë: “Duhet 

pranuar se familja moderne jo myslimane, sidomos në 

perëndim rënkon prej krizës dhe trazirës dhe tani përjeton 

fazën e shkatërrimit dhe të shuarjes. Kështu mendojnë një 

pjesë e sociologëve. Në vendet perëndimore është rritur 

tendenca e ndarjes së fëmijës nga prindërit e tij me 

pretendimin se ata të dy janë të preokupuar me punë. 

Vihet re edhe përdorimi dhe kosumimi i krahut të punës së 

nënave nga vendet industriale për interes të fabrikave. Kjo 

gjë ka çuar në ndarjen e fëmijës nga prindërit e vet si dhe 

hedhjen e tyre në shkolla me konvikt duke ndërprerë 
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përfundimisht vitet e fëmijërisë së tij nga familja e vet. Nga 

kjo venitet ngrohtësia familjare dhe shpirtërore në 

personalitetin e njeriut në shumë prej vendeve 

industrialiste. Kjo çon në shkatërrimin e familjes dhe 

humbjen e saj, çon në jetesë të vetmuar dhe të izoluar nga 

të tjerët. 

Dhe: “Sot në vendet perëndimore shihet rritja e 

brezave pa identitet, e brezave të humbur e të hutuar. 

Shihen nëna dhe baballarë që nuk dinë gjë prej vitesh për 

fëmijët e tyre, edhe pse jetojnë në të njëjtin qytet, ndryshe 

nga ata që jetojnë në qytete të tjera. Familja është 

shkatërruar, kurse njerëzit janë të izoluar.”209 

Dhe: “Në vendet europiane dhe ato amerikane ka 

një numër të madh grash pa bashkëshortë si dhe burra pa 

bashkëshorte. Për pasojë ka edhe fëmijë pa dy prindërit, 

fëmijë rrugësh. Kjo vjen nga një sërë faktorësh. Mjedise të 

tilla janë ambjente krimesh. A ju ka rënë rasti të dëgjoni 

nëpër lajme se një fëmijë kryen një vrasje në një shkollë, në 

rrugë apo në tren. Dhe kjo nuk ndodh një apo dy herë dhe 

nuk vret vetëm një apo dy persona. Krimet që kryejnë 

                                                           
209 ”Khutbetul ukdil muer rikha”, 28/3/1374 h. 
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moshat e reja janë rritur. Edhe këto mosha të reja vrasjet i 

kryejnë me gjakftohtësi. Kur shoqëria arrin në këto nivele, 

atëherë bashkimi dhe ndërtimi i saj nuk është e mundur të 

bëhet.”210 

 

72– Gabimi i madh i perëndimit 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Një nga problemet e 

perëndimit që është si insekt vdekjeprurës, i cili do ta çojë 

me kalimin e kohës në buzë të shkatërrimit, është 

mospërfillja dhe braktisja e familjes. Këto plagë do ta 

rëndojnë atë shoqëri. Në perëndim nuk kanë mundur të 

ruajnë të shëndoshë qelizën bazë të shoqërisë, familjen. 

Familja në perëndim është e huaj, e braktisur dhe e 

përbuzur.”211 

Dhe: “Një nga gabimet e mëdha të civilizimit 

perëndimor në dëm të njerëzimit është se ajo e ka 

nënçmuar martesën në sytë e njerëzve dhe ka minimizuar 

                                                           
210 ”Khutbetul ukdil muer rikha”, 9/11/1376 h. 

211 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 1/12/1374 h. 
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çështjen e formimit të familjes. Ata e kanë bërë çështjen e 

martesës si ajo rroba që e zëvendësojnë herë pas here.”212 

Dhe: “Ato vende në të cilat është copëtuar dhe 

shkatërruar familja, pa dyshim se themelet e civilizimit të 

tyre në realitet tronditen dhe në fund do të 

shkatërrohen.”213 

 

73 – Vetmia e grave 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Sa gra jetojnë të 

vetmuara!? Ka shumë gra që jetojnë të vetmuara, larg 

familjes së tyre, në një apartament, pa bashkëshort, pa 

fëmijë, pa nip e pa mbesë, pa asnjë të afërt për të biseduar. 

Njerëzit në atë ambjent të tillë shoqëror në shumicën e 

rasteve jetojnë të vetmuar dhe më vete, por përse vallë? 

Përgjigjja është se atmosfera e familjes ka humbur dhe 

mungon në ato shoqëri.”214 

Dhe: “Sot, në perëndim vihet re se ekzistenca e 

familjes ka filluar të baltoset gradualisht dhe të ezaurohet. 

                                                           
212 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/1/1378 h. 

213 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 9/11/1376 h. 

214 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 5/7/1375 h. 
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Edhe gjurmët e kësaj janë në humbje kulturore dhe në 

shkatërrim.”215 

 

74– Liria seksuale dhe kolapsi i familjes 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Në botën perëndimore, 

sidomos në Amerikë dhe në një pjesë e shteteve të Europës 

veriore familja është shumë e tronditur. Po përse? Shkaku 

është liria e tepruar seksuale dhe prishja morale. Kur 

përhapen gjërat e shëmtuara, kur burri dhe gruaja arrijnë 

dëshirat e tyre seksuale jashtë shtëpisë, ky entitet bëhet pa 

kuptim dhe një gjë e imponuar dhe formale, prandaj edhe 

burri, edhe gruaja janë të distancuar nga ana emocionale. 

Ata vetëm mund të mos jenë ndarë nga ana formale, por 

nuk janë të dashuruar.”216 

 

 

 

 

                                                           
215 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/4/1377 h. 

216 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 9/12/1380 h. 
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75– Liria e teoërt është shkaku i shkatërrimit 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Kur njerëzit janë të 

pakufizuar në instiktet e tyre seksuale ata i ngopin dëshirat 

seksuale si të duan, ata nuk formojnë familje, e cila edhe 

nëse gjendet ajo është e dobët dhe çdo erë mund ta shkulë 

e ta rrëzojë. Kjo tregon dobësimin e familjes, sepse burri 

dhe gruaja nuk ka nevojë më për atë sistem shoqëror 

(familjen) për të plotësuar dëshirat e tyre seksuale. Kurse 

në vendet ku gjendet ligji i fesë nuk ekziston liria seksuale 

dhe çdo gjë kufizohet midis burrit dhe gruas. Sigurisht, 

struktura e familjes ka qenë dhe mbetet e shëndoshë dhe e 

mbrojtur.”217 

 

76– Dashuria artificiale (e shtirur) 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Në vende ku shkenca 

ka patur një zhvillim shumë të shpejtë, njerëzit nuk arrijnë 

të kujdesen për pjesëtarët e familjes, nuk interesohen për 

                                                           
217 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 20/4/1370 h. 
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njëri-tjetrin. Burri punon në një vend, kurse gruaja në një 

vend tjetër. Ata as nuk e shikojnë njëri-tjetrin, as nuk i 

përgatisin ushqimin njëri-tjetrit, as nuk e shfaqin 

dashurinë, mirëkuptimin dhe keqardhjen, as nuk kënaqen 

me njëri-tjetrin dhe mes tyre nuk ka mbetur më një lidhje e 

vërtetë. Nëse dëshirojnë të punojnë sipas këshillave të 

sociologëve me fëmijët, do të bëjnë pakt për një orar të 

caktuar kur vjen në shtëpi babai dhe nëna dhe të bëjnë një 

bashkim familjar, i cili ekziston natyrshëm në familjet e 

shëndosha. Koha e kufizuar bën që ata të dy mezi presin 

që të mbarojë ky takim, sepse kanë një takim tjetër në një 

vend tjetër me dikë tjetër. Kështu formohet një atmosferë 

familjare ku as fëmijët nuk ndiejnë dashamirësi.”218 

 

77- Familjet artificiale 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Familjet në perëndim 

nuk tregojnë dashuri për njëri-tjetrin, nuk kanë asgjë të 

vërtetë. Burri dhe gruaja jetojnë në një vend, por janë të 

ndarë nga njëri-tjetri. Nuk ka mbetur asgjë nga ngrohtësia, 

                                                           
218 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/4/1379 h. 
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dashuria dhe dashamirësi e madhe familjare. Burri nuk e 

ndjen veten se ka nevojë për gruan, por edhe gruaja nuk e 

ndjen se ka nevojë për burrin. Ata janë vetëm dy persona 

që jetojnë në të njëjtën shtëpi.”219 

 

78– Mosha e martesës 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Në shoqëritë 

perëndimore rinia e kalon periudhën aktive dhe 

shpërthimin e instikteve në një liri të plotë dhe kur shkojnë 

drejt martesës dhe formimit të familjes, pa dyshim se një 

pjesë e madhe e tendencës së tyre natyrore dhe instikteve, 

tashmë janë prishur. Ikën ose pakësohet ai mall, ajo 

dashuri dhe dhimbshuri të cilat supozohen që të nguliten 

në shpirtin e bashkëshortit dhe bashkëshortes.”220 

Dhe: “Disa njerëz mendojnë se mosha e martesës 

është mosha e mesme. Kjo është pranuar dhe zbatuar në 

perëndim dhe kulturën perëndimore, por që është kthyer 

në një problem si shumica e çështjeve të gabuara. Martesa 

                                                           
219 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1373 h. 

220 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 17/11/1379 h. 
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në këtë moshë është në kundërshtim me natyrën njerëzore 

dhe interesat e njerëzimit, është burim i lulëzimit dhe i 

ngopjes së pasioneve. Të dashuruarit dëshirojnë t‟i kalojnë 

ditët e rinisë me kënaqësi. Djali i ri sjell të gjitha veset dhe 

pasi ka luajtur me veten e tij dhe e ka shuar pasionin e vet, 

ai drejtohet drejt martesës. Ju e vëreni mirë se një jetë e tillë 

familjare, si kjo në perëndim sjell shumë divorce, martesa 

jo të sukseshme, burra dhe gra të paplotësuar, shumë 

teprime seksuale, mungesë xhelozie. Kjo është panorama e 

jetës familjare atje.”221 

 

79– Shaktërrimi i familjes prej moshës jo të 

përshtatshme  

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse i shikoni sot 

shoqëritë perëndimore do të vëreni se poshtërsitë shtohen 

ditë pas dite. Nëse përhapet prishja morale ajo shoqëri do 

shembet dhe këto nuk janë fatkeqësi që zbresin me një dorë 

të vetme, si të ishte tërmet apo tufan, përkundrazi ato janë 

fatkeqësi graduale. Këto fatkeqësi nuk ka asnjë kurim. Ato 

                                                           
221“Khutbetul akdul mu‟errikha”, 26/1/1377 h. 
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janë fatkeqësi që nuk kuptohen menjëherë, por që pasojat i 

sjellin gradualisht. Martesa po përjeton situata faza shumë 

të rrezikshme. Vajzat dhe djemtë nuk kanë një martesë të 

sukseshme dhe të qëndrueshme, nuk përjetojnë më 

qetësinë, ngrohtësinë dhe dashurinë familjare.”222 

Dhe: “Qëndrueshmëria e familjes në perëndim 

është shumë e tronditur. Familja formohet shumë vonë 

dhe, gjithashtu, shkatërrohet me shpejtësi. Prishja morale 

shtohet ditë pas dite, prandaj ato shoqëri do të goditen fort. 

Sëmundje dhe probleme si këto nuk evidentohen gjatë 

pesë apo dhjetë viteve, por ato, edhe pas shumë vitesh lënë 

plagë të pashërueshme. Shoqëri të tilla humbasin të gjitha 

vlerat morale dhe shpirtërore.”223 

 

80- Gjendja e familjeve në perëndim 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Shikojini me kujdes se 

sa të trazuara janë shoqëritë europiane dhe amerikane, sa 

                                                           
222 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 23/12/1379 h. 

223 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 3/8/1379 h. 
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shumë e kërkojnë stabilizimin dhe qetësinë, sa shumë është 

shtuar dhe përhapur konsumi i pilulave qetësuese dhe të 

gjumit, sa të rinj kryjenë vepra jonormale, sa të rinj e të reja 

sillen keq, vishen keq, madje janë edhe të inatosur me 

shoqërinë. Ata duan të arrijnë stabilitetin dhe 

qëndrueshmërinë, por në fund shpresa e tyre shuhet. Të 

moshuarit dhe të moshuarat vdesin nëpër azile dhe askush 

nga fëmijët e tyre nuk është me ata. Gratë e tyre nuk dinë 

gjë rreth tyre, bashkëshorti dhe bashkëshortja janë të 

distancuar nga njëri-tjetri.”224 

Dhe: “Në perëndim ka fëmijë që nuk e dinë se kush 

janë baballarët dhe nënat e tyre dhe shumë prej burrave 

dhe grave janë bashkëshortë vetëm me emër, por për vite 

me radhë askush prej tyre nuk ka asnjë informacion për 

tjetrin. Vetëm një pakicë e vogël grash dhe burrash jetojnë 

së bashku deri në fund të jetës së tyre. Shumica jetojnë me 

frikën e braktisjes në çdo kohë.”225 

 

81– Ku janë veshët që dëgjojnë?! 

                                                           
224 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/1/1374 h. 

225 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1375 h. 
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Imam Ali Khamenei thotë: “Edhe në Amerikë 

raporti i përhapjes së devijimit dhe degjenerimit me të 

gjitha llojet e tyre (moral, seksual dhe kriminal) midis 

njerëzve është i madh. Madje edhe në mesin e fëmijëve. 

Botimet dhe intelektualët perëndimorë ulërasin me të 

madhe, shkruajnë, flasin dhe paralajmërojnë, por askush 

nuk i dëgjon. Sëmundja nuk ka asnjë kurë. Përderisa i kanë 

prishur çështjet që në themel dhe pasi kanë kaluar 

tridhjetë, dyzet apo pesëdhjetë vite nga ajo situatë, nuk ka 

asnjë dyshim se këto probleme nuk do të zgjidhen me 

thirrjet paralajmëruese dhe zbatimin e kësaj apo asaj 

politike.”226 

Dhe: “Shoqëritë perëndimore nuk janë të lumtura. 

Këtë nuk e them vetëm unë, por kjo është fjala e 

mendimtarëve dhe intelektualëve të tyre, është dhe fjala e 

politikanëve. Po përse e ngrenë tani zërin ata? Sepse tani e 

shohin se nuk jetojnë të lumtur në shoqëritë e tyre.”227 

                                                           
226 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 3/6/1375 h. 

227 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 30/3/1379 h. 
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Dhe: “Të mirëinformuarit për idenë e globalizmit e 

dinë mirë se në Amerikë, më shumë se në çdo vend tjetër, 

dhe në vendet evropiane janë ngritur lart zërat e thirrjeve 

të dashamirësve dhe reformuesve që thonë se duhet 

menduar për këto çështje. Sigurisht nuk është e lehtë që ata 

të mendojnë, por edhe nëse ata mendojnë thellë, nuk është 

e lehtë që të arrijnë në një zgjidhje.”228 

 

82– Entiteti i familjes është identiteti 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Ata që dëshirojnë të 

ndikojnë në një vend apo në një shoqëri, ia imponojnë 

kulturën e tyre atij vendi. Një nga veprat e tyre është 

dobësimi i strukturës së familjes. Fatkeqësisht, këtë e kanë 

bërë në disa vende. Burrat e kanë humbur ndjenjën e 

përgjegjësisë dhe gratë mbartin moral të keq.”229  

Dhe: “Me të vërtetë, zhvendosja e kulturave dhe 

civilizimeve dhe ruajtja e rrënjëve të elementeve origjinalë 

të civilizimit dhe kulturës në një shoqëri çfarëdo si dhe 

                                                           
228 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 9/11/1376 h. 

229 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/12/1376 h. 



 Sejjid Ali Khamenei  

  133  
 

zhvendosja e saj drejt brezave të ardhshëm, realizohet me 

begatinë e familjes dhe, nëse nuk ekziston një familje, çdo 

gjë kalbet. Ju e vini re përpjekjen që bëjnë perëndimorët 

për të përhap pasionet dhe prishjen morale në vendet 

lindore dhe islame. Po përse?  

Njëri nga qëllimet e tyre është se ata duan të shkatërrojnë 

familjen, që të dobësohet kultura e atyre shoqërive me 

qëllim që të mund t‟i marrin nën kontroll ato, sepse sa 

kohë që kultura e një populli nuk është dobësuar, atëherë 

askush nuk mund ta nënshtrojë, t‟ia mbyllë gojën apo ta 

mposhtë atë. Humbja e identitetit kulturor i lë popujt pa 

idenditet, pa mbrojtje. Kjo ua lehtësohet më shumë punën 

asimiluese dhe shkatërrimin e entitetit të familjes në 

shoqëri. Islami dëshiron që ne të ruajmë familjen, sepse një 

nga çështjet më të rëndësishme në Islam është formimi i 

familjes, pastaj ruajtja e entitetit të saj.”230 

 

 

 

 

                                                           
230 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 26/1/1377 h. 
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83– Një fjalë rreth familjes 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Për rreth një orë, unë 

kam mbajtur një fjalë në Organizatën e Kombeve të 

Bashkuara dhe një pjesë e saj ishte rreth familjes. Më pas 

më lajmëruan se stacionet televizive amerikane e 

keqinterpretuan atë, por unë e konfirmova, e përsërita dhe 

e shpjegova shumë herë. Kjo ndodhi vetëm për shkak të 

përmendjes së një fjalie, të përmendjes së familjes. Fjalimi 

që fliste për familjen, sot është një mesazh për perëndimin, 

njësoj si uji i ëmbël dhe i ftohtë për shëndetin. Sa gra ka që 

jetojnë deri në fund të jetës së tyre të vetmuara? Sa burra 

ka që jetojnë si të huaj pa asnjë dashamirës, apo shoqërues? 

Sa të rinj ka që enden rrugëve për shkak të humbjes së 

familjes? Këto janë të humburit e shoqërive 

perëndimore.”231 

 

 

 

 

                                                           
231 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/9/1376 h. 
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PJESA E SHTATË 

 

 

Të drejtat reciproke midis bashkëshortit 

dhe bashkëshortes 

 

 

Padrejtësia ndaj gruas nga shoqëria dhe nga 

bashkëshorti 

 

Në kohët e sotme, gruaja përballet me një padrejtësi 

nga shoqëria dhe nga bashkëshorti. Padrejtësia ndaj saj 

nuk kufizohet me kohën tonë, përkundrazi ajo ka qenë e 

eskpozuar ndaj padrejtësisë edhe në të kaluarën. Po sjellim 

pak dëshmi nga historia për të kuptuar shkallën e 

poshtërsisë në të cilën kishte rënë gruaja në kohën e 

predikimit të Teuratit të falsifikuar. 
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Aty thuhet: “U sollëm rrotull unë dhe zemra ime 

për të mësuar, për të kërkuar, për të studiuar me urtësi dhe 

logjikë dhe për të mësuar të keqen, injorancën, 

budallallëkun dhe çmendurinë, por gjetëm diçka më të 

idhët se vdekja. Gjetëm gruan, zemra e së cilës ishte në 

kurth, kurse duart e saj ishin të lidhura...” deri ku thuhet : 

“Një burrë te vetëm gjeta midis njëmijë të tjerëve, ama 

midis gjithë kësaj, një grua nuk e gjeta dot.” 

Shumica e qyteteve të vjetra nuk e pranonin 

pranimin e veprës së saj tek Allahu i Lartësuar. Në Greqi 

ajo quhej fëlliqësi e veprës së shejtanit, kurse në Romë dhe 

në një pjesë tjetër të Greqisë mendohej se ajo nuk kishte 

shpirt, vetëm burri kishte një shpirt njerëzor. 

Asambleja e Francës pas një studimi të madh 

vendosi të pranojë se gruaja është njeri, por ajo është një 

krijesë në shërbim të burrit. 

Në Angli, para njëqind viteve afërsisht, gruaja nuk 

konsiderohej pjesë e shoqërisë njerëzore. Për këtë flasin 

librat e mendimeve dhe të besimeve, në të cilët do të gjesh 

mendimeve të çuditshme të tyre.232 

                                                           
232 “Mizanul hikmeh”, vëll 4, faqe 2876. 
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Gruaja arabe në kohën e injorancës ishte më e 

nënçmuar se çdo mall tjetër, sepse ajo nuk trashëgonte 

asgjë dhe nuk kishte asnjë të drejtë të kërkonte, sepse ajo 

nuk mbrohej prej piskut të vapës në luftë dhe martesën e 

saj e kishte në dorë mbrojtësi i saj. Ajo nuk e kishte të 

drejtën e protestimit dhe as të këshillimit. Edhe djali kishte 

të drejtë ta ndalonte të venë e babait të tij që të martohej, 

derisa ajo t‟ia japë atij gjithçka ka marrë nga trashëgimia e 

babait të tij. Kjo bëhej në një formë të tillë derisa djali ta 

vendoste rrobën e tij mbi të duke i thënë: “Unë e 

trashëgova atë, ashtu siç e trashëgove ti pasurinë e babait 

tim!” 

Nëse ai dëshiron ta martojë atë, ai martohet me të 

pa asnjë prikë, ose e marton me dikë tjetër dhe prikën e saj 

e merr ai. Tek arabët ka qenë bërë e njohur edhe varrosja e 

femrave për së gjalli. 

Allahu i Lartësuar na e ka treguar këtë në fjalën e 

Tij: “... dhe kur të pyeten ato vajza të varrosura të gjalla. 

Për çfarë mëkati ato janë mbytur ?”233 

                                                           
233 Sure “Tekuir”, ajetet 8-9. 
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Gruaja egjiptiane ka qenë e persekutuar dhe e 

përçmuar në maksimun. Ajo trajtohej në mënyrë 

poshtëruese dhe nënçmuese, njësoj si shërbëtore. Ajo bënte 

vetëm punët e shtëpisë dhe merrej me edukimin e 

fëmijëve. 

Burrri egjiptian gëzohej pa masë kur përgëzohej me 

një fëmijë mashkull dhe fytyra i errësohej kur mësonte se 

gruaja e vet ka lindur një femër.234 

Edhe në Greqi, gruaja nuk ka qenë në një gjendje më 

të mirë. Ajo te grekët konsiderohej  një krijesë e nivelit më 

të ulët. Ajo poshtërohej dhe përbuzej në të gjitha aspektet e 

jetës shoqërore. Pozitat e larta të fisnikërisë në shoqëri, 

ishin specifike për burrat.235 

Ndërsa në Indinë e vjetër, gruaja konsiderohej 

pronë e burrit. Ata e digjnin të gjallë në zjarrin e 

bashkëshortit të saj të vdekur.236 

Padrejtësia nuk kufizohej vetëm me qëndrime të 

tilla poshtëruese të shoqërive, por edhe një pjesë e 

                                                           
234 “El Mer‟etu fi dhil lil Islam”, faqe 28. 

235 Ebu Ali Meududi, kapitulli i mbulesës, faqe 29. 

236 “El Mer‟etu fi dhil lil Islam”, faqe 31. 
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filozofëve i kanë bërë padrejtësi femrës me opinionet e 

tyre. Bardon, filozofi i socializmit, thotë: “Nuk ka dyshim 

se ndërgjegjia e gruas është më e dobët se ndërgjegjia jonë. 

Ajo është aq e dobët sa ç‟është e dobët logjika e saj ndaj 

logjikës sonë.” 

Filozofi Ruso ka thënë: “Me të vërtetë femra nuk 

është krijuar për dituri, as për mençuri, as për meditim, as 

për art dhe as për politikë. Ajo është krijuar për të qenë një 

nënë që ushqen fëmijët e saj me qumështin e vet...” 

 

84– Padrejtësia e shoqërisë moderne ndaj gruas 

 

Kjo që treguam është padrejtësia e shoqërisë së 

hershme dhe padrejtësia e disa filozofëve, ndërsa 

padrejtësia e shoqërisë moderne ndaj gruas është më e 

rrezikshme, sepse kamuflohet poshtë termave joshës si, 

barazia, liria, drejtësia dhe të drejtat e njeriut. 

Imam Ali Khamenei thotë: “Vërtet, bota arrogante 

e mbytur në injorancë gabon kur mendon se vlera dhe 

vlerësimi i gruas është zbukurimi i saj para burrit aq sa ta 

shikojnë sytë e pakujdesshëm, të kënaqen duke e parë dhe 
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ta duartrokasin. Kjo është ajo që shpaloset sot nga kultura 

e degjeneruar perëndimore nën petkun e lirisë së gruas. 

Përdorimi i termit “liri e gruas” bëhet për ta ekspozuar 

gruan në sytë e mashkujve, deri sa ata të kënaqen. Kështu 

gratë bëhen mjet dëfrimi dhe kënaqësie për burrat dhe këtë 

e quajnë liri të gruas. Po a është kjo vërtet liria e gruas? Ata 

që pretendojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të të 

drejtave të gruas në botën injorante perëndimore, të hutuar 

dhe të devijuar, në realitet i bëjnë padrejtësi gruas.  

Vërtet, ju keni detyrim ta shikoni femrën me 

shikimin e një njeriu të lartë në virtyte, derisa t‟u bëhet e 

qartë se cila është e drejta e saj, liria dhe përsosja e saj. 

Shikojeni gruan dhe si është liria e saj. Shikojeni gruan si 

një element esencial në formimin e familjes. 

Nuk ka dyshim se padrejtësia që i bëhet gruas dhe 

kuptimi i gabuar për femrën në kulturën perëndimore nuk 

ka të ngjashëm në të gjitha periudhat e historisë. Në kohët 

e mëparshme, femra ka qenë e ekspozuar ndaj padrejtësisë, 

mirëpo padrejtësia e përgjithshme dhe gjithpërfshirëse 

bëhet më evidente, specifikohet në periudhën e civilizimit 
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perëndimor e cila e konsideron femrën një instrument për 

kënaqësinë e burrave, duke u justifikuar me lirinë e gruas. 

A ka ndonjë përkujdesje për vlerat e larta që mbart 

dhe përcjell femra? A ka ndonjë përkujdesje për emocionet 

miqësore, për butësinë, dhimbsurinë, për natyrën e 

mëmësisë dhe atë shpirtërore, për edukimin e fëmijëve, të 

cilat Allahu i Lartësuar i ka vendosur tek femra?”237 

 

85– Padrejtësia e burrit ndaj gruas 

 

Këto janë padrejtësitë e shoqërisë ndaj gruas.  

Kurse për padrejtësitë e burrit ndaj bashkëshortes së 

vet brenda familjes Lideri Suprem Sejjid Ali Khamenei 

thotë: “Ata thonë se gruas i është bërë padrejtësi në 

aspektin shoqëror. Padrejtësia bazë i është bërë gruas dhe i 

bëhet brenda familjes nga bashkëshori i saj. Ndoshta 90 % 

të kësaj padrejtësie e kryen bashkëshorti, prandaj duhet të 

mendohet për zgjidhjen dhe rregullimin e kësaj çështjeje. 

                                                           
237 “Deurul mer‟eti fil usreti, merkezul imam Khomeini”, botimi i 

parë, 1424 h– 2003 ad, fq 35-36. 
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Padrejtësia që buron nga vëllai, motra, prindi e ngjashëm 

me to nuk është e madhe dhe ndodh më rrallë.”238 

 

86– Të drejtat reciproke ndërmjet burrit dhe 

gruas 

 

Çështja e të drejtave në Islam zë një hapësirë të 

gjerë. Ato janë të një rëndësie të madhe. Imam Rizai (Paqja 

e Allahut qoftë mbi të!) është pyetur për të drejtën që ka 

besimtari ndaj besimtarit dhe ai ka thënë: “E drejta që ka 

besimtari për besimtarin është dashuria dhe respekti në zemrën e 

tij, barazia në pasurinë e tij. Ai nuk i thotë atij “uff”. Nëse i 

thotë “uff”, atëherë nuk ka mes tyre përkujdesje. Nëse i thotë atij: 

“Ti je armiku im”, atëherë njëri prej tyre e ka akuzuar tjetrin për 

mosbesim. Nëse e akuzon atë, besimi në zemrën e tij është 

shkrirë, siç shkrihet kripa në ujë.”239 

Të drejtave të besimtarëve u jepet gjithë kjo rëndësi. 

Po për të drejtat e bashkëshortëve që jetojnë gjatë gjithë 

                                                           
238 “Deurul mer‟eti fil usreti, merkezul imam Khomeini”, botimi i 

parë, 1424 h– 2003, faqe 36-37.  

239 “Biharul Enuar”, vëll 4, faq 333. 
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jetës së tyre nën një çati ç‟mund të thuhet? Duhet që 

bashkëshortët të repektojnë një sërë të drejtash dhe 

obligimesh në një mënyrë që të konsolidojnë një jetë të 

qetë, të mbushur me dashuri, paqe dhe siguri. 

Imam Ali Khamenei thotë: “Besimi islam kërkon të 

mbrohen të drejtat e gruas. Ai kërkon që gruas të mos i 

bëhen padrejtësi, kërkon që burri të mos e konsiderojë 

veten e tij si një gjykatës të gruas, sepse në familje ata të dy 

kanë të drejtat e tyre. Edhe burri ka të drejta, por edhe 

gruaja, gjithashtu, ka të drejta. Këto të drejta janë radhitur 

me një drejtësi dhe ekuilibër të fortë. 

Islami kërkon të mbrohen të drejtat e gruas, por ne 

veprojmë gabim duke mos i mbrojtur ato dhe duke 

mbrojtur vetëm të drejtat e burrit. Islami kërkon të 

ekuilibrojë çështjet midis të drejtave të gruas dhe të burrit 

brenda familjes. 

Edhe burri, edhe gruaja kanë përgjegjësi dhe të 

drejta ndaj njëri-tjetrit. Secili prej atyre të dyve kanë 

përgjegjësinë e tyre në formimin e familjes, sepse lumturia 

e burrit dhe e gruas është brenda familjes. 
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Islami i ka qëndruar përballë padrejtësisë që bënte 

injoranca në dëm të gruas. Islami përcaktoi vlerën e gruas 

dhe të drejtat e saj në fushën e ndjenjave, të mendimit dhe 

të vlerave islame, si dhe në fushën e pjesëmarrjes politike, 

por pjesa më e rëndësishme e të drejtave të saj është në 

formimin e familjes. As gruaja dhe as burri nuk mund të 

largohen nga formimi i bashkësisë së vogël të quajtur” 

familje”. Nëse familja është formuar në një shoqëri, në të 

cilën vlerat nuk janë përcaktuar në mënyrë të qartë, nuk ka 

asnjë dyshim se mjedisi familjar do të jetë pika e parë në të 

cilën gruaja ndien padrejtësinë dhe mundimin. 

Ligjet dhe mësimet islame lidhur me raportet mes 

burrit dhe gruas brenda familjes janë shumë të mprehta 

dhe preçize. Allahu i Lartësuar i ka përcaktuar ato ligje në 

bazë të interesit të burrit dhe të gruas dhe sipas natyrës së 

tyre, si dhe duke u mbështetur në interesat e bashkësisë 

islame. 

Burri ka të drejtë ta urdhërojë gruan, kurse ajo e ka 

për detyrë t‟i bindet atij vetëm në tri rrethana. Njërën prej 

tyre po e përmend në mënyrë të qartë. Ajo është: Burri ka 

të drejtë ta ndalojë bashkëshorten të dalë nga shtëpia pa 
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lejen e tij. Kjo nuk zbatohet vetëm nëse ekziston një kusht i 

përmendur në aktin e martesës që e anullon këtë të drejtë.  

Ky urdhër është prej sekreteve të hollësishme të 

ligjeve të Allahut dhe kjo e drejtë i është dhënë vetëm 

bashkëshortit dhe askujt tjetër. Nuk i është dhënë as babait. 

Babai nuk ka të drejtë ta detyrojë vajzën e vet që të marrë 

leje sa herë që ajo dëshiron të dalë. As vëllai nuk e ka këtë 

të drejtë ndaj motrës së vet. Gratë kanë të drejtë të radhisin 

kushtet në interes të tyre gjatë aktit të lidhjes. Këto kushte 

duhet t‟i përmbushin edhe burri, edhe gruaja.”240 

 

87– Gruaja është krahasuar me aromën që 

shpërndan borziloku 

 

Shumë prej burrave i konsiderojnë gratë si 

shërbëtore të tyre. Sipas tyre ato duhet të urdhërohen dhe 

të binden. Ato nuk kanë asnjë të drejtë të thonë “jo”. Nëse 

gruaja thotë “jo”, ka zemëruar bashkëshortin e vet. 

                                                           
240 “Deurul mer‟eti fil usreti, merkezul imam Khomeni”, botimi i 1, 

1424 h – 2003 ad, faqe 38-39. 
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Bashkëshorti i zemëruar i thotë fjalë të rënda dhe të ashpra. 

Për një pjesë të burrave, çështja nuk mbaron këtu, por disa 

syresh e kërcënojnë për ta goditur, njësoj si të ishte kafshë. 

Islami nuk e ka pranuar këtë padrejtësi. 

Imam Ali Khamenei thotë: “... i Dërguari, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), thotë: 

“Gruaja është aromatizuese si borziloku dhe jo shërbyese e 

rëndomë shtëpie...” Fjala “kahramaneh” nuk do të thotë 

“forcë, trimëri dhe heroizëm” sikurse e ka kuptimin në gjuhën 

persiane. Ajo është një mënyrë artikulimi arabesk i 

huazuar nga persishtja. Në mënyrë të përmbledhur ajo do 

të thotë “ai që i bën gjërat vetë”. Me fjalë të tjera, mos e 

konsideroni gruan se ajo i bën punët vetë në shtëpi, as mos 

mendoni se ju jeni komandues të tyre dhe ia keni dorëzuar 

fëmijët dhe të gjitha punët e shtëpisë, si një punëtori.  

Kurrsesi jo! Në mënyrë kategorike çështja nuk është 

kështu. Marrëdhënia e vërtetë dhe reale është ajo që e vë 

në dukje natyrën e gruas. Islami e ka ngarkuar burrin që ta 

ruajë gruan si lule brenda shtëpisë. Ai e ka krahasuar 

gruan me borzilokun. Aroma që shpërndan ajo është e pa 

krahasueshme: “Gruaja është një aromatizuese.” Kjo 
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çështje nuk ka lidhje me fushat e politikës, të shoqërisë si 

dhe grumbullimit të dijes dhe as me përballjet e ndryshme 

politike dhe shoqërore. Ajo është e lidhur me brendësinë e 

familjes ku gruaja është aromatizuese dhe jo shërbyese e 

rëndomë. Ky këndvështrim i Pejgamberit, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e quan 

të gabuar pikëpamjen e atij që mendon se detyra e gruas 

është të mjaftohet me kryerjen e shërbimeve brenda 

shtëpisë. 

Gruaja në optikën e Islamit vlerësohet si një lule që 

ka nevojë për përkujdesje dhe sipas kësaj optike, kjo krijesë 

me butësi shpirtërore dhe trupore duhet të shikohet dhe 

vlerësohet me kujdes. Ky është vlerësimi i Islamit. 

Askush nuk ka të drejtë t‟i bëjë padrejtësi tjetrit, ta 

detyrojë atë për ndonjë gjë apo ta përdorë atë. Një pjesë e 

burrave mendojnë se detyra e gruas është që të bëjë të 

gjitha punët e tyre. Kur në familje marrëdhëniet 

karakterizohen nga dashuria, atëhetë secili prej tyre i bën 

shërbim tjetrit me dëshirë, me respekt e dashuri. Por 

kryerja e çdo shërbimi me dëshirë dhe dashuri ndryshon 

shumë nga konsiderimi i gruas si shërbëtore për t‟i 
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shërbyer bashkëshortit të saj pa kufi. Në Islam nuk 

ekziston asgjë e tillë.241 

 

88– Gruaja është një lule dhe jo drejtoreshë e 

punëve 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Në trasmetimet tona 

thuhet: “Gruaja është aromatizuese ose borzilok. Gruaja 

është një lule trëndafili.” Tani vini re: nëse burri e trajton 

lulen ashpër, me indiferentizëm dhe nuk është i denjë për 

ta mbrojtur atë, sillet keq dhe tregohet i padrejtë, e detyron 

të punojë më shumë se sa ajo mundet, a mund të qëndrojë 

e fresket kjo lule?! Të kërkosh nga gruaja më shumë nga sa 

mundet nuk është e drejtë dhe Islami nuk e pranon. Gruaja 

është një borzilok dhe jo një amvisë. Fjala “kahraman” do të 

thotë “tani, në këtë moment” por dhe “menaxher biznesi”. 

Gruaja nuk është menaxhere biznesi e jotja që t‟ia hedhësh 

mbi supe të gjitha ngarkesat e jetës. Kjo do të ishte 

ndëshkim për atë. Ajo është një lule trëndafili në dorën 

                                                           
241 “Deurul mer‟eti fil usreti, merkezul imami Khomeni”, botimi 1424 

h -2003 ad, faqe 40-41. 
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tënde. Edhe sikur të jetë mësuese apo politikane, ajo në 

marrëdhënien familjare është “një trëndafil.”242 

 

Njësoj si dy ortakë, njësoj si dy shokë  

të ngushtë 

 

 Khamenei thotë: “Nganjëherë dëgjonim që burri ta 

konsiderojë gruan si një krijesë të dorës së dytë. Mirëpo, 

nuk gjendet krijesë e shkallës së dytë. Ata të dy janë të 

ngjashëm dhe secili prej atyre të dyve janë të barabartë në 

të gjithë aspektet e jetës. Vetëm në disa gjëra Allahu i 

Lartësuar ka bërë dallimin ndërmjet burrit dhe gruas dhe 

ato janë për një dobi krejt të veçantë dhe jo në dobi të burrit 

e në dëm të gruas, prandaj ata të dy patjetër që duhet të 

jetojnë si dy shokë dhe ortakë të ngushtë.243 

 

 

 

 

                                                           
242 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 28/6/1379 h. 

243 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/3/1372 h. 



101 këshilla për lumturinë bashkëshortore 

 150    
 

89– Burri është i fortë dhe superior, kurse 

gruaja është si borzilok 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Islami e konsideron 

burrin të fortë e superior,244 kurse gruan aromatizuese.245 

Ky nuk ështe një inkurajim për burrin, apo për gruan dhe 

as nënvlerësim i të drejtës së gruas apo të burrit. 

Përkundrazi, ai është shikimi i vërtetë i natyrës së atyre të 

dyve. Nuk ka dyshim se pershorja e të dyve është e 

barabartë, do me thënë kur vendosim gjininë e butë, të 

bukur, dhuruese të qetësisë dhe bukurisë shpirtërore të 

ambientit të jetës në njërën anë të peshores dhe autorin e 

udhëheqjes dhe të punës, të mbështetjes dhe të lëvizjes, të 

kënaqësisë së gruas në anën tjetër të peshores, do të 

shohim se të dyja anët e saj janë të barabarta.”246 

 

 

 

                                                           
244  “Burrat janë përgjegjës për gratë”, sure “Nisa” ajeti 34. 

245 Prijësi i besimtarëve Aliut (Paqja e Allahut qoftë mbi të!): “Gruaja 

është aromatizues dhe jo amvisë”, “Biharul Enuar”, vëll 100, faqe 253. 

246 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/12/1378 h. 
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90– Ndërrimi i roleve është i ndaluar! 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Një pjesë e njerëzve 

ndjekin një metodë të gabuar. Dikush thotë: “Ejani e të 

ndërrojmë atë që ka në të dy anët e peshores, pra, të 

ndërrojmë rolin e gruas me atë të burrit. Nëse do e bënim 

një gjë të tillë, cili do të ishte rezultati? Nuk do të merrnim 

vesh asgjë, veç dëmtimit të marrëdhënieve të ndërtuara 

mbi bukurinë dhe mirësinë. Prej atyre të dyve do të 

ndërpriteshin dobitë reciproke dhe do të përhapeshin gjëra 

të kota në ambientin e familjes, do të humbte respekti i 

burrit dhe i gruas për njëri-tjetrin, si dhe do të humbte 

gjithë ajo dashuri dhe dhembshuri e cila është thelbi i një 

familjeje të shëndoshë.  

Ndonjëherë mund të ndodhë që burri ta bëjë rolin e 

gruas në shtëpi, kurse gruaja të bëhet drejtuesja e vetme, 

duke sunduar burrin. Një burrë që do të komandohej 

padrejtësisht nga gruaja nuk do të ndjente kënaqësi për 

gruan, sepse ai do të jetë i zënë gjatë gjithë kohës. Prandaj 

gruaja duhet të bëjë punët e saj dhe burri të vetat.”247 

                                                           
247 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/12/1378 h. 
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91– Burri duhet të punojë 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Kur‟ani Famëlartë 

thotë: “Burrat janë përgjegjës për gratë.”248 Domethënë se 

menaxhimi i punëve të familjes janë në besën e tij. Burri 

patjetër që duhet të punojë, sepse jetesa e familjes varet 

prej tij, kurse jeta e familjes nuk është përgjegjësi e saj.”249 

 

92– Partneritet dhe jo pushtet 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Nuk është çështja të 

themi se gruaja patjetër duhet ta ndjekë pas bashkëshortin 

e vet në çdo gjë. Nuk ekziston asnjë ligj në islam e as në 

legjislacion që të thuhet një gjë e tillë. Fjala e Allahut të 

madhëruar na e thotë këtë: “Burrat janë përgjegjës për 

gratë”, nuk do të thotë se bashkëshortja duhet me patjetër 

ta ndjekë në çdo hap bashkëshortin e vet. Bashkëshortët 

janë partnerë dhe miq të ngushtë. Një herë toleron burri e 

                                                           
248 Sure “Nisa”, ajeti 34. 

249 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 28/6/1397 h. 
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një herë toleron gruaja me qëllim që të mund të jetojnë më 

mirë së bashku.”250 

 

93– Ndryshimet e natyrshme midis burrit dhe 

gruas 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Allahu i Madhëruar e 

ka krijuar natyrën e gruas të butë, prandaj ajo ka nevojë 

për më shumë stabilitet dhe qëndrueshmëri. Gruan dhe 

rolin e saj mund ta shembëllsojmë me një burrë me gishta 

të trashë të cilët shkulin gurë nga toka. Kurse, kur bëhet 

fjalë për gurë të çmuar e të vegjël, nuk dihet se a mund t‟i 

heqin ato gishta? Mirëpo disa gishta të hollë e të butë, të 

cilët nuk mund të shkulin gurë nga toka, ato arrijnë të 

mbledhin copa të vogla floriri nga toka. E tillë është 

gjendja mes burrit dhe gruas. Secili prej tyre ka 

përgjejësinë që i përshtatet. Nuk mund të themi se cila 

është prej tyre ka përgjegjësi më të rëdë sepse përgjegjësia 

e të dyve është e rëndë. Meqenëse gruaja është më e butë, 

ajo ka nevojë për qetësi, ka nevojë të strehohet në një strehë 

                                                           
250 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/1/1377 h. 
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të besueshme e të sigurtë. Po cila është ajo strehë? Streha 

më e mirë është bashkëshorti i saj. Allahu i Lartësuar i ka 

krijuar ata të dy të jenë në krah të njëri-tjetrit.”251 

 

Dy këndëvështrime të ndryshme. Secili prej 

tyre është i bukur 

 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Këndvështrimi i gruas 

ndaj burrit dhe këndvështrimi i burrit ndaj gruas janë të 

ndryshme. Burri sheh te gruaja bukurinë, butësinë dhe 

ndjeshmërinë. Edhe Islami e konfirmon këtë. Islami thotë: 

“Gruaja është një borzilok” pra, gruaja është një lule, është 

një qënie delikate, e bukur dhe e butë, kurse burri e shikon 

atë në sy dhe e vizaton dashurinë e saj në këtë kornizë.”252 

 

 

 

 

                                                           
251 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/6/1381 h. 

252 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/6/1381 h. 



 Sejjid Ali Khamenei  

  155  
 

E drejta reale dhe e drejta imagjinare 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “E drejta ka një burim të 

natyrshëm. E drejta reale është ajo e drejtë e cila ka një 

burim të natyrshëm. Janë ato të drejta të cilat përmenden 

në disa forume të ndërtuara mbi bazë të imagjinatave dhe 

iluzioneve. Të drejtat që pretendohen për burrin dhe gruan 

duhet të mbështeten mbi natyrën e burrit dhe të gruas, mbi 

natyrën e krijimit të burrit dhe gruas.”253 

 

94– Kujdesja për opinionin e gruas 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Perëndimorët bëjnë 

shumë zhurmë rreth çështjes së gruas. Ata që janë të 

implikuar në të, thonë: “Ne e respektojmë femrën.” Po, ata 

e respektojnë femrën në tubime zyrtare, në tregje dhe në 

rrugë, por për t‟u argëtuar dhe dëfryer me të, ndërsa në 

familje nuk sillen në këtë mënyrë. Shumë femra ofendohen 

                                                           
253 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/12/1378 h. 
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dhe lëndohen, shumë prej tyre dhunohen, shumë fatkeqësi 

bien mbi to.”254   

 Dhe: “Duhet patjetër që të merret në konsideratë 

edhe mendimi i zonjës së shtëpisë dhe nevojat e saj 

shpirtërore duhet patjetër të ruhen e të kihen kujdes. Burri 

duhet të kujdeset për gjendjen e bashkëshortes së vet.”255 

 Dhe: “Në kohët e vjetra një pjesë e burrave 

mendonin se gruaja është pronë e tij. Në të vërtetë të dy 

kanë të drejta të njëjta dhe ndajnë përgjegjësi të njëjta për 

mbarëvajtjen e punëve në familje. Asnjëherë nuk duhet 

nëpërkëmbur gruaja dhe mendimi i saj në familje. 

Asnjëherë nuk duhet të bëhet presion apo të ushtrohet 

dhunë ndaj saj.”256 

 

Gruaja ndikohet më shumë 

 

 Imam Ali Khamenei thotë: “Gruaja duhet t‟i 

kuptojë nevojat e burrit dhe të mos i bëjë presion anës së tij 

                                                           
254 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 28/6/1379 h. 

255 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1373 h. 

256 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/12/1373 h. 
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shpirtërore, të mos bëjë asgjë që mund ta largojë atë nga 

problemet e jetës, të mos bëjë asgjë që ta bëjë atë që të 

kërkojë strehë në rrugë të gabuara e të paligjshme. Ajo 

duhet t‟i japë kurajo dhe ta nxisë atë për të qenë i 

qëndrueshëm dhe ta ndihmojë atë t‟u përgjigjet nevojave të 

familjes.”257 

 Dhe: “Nëse burri punon në një aktivitet shkencor, 

luftarak ose në punë publike për të fituar jetesën e tij, 

atëherë gruaja e ka për detyrë që ta krijojë atmosferën e 

shtëpisë të tillë që ta ndihmojë atë për të shkuar në punën e 

tij dhe që të kthehet me mall në shtëpi.”258 

 Dhe: “Të gjithë burrat duan që të gjejnë qetësinë, 

rehatinë dhe sigurinë kur vijnë në shtëpi. Kjo gjë është 

detyrë e gruas.”259 

Dhe: “Gruaja ka detyra dhe obligime që duhet t‟i 

njohë. Gratë duhet të dinë të përdorin logjikën dhe 

zgjuarsinë. Është e vërtetë se burri është më i fortë se 

gruaja si konstrukt, mirëpo Allahu i Madhëruar e ka 

krijuar femrën në atë mënyrë, që të ketë më tepër influencë 

                                                           
257 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 10/2/1375 h. 

258 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 2/9/1373 h. 

259 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/1/1378 h. 
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ndaj burrit. Kjo nuk realizohet me dinakëri, mashtrim dhe 

kontroll, por me butësi dhe mikpritje, me gaz, me durim, 

por jo durim të tepruar. Allahu i Madhëruar e ka krijuar 

këtë durim dhe qëndresë në natyrën e gruas. Gruaja 

patjetër që duhet të sillet me burrin e saj në këtë formë.”260 

Dhe: “Disa gra u bëjnë presion burrave duke u 

thënë, për shembull: ti duhet të blesh këtë e atë, duhet të 

përgatisësh filan gjë. Filani ka blerë këtë, nëse ti nuk ma 

blen mua, unë do të turpërohem. Me këto fjalë ajo e lëndon 

burrin e vet dhe kjo nuk është gjë e mirë.”261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
260 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/3/1372 h. 

261 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/5/1374 h. 
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PJESA E TETË 

 

 

Ndarja e punës 

 

 

95– Ndarja e punës 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse dy persona 

martohen, atyre do t‟u duhet të përballen me detyrat e 

familjes, prandaj ata duhet të bashkëpunojnë mes tyre. 

Këto janë gjëra të përbashkëta ndërmjet burrit dhe gruas. 

Situata më shembullore është që puna të ndahet në pjesë. 

Më e mira është ndarja e punës. Burri të kryej një pjesë të 

punëve, kurse gruaja kryen pjesën tjetër.”262 

                                                           
262 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/12/1378 h. 
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Dhe: “Burri dhe gruaja duhet të bashkëpunojnë në 

ambjentin e shtëpisë. Nëse burri ka ndonjë problem ose ka 

ndonjë vështirësi të caktuar, atëherë gruaja e ka për detyrë 

të harmonizohet bashkë me të. Po kështu edhe nëse gruaja 

përballet me vështirësi në fushën e punës ose brenda 

shtëpisë apo kudo qoftë, atëherë burri duhet ta ndihmojë 

atë. Secili prej tyre duhet ta konsiderojnë njëri-tjetrin ortak 

ose partner në rrugën e Ahiretit dhe të kryejnë vepra të 

mira në rrugë të Allahut të Lartësuar.”263 

 

Bashkëpunimi dhe rregullimi 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Bashkëshorti dhe 

bashkëshortja duhet ta ndihmojnë njëri-tjetrin në rrugën e 

vërtetë dhe të drejtë. Nëse ndonjë prej tyre shikon se tjetri 

po bën vepra të mira, atëhetë ai duhet ta nxisë dhe t‟i japë 

kurajo.  Nëse ndiejnë praninë e një devijimi, të dy ata 

duhet të punojnë për ta rregulluar, ta ndihmojnë njëri-

tjetrin në rrugën e vërtetë.264 

                                                           
263 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/1/1378 h. 

264 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 4/6/1379 h. 
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Dhe: “Bashkëshorti dhe bashkëshortja përpiqen që 

të ndihmojnë njëri-tjetrin, jo se njëri është më i aftë se tjetri. 

Ata janë njësoj të dashur e të mëshirshëm.265 

Dhe: “Të dy bashkëshortët në çdo punë duhet të 

jenë të drejtuar nga Allahu i Lartësuar, të ndjekin 

urdhëresat hyjnore dhe të veprojnë sipas tyre. Burri dhe 

gruaja e kanë për detyrë të ruajnë dhe të mbështesin njëri-

tjetrin në këtë rrugë. Nëse bashkëshortja shikon se 

bashkëshorti nuk u jep rëndësi çështjeve fetare, ajo duhet 

ta detyrojë atë që të rikthehet në rrugën hyjnore, me 

mençurinë, me moralin e mirë dhe butësinë që e 

karakterizon. Nëse bashkëshorti shikon se bashkëshortja e 

tij është indiferente dhe moskokëçarëse ndaj mësimeve 

fetare, ai ka detyrë ta udhëzojë në rrugë e fesë. Kjo është 

prej domosdoshmrive të jetës.”266 

 

 

 

 

                                                           
265 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/12/1372 h. 

266 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 13/2/1372 h. 
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96– Dhënia e mbështetjes morale 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Bashkëpunimi dhe 

ndihma ndonjëherë nuk mund të jetë që njëri prej tyre të 

bëjë punën e tjetrit, por, ta ndihmojë atë moralisht. 

Zakonisht, burrat përballen me shumë probleme të 

vështira në shoqëri. Gratë kanë mundësi që t‟i mbështesin 

ata dhe t‟ua largojnë lodhjen, t‟u buzëqeshin dhe të fusin 

gëzim brenda tyre. Po kështu, nëse gruaja ka ndonjë punë 

jashtë shtëpisë, atëherë burri duhet t‟i japë mbështetje dhe 

ndihmë asaj.”267 

Dhe: “Kuptimi i bashkëpunimit këtu është për 

bashkëpunimin shpirtëror. Gruaja të perceptojë nevojat 

esenciale të burrit. Asnjëherë nuk duhet të ushtroni presion 

mbi burrin, as në aspektin moral, sepse mund të ndodhë që 

ai të tërhiqet nga problemet e jetës së tij dhe të zgjedhë 

rrugë të gabuara. Gruaja e ka për detyrë ta nxisë atë dhe t‟i 

japë kurajo për të qëndruar në rrugë të drejtë dhe për të 

rezistuar në fushat e jetës.”268 

                                                           
267 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 15/1/1378 h. 

268 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 10/2/1375 h. 
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Sigurimi i mjeteve dhe jo vendosja  

e pengesave 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Nëse burri vëren se 

gruaja e tij dëshiron të hedhë një hap pozitiv në rrugën e 

zbatimit të detyrave fetare, ai duhet t‟ia përgatisë dhe t‟ia 

sigurojë asaj mjetet e nevojshme dhe të mos i vendosë 

pengesa përpara. Për shembull, një pjesë e femrave 

dëshirojnë të plotësojnë studimet e tyre, ose të marrin pjesë 

në mësimet fetare, ose të mësojnë Kur‟an, ose të merren me 

punë bamirësie, por bashkëshortët e tyre u thonë se nuk 

kemi kohë për punë të tilla, se ne jemi martuar për të jetuar 

jetën tonë... dhe nuk e lejojnë gruan t‟i kryejë aktivitetet që 

dëshëron. Por ndodh edhe që burrat duan të japin sadaka 

të vazhdueshme dhe të kontribuojnë në punë të ndryshme, 

por gratë ua ndalojnë atyre këtë gjë.”269 

 

 

 

                                                           
269 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 5/8/1375 h. 
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97– Puna e gruas 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Disa njerëz na pyesin: 

‟a e pranoni punën e gruas‟ Ne themi: „Sigurisht‟.” Ne e 

kundështojmë papunësinë e femrës dhe femra patjetër 

duhet të punojë. Puna e gruas është dy llojesh: puna në 

shtëpi dhe jashtë shtëpisë. Të dyja janë punë. Ajo që ka 

mundësi të punojë jashtë le të punojë. Kjo është diçka e 

mirë. Por me kusht që puna mos e dëmtojë atë, dhe as 

marrëdhëniet bashkëshortore. Ka gra që punojnë nga 

mëngjesi e deri në darkë dhe kur vjen bashkëshorti në 

shtëpi ajo nuk ka mundësi as t‟i buzëqeshë atij. Sigurisht 

që kjo është diçka shumë e keqe.  Kjo do të shkatërronte 

shëndetin e saj dhe tërë familjen.”270 

Dhe: “Nëse gruaja dëshiron që të punojë jashtë 

shtëpisë, nuk ka asnjë problem. Këtë gjë edhe Islami nuk e 

pengon, mirëpo kjo nuk është detyrë e saj. Detyra e saj 

është ruajtja e ekuilibrave të jetës për të gjithë familjarët në 

shtëpi.”271 

                                                           
270 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 12/11/1372 h. 

271 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 8/3/1381 h. 
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98– Lloji më i shkëlqyeshëm i ndihmës 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Secila palë duhet ta 

ruajë tjetrin në çdo situatë. Ndihmojeni dhe bëhuni 

mbështetës të njëri-tjetrit, sidomos në kryerjen e veprave 

në rrugë të Allahut, në kryerjen dhe zbatimin e detyrave 

fetare. Nëse burri vazhdon të punojë në rrugë të Allahut, 

gruaja duhet ta ndihmojë dhe ta mbështesë atë. Nëse është 

gruaja që kryen punë në rrugë të Allahut, burri duhet ta 

ndihmojë atë. Cilido prej tyre le të jetë luftëtari në rrugë të 

Allahut. Pala tjetër duhet ta ndihmojë atë.”272 

Dhe: “Nëse burri punon në fushën shkencore, 

detyra e gruas është që të bashkëpunojë me të, me qëllim 

që bashkëshorti i saj ta kryejë më me lehtësi punën. Po 

kështu, burrat dhe djemtë e rinj duhet t‟u japin shansin 

grave të tyre që ato të hyjnë në ato fushat e konkurencës 

morale, që ato të mund të mësojnë apo të marrin pjesë në 

aktivitetet shoqërore, sigurisht nëse ato e dëshirojnë.”273 

                                                           
272 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 11/5/1374 h. 

273 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 5/1/1372 h. 
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Dhe: “Secili prej tyre, si burri edhe gruaja, duhet të 

përpiqen për ta udhëzuar tjetrin në rrugën e Allahut si dhe 

ta ndihmojnë njëri-tjetrin për të qëndruar të lëkundhsëm 

në atë rrugë si dhe të vërtetojnë fjalën e të Lartësuarit: “... 

ata që porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës 

dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm...274”. 

Kjo është prej veçantive dhe specifikave të Islamit dhe prej 

specifikave më të rëndësishme të besimit.”275 

Dhe: “Kur themi se burri e ndihmon gruan nuk 

duhet të nënkuptojmë se e ndihmoi të lajë enët, apo diçka 

të ngjashëm me të. Sigurisht që kjo është një lloj ndihme, 

por që duhet quajtur ndihmë është ndihma morale dhe 

mendore, do me thënë, që ata ta ndihmojnë njëri-tjetrin për 

të qëndruar fort në rrugën e drejtë të Islamit, ta këshillojnë 

njëri-tjetrin për devotshmërinë, durimin dhe për fenë, të 

këshillojë për dëlirësinë, kënaqësinë dhe asketizmin, të 

bashkëpunojnë që të mund të bëjnë një jetë më të mirë.”276 

 

 

                                                           
274 Sure “Asr”, ajeti 3. 

275 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 8/5/1374 h. 

276 “Khutbetul ukdul muer rikha”, 13/12/1377 h. 
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99– Rëndësia e punëve të shtëpisë 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Punët që gruaja bën 

brenda shtëpisë nuk janë më pak të rëndësishme se punët 

që bëhen jashtë saj dhe as më pak të lodhshme. 

Përkundrazi, mbase lodhja e saj me punët e shtëpisë mund 

të jetë më e madhe. Gruaja që të drejtojë shtëpinë duhet të 

lodhet shumë. Gruaja është drejtuese brenda shtëpisë, do 

të thotë që është personi i cili ka nën kontroll gjithë 

ambientin e shtëpisë, që e drejton dhe e menaxhon atë. 

Gjithashtu kjo punë është e lodhshme edhe pse kërkon 

përkushtim të paprerë. Vetëm femrat me përvojë janë të 

afta që ta bëjnë një punë të tillë. Asnjë burrë nuk do 

mundej ta bënte këtë punë me përpikmërinë e gruas.”277 

Dhe: “Gruaja asnjë minutë nuk e ka të lirë. Punët 

brenda shtëpisë janë aq të shumta sa nuk e lënë fare të lirë, 

siç mendojnë disa njerëz.Vetëm gruaja ua del atyre 

punëve, sepse gruaja është e aftë të kryejë punët më të 

vështira dhe më delikate.”278 

                                                           
277 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 6/6/1381 h. 

278 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/12/1376 h. 
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Dhe: “Disa njerëz mendojnë se punët e shtëpisë që 

bën gruaja janë poshtërim për gruan. Kjo nuk është e 

vërtetë. Asnjë punë nuk duhet përbuzur. Të jesh në krye të 

punëve të shtëpisë, jo vetëm që nuk është përbuzje, por 

është punë e shumë e vlerësueshme.”279 

 

100– Përkujdesja për fëmijën është një aftësi e 

madhe 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Një pjesë e punëve të 

shtëpisë janë shumë të vështira. Edukimi i fëmijëve është 

njëra nga këto punë të vështira. Cilëndo punë, sado të 

vështirë ta imagjinoni, në të vërtetë ajo është më e lehtë se 

të merresh me edukimin e fëmijëve. 

Përkujdesja është një art dhe burri nuk mundet ta bëjë këtë 

punë, qoftë edhe për një ditë të vetme, ndërsa gratë e bëjnë 

këtë punë të madhe me përpikmëri, me dashuri e 

dhimbshuri. Allahu i Madhëruar u ka dhënë aftësi të tillë 

në instiktet e tyre. Edukimi i fëmijëve është një punë 

                                                           
279 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 8/3/1381 h. 
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shumë e vështirë që e ngarkon njeriun shumë dhe ia 

rrënon fuqitë e tij.”280 

 

101– Bashkimi midis punës dhe jetës 

 

Imam Ali Khamenei thotë: Martesa nuk duhet t‟i 

pengojë të rinjtë që të punojnë në rrugë të Allahut.281 

Dhe: “Ne i këshillojmë gjithmonë burrat që të mos e 

kundërshtojnë shtëpinë dhe jetën e tyre, kur kanë punë. 

Një pjesë e tyre dalin herët në mëngjes dhe kthehen në 

dhjetë të darkës. Kurrsesi jo! Ne i këshillojmë njerëzit që të 

gjejnë mundësi të kthehen në kohën e drekës në shtëpitë e 

tyre dhe të drekojnë me bashkëshortet dhe fëmijët e tyre, 

qoftë edhe për një orë të vetme.282 

 

 

 

 

 

                                                           
280 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 22/8/1384 h. 

281 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 19/9/1371 h. 

282 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 18/6/1376 h. 
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Gruaja është më e fortë se burri në disa aspekte 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Burrat trupëmëdhenj e 

muskulozë që ju i shikoni, nuk janë aq të fuqishëm sa 

duken. Atyre ua kalojnë gratë, veçanërisht nga fusha e 

intelektit dhe në aspektet e ndjeshmërisë. Pa dyshim që 

gruaja është më e fortë se burri dhe më e aftë për të duruar 

dhe për të gjetur zgjidhje. Kjo është natyra e gruas dhe 

kështu është shumica e femrave. Sigurisht është e mundur 

që një pjesë e femrave të mos jenë të tilla, por dihet se gratë 

janë më të afta për të mposhtur me takt faktorët e 

frustrimit. Ato me pak refuzim dhe edukatë si dhe mjetet 

në dispozicion janë të denja për këtë rol dhe e çojnë burrin 

atje ku duhet të jetë, që jeta të bëhet më e bukur, në dashtë 

Allahu.”283 

 

 

 

                                                           
283 “Khutbetul akdul mu‟errikha”, 24/1/1378 h. 
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E nderuara Fatime Zahraja është modeli 

shembullor 

 

Imam Ali Khamenei thotë: “Patjetër që ju duhet të 

keni dëgjuar për lulen Fatime (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), 

për thjeshtësinë në ceremoninë e martesës, për jetën e asaj 

gruaje të madhe, për jetën e varfër dhe askete në atë 

dhomë të vogël dhe atë dyshek të thjeshtë, për punën e saj 

brenda shtëpisë, për përpjekjet e saj të mëdha dhe për 

durimin e saj me bashkëshortin, i cili, si prijës i 

besimtarëve (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), ka qenë i 

angazhuar me punë dhe aktivitet gjatë gjithë jetës së tij.  

Aty ku kishte luftë, aty ishte Aliu (Paqja e Allahut qoftë mbi 

të!). Kudo ku kishte një punë të rëndësishme, ishte Aliu 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!), ai paraprinte.  Ata të dy jetuan 

së bashku për afro dhjetë vite. Shikoni si arriti ky 

bashkëshort, djalosh i ri gjatë këtyre dhjetë viteve që të 
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kryejë obligimet e tij njerëzore kundrejt bashkëshortes dhe 

fëmijëve të tij. 

Durimi i një jete si kjo, durimi i varfërisë dhe i 

vështirësive të shumta, shkuarja në atë luftë të madhe dhe 

edukimi i tillë i fëmijëve, ishin sakrifica e mëdha që ka bërë 

e nderuara Fatime Zahra. Jeta e saj është një model që 

duhet të merret shembull. Prandaj vajzat tona duhet ta 

ndjekin shembullin e Fatime Zahrasë. Po ashtu edhe 

fëmijët tanë duhet të marrin shembullin e të nderuarës 

Fatime Zahrasë (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) dhe prijësit të 

besimtarëve imam Aliut (Paqja e Allahut qoftë mbi të!).284 
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