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(Allahu e ruajtë!), 

 

 

Sejid Hasan Nasrullah, i biri i Sejid Abdul Kerim 

Nasrullahut, ka lindur më 31 gusht 1960, në qytetin 

Baruzijeh, që ndodhet në jug të Libanit. Sejid Hasani ka 

qenë më i madhi i fëmijëve, tre vëllezërve dhe pesë 

motrave. 

Ai ka lindur dhe ka jetuar në lagjen “Karantina”, një 

nga lagjet më të varfra dhe më të shtypura në Dahijeten 

lindore të Bejrutit. Mësimet fillore i mori në këtë lagje, në 

shkollën private “El Kifah”. Mësimet e mesme i vazhdoi në 

shkollën “Thaneuijeh Et Terbeuijeh”, në zonën Sinul Fijl. 
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Kur nisi lufta civile në Liban, në prill të vitit 1975, 

familja e Sejid Hasanit u kthye në Baruzijeh, ku ai vazhdoi 

studimet e mesme. Edhe pse ishte i vogël në moshë, atë e 

emëruan përgjegjës organizativ në Hareketul Emel, për 

fshatin Baruzijeh.  

Që në rini shfaqi interesim të veçantë për studimet 

fetare, i ndikuar edhe nga Imam Es Sejid Musa Sadri.  

Në kohën e qëndrimit të tij në jug, ai u njoh me 

Imamin e qytetit të Surit (Tyr), i nderuari Sejid Muhamed 

El Garauij, i cili e ndihmoi Sejid Hasanin të ndiqte 

studimet në huzen1 shkencore, në Nexhefin e Bekuar, në 

fund të vitit 1976. Kur shkoi në Nexhef, kishte me vete një 

dokument miratimi dhe njohjeje nga Sejid Muhamed El 

Gurauij për Merxhan2 fetar imami shehid, sejjid Muhamed 

Bakër Sadr (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Ky i fundit u 

kujdes shumë për Sejid Hasanin dhe ngarkoi Sejid Abas El 

Musauijin (Allahu qoftë i kënaqur me të!) që të ishte 

përgjegjës i këtij studenti të ri dhe të kujdesej për të jo 

                                                             
1 Hauze është shkolla e nxënies së dijeve fetare te medhhebi Shiit. 
2 Merxha është dijetari të cilin njerëzit e pasojnë në opimionet e tij rreth 
çështjeve të fesë.  
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vetëm për çështjet e studimit, por për çdo gjë që ai kishte 

nevojë.  

Në vitin 1978, Sejid Hasani u largua fshehurazi nga 

Iraku, sepse regjimi i Sadamit filloi përndjekjen e 

huazateve të studimeve të fesë dhe veçanërisht përndjekjen 

e dijetarëve dhe të studentëve. Kur u kthye në Liban, ai 

hyri në hauzen e Imamit të Pritur, Imam Mehdiut (Allahu 

ia shpejtoftë ardhjen!), shkolla fetare që e themeloi martiri 

Sejid Abas El Musauiji, i cili e kishte të ndaluar të kthehej 

në Irak. Në këtë hauze Sejid Hasani vazhdoi studimet 

fetare.  

Si rrjedhim i aktivitetit të tij studimor në hauzen e 

studimit të fesë në Ba'lbak, Sejidi iu rikthue aktiviteteve 

organizative dhe politike në Hareketul Emel, në zonën “El 

Bikaa”, ku në vitin 1979 u emërua përgjegjës politik për 

zonën e Bikaut dhe njëkohësisht anëtar në zyrën politike të 

Haraketul Emelit, në zonën e Bikaut. 

Në vitin 1982, për shkak të mosmarrëveshjeve me 

udhëheqësit politikë të Haraketul Emelit, për metodat e 

përballjes me ndryshimet politike dhe ushtarake, që 
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erdhën si rezultat i pushtimit të Libanit nga Izraeli, Sejid 

Hasani, së bashku me një grup të madh drejtuesish, u 

largua nga kjo lëvizje. 

Që në fillim të themelimit të Hizbullahut, në vitin 

1982, pas pushtimit sionist dhe fillimit të lëvizjes së 

Rezistencës islame në Liban, Sejid Hasani ka pasur 

përgjegjësi të ndryshme. 

Ai ka qenë përgjegjës i Hizbullahut për zonën e 

Bikaut. Në krah të kësaj përgjegjësie ai e vazhdoi 

aktivitetin e tij shkencor, në shkollën fetare në Ba'lbak, deri 

në vitin 1985. Më pas kaloi në zonën e Bejrutit, ku ka pasur 

përgjegjësi të shumta.  

Në vitin 1987, ai është caktuar përgjegjës i 

përgjithshëm ekzekutiv për Hizbullahun. Si rrjedhim i këtij 

posti, ai është caktuar anëtar në Konsulencën e vendimeve, 

që është organizata më e lartë drejtuese e Hizbullahut.  

Në vitin 1989 udhëtoi në qytetin e Kumit, në Iran, 

për të vazhduar dhe për të plotësuar studimet fetare në 

hauzeh. Por pas një viti, ai u kthye për të kryer 

përgjegjësitë e tij, sipas vendimit të Konsulencës, të 
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këmbënguljes së përgjegjësve dhe drejtuesve kryesorë dhe 

nën presionin e ndryshimeve shkencore, politike dhe 

ushtarake në atë kohë në Liban. 

Në vitin 1992, ai u zgjodh me unanimitet të të gjithë 

anëtarëve të Konsulencës, sekretar i përgjithshëm i 

Hizbullahut, duke zëvendësuar Sejid Abas El Musauijin, të 

cilin e vranë forcat izraelite, më 16 shkurt të vitit 1992, në 

qytetin Tufaheta, duke u kthyer nga përkujtimi i dëshmorit 

të Rezistencës islame, Esh Shejkh Ragib Harb. 

Në kohën që ai mori detyrën e sekretarit të 

përgjithshëm, Rezistenca islame ka kryer shumë luftëra 

heroike, në përballje me ushtrinë pushtuese izraelite. Më e 

njohura e atyre luftërave ka qenë “Tesfijetul hisabata”, në 

korrik të vitit 1993 dhe lufta “Anakijbul gadab”, në prill të 

vitit 1996, e cila është emërtuar edhe “Marrëveshja e 

prillit”. Kjo ka qenë një prej çelësave të ndryshimit cilësor 

në veprimtarinë e Rezistencës, që i dha asaj mundësinë e 

triumfit historik, që ishte çlirimi i pjesës më të madhe të 

tokave libaneze nga pushtimi izraelit, në maj të vitit 2000. 
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Gjatë kohës së tij si sekretar i përgjithshëm 

Hizbullahu u përhap shumë në jetën politike në Liban. Ai 

mori pjesë në zgjedhjet parlamentare të vitit 1992, të cilat 

ishin zgjedhjet e para që zhvilloheshin pas luftës civile në 

Liban. Në këto zgjedhje, Hizbullahu arriti të përfaqësohet 

në parlamentin libanez me 12 deputetë. Kjo bëri që të 

formohej grupi parlamentar “Besnikëria ndaj Rezistencës” 

(Kutletul el Uefau lil Mukauemeti).  

Më 13 shtator 1997, Sejid Hasanit i ra dëshmor djali i 

tij i madh, Sejid Hadi, në përballjen heroike me forcat 

pushtuese në zonën Xhebel Er Rafiu, në jug të Libanit. 

Sejid Hasani është i martuar me Fatime Jasin dhe ka 

pesë fëmijë: (Dëshmor Hadin), Muhamed Xheuadi, Zejneb, 

Muhamed Ali dhe Muhamed Mehdi.  
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(Paqja qoftë mbi të!), 

Fjalim i sekretarit të përgjithshëm të Hizbullahit, 

Es Sejid Hasan Nasrullah (Allahu e ruajtë!), mbajtur 

në mbrëmjen kur’anore, në xhaminë e Imam Rizait 

(Paqja qoftë mbi të!), me rastin e hapjes së programit 

të mbrëmjeve kur’anore, në Muajin e begatë të 

Ramazanit, në vitin 1418 hixhri, organizuar nga 

Shoqata e Kur’anit të Shenjtë për udhëzim dhe 

orientim. 
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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

 

I kërkoj Allahut mbrojtje nga djalli i mallkuar. 

Falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve. Falja 

dhe paqja e Allahut qoftë mbi robërit e Tij, të cilët i zgjodhi, 

për ndërmjetësuesin e gjynaheve dhe të dashurin e 

zemrave tona, Ebul Kasim Muhamed ibn Abdulah.  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi familjen e 

tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, mbi të gjithë 

dëshmorët dhe mbi të gjithë ata që sakrifikojnë në rrugën e 

Allahut, deri në Ditën e Kiametit.  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju!  

Për të përfituar sa më shumë mirësi dhe dobi, 

dëshiroj t’ju lexoj ajetet kur’anore, që u lexuan në fillim të 

ceremonisë. 
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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur 

Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja 

të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës nga e 

keqja). Pra, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të 

agjërojë! Sa i përket atij që është i sëmurë ose gjendet në 

udhëtim e sipër (le të agjërojë më vonë) aq ditë sa nuk i ka 

agjëruar. Allahu dëshiron që t’jua lehtësojë dhe jo që 

t’jua vështirësojë. Ai dëshiron që të plotësoni numrin e 

ditëve të agjërimit dhe që ta madhëroni Allahun (në fund 

të agjërimit), për shkak se ju ka drejtuar në rrugë të 

drejtë e që ta falënderoni Atë.  
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Kur robtë e Mi (besimtarë) të pyesin për Mua, 

(thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, 

kur ai më lutet Mua. Prandaj, le t’i përgjigjen thirrjes 

Sime dhe le të më besojnë Mua, për të qenë në rrugë të 

drejtë.”3 

 

Me rastin e fillimit të mbrëmjeve të begata 

kur’anore, dëshiroj t’ju uroj juve dhe të gjithë myslimanët, 

kudo që ndodhen në botë, Muajin e madhërishëm të 

Ramazanit, të Kur’anit, të mikpritjes së Allahut, të 

agjërimit, të faljes, të sakrificës, të lutjes, të adhurimit dhe 

të pendimit. Në të njëjtën kohë, uroj të gjithë libanezët, 

myslimanë e të krishterë, me rastin e Vitit të Ri. Pas pak 

orësh mbyllim një vit dhe hyjmë në vitin tjetër. Para se të 

shpjegoj ajetet që lexova më lart, dëshiroj të përmend disa 

çështje të rëndësishme: 

Çështja e parë: I ftojmë të gjithë njerëzit, që këtë natë 

të kthehen te Zoti i tyre. T’u largohen zakoneve të këqija, 

siç janë: traditat, festimet e ndryshme, si festimi i natës së 

Vitit të Ri. Disa njerëz mendojnë se në këto orë janë të lirë 

të bëjnë ç’të duan dhe ç’t’u pëlqejë, duke mos e kufizuar 

veten në llojin e veprave që bëjnë, të mira apo të këqija 

                                                             
3 Sure “El-Bekare”, ajetet 185-186. 
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Të dashur vëllezër dhe motra!  

Orët e Vitit të Ri Duhet t’i nisim me bindje ndaj 

Allahut, me lutje, duke iu drejtuar Atij që në këtë Vit të Ri 

të na mbarësojë në kryerjen e veprave dhe punëve të mira, 

me qëllim zbritjen e begative. T’i lutemi Allahut që të na e 

largojë të keqen dhe të dëmshmen, si dhe në shtëpitë tona 

të mbizotërojë drejtësia, lumturia dhe fitimi. Nuk duhet ta 

fillojmë Vitin e Ri me mëkate e gjynahe, siç njerëzit janë 

mësuar në këtë vend. 

Vërtet, në vitin që nisim me mëkate dhe gjynahe 

ndaj Allahut, duke shkelur, duke tejkaluar kufijtë dhe 

duke mos zbatuar urdhëresat e Tij, ne tregojmë rezultatin e 

duarve dhe frytet tona, që na nxisin për të bërë keq.  

Këtu dëshiroj t’ju bëj thirrje të gjithëve, që të 

logjikojmë mbi këtë çështje dhe të largohemi nga ato 

zakone që i konsiderojmë të lejuara. Nëse do të logjikojmë, 

do të zbulojmë se veprimet, nëse nuk janë në pozitën e 

haramit, janë në pozitën e të dyshuarve. 

Zakoni i gjuajtjes me armë në këtë natë është 

shpërdorim. Shqetësimi i njerëzve është një nga veprimet 

më të këqija. Kushdo që ka fishekë, që i kanë zënë vendin e 

magazinave apo të qosheve të shtëpisë, t’ua japin atyre që 
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dinë se ku t’i përdorin, për mbrojte të vendit nga armiku, i 

cili çdo ditë na kërcënon dhe na mësyn.  

Gjithashtu, u drejtohem edhe blerësve të 

fishekzjarrëve, edhe pse këto fjalë nuk janë në dobi të 

tregtarëve të fishekzjarrëve: Blerja dhe shpenzimi për 

fishekzjarrë është shpërdorim i madh, ndërkohë që 

shumica e njerëzve të këtij vendi jetojnë në varfëri, vuajnë 

nga borxhet dhe krizat e jetesës.  

Në këtë natë shohim se si disa njerëz humbasin 

mendjet e tyre dhe nuk dinë se çfarë po bëjnë. Ata nuk e 

ndiejnë dhimbjen e të varfërve, të nevojtarëve dhe të 

jetimëve. I ftoj të gjithë të kthehemi te feja, logjika, vlerat 

njerëzore dhe te natyra e lindur (el fitratu). Në këtë natë, që 

është fillimi i Muajit të Ramazanit, të largohemi nga çdo 

gjë që e zemëron Allahun. Në këtë natë, por edhe në ditë 

dhe netët tjera të vitit, ne duhet të shpenzojmë dhe duhet 

të përkrahim jetimët, të varfrit dhe nevojtarët që jetojnë me 

ne.  

Duhet ta fillojmë vitin me mirësi, adhurim dhe me 

punë të mira, me qëllim që ky vit të jetë i ndryshëm nga 

vitet që jetuam më parë.  



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-18-  
 

Çështja e dytë: Një nga zakonet e njerëzve këtë natë 

është mbyllja e llogarive të tyre monetare dhe e librezave 

të kursimit për vitin që shkoi. Llogarisin fitimet dhe 

humbjet e tyre, si dhe bëjnë plane për vitin e ardhshëm. 

Kjo çështje është e natyrshme dhe logjike, sepse është e 

drejta e njerëzve që ta bëjnë këtë punë. Mirëpo, a nuk 

duhet të ulen njerëzit, veçanërisht në këtë natë, pak minuta 

apo orë me veten e tyre për të bërë llogaritjen, duke 

menduar për punët që kanë bërë, çfarë kanë bërë vitin që 

shkoi, punë të mira dhe të këqija, çfarë gjynahesh kanë 

bërë?! 

Të dashur vëllezër dhe motra!  

Të gjithë ne jemi të ftuar të ulemi e të shohim 

brenda vetes sonë, me qëllim që të bëjmë sa më shumë 

punë të mira. Në këtë muaj të faljes t’i kërkojmë falje 

Allahut për gjynahet dhe mëkatet. 

Çështja e tretë: Ftoj të gjithë libanezët, ata që na 

dëgjojnë, të ruajnë madhështinë e këtij muaji të begatë, të 

ruajnë shenjtërinë e Islamit, të myslimanëve apo të 

jomyslimanëve. Respektimi i të shenjtave të njëri-tjetrit 

është e drejtë e të gjithëve. Edhe ata që kanë arsye për 

mosagjërimin e këtij muaji apo të disa ditëve të tij, siç janë 
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të sëmurët, udhëtarët, etj, nuk duhet të kryejnë haram, 

duke ngrënë hapur, pasi ngrënia hapur në këtë muaj është 

mëkat ndaj Allahut dhe mos respektim i shenjtërisë së këtij 

muaji.  

Në radhë të parë, të gjithë myslimanët janë të ftuar 

të ruajnë shenjtërinë, respektin dhe fisnikërinë e këtij muaji 

të begatë. Kjo është një përgjegjësi tjetër që i shtohet 

detyrimit të agjërimit, të cilin Allahu e ka bërë detyrim në 

këtë muaj. Ditët dhe netët e këtij muaji nuk duhet t’i 

kalojmë me zbavitje, muzikë, kërcim, shthurje, apo t’i 

shndërrojmë në dukuri degjeneruese, të quajtura “çadra të 

ramazanit”, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me Muajin e 

Ramazanit. Padyshim që kjo është shkelje e shenjtërisë së 

këtij muaji. 

Muajin e adhurimit, të përuljes, të përkushtimit, të 

kërkimit të faljes dhe të pendimit nuk duhet ta 

shndërrojmë në muajin e mëkateve, të gjynaheve dhe të 

tejkalimit të kufijve të Allahut. Kjo është përgjegjësi e të 

gjithëve dhe ne duhet të përfitojmë nga ky muaj. Të 

përfitojmë prej sekondave, minutave, orëve, ditëve, netëve 

deri në momentet e fundit të tij. Të përfitojmë ato që na 

afrojnë me Allahun e Madhëruar, ato që janë të dobishme 
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për ne, popullin dhe bashkësinë tonë, në këtë jetë dhe në 

Jetën Tjetër. 

Po t’i kthehemi ajeteve të Kur’anit, do të vërejmë se 

aty dëshmohet se në këtë muaj, agjërimi është detyrim: “O 

ju që keni besuar! Ju është urdhëruar agjërimi…”  

Po ashtu, ajetet dëshmojnë se ky është muaji i 

Kur’anit dhe i lutjes. Në këtë muaj ka zbritur Kur’ani. 

Sigurisht, mënyra se si ka zbritur është një kërkim i gjatë 

dhe i gjerë, por nuk do të hyjmë në diskutimin e tij. Por, në 

një nga ajetet kur’anore dëshmohet se Kur’ani ka zbritur në 

këtë muaj si: “…udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja 

të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës nga e 

keqja)…” Gjithashtu, vërtetohet se Kur’ani ka zbritur në 

Natën e Kadrit: “Ne e kemi zbritur (Kur’anin) në Natën e 

Kadrit.”4 

Përderisa, ky është muaji i Kur’anit, atëherë duhet të 

zbatojmë të drejtat ndaj tij. Të njohim të drejtat e tij dhe, në 

të njëjtën kohë, të pranojmë se Kur’anit po i bëhet 

padrejtësi nga ana jonë. Të pranojmë se ky Kur’an do të 

ankohet te Zoti ynë në Ditën e Kiametit, sepse ne e kemi 

lënë, e kemi braktisur dhe i kemi kthyer shpinën. 

                                                             
4 Sure “Kadr”, ajeti 1. 
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Të dashur vëllezër dhe motra!  

Ky vit duhet të jetë për të gjithë ne pa përjashtim, 

sidomos për besimtarët dhe besimtaret, një kohë e veçantë 

dhe madhështore për t’u njohur me Librin e Allahut të 

Madhëruar. Kur’ani duhet të jetë shoqëruesi ynë në çdo 

hap të jetës. Ajetet e tij jo vetëm që duhet t’i lexojmë, t’i 

kuptojmë, por edhe duhet t’i zbatojmë. Sigurisht që ky 

Kur’an është libri i përjetshëm i Allahut. Kur’ani është 

vërtetues i librave të tjerë qiellorë dhe i broshurave të 

profetëve. Ky libër i shenjtë është udhëzues, dritë e qartë, 

sqarues i gjithçkaje, dallues dhe ndarës mes të vërtetës dhe 

të pavërtetës. Kur’ani është shërues dhe pranverë e 

zemrave, si dhe udhëzim në rrugë të drejtë. 

Të dashur vëllezër dhe motra! 

Marrëdhënia e njeriut me këtë libër është si 

marrëdhënia e të sëmurit me mjekun, që ilaçin e ka në 

shtëpi. Ai e braktis mjekun dhe ilaçin, duke këmbëngulur 

në paditurinë, pavetëdijen dhe në gjendjen e tij të keqe prej 

sëmundjes. Kjo sëmundje është sëmundja e mendjes, e 

shpirtit dhe e egos nxitëse për keq. Kur’ani është ilaçi i të 

gjitha sëmundjeve tona. Çdo gjë të keqe që mund ta 

mendojmë dhe që ka nevojë për përgjigje, Kur’ani e 
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sqaron, sepse Allahu ka sjellë sqarues për gjithçka. Ai është 

libri i të gjitha kohërave. Në Ditën e Kiametit, së bashku 

me Profetin dhe pasardhësit e tij (Paqja qoftë mbi ta!), do të 

jenë te burimi i Keutherit.  

Duke filluar nga kjo natë duhet të përfitojmë sa më 

shumë nga prania e profesorëve të nderuar dhe e lexuesve 

të mëdhenj, me qëllimin e vetëm që foltorja të mbetet për 

Fjalën e të Dashurit dhe për ajetet e Tij, për çdo gjë që 

përmban ky libër prej dritës, udhëzimit, madhështisë dhe 

urtësisë.  

Në fund të fjalës sime dua të përforcoj: Vëllezër dhe 

motra, le të jetë ky muaj përparësi për adhurimet tona dhe 

për zbatimin e Kur’anit. Unë nuk synoj që të jemi të 

pavëmendshëm ndaj çështjeve të tjera, por duhet t’i japim 

Kur’anit vendin që i takon. T’i lexojmë ajetet e tij, t’i 

kuptojmë, të përsiatemi në ato dhe t’i zbatojmë në jetën 

tonë të përditshme.  

Kur lexojmë Ku’anin, qëllimi ynë nuk duhet të jetë 

vetëm mbarimi i sures dhe fundi i librit. Nuk duhet të 

mendojmë se në këtë muaj e lexuam të gjithë Kur’anin, një 

herë apo disa herë. Ju e dini se çfarë shpërblimi përmendet 
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në hadithet e nderuara për atë që e lexon Kur’anin në këtë 

muaj, prandaj le ta shfrytëzojmë këtë kohë.  

Leximi i një ajeti prej ajeteve të tij, i një sureje prej 

sureve apo leximi i të gjithë Kur’anit në këtë muaj, 

ndryshon nga leximi në muajt e tjerë. Le të jetë kjo 

përparësia jonë. Por, leximi duhet të jetë i shoqëruar me 

logjikim, përsiatje, i qetë, këshillues, dobiprurës dhe 

zbatues. Ashtu siç e dëshmon vetë Kur’ani dhe më i madhi 

i profetëve, Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Përparësia e të gjitha aktiviteteve tona kulturore 

duhet të jetë përqendrimi te Kur’ani, me qëllim që, 

nëpërmjet tubimeve, leksioneve, fjalimeve, sesioneve, 

seminareve, të njihemi me të dhe ta njohim me të tjerët. Të 

njihemi me shkencën e texhuidit, tefsirit dhe të njohurive 

të tij të pafundme.  

Në këto net kur’anore, që do të organizohen në këtë 

xhami të bekuar, të gjithë vëllezërit dhe motrat janë të ftuar 

të përfitojnë sa më shumë. Të dëgjojmë Kur’anin e lexuesve 

të nderuar. Allahu e do leximin me zë të bukur. Duhet të 

përqendrohemi me gjithë qenien tonë. Gjatë dëgjimit 

zemra dhe mendja jonë duhet të jetë e pranishme, me 



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-24-  
 

qëllim që zemra të qetësohet, shpirti të lulëzohet dhe 

mendja të kthjellohet.  

Dëgjimi ynë të jetë dëgjim i persiatëve, i arsyetuesve 

dhe i zbatuesve. Në të njëjtën kohë, të jetë për ata që 

kënaqen me fjalët e të dashurit dhe që qetësohen kur 

melodia e bukur e leximit të ajeteve të Kur’anit prek të 

dëgjuarit e tyre. Këtu po përmend thënien e Profetit 

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

familjen e tij!), pa e shtjelluar, por duke i ftuar të gjithë që të 

meditojnë në këtë thënie dhe të nxjerrin mësime prej saj. 

Profeti ka thënë: “Nëse ju mbulojnë përçarjet si nata e errët, 

atëherë kthehuni te Kur’ani, sepse ai është shërues i gjithçkaje 

dhe vërtetues. Kushdo që e vendos atë para, e udhëheq për në 

Xhenet. Kush e vendos atë pas tij, e drejton drejt zjarrit. Ai është 

tregues i rrugës më të mirë. Ai është Libri ndarës. Është sqarues 

dhe gjithëpërfshirës. Është fjalë e prerë dhe jo shaka.”  

Në çdo kohë ne jemi të sprovuar me përçarje dhe 

mosmarrëveshje, me anë të të cilave humbet e drejta dhe 

njerëzit hyjnë në dyshime. 

Kur’ani ka dy anë, të jashtmen dhe të brendshmen. 

E jashtmja e tij është urtësi dhe e brendshmja e tij dituri. E 

jashtmja e tij është e pastër (enjk) dhe e brendshmja është e 
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thellë. Ai ka yje dhe mbi yjet e tij ndodhen yje. Mrekullitë e 

tij as nuk përkufizohen dhe as nuk numërohen. Në të 

ndodhen fenerët e udhëzimit dhe kulmi i urtësisë.”5  

Po përmendim një thënie tjetër të Profetit: 

“Mendimi është jetë për zemrën vigjilente, ashtu siç ecën i 

ndriçuari me dritën në errësirë.”, që do të thotë se kushdo 

që mbart një ndriçues në errësirë, që ecën me dritën e 

Kur’anit, është dritë, me të cilën përshkohen errësirat e 

jetës. Nuk mjafton që atë vetëm ta lexojmë apo të 

meditojmë, po duhet ta zbatojnë atë. Gjithashtu, nuk 

mjafton ta zbatojmë pa e lexuar, që do të thotë se mund të 

ketë njerëz që mendojnë se janë adhurues, asketë, 

sakrifikues dhe nuk kanë nevojë ta lexojnë Kur’anin me 

rregullat e tij përkatëse. Jo. Të gjithë ne kemi nevojë për të 

dyja çështjet, leximin dhe zbatimin. 

E lusim Allahun e Madhëruar që në këtë muaj të na 

mbarësojë agjërimin, faljen e namazeve dhe përftimin nga 

Libri i Tij!  

E lusim Allahun që të na shpëtojë nga zjarri dhe të 

na mbarësojë, që të ndriçohemi sa më shumë me dritën e 

tij!  

                                                             
5 Neuadir Er Rauendij: 21, 22. 
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E lusim Allahun që të na mundësojë për të përfituar 

sa më shumë në ditët, netët dhe në përkujtimoret 

madhështore të këtij muaji të begatë!  

 

 ***************************************************** 

Es selamu alejukm ue rahmetullahi ue berekatuhu! 
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Fjalim i sekretarit të përgjithshëm të Hizbullahit, 

Es Sejid Hasan Nasrullah (Allahu e ruajtë!), mbajtur 

në mbrëmjen kur’anore, në xhaminë e Imam El Kaimit 

(El Mehdi) (Allahu ia shpejtoftë ardhjen!), me rastin e 

hapjes së programit të mbrëmjeve kur’anore, në Muajin 

e begatë të Ramazanit, në vitin 1419 hixhri, organizuar 

nga Shoqata e Kur’anit të Shenjtë për udhëzim dhe 

orientim. 
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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

 

I kërkoj mbrojtje Allahut nga djalli i mallkuar.  

Falënderimet i takojnë Zotit të botëve! Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi zotërinë tonë, Profetin, 

ndërmjetësuesin e gjynaheve tona, të dashurin e zemrave 

tona, Ebul Kasim Muhamed ibn Abdulah!  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi familjen e 

tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur!  

Të nderuar dijetarë, vëllezër dhe motra! 

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju! 

Falënderojmë Allahun që na mundësoi të takohemi 

përsëri dhe na dha jetë që të jemi prej miqve të mikpritjes 

së Tij në këtë Muaj të begatë. Të jemi të pranishëm në 

tryezën e Tij të shenjtë, me qëllim që të përfitojmë nga kjo 

kohë e shtrenjtë, për të cilën frikësoheshim se ndoshta nuk 

do të ishim të pranishëm në të.  

Në këtë natë të bekuar e hapim së bashku 

organizimin e mbrëmjeve kur’anore, që do të mbahen në 
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netët e Muajit të begatë të Ramazanit. Ky organizim 

madhështor, në të vërtetë, ka filluar që vitin e shkuar dhe 

është një vepër e pëlqyer dhe e shpërblyer. Urojmë që kjo 

vepër të zgjerohet sa më shumë dhe të përfshijë të gjitha 

zonat, fshatrat, qytetet dhe xhamitë në Liban, me qëllim që 

të jemi në një pozitë më të mirë dhe të përfitojmë sa më 

shumë prej këtij Muaji të begatë e madhështor.  

Mbrëmjet kur’anore, në të cilat mblidhemi, në një 

prej shtëpive të Allahut të Madhëruar, nuk janë 

përzgjedhur nga organizatorët që të realizohen vetëm në 

një vend. Ato do të organizohen edhe në xhamitë dhe 

lagjet e tjera të Dahijetu Xhenubijeh, pra, në kryeqytet. 

Urojmë që besimtarët dhe besimtaret, pasues të profetit 

fisnik, Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), të marrin pjesë në këto mbrëmje dhe 

t’u kushtojnë rëndësi atyre. Padyshim që organizimi, 

madhështia e këtij tubimi dhe prania janë të shpërblyera te 

Allahu i Madhëruar. 

Ky muaj është muaji i Kur’anit. Është muaji në të 

cilin ka zbritur Kur’ani udhëzues për njerëzit, sqarues dhe 

ndarës i të mirës nga e keqja.  
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Çështjet për të cilat dëshiroj të flas në këtë muaj të 

begatë janë:  

Çështja e parë: Kur’ani dhe ajetet që i dëgjojmë nga 

zërat e mrekullueshëm të lexuesve të nderuar, kanë një 

pozitë të lartë te Allahu i Madhëruar. Mjafton të 

përmendim përshkrimet që i bën Allahu, Zoti i profetëve, 

Krijuesi i Gjithësisë, këtij Libri të shenjtë e të përjetshëm. Le 

të përmendim disa prej tyre: “Betohem në çastin e 

perëndimit të yjeve, - e ky është betim i madh, veç sikur 

ta dinit - se ky është vërtet një Kur’an i nderuar, në 

Librin e ruajtur. Atë (Kuranin) e prekin vetëm të 

pastërtitë. Ai është Shpallje prej Zotit të botëve.”6 

                        

                      

                     

 “Përkundrazi, ai është një Kur’an i lavdishëm, në 

Pllakën e Ruajtur mirë (Leuhi Mahfûdh).”7 

                                                             
6 Sure “El-Uakia”, ajetet 75-80. 
7 Sure “El-Buruxh”, ajetet 21-22. 
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 “Ne të kemi shpallur shtatë vargje që përsëriten 

dhe Kur’anin e Madhërishëm.”8 

                 

  “Në të vërtetë, ky Kur’an udhëzon drejt asaj që  

është më e mira dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarëve, 

që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë shpërblim të 

madh.”9 

                    

                    

  “Ne shpallim nga Kur’ani atë që është shërim 

dhe mëshirë për besimtarët…”10 

                 ...      

                                                             
8 Sure “El-Hixhr”, ajeti 87. 
9 Sure “Isra”, ajeti 9. 
10 Sure “Isra”, ajeti 82. 
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Këto janë disa prej cilësive të Kur’anit Fisnik, me të 

cilat Allahu përshkruan librin e Tij.  

Çështja e dytë: Allahu i Madhëruar ka premtuar se 

këtë Kur’an, ajetet e të cilit i dëgjuam këtë natë, që në 

momentin e zbritjes në zemrën e Profetit Muhamed ibn 

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

familjen e tij!) do ta ruajë dhe do ta mbrojë. Prandaj, 

Kur’ani, që nga germa e parë e deri te germa e fundit e tij, 

është i ruajtur nga Allahu Mbrojtës dhe i Gjithëditur. Në 

këtë Kur’an kurrë nuk kanë arritur dhe kurrë nuk do të 

arrijnë duart falsifikuese.  

Ky është mendimi i përbashkët i të gjithë 

myslimanëve. Të gjithë ata thonë se Kur’ani që ndodhet sot 

në duart tona, me germat dhe fjalët e tij, është po i njëjti 

Kur’an që Allahu ia zbriti Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Në të 

vërtetë, kjo ruajtje dhe mbrojte është një prej anëve të 

mrekullisë së Kur’anit të Shenjtë nga shmangia. Në Kur’an 

lexojmë: “Sigurisht, Ne e kemi shpallur Kur’anin dhe, 

sigurisht, Ne do ta ruajmë atë.”11 

                                                             
11 Sure “El-Hixhr”, ajeti 9. 
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Ky është vendim, premtim dhe vullneti i Allahut. 

Duhet të theksojmë se përgjatë më shumë se njëmijë e 

katërqind viteve janë shfaqur shumë kundërshtarë dhe 

armiq të Kur’anit dhe të mesazhit të Allahut. Ata janë 

përpjekur gjithmonë ta devijojnë dhe ta falsifikojnë këtë 

Kur’an, si dhe besimin e drejtë të Islamit që solli Profeti 

Muhamed. Vërtet, ata zotërojnë mundësi, fuqi, para, 

pushtet për falsifikimin e tij, por kurrë nuk e kanë bërë dhe 

kurrë nuk do ta bëjnë. Gjithashtu, as filozofët, 

mendimtarët, pushtetarët egoistët e kërkuesit e përçarjes 

kurrë nuk e kanë bërë dhe nuk do ta bëjnë shtrembërimin 

apo falsifikimin e Kur’anit. Pra, gjatë njëmijë e katërqind 

viteve, askush nuk ka mundur të ndryshojë apo të 

falsifikojë një germë prej germave të Librit të Allahut, 

Kuranit Fisnik.  

Çështja e tretë: Ky libër është mrekulli e 

vazhdueshme dhe e përjetshme. Ai është libër i sfidave 

deri në Ditën e Kiametit. Kur’ani nuk ishte sfidues vetëm 

për kurejshët dhe arabët e kohës që zbriti, por ai është 
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sfidues për të gjithë njerëzit në çdo kohë dhe në çdo vend. 

Ai nuk është mrekulli vetëm për nga retorika dhe letërsia e 

lartë, por është mrekulli edhe për nga përmbajtja e tij. Këtë 

të vërtetë e dëshmon dhe e përforcon Allahu: Thuaj: 

“Sikur të tuboheshin të gjithë njerëzit dhe xhindet për të 

hartuar një Kur’an të tillë, ata nuk do të mund të 

hartonin një të ngjashëm me të, madje, edhe sikur ta 

ndihmonin njëri - tjetrin.”12 

                     

                      

    

Sikur njerëzit dhe xhindet të bashkohen, jo vetëm në 

një kohë, por në çdo kohë, edhe sikur të grumbullojnë 

mendjet, dijet, aftësitë mendore, kulturore dhe përvojat për 

të sjellë një Kur’an të tillë si ky që gjendet sot në mesin e 

myslimanëve, kurrë nuk do ta bëjnë. Kur’ani i sfidoi ata, 

duke u thënë që të sjellin dhjetë sure e më pas i sfidoi që të 

                                                             
12 Sure “Isra”, ajeti 88. 
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sjellin një sure të vetme. Ky sfidim ka qenë, është dhe do të 

vazhdojë deri në fund të kësaj jete.  

Çështja e katërt: Allahu i Madhëruar e ka shtjelluar 

Kur’anin dhe e ka bërë të lehtë leximin dhe kuptimin e tij. 

Këtu qëndron një anë tjetër e mrekullisë: Allahu i sfidon të 

gjithë njerëzit me Kur’anin e lehtë, ku thotë: “Vërtet, Ne e 

kemi bërë Kur’anin të lehtë për t’u kuptuar dhe kujtuar, 

prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshillë?!”13 

                  

 “Ky është një Libër, vargjet e të cilit janë 

shtjelluar qartë, një Kur’an në gjuhën arabe, për njerëzit 

me dije.”14 

                        

Allahu i Madhëruar, me gjuhën arabe dhe të 

kurejshëve, u flet të gjithë njerëzve. Nëpërmjet gjuhës 

arabe, ai e ka tubuar këtë përmbajtje madhështore, ka 

grumbulluar të gjitha këto thesare të çmueshme. Ka 

                                                             
13 Sure “El-Kamer”, ajeti 17. 
14 Sure “El-Fusilet”, ajeti 3. 
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përmbledhur të gjitha sekretet e mahnitshme, të zbuluara e 

të pazbuluara. Të gjitha këto janë si uji i kthjellët e i pastër, 

ku çdo njeri mund të marrë nga ai aq sa ka mundësi, aftësi 

dhe botëkuptim. Pas këtij lehtësimi, Allahu na fton që ta 

dëgjojmë me vëmendje leximin e Kur’anit dhe të 

përqendrohemi. Ai thotë: “Kur të lexohet Kur’ani, dëgjoni 

dhe heshtni, në mënyrë që të mëshiroheni.”15 

                          

Ai na kërkon ne që të lexojmë aq sa të mundemi nga 

Kur’ani, edhe nëse jemi të sëmurë apo në udhëtim, apo në 

çdo situatë tjetër. Na urdhëron që të lexojmë aq sa të 

mundemi, qofshim në xhami apo në arë, në shtëpi apo në 

fushëbetejë. Sa herë që të lexojmë, të themi: “dhe lexoje 

Kur’anin ngadalë dhe qartë…”16 

                

Kur e lexojmë Kur’anin ngadalë dhe qartë, ne mund 

të ndikohemi më shumë nga ky lexim. Gjithashtu, Allahu 

                                                             
15 Sure “El-A’raf”, ajeti 204. 
16 Sure “El-Muzemil”, ajeti 4. 
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na urdhëron që, me dëgjimin me vëmendje dhe leximin e 

ngadaltë e të qartë, të mendojmë dhe të logjikojmë. Nuk 

duhet ta dëgjojmë Kur’anin me veshë, ndërkohë që zemrat 

dhe mendjet tona janë të punësuara e të zëna me gjëra të 

tjera. Kjo është më kryesorja që doja të thosha. 

Të dashur vëllezër dhe motra! 

Në këtë mbrëmje kur’anore ne vijmë këtu duke e 

braktisur dynjanë dhe shumë prej dëshirave të kësaj 

dynjaje, ku shumica e njerëzve janë dhënë pas tyre. Ne 

vijmë nga shtëpitë tona për në shtëpinë e Allahut, që të 

dëgjojmë ajetet e Tij, që t’i dëgjojmë me vëmendje, me 

arsyetim, me përsiatje. Vijmë që t’i dëgjojmë dhe të 

përqendrohemi në kuptimin dhe përmbajtjen e tyre. Në të 

vërtetë, ky është synimi kryesor, pra, dëgjimi me 

vëmendje. Qëllimi i fundit është kuptimi i Kur’anit, që të 

arrijmë në fazën e kapjes pas Kur’anit dhe të zbatimit të tij. 

Padyshim, se në kapjen pas Kur’anit ka krenari për këtë 

jetë dhe për Jetën Tjetër. Ka krenari për fenë tonë. Në të 

gjendet lumturia dhe shpëtimi ynë. 

Të dashur vëllezër dhe motra! 

Dëshiroj të ndalem në këtë pikë, sepse unë e 

konsideroj si një prej pikave themelore dhe thelbësore të 
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këtyre mbrëmjeve kur’anore. Dua t’ju përcjell juve disa fjali 

prej fjalimit të Prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebi Talib 

(Paqja qoftë mbi të!), i njohur si “Fjalimi i të devotshmëve”. 

Në këtë fjalim Imami përshkruan të devotshmit në kohën e 

natës e të ditës. Unë do të përmend përshkrimin e tyre në 

kohën e natës, sepse ka lidhje me bisedën time.  

Ai thotë: “Përsa i përket natës, ata qëndrojnë në 

këmbë dhe lexojnë pjesë nga Kur’ani, ngadalë e qartë dhe 

ndiejnë brengë në veten e tyre dhe te ai kërkojnë ilaçin e 

sëmundjes së tyre. Kur hasin një ajet që përmban 

mallëngjim (për Xhenetin), në të përqendrohen lakmitarë 

dhe mendojnë se ai është para syve të tyre. Kur ndeshen 

me ajetet që përmbajnë frikë, përqendrohen në to, me 

gjithë dëgjimin e zemrave të tyre dhe ndiejnë sikur 

frymënxehja e Xhehenemit ndodhet në brendi të veshëve 

të tyre.  

Me kurriz të përkulur, me ballë në tokë, të 

mbështetur mbi duart, gjunjët dhe gishtat e këmbëve të 

tyre, i kërkojnë Allahut të Madhëruar që t’i shpëtojë qafat e 

tyre.”17  

                                                             
17 “Nehxhul Belaga”, Fjalimi 192. Botim i Daru Et Tearf-Bejrut.  
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Me këto fjalë, Prijësi i besimtarëve përshkruan 

gjendjen e të devotshmëve, kur lexojnë Kur’anin, duke 

thënë se leximi i tyre nuk është lexim për të përfunduar 

Kur’anin apo lexim garimi, por është lexim me përjetim të 

përmbajtjes së ajeteve që lexohen. “Dhe ndiejnë brengë në 

veten e tyre.” Allahu i Madhëruar e do besimtarin që e 

lexon Kur’anin me zë të bukur dhe me brengë. “Dhe te ai 

kërkojnë ilaçin e sëmundjes së tyre.”  

Të gjithë kanë sëmundje, qofshin mendore, psikike, 

shpirtërore apo shoqërore. Lexuesit e Kur’anit e kërkojnë 

ilaçin e sëmundjeve të tyre te ajetet e Kur’anit, në të cilat 

Allahu ka zbritur shërim dhe mëshirë. Në leximin e ajeteve 

të Kur’anit dhe në zemrën e ajeteve të tij ata kërkojnë ilaçin 

që i duhet. Vitin e shkuar në dëgjuam leximin e doktor 

Nuajna e të vëllezërve të tjerë lexues të Kur’anit dhe 

përjetuam një atmosferë madhështore të leximit të 

Kur’anit, e cila e ndihmon njeriun që ta përjetojë me gjithë 

qenien e tij Kur’anin e Shenjtë.  

Mënyra e leximit, e këndimit, zëri i bukur, zbatimi i 

rregullave të posaçme të leximit, që kanë lidhje me 

texhuidin, të gjitha e ndihmojnë njeriun që të hyjë në botën 

e vërtetë të ajeteve të Kur’anit.  
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Kur hasin në një ajet që përmban mallëngjim (për 

Xhenetin) dhe përshkruan atë me gjithçka që përmban prej 

gjërave, që sytë nuk i kanë parë dhe as veshët nuk kanë 

dëgjuar, përqendrohen në të lakmitarë, duke lakmuar që këto 

mirësi të jenë pjesë e tyre dhe mendojnë se ai është para syve të 

tyre. Ata mendojnë se vërtet po e shohin me sytë e tyre 

Xhenetin dhe çfarë gjendet në të.  

Kur ndeshen me ajetet që përmbajnë frikë, nga zjarri, uji 

i valuar e i qelbur, lëkurat e pjekura, dënimi në Ditën e 

Gjykimit, etj, përqendrohen në to, me gjithë dëgjimin e zemrave 

të tyre, ashtu siç menduan te ajetet e Xhenetit, se ai ndodhej 

para syve të tyre. Këtu u duket sikur dëgjojnë zhurmën e 

zjarrit përvëlues dhe të flakëve të tij që dalin nga 

Xhehenemi i zemëruar, i cili i kërkon Allahut edhe më 

shumë lëndë djegëse prej njerëzve dhe gurëve. Kjo është 

gjendja e të devotshmëve kur hasin ajetet e Xhenetit dhe të 

Xhehenemit. Më poshtë, Prijësi i besimtarëve na sqaron 

gjendjen e tyre, kur lexojnë ndonjë ajet që përmend 

Xhehenemin. Ai na thotë se ata: “Me kurriz të përkulur, të 

shtrirë me ballë në tokë, të mbështetur mbi duart e tyre, mbi 

gjunjët e tyre dhe mbi gishtat e këmbëve të tyre i kërkojnë 

Allahut të Madhëruar që t’i shpëtojë qafat e tyre.” 
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Të dashur vëllezër dhe motra!  

Kjo është ajo për të cilën kemi nevojë në këto 

mbrëmje kur’anore. Duhet t’i dëgjojmë me vëmendje ajetet 

e Kur’anit. T’i dëgjojmë ato me zemrat tona. Të 

përqendrohemi në to, me gjithë qenien tonë dhe të 

harrojmë se çfarë ndodhet rreth nesh. Të largojmë çdo 

imagjinatë boshe, e cila na punëson mendjet dhe të 

përfitojmë sa më shumë nga kjo kohë e mrekullueshme, që 

na mundësohet në këto mbrëmje të këtij Muaji të begatë.  

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), në hytben e pritjes së Muajit të 

Ramazanit, thotë: “Kushdo që lexon në të një ajet, është 

njësoj ikur ta ketë lexuar të gjithë Kur’anin në muajt e 

tjerë.”18 (Prandaj, nxitoni edhe ju). Ai që lexon një ajet në 

këtë muaj të begatë është njësoj si ai që e lexon të gjithë 

Kur’anin në muajt e tjerë. A ka kohë më madhështore se 

kjo? Padyshim që ky shpërblim i pret lexuesit, logjikuesit, 

persiatësit dhe të përqendruarit me zemër dhe mendje, në 

përmbajtjen e ajeteve të Kur’anit. Ka mundësi që ky 

shpërblim dhe kjo atmosferë e posaçme që sjell leximi i një 
                                                             
18 “Mefatijhul Xhinan”, f. 235, Hytbeja e Profetit (Paqja dhe bekimet e 
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në pritje të Muajit të 

Ramazanit.  
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ajeti të vetëm në këtë muaj të veçantë lidhet me qenien e 

njeriut të zgjerueshëm, pasi agjëruesit kanë më shumë 

aftësi dhe mundësi të ndikohen me përmbajtjen e fjalëve, 

fjalive dhe ajeteve të Kur’anit.  

Të dashur vëllezër dhe motra! 

Në fund dua të përmend dhe të përforcoj se, përveç 

leximit të ajeteve të Kur’anit, duhet edhe zbatimi i tij. Kapja 

pas tij, sepse ai, ashtu siç e thashë edhe më lart, është baza 

e shpëtimit tonë, e krenarisë, e arritjeve dhe e triumfeve 

tona. Në këtë natë dhe në fillim të këtij Muaji të begatë, që 

është nata e hapjes, duhet të përmend se ato përpjekje, 

sakrifica, gjakderdhje, durim, përballim, që nga viti 1982, 

janë prej begatisë së interesimit të sinqertë të këtij Kur’ani 

nga ana e sakrifikuesve në Rezistencën Islamike, nga 

familjet e dëshmorëve, të burgosurve dhe të gjithë 

familjeve tona të durueshme përballë mësymjeve të 

pamëshirshme të pushtuesit sionist. Ky triumf, që realizoi 

Rezistenca islame, është prej fryteve të këtij Kur’ani, prej 

Librit të Allahut, ajetet e të cilit janë të mbushura me 

mbarësi dhe begati për të gjithë.  

E lus Allahun e Madhëruar, që të mbarësojë të gjithë 

myslimanët dhe myslimanet, besimtarët dhe besimtaret në 
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mbarë rruzullin tokësor, që të zbatojmë të drejtat e këtij 

Libri Hyjnor!  

E lus Allahun, që të jemi gjithmonë me Kur’anin! 

Kurrë të mos e braktisim, që dhe ai të mos na braktisë 

asnjëherë!  

Allahu na mbarësoftë të gjithëve në agjërimin e këtij 

Muaji të begatë! Të na mbarësojë faljen e namazeve dhe të 

furnizohemi me devotshmëri në ditët e tij, si dhe të na 

mbarësojë përkujtimin e Natës së Madhe të Kadrit!  

Allahu na bëftë prej shpëtuesve nga zjarri i 

Xhehenemit!  

 

*********************************************************** 
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Fjalim i sekretarit të përgjithshëm të Hizbullahit, 

Es Sejid Hasan Nasrullah (Allahu e ruajtë!), mbajtur 

në Qendrën kulturore të Hizbullahut gjatë takimit me 

anëtarët e Shoqatës së Kur’anit të Shenjtë për udhëzim 

dhe orientim, në praninë e lexuesve dhe hafizave 

pjesëmarrës në mbrëmjen kur’anore, të organizuar në 

Muajin e begatë të Ramazanit, në vitin 1420 hixhri. 
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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

I kërkoj Allahut mbrojtje nga djalli i mallkuar. 

Falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve! Paqja 

dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, 

Muhamedi i biri i Abdilahit, familjen e tij të pastër, mbi 

shokët e tij të zgjedhur, mbi të gjithë dëshmorët dhe mbi të 

gjithë ata që sakrifikojnë në rrugën e Allahut, deri në Ditën 

e Kiametit!  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju!  

Ndihem krenar që ndodhem në praninë e dijetarëve 

të nderuar, lexuesve dhe hafizëve të Kur’anit. Ju kërkoj 

ndjesë për kohën e vonuar të këtij takimi, por kjo është 

koha më e mirë për t’u takuar të gjithë së bashku.  

Sigurisht, siç e thamë edhe në vitin e shkuar dhe në 

atë para tij, ky organizim në Liban është një vepër e 

pëlqyer dhe e shpërblyer, që nuk njihej më parë. Edhe nëse 
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gjendej më parë, ky lloj organizimi ka qenë i kufizuar, në 

një rreth të ngushtë, i paparë dhe jo mediatik. Madje 

televizionet, shfaqjen e mbrëmjeve kur’anore, i quanin si 

çështje që nuk u interesonte njerëzve.  

Falënderojmë Allahun, që falë përpjekjeve dhe 

bashkëpunimit të vëllezërve tanë në Shoqatën e Kur’anit të 

Shenjtë për udhëzim dhe orientim, si dhe falë pranisë së 

lexuesve të nderuar nga Republika Islamike e Iranit, nga 

Egjipti, Siria dhe nga vende të tjera ka filluar kjo 

veprimtari. 

Besoj e kujtoni kur ju thashë vitin e parë që kjo është 

një vepër e pëlqyer dhe ata që marrin pjesë në organizimin 

dhe në themelimin e kësaj vepre, kanë shpërblim të madh 

në Ditën e Kiametit. Padyshim që kjo është një vepër 

madhështore dhe e rëndësishme. Rëndësia e kësaj vepre 

është dukur më shumë në vitin e dytë, të tretë dhe do të 

duket në vitet që do të vijnë. Këto vite e përcaktojnë më 

shumë këtë veprimtari dhe këtë program. Ne tani jemi në 

vitet që kemi kuptuar rëndësinë dhe vlerën e kësaj 

veprimtarie. Nëse ne do ta zbatonim këtë veprimtari dhe 

program vetëm një vit dhe pastaj ta linim, kjo do të 

harrohej.  
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Duhet të vazhdojë kjo vepër përgjatë viteve, me 

qëllim që të përforcohet edhe më shumë. Nëse Shoqata e 

Kur’anit nuk do ta bënte këtë, njerëzit do ta kërkonin dhe 

do të pyesnin: “Çfarë ju ka ndodhur? Çfarë do të bëjmë 

këtë vit?” Thënë ndryshe: Mbrëmjet kur’anore në Muajin e 

Ramazanit duhet të shndërrohen e të bëhen pjesë e 

kulturës, e traditës, e jetës dhe e shpirtit të njerëzve. 

Sigurisht, kjo ka nevojë për përpjekje dhe ata që marrin 

pjesë këtë vit janë përkrahës dhe ndihmës të kësaj vepre të 

mrekullueshme e frytdhënëse. 

Padyshim, me kalimin e kohës ne do të shohim më 

shumë pjesëmarrës, si në numër, ashtu edhe në 

devotshmëri. Këtë vit ka më shumë pjesëmarrës se vitin që 

kaloi dhe kjo e ngre edhe më shumë shkallën e përfitimit. 

Gjithashtu, nëpërmjet televizionit “El Manar”, radios “En 

Nur” dhe përpjekjeve tuaja të mëdha, besoj se në të 

ardhmen e afërt ne do ta forcojmë dhe do ta përhapim 

akoma më shumë këtë program të ndritur kur’anor, deri sa 

mbrëmjet kur’anore në Muajin e Ramazanit të bëhen si 

tubimet vajtuese në Ditët e Ashures, pra, të bëhet çështje e 

natyrshme, e nevojshme dhe e dashur për njerëzit, që ata ta 
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ndiejnë për mangësi, nëse kalon Muaji i Ramazanit pa 

mbrëmje kur’anore. 

Sigurisht, ky program përqendrohet në anën 

shpirtërore dhe psikike dhe nuk është i pranishëm vetëm 

në Liban, por në të gjithë botën islame. Në javët e shkuara, 

Hirësia e tij, Sejid Ali El Khamenei, foli për gjendjen e 

zbatimit të fesë në mbarë botën dhe kjo gjendje nuk është 

vetëm në mesin e myslimanëve, por edhe te të krishterët, te 

çifutët, etj. Kjo do të thotë se njerëzit kanë gjithmonë nevojë 

për fenë dhe kjo nevojë ka qenë dhe do të mbetet deri në 

fund të kësaj jete.  

Në histori nuk gjendet diçka tjetër e luftuar dhe e 

kundërshtuar më shumë nga tiranët, faraonët dhe të 

padrejtët se sa feja. Në këtë kohë, makineritë më të 

fuqishme informatike, kulturore dhe politike e luftojnë 

fenë, por kurrë nuk kanë arritur ta ndalojnë e ta pengojnë 

përhapjen e saj. Zhvillimi material i ka plotësuar qëllimet 

dhe njeriu ndien nevojë të madhe për fenë. Unë kam lexuar 

studime rreth shoqërisë amerikane, që thonë se në çdo 

dhjetë persona, nëntë prej tyre e quajnë fenë çështje të 

domosdoshme. Kjo është shoqëria amerikane, në të cilën 

duket qartë zhvillimi i devijuar material. Nëntë prej dhjetë 
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individëve besojnë se nuk mund të jetojnë pa praninë e 

fesë në jetën e tyre, edhe pse ata nuk janë shumë fetarë.  

Pesë nga dhjetë prej tyre janë fetarë sipërfaqësorë 

dhe katër ndër dhjetë prej tyre i zbatojnë ritet e tyre fetare. 

Kjo është shoqëria amerikane, në të cilën mund të 

hamendësohet se feja nuk ka vend në të. Një statistikë 

tjetër, gjithashtu, dëshmon se ku ka mbërritur qytetërimi 

material. Në shtypin libanez është shkruar se në çdo pesë 

amerikanë gjendet një person me sëmundje mendore. 

Sigurisht u habita. Psikologët dhe mjekët e sëmundjeve 

mendore në Amerikë kanë nxjerrë një statistikë dhe kanë 

thënë se 1/5 e popullit amerikan është e goditur nga 

sëmundjet mendore. Statistika thotë: Kjo shoqëri u 

përgjigjet të gjitha dëshirave materiale, por individi jeton 

një boshllëk vrasës shpirtëror e psikik. Kjo gjë çon në 

përhapjen e sëmundjeve mendore, sepse feja nuk është e 

pranishme.  

Padyshim, animi nga feja, siç e përmend edhe 

udhëheqësi ynë Sejid Ali Khaminei, është një lajm i gëzuar. 

Këtë e shohim edhe në Palestinë, ku numri i namzfalësve 

në xhaminë “Aksa” është në rritje, edhe pse u duhet të 

marrin leje nga institucionet palestineze dhe izraelite për të 
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kaluar postblloqet, që të arrijnë në këtë xhami. Vitin që 

shkoi, çdo ditë xhumaje faleshin në xhaminë “Aksa” 60–70 

mijë namazfalës. Në xhumanë e fundit arriti në 300-400 

mijë. Pra, ky anim nga feja tregon se njerëzit po 

ndërgjegjësohen dhe po kthehen në zanafillën e tyre. Unë 

kam mendimin se presioni që u bëhet njerëzve i drejton ata 

nga Allahu i Madhëruar.  

Disa gazeta kanë botuar se në Mesxhidu Haram 

(Qabe) dhe Xhaminë e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në çdo natë falen një 

milion e gjysmë namazfalës, të cilët nuk janë vetëm prej 

banorëve të Mekës dhe të Medinës, por nga e gjithë bota. 

Gjithashtu, po të shkosh në kisha, do t’i shohësh ato të 

mbushura me të rinj e të reja. Në vitet e shkuara shikonim 

nëpër kisha më shumë të moshuar, kurse sot shohim të 

rinj. Kjo është dëshmi e këtij përfundimi, se njerëzit po 

drejtohen nga feja.  

Dua të them se gjendet një anim i fortë nga feja dhe 

një interesim i madh për çështjet e fesë në mbarë botën. 

Lind pyetja: Kush e vjel këtë anim? Kush shkon në vendin 

e saktë dhe kush shkon në vendin e gabuar? Ky është një 

kërkim tjetër. Ky anim nga feja dëshmon se natyra e krijuar 
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(el-fitratu) ka filluar të rilëvizë. Sigurisht, kjo është ajo që 

ne besojmë për fundin e kohës në të cilin Allahu do ta bëjë 

fenë e tij triumfuese mbi të gjitha fetë, edhe pse nuk e duan 

jobesimtarët. Padyshim, e ardhmja e kësaj gjithësie, e kësaj 

bote, e kësaj toke është Islami, feja e drejtë e Allahut dhe 

udhëheqja e shenjtë hyjnore. Kjo do të thotë se i gjithë 

rruzulli tokësor po drejtohet kah ky drejtim dhe s’ka 

dyshim se edhe vendi ynë është pjesë e këtij rruzulli 

tokësor. Me shpresën dhe dëshirën e Allahut, ky ndryshim 

në besim dhe kjo gjendje besimi është një gjendje 

madhështore. Ne dëshirojmë që kjo gjendje të forcohet 

edhe më shumë nëpërmjet këtyre mbrëmjeve kur’anore, 

Islami që duhet të zbatohet nga njerëzit është Islami 

autentik, ai që e përshkruan vetë Kur’ani Fisnik. 

Ky është Islami i pastër dhe i kthjellët.  

Sigurisht që vëllezërit organizatorë në çdo vit 

mendojnë për gjëra të reja. Një prej të rejave këtë vit është 

edhe prania e motrave. Vitin që shkoi dhe në atë para tij, 

vëlla Sulejmani u njoh me shumë njerëz dhe tani besoj se ai 

ka vizituar shumë vende. Prania e motrave këtë vit është 

një tregues pozitiv, sidomos në botën e femrave, sepse, kur 

vijnë vetëm vëllezërit, mund të thuhet se vetëm meshkujt 
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janë të aftë për memorizimin e Kur’anit. Prania e femrave 

tregon se memorizimi i Kur’anit është dukuri e 

përgjithshme dhe jo vetëm për meshkujt.  

Unë e po e mbyll me falënderimin për vëllezërit dhe 

motrat në Shoqatën e Kur’anit të Shenjtë, të cilët kanë 

bashkëpunuar për realizimin e këtij programi të vyer e të 

shpërblyer. Gjithashtu, falënderojmë edhe vëllain tonë 

lexues nga Egjipti, Esh Shejkh Tantaui. Allahu e ruajtë dhe 

e mbarësoftë!  

Ne i duam vëllezërit egjiptianë dhe e respektojmë 

popullin egjiptian. Padyshim që historia rezistuese dhe 

sakrifikuese e këtij populli është shembull për të gjithë. 

Gjithashtu, populli egjiptian është dashamirës i Ehli Bejtit 

(Paqja qoftë mbi ta!) dhe ne jemi krenarë për këtë. E lus 

Allahun që t’ua pranojë veprat.  

Falënderojmë edhe vëllezërit lexues të ardhur nga 

Republika Islamike e Iranit dhe inshallah do të marrin 

edhe ata shpërblim nga i Madhi Zot.  

Shpresojmë që t’ju shohim përsëri në vitin e 

ardhshëm. Po ashtu, shpresojmë që të rritet numri i 

pjesëmarrësve dhe Islami të jetë më i fortë dhe më i 

lartësuar dhe i gjithë rajoni të ketë ndryshuar. Shumë 
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njerëz janë të shqetësuar, por ne besojmë se, me ndihmën e 

Allahut, jemi në portën e triumfit. Me këtë dua të them se 

Islami dhe praktikantët e tij, namazfalësit, agjëruesit, e 

mposhtën Izraelin. Në këtë kohë izraelitët po mendojnë që 

të mbledhin plaçkat e tyre dhe të largohen. Pa dyshim që 

ky triumf do t’i shënohet grupit besimtar e sakrifikues, 

grupit kur’anor, të cilët arritën të mposhtin cionistët.  

E veçanta e këtij grupi të vogël është se ata janë 

praktikantë të vërtetë dhe myslimanë të pastër e të 

devotshëm. Ata lexojnë Kur’anin, ndalen, agjërojnë dhe i 

frikësohen vetëm Allahut të Madhëruar. Shpresojmë që ky 

të jetë argument për mbarë botën arabe dhe myslimane.  

Përsëri ju falënderoj të gjithëve për çdo punë në këtë 

Muaj të Ramazanit dhe e lus Allahun që t’ua pranojë dhe 

t’u mbarësojë të gjithëve, me qëllim që të jemi në shërbim 

të Islamit dhe të Kur’anit, për hir të Muhamedit dhe 

familjes së tij të pastër.  

 

*********************************************************** 

Es Selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu. 
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Fjalim i sekretarit të përgjithshëm të Hizbullahit, 

Es Sejid Hasan Nasrullah (Allahu e ruajtë!), mbajtur 
me rastin e ditëlindjes së Profetit Muhamed ibn 
Abdullah, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 
dhe mbi familjen e tij!). Me këtë rast u organizua 
ceremonia e mbylljes së konkursit të katërt për 
memorizimin dhe leximin e Kur’anit, ku 136 nxënës dhe 
nxënëse mësuan Kur’anin e Shenjtë.  

Ceremonia u organizua në sallën “Ez Zahra”, në 
vitin 1422 hixhri – 22.06.2001.  

 Shoqata e Kur’anit të Shenjtë për udhëzim dhe 
orientim. 
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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

 

I kërkoj mbrojtje Allahut nga djalli i mallkuar. 

Falënderimet i takojnë Zotit të botëve!  

Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin, 

Profetin tonë, ndërmjetësuesin për gjynahet tona, të 

dashurin e zemrave tona, Ebul Kasim Muhamed ibn 

Abdilah! 

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi familjen e 

tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, mbi të gjithë 

dëshmorët dhe mbi të gjithë ata që sakrifikojnë në rrugën e 

Allahut deri në Ditën e Kiametit!  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju! 

Nëse nga ky tubim i begatë do të na shfaqej e 

vërteta e tij, padyshim që perdet do të largoheshin nga 

shikimet tona. Ky është prej tubimeve të Xhenetit dhe të 

kopshteve të tij, në të cilin përmendet emri i Allahut, 

Sunduesi i Tokës dhe i qiejve.  
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Në këtë tubim, ku lexohen ajetet e Librit të Tij të 

Begatë, mbushen veshët, mendjet, zemrat dhe shpirtrat. Ky 

është tubim i bekuar dhe i shenjtë. Ai përmban shumë 

mirësi dhe ndikim. 

Në fillim dua të falënderoj vëllezërit e Shoqatës së 

Kur’anit të Shenjtë, vëllezërit e bashkisë së Gubejrit, që falë 

bashkëpunimit të tyre u arrit që të mbyllet me sukses ky 

konkurs dhe të organizohet ky tubim i begatë i dritës. 

 

Të dashur vëllezër dhe motra!  

Të gjithë ne jemi përgjegjës ndaj Kur’anit të Shenjtë. 

Ne duhet të pohojmë se nuk po e kryejmë ashtu siç duhet 

detyrën tonë. Padyshim që kjo është një përgjegjësi shumë 

e madhe. Ky Kur’an është argument i Allahut të 

Madhëruar për ne në këtë jetë. Po ashtu, është argument i 

Allahut për ne në Ahiret. Ky Kur’an do të ankohet në Ditën 

e Kiametit te Allahu. Ankimi i asaj dite është vazhdim i 

ankimit në këtë jetë. Në Kur’an lexojmë:  
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 “…O Zoti im! Populli im e shpërfilli Kur’anin, si 

(diçka) të urryer.”19 

Atë ditë Kur’ani do të ankohet te Allahu për lënien, 

braktisjen dhe largimin e njerëzve prej tij, ndërkohë që Ai 

ka ardhur për njerëzit dhe për asgjë tjetër. Ka ardhur që t’i 

udhëzojë ata dhe t’i nxjerrë nga errësirat në dritë. Ka 

ardhur që t’i vendosë në rrugën e lumturisë në këtë jetë 

dhe të shpëtimit të madh në Jetën Tjetër. Mirëpo ata që i 

mbyllën veshët, zemrat e tyre nga dëgjimi dhe nga 

udhëzimi i Tij, padyshim që janë përgjegjës për veprimin e 

tyre.  

Sigurisht, në këto ditë, mrekullia e vetme, e 

përjetshme, gjendet në duart tona. Ky është Kur’ani i 

Shenjtë. Mrekullitë e profetëve (Paqja e Allahut qoftë mbi ta!) 

kanë qenë vetëm për kohën e tyre.  

Në një kohë prej kohëve, Allahu e ftohu zjarrin për 

Ibrahimin (Paqja qoftë mbi të!) dhe kjo ishte mrekullia e tij.  

Në një kohë prej kohëve, në dorën e Musait (Paqja 

qoftë mbi të!) gjendej një shkop që shndërrohej në gjarpër, i 

cili gëlltiste gjithçka që bënin magjistarët.  

                                                             
19 Sure “El-Furkan”, ajeti 30. 
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Në një kohë tjetër, Isai (Paqja qoftë mbi të!) ringjalli të 

vdekurit, shëroi lebrosët dhe të verbrit. E kështu me radhë, 

përsa i përket mrekullive të profetëve të Allahut (Paqja e 

Allahut qoftë mbi të gjithë ata!). Mirëpo, pas vdekjes dhe 

largimit të tyre nga kjo botë, ato mrekulli nuk kanë 

qëndruar dhe janë bërë lajme historike. Ky lajm historik 

mund të harrohej, të humbiste dhe nuk do të mësohej se 

ata të dërguar kanë pasur mrekulli. Për fat të keq, çifutët i 

ndryshuan fjalët e Allahut deri në atë masë sa i mveshën të 

dërguarve çështje dhe vepra që nuk përputhen as me një 

njeri të zakonshëm. Shpallja e Kur’anit nuk ka qenë e 

vetmja mrekulli për Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pasi në jetën e tij 

mrekullitë kanë qenë të ngjashme me ato të profetëve të 

tjerë. 

Ka njerëz që mund të kenë paqartësi dhe mendojnë 

se mrekullia e vetme e Musait ka qenë shkopi dhe ajo e 

Isait ringjallja e të vdekurit, shërimi i lebrozës dhe i 

verbërisë. Mrekullia e Profetit Muhamed është Kur’ani. 

Vetëm Kur’ani është mrekulli e përjetshme për Profetin 

Muhamed. Por nuk është vetëm kjo mrekulli, sepse në 
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jetën e Profetit ka pasur shumë mrekulli, të cilat janë 

përcjellë në librat e historisë.  

Por të gjitha ato mrekulli, përveç Kur’anit të Shenjtë 

nuk ekzistojnë dhe njerëzit mund të thonë se e kemi 

dëgjuar nga dikush apo e kemi lexuar te një libër.  

E veçanta e Kur’anit të Shenjtë, në mesin e të gjitha 

atyre mrekullive, është se ai gëzon cilësinë e qëndrimit dhe 

të vazhdimësisë, edhe pas ndërrimit jetë të Profetit 

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

familjen e tij!), në zemrën e të cilit zbriti ky Kur’an që 

ndodhet në duart tona. Kjo mrekulli nuk është shkëputur 

me vdekjen e tij, siç janë mrekullitë e profetëve të tjerë. 

Sigurisht, Kur’ani i Shenjtë është mrekullia e çdo 

kohe dhe njerëzit shohin dhe prekin përmasat e tij logjike 

me anë të mendjes, të zemrës dhe të shpirtit të tyre. Një 

nga madhështitë e Kur’anit Fisnik është se, me kalimin e 

kohëve, me zbulimet shkencore, njeriu njihet më shumë 

me njohuritë dhe vërtetësinë e këtij Libri të Përjetshëm. 

Pra, në çdo ditë që jetojmë duket qartë madhështia e 

Kur’anit dhe kjo madhështi do të vazhdojë deri në Ditën e 

Fundit të kësaj bote. Kjo madhështi tregon se ky libër është 

nga Allahu i Madhëruar. Edhe në hadithet e ardhura nga 
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Profeti, Prijësi i besimtarëve dhe nga Ehli Bejti (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!) lexojmë se Kur’ani do të jetë gjithmonë i 

gjallë dhe kurrë koha nuk del para tij, por ai është prijës i 

gjithçkaje deri edhe i kohës. Kjo është një veçanti e lartë e 

Kur’anit Fisnik.  

Kur përmendim mrekullinë, jemi mësuar që 

gjithmonë të dëgjojmë me vëmendje dhe na është ngulitur 

në mendje se mrekullia e Kur’anit është elokuenca dhe 

retorika e tij.  

 

Nuk them që kjo nuk është e saktë. Por është një 

pjesë e së vërtetës. Është një prej mrekullive të Kur’anit 

Fisnik, sepse mrekullitë e Kur’anit janë të shumta dhe nuk 

kufizohen. Sa më shumë të kalojnë kohët, aq më shumë 

zbulohet përmasa e mrekullive të Kur’anit. Këtë e them 

plot bindje. Gjithashtu, retorika dhe elokuenca kanë 

vendin e tyre, mirëpo mrekullia e Kur’anit nuk 

përqendrohet vetëm në to. Kur flasim rreth Kur’anit Fisnik, 

themi se ai përmban shumë mrekulli. Në këtë kohë po 

flitet më shumë rreth përmasës gjuhësore e letrare dhe po 

anashkalohen përmasat e tjera. Por, vijnë ditë e kohë që 

përmasat e para të bëhen të dyta dhe ato të dyta të bëhen të 
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para dhe nuk përmendet përmasat e tjera. Dikush mund të 

thotë se përse e them këtë? E them sepse në këto ditë, të 

paktë janë ata që e njohin gjuhën arabe. Në shekullin e 

njëzetë e një, njerëzit kanë vështirësi e probleme të tjera 

dhe nuk mendojnë për retorikën dhe elokuencën. Dikush 

edhe mund të pyesë: “Ç’është elokuenca dhe retorika?” 

Sot, nëse një poet reciton një poezi me fjalë të 

zakonshme, të gjithë e kuptojnë dhe e duartrokasin. 

Mirëpo, nëse një poet, në nivel të Mutenebiut, gjuhëtar dhe 

letrar i madh arab, do të recitojë një poezi me të njëjtën 

mënyrë si të Mutenabiut, askush nuk e kupton dhe askush 

nuk e duartroket atë. Kjo sepse ata nuk e kuptojnë se çfarë 

thotë. Është e natyrshme se interesimi ka rënë dhe ka 

ndryshuar. Nga këtu, përmasat e tjera të mrekullisë janë 

pararojë. Dimensioni i edukimit dhe i pastrimit të njeriut 

ka qenë gjithmonë në krye, që nga koha e Profetit 

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

familjen e tij!). Formimi i njeriut është misioni më i vështirë, 

të cilin mund ta bëjë një libër, mësues, filozof, edukues dhe 

një metodologji edukuese. Këtë mision të vështirë mund ta 

përballojë njeriu. Meqenëse ky mision është i vështirë, 
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atëherë njeriu kishte nevojë për njerëz të mëdhenj nga ana 

e Allahut, që janë të dërguarit dhe profetët.  

Allahu i Madhëruar filozofinë ua la njerëzve, si: 

Aristoteli, Platoni, Sokrati, Farabiu, Mulla Sadri, etj.  

Filozofia nuk ka nevojë për profet, prandaj veproni 

si të doni me filozofinë, kiminë, matematikën, gjeografinë, 

etj. Po ashtu, edhe me çështje të shumta administrative. 

Mirëpo, formimi dhe edukimi shpirtëror dhe mendor i 

njeriut ka nevojë për profet dhe të dërguar. Ka nevojë për 

metodologjinë edukuese të profetëve. Ka nevojë për njerëz, 

që, edhe pse nuk kanë qenë profetë, janë afër me këtë 

pozitë.  

 

Të dashur vëllezër dhe motra!  

Ka shumë çështje, por më lejoni t’i përmend pa 

detaje. Ky Kur’an, që ndodhet në duart tona, përmban 

njohuri hyjnore. Në të flitet për emrat e Allahut të 

Madhëruar, për cilësitë e Tij të shenjta, për metafizikën, për 

ngjarjet që do t’i ndodhin njeriut në vdekje dhe pas 

vdekjes, në Barzah, në Kiamet dhe për ndodhitë 

madhështore të asaj dite. Ai përmban lajme për kohën pas 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 
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dhe mbi familjen e tij!), lajme për të ardhmen e afërt, të largët 

e të mesme. Përmban të fshehtat e të shkuarës që njerëzit 

nuk i njihnin në librat dhe në bisedat e tyre. Ky Kur’an 

përmban mrekulli shkencore. Nëse do ta lexojmë Kur’anin, 

do të shohim se ai përmban mrekulli në sistemin e 

gjithësisë, në retorikë dhe elokuencë, në sistemin e 

rregullimit të jetës e shumë e shumë anë të tjera të 

mrekullisë. 

Mirëpo ajo që dua të përmend dhe të hyj në temën e 

fundit është: Nëse i kthehemi historisë së shoqërisë në 

Gadishullit Arabik, në të cilën lindi i Dërguari i Allahut, 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), do të shohim një madhështi. Ajo 

ishte shoqëri e pashkolluar, e paditur, e ashpër, zemërgur 

dhe e vrazhdë. Këto janë të vërteta dhe ne nuk po shtojmë 

asgjë. Të tillë ishin arabët para Islamit. Ishte shoqëri e 

përçarë dhe e ndarë në fise. Luftonin me njëri-tjetrin për 

plaçkitje. Vriteshin e priteshin për një pëllëmbë tokë, për 

një pemë hurme apo për një pikë ujë, etj. Vërtet, ishte një 

shoqëri shumë e ashpër. Dua t’ju përmend një dëshmi nga 

ashpërsia e asaj shoqërie, e cila nxjerr në pah se sa të 

ashpër ishin njerëzit e asaj shoqërie. Një prej zakoneve 
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mjaft të ulëta të asaj shoqërie ishte varrosja për së gjalli e 

vajzave ku babai i vajzës e mbarte vajzën e tij të 

porsalindur për ta varrosur të gjallë. A ka ashpërsi më të 

madhe se kjo? Sot ka njerëz kriminelë që kryejnë krime nga 

më të shëmtuarat në të gjithë botën, por një kriminel 

gjakderdhës nuk është i gatshëm që të varrosë vajzën e tij 

për së gjalli në tokë.  

Vetëm ky shembull është i mjaftueshëm për t’ju 

sqaruar juve moralin e tyre dhe anën shpirtërore që ata 

kishin dhe sa të ashpër ishin. Këtu kam një pretendim, i cili 

mund të jetë i rregullt ose jo. Sikur të gjendej popull më i 

ashpër nga fillimi i krijimit e deri në ditën e fundit të kësaj 

jete, Allahu do të dërgonte Profetin Muhamed. Dihet se 

mësuesi më i mirë dërgohet në klasën më të vështirë. 

Vulën e profetëve, më të mirin e tyre, Allahu e përgatiti për 

këtë popull. Këtu shfaqet mrekullia, sepse i Dërguari i 

Allahut, Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me anë të këtij libri, 

Kur’anin, me anë të fjalëve dhe ajeteve të tij, arriti që 

popullin e paditur e të pashkolluar, të ashpër të vrazhdë, 

që nuk dinin se çfarë janë vlerat njerëzore, morale dhe 

humane ta ndryshojë. Ata flisnin për xhelozi, por nuk 



Fjalime për Kur'anin....................................................................................................... 

 

 -65-   
 

gjendej mes tyre. Edhe në mesin e shoqërisë kurejshe, e cila 

ishte shoqëria më e lartë dhe kreu i popullit të asaj kohe, 

ishte e përhapur shthurja morale dhe lindjet 

jashtëmartesore. Kjo vepër nuk ishte e keqe për ta, por 

veprohej për t’u mburrur. Në mesin e tyre gjendej 

entuziazmi dhe trimëria, por përdoreshin kundër njëri-

tjetrit. Ata ishin të ashpër ndaj njëri-tjetrit dhe kryenin 

gjakderdhje mes tyre në mbrojtje të një argumenti poezie 

apo në mbrojtje të dinjitetit të kryetari të fisit, apo… 

Mirëpo kur erdhi koha për të mbrojtur shtëpinë e Allahut, 

Qaben e Bekuar, ata e braktisën dhe e lanë pa mbrojte.  

I Dërguari i Allahut qëndroi te ata njëzet e tre vjet 

dhe këtu është mrekullia. Këtu dikush mund të mendojë e 

të thotë: “Përse Allahu i ka krijuar që në fillim të dërguarit? 

I Dërguari i Allahut, Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) jetoi 23 vjet, pasi 

u dërgua profet. Përse nuk jetoi pesëdhjetë, gjashtëdhjetë 

apo njëqind vjet, ndërkohë që ai është vula e profetëve?” 

Ne e dimë se askush nuk e diskuton jetën e Profetit 

Nuh (Paqja qoftë mbi të!), i cili jetoi nëntëqind e pesëdhjetë 

vjet. Disa thonë se, kur është dërguar profet, mosha e tij ka 

qenë pesëdhjetë vjet. Disa të tjerë thonë se është dërguar 
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profet pas moshës treqind apo katërqind vjeçare, por 

Allahu e di më mirë. Mirëpo, askush nuk e kundërshton 

moshën nëntëqind e pesëdhjetë vjeçare. Ne nuk e dimë 

sekretin, sepse kjo ka qenë dëshirë e Allahut. 

Është prej urtësisë se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) përgjatë 

njëzet e tre vjetëve arriti që nga ky popull të formojë një 

popull madhështor e të fortë, i cili hyri në portat e gjera të 

historisë. Ai arriti që zemrat e ashpra t’i shndërrojë në të 

buta e të mëshirshme, të cilët qajnë në mesin e natës. Arriti 

që atë popull që vritej e pritej për hir të fisit, ta shndërrojë 

në popull që lufton për hir të Allahut, për hir të udhëzimit 

të njeriut, për hir të vendosjes së drejtësisë dhe për 

zhdukjen e padrejtësisë. Vetëm me anë të Kur’ani Fisnik, 

Profeti arriti të ndërtojë një bashkësi që vazhdon të jetë e 

pranishme, e cila rritet dhe zhvillohet dita-ditës, me gjithë 

problemet e saj të brendshme dhe intrigat e shumta që janë 

thurur përgjatë historisë, me qëllim zhdukjen e Kur’anit.  

Mrekullia vazhdon sot dhe do të vazhdojë përgjatë 

gjithë kohëve, pa as më të voglën mëdyshje. Vërtet, ky 

është Kur’ani që ndërton shoqëri. Ky Kur’an arrin të bëjë 

ndryshime të mëdha në çdo shoqëri njerëzore.  
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Kur vijmë në përvojat e rezistencës, siç e thanë edhe 

vëllezërit më parë, them se shumë qendra filluan të 

studiojnë se si u arrit kjo dukuri në Liban. Si doli kjo 

rezistencë? Ata kanë të drejtë të habiten. Vërtet, kanë të 

drejtë. E përse? Sepse te izraelitët Libani nuk llogaritej në 

asnjë kohë. As në kohën e luftës, në vitin 1948, as në vitin 

1967 dhe as në vitin 1973. Izraelitët na dërgonin grupe 

muzikore, sepse ata thoshin se në Liban nuk ka nevojë që 

të dërgojmë grupe ushtarake, por të dërgojmë vetëm grupe 

muzikore. Është e natyrshme që habiten se si u shfaq kjo 

dukuri. Si është e mundur që nga rrënojat, plagët, 

dobësimi, errësira, pesimizmi të dalë një grup njerëzish që 

të përballen me legjendaren?! Sigurisht që është e 

habitshme! Vërtet, kjo dukuri lindi dhe vazhdoi falë 

mirësive të këtij Kur’ani. Ne gjithmonë kemi këmbëngulur 

që kjo është Rezistencë islame dhe nuk kemi thënë 

rezistencë myslimane, sepse Rezistenca islame nuk është 

emërtim medhehebi, por është emërtim mesazhor. Me këtë 

emërtim duam të dëshmojmë përmbajtjen ideologjike, 

shpirtërore dhe kulturore që prodhoi kjo rezistencë dhe i 

dha asaj fuqinë e vazhdimësisë. Vallë, përse vazhdoi kjo 

rezistencë dhe përse vazhdon të ekzistojë? Unë ju them 
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juve se ajo ka një fuqi madhështore për vazhdimësi, 

përderisa brezat e rinj janë të lidhur me Librin e Allahut.  

Askush nuk mund të qëndrojë përballë rezistencës. 

Ky Kur’an, që edukoi këta burra, po edukon nënat dhe 

baballarët e dëshmorëve. Ai i edukoi ata durimtarë, të 

palëkundur dhe mbështetës në Allahun e Madhëruar. Ata 

e mësuan nga Kur’ani se e kanë për detyrë ta luftojnë 

armikun e tyre. Nga Kur’ani mësuan që të përgatiten me 

çdo mjet për t’u përballur me armikun. Ata mësuan nga 

Kur’ani se është detyrë që të mbrojnë vendin, familjen, 

pasuritë, dinjitetin, shenjtërinë dhe nderin e tyre. Nga 

Kur’ani e mësuan bindjen ndaj Allahut dhe besimin në 

premtimin e Tij për triumf. Nga Kur’ani mësuan bindjen se 

Allahu i ndihmon, i udhëzon dhe i mëson. Nga Kur’ani 

mësuan se ka Jetë Tjetër pas kësaj jete dhe vendbanim pas 

këtij vendbanimi ku jetojnë. Ata u njohën me atë jetë dhe 

marshuan drejt saj me shpejtësi dhe me zemra të 

mbushura me bindje të plotë e të pa njollosur me dyshim. 

Ky Kur’an është ai që arriti të prodhojë këtë rezistencë, e 

cila korri këtë triumf.  
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Vërtet, nëse kthehemi te Kur’ani ne mund të 

realizojmë shumë arritje madhështore, qoftë edhe me 

mundësi modeste e të thjeshta.  

Ajo që është e rëndësishme këtu të thuhet është se 

Kur’ani, para se të jetë libër që na flet për historinë dhe 

tregimet, para se të jetë libër që përmban elekuecë dhe 

retorikë, para se të jetë libër që përmban ligjet e Allahut, 

është libër për pastrimin dhe edukimin e njeriut, me qëllim 

që të formojë një njeri dhe të ndërtojë një popull, që të ketë 

pozitën e saj në këtë jetë, të shpëtojë në Jetën Tjetër dhe të 

fitojë shpërblim të madh në të.  

Nga këtu, Allahu e shpërbleftë Shoqatën e Kur’anit 

për këtë interesim. Po ashtu, Allahu e shpërbleftë edhe 

Bashkinë e Gubejrit për përkrahjen dhe ndihmën e tyre në 

këtë çështje. Është detyra jonë dhe e të gjitha bashkësive 

dhe e komunave të tjera, që të shtrijnë dorën e ndihmës 

nga kjo shoqatë, me qëllim që të arrijmë ta fusim Kur’anin 

në zemrat dhe në shpirtrat e të gjithë njerëzve, veçanërisht 

te brezi i ri, i kërcënuar nga televizori, sateliti, interneti, 

gazetat, revistat, reklamat nëpër rrugë, etj. Ngado që të 

shkosh, gjen kërcënim për shpirtin e rinisë, shumë kurthe 

djallëzore, që duan ta largojnë rininë dhe ta hedhin në 
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humnerën e ligësive dhe të mëkateve. Padyshim, ky është 

një rrezik i vërtetë për brezat tanë.  

Armiqtë tanë e dinë shumë mirë se, po arritën ta 

largojnë rininë tonë nga rruga e Allahut të Madhëruar, nga 

çështjet thelbësore të tyre, nga vlerat morale dhe ta zhysin 

në detin e dëshirave dhe të epsheve, atëherë të rinjtë do të 

mendojnë në mëngjes e në darkë si do ta gjejnë drogën, si 

do ta bëjnë një vepër të keqe: të kërcejnë, të humbasin 

kohën, të vjedhin, të grabisin, të formojnë një grup mafioz, 

etj. Kjo është kultura që na ka mbërritur nga filmat. Sot 

quhet hero ai që vjedh më shumë dhe në fund të filmit ai 

nuk vdes. Kjo është ajo kulturë që duan ta përhapin dhe 

t’ia thellojnë rrënjët në mesin tonë. Pas kësaj, ata të na 

sundojnë siç na sunduan më parë. Vërtet, kjo është një 

përgjegjësi e madhe. 

Para se të përfundoj, dua të komentoj diçka të fundit 

rreth asaj që ndodhi para pak ditësh. 

Së pari: Ne në Liban, Hizbullahi, Rezistenca islame, 

nuk i kërkon askujt shpërblim e dhuratë për atë që bën dhe 

sakrifikon. Ne, kur luftuam, sakrifikuam dhe dhuruam 

dëshmorë, bëmë detyrën tonë dhe nuk i mburremi askujt 
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që zbatojmë këtë detyrë. Është Allahu Ai që na mirëson ne, 

që na ka udhëzuar në besim dhe në sakrificë.  

Së dyti: Dua të them se askush nuk mund t’i 

shpërblejë rezistuesit, luftëtarët dhe dëshmorët, sado të 

mëdha të jenë mundësitë e tij materiale. Unë pyes: Nëse 

qeveria libaneze apo ndonjë qeveri tjetër në botë propozon 

shuma të mëdha parash apo propozon pushtet 

madhështor, apo, apo… që të të marrin ty një fëmijë apo 

dy, apo tre, apo të të marrin shpirtin, a e pranon? Kurrë! 

Pushtetarët në Liban duhet ta dinë se gjaku i dëshmorëve 

të Rezistencës islame (El Mukaveme el Islamijeh) nuk ka 

vlerë te ata dhe pushtetarët nuk zotërojnë asnjë shpërblim 

që mund ta japin në kompensim të gjakut të dëshmorëve. 

Ne e quajmë të dëlirë gjakun e dëshmorëve, dhimbjen e të 

plagosurve, zinxhirët e të burgosurve dhe djersën e 

luftëtarëve. Ata nuk pranojnë asnjë shpërblim dhe asnjë 

dhuratë. Duhet të jetë më se e qartë se askush në Liban nuk 

mund t’i shpërblejë ata luftëtarë dhe as ata nuk kërkojnë 

shpërblim prej askujt. Vetëm Allahu është Ai që i 

shpërblen ata luftëtarë dhe sakrifikues. Allahu i tyre, në 

dorën e të cilit janë qiejt dhe toka, Sunduesi i tyre, Ai i 

shpërblen dhe ata shpresojnë vetëm te Ai.  
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Në fund, e mbyll me falënderimin drejtuar 

vëllezërve dhe motrave dhe të gjithë të pranishmit në këtë 

tubim të bekuar. I lutem Allahut t’i bekojë me mbarësi të 

gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë kurs vjetor, që fituan 

dhe dolën me sukses. Pa dyshim që ky është nder i madh 

për ata në këtë jetë dhe fitore e madhe për ata në Ahiret, 

inshallah.  

Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qofshin mbi 

ju! 

 

*************************************************** 
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Fjalim i sekretarit të përgjithshëm të Hizbullahit, 

Sejid Hasan Nasrullah (Allahu e ruajtë!), mbajtur në 

takimin me Shoqatën e Kur’anit të Shenjtë për udhëzim 

dhe orientim, në vitin 1424 hixhri. Në këtë takim ishin 

të pranishëm lexues, hafizë.  
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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

 

I kërkoj mbrojtje Allahut nga djalli i mallkuar. 

Falënderimet i takojnë Zotit të botëve! Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, 

Muhamed ibn Abdulah dhe mbi familjen e tij të pastër! 

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju! 

 

Jam krenar për takimin e fytyrave të ndritura, 

mbartësve të Kur’anit dhe të shërbyesve të tij. Ju falënderoj 

të gjithëve, duke filluar që nga i nderuari shejkh, vëllezërit 

dhe motrat në Shoqatën e Kur’anit të shenjtë për udhëzim 

dhe orientim. Gjithashtu, falënderoj dijetarët e nderuar, 

doktorët, miqtë, të cilët na kanë nderuar me ardhjen e tyre 

këtë vit në Liban. Ju falënderoj të gjithëve për përpjekjet 

tuaja. 
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Kur i shoh së bashku këto mbrëmje kur’anore, nga 

jashtë apo nga ekrani i televizionit, ndiej se këto përpjekje 

ruajnë gjakun e dëshmorëve. Sigurisht, në shtesë të vlerave 

të shenjta hyjnore që kanë këto mbrëmje, na japin ndjenjën 

se dëshira, synimi dhe qëllimi i dëshmorëve tanë u 

realizua, sepse, në të vërtetë, ky ka qenë qëllimi 

dëshmorëve përgjatë njëzet vjetëve, i xhihadit të 

pandërprerë në Liban. Gjatë kësaj kohe kanë rënë shumë 

dëshmorë dhe janë plagosur shumë vëllezër dhe motra. 

Qëllimi i sakrifikuesve ka qenë rritja e Islamit dhe rikthimi 

i tij në këtë vend. Ata nuk kanë luftuar për një copë tokë 

apo për pak ujë. Ka mundësi që këto të jenë në fund të 

listës së qëllimeve të tyre. Por kreu i listës, që i vuri ata në 

lëvizje në fushën e sakrificave në kohën e poshtërimit e të 

heshtjes, ka qenë kërkimi i kënaqësisë së Allahut të 

Madhëruar. Xhihadi në rrugën e Tij dhe sakrifikimi në këtë 

rrugë është që Fjala e Allahut të jetë më e larta.  

Falënderojmë Allahun që ky qëllim u realizua!  

Ajo që ka ndodhur sot në Liban, është një lloj 

ndihme nga Allahu i Madhëruar. Në Kur’anin e Shenjtë 
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thuhet: “(Allahu i ndihmon edhe) ata, të cilëve, nëse u 

japim pushtet në tokë, kryejnë faljet..."20  

               ...       

Kur shohim xhamitë që mbushen me namazfalës, 

lexues të Kur'anit, dëgjues të tij, e falënderojmë Allahun e 

Plotfuqishëm për këtë mirësi dhe themi se gjaku i pastër i 

dëshmorëve realizoi disa prej qëllimeve të tyre.  

Të nderuar miq që keni ardhur nga vende të 

ndryshme, është mirë që ta mësoni, sigurisht që vëllezërit 

dhe motrat libanezë e dinë këtë gjë. Para njëzet vjetësh në 

disa zona të Libanit thjesht hyrja në xhami i kushtonte 

jetën njeriut. Ishte e ndaluar hyrja në xhami dhe çmimi i 

hyrjes ishte i shtrenjtë, sepse hyrja në xhami konsiderohej 

prapambetje, kundërshti e dijes dhe e laicitetit. Thënë 

ndryshe, ti e meritoje vrasjen, dëbimin, apo rrahjen, apo... 

Sot, kur i gjeni dyert e xhamive të hapura, si dyert e 

Xhenetit, inshallah, të mbushura me vëllezër dhe motra 

besimtarë, veçanërisht me brezin e ri dhe e rikujton 

gjendjen e mëparshme, mëson vlerën e së tanishmes. Sido 

                                                             
20 Sure “Haxh”, ajeti 41. 
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që të jetë, ajo që ndodhi para njëzet vjetësh është prej 

vërtetësive të larta të thënies së Allahut të Madhëruar: 

"...Por mund ta urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e 

mirë për ju e mund ta doni një gjë, ndërkohë që ajo është 

e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini."21 

...                       

                      

    

Pushtimi izraelit erdhi në Liban dhe bëri që të lindë 

rezistenca, e bazuar në Kur’anin e Shenjtë, në besimin te 

Allahu, te i Dërguari i Tij, te Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe te 

Jeta Tjetër. 

Më pas kjo rezistencë filloi të madhështohet dhe së 

bashku me të u madhështua edhe kjo rrymë besimtare 

islame në këtë vend, deri sa, me mirësinë e Allahut, 

arritëm këtu ku jemi sot.  
                                                             
21 Sure “El-Bekare”, ajeti 216. 
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Disa njerëz që vijnë në Liban thonë se situata fetare 

dhe shpirtërore në Liban po kthehet pas. Unë i pyes ata: 

“Përse?” Ata thonë se ka femra pa hixhab, ka të rinj që nuk 

falen, ka njerëz që nuk interesohen dhe nuk i zbatojnë 

rregullat e legjislacionit islam, ka njerëz që nuk u intereson 

Islami, etj. Sigurisht ata janë të gabueshëm, sepse vijnë me 

prapaskena se Libani më parë ka qenë ndryshe. Mirëpo, 

nëse sot sheh hixhab në Liban, para njëzet vjetësh nuk 

ekzistonte. Nëse sheh sot të rinj e të reja në xhami, para 

njëzet vjetësh shumica e këtyre xhamive kanë qenë të 

zbrazura, mungonin të rinjtë dhe të rejat. Falënderimi i 

takon Allahut, që në këto ditë, në të gjitha zonat 

myslimane, shi’it dhe suni, sapo vjen koha e iftarit, i sheh 

rrugët, në qytete e në fshatra, të boshatisura. Kjo tregon se 

banorët e këtij qyteti apo të këtij fshati janë agjërues dhe 

kanë shkuar për të ngrënë iftarin. Pra, agjërimi është në 

masë të madhe. Ajo që është më e pakta, në shumë zona 

myslimane nuk shohim njerëz të hanë e të pinë hapur. 

 

Të dashur vëllezër dhe motra!  

Ne po flasim për një vend që para njëzet apo njëzet 

e pesë vjetësh njihej si Zvicra e Lindjes, që do të thotë, ishte 
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vendi më i shthurur në botën arabe dhe në botën islame. 

Vërtet, gjendja ekonomike ishte e mirë në këtë vend dhe 

turizmi ishte i zhvilluar, por ai turizëm na sillte më të 

shthururit që gjendeshin në vendet arabe dhe islame. Falë 

atij turizmi shkatërrues e të shthurur, që gjendej në Liban, 

sot gjërat kanë ndryshuar për mirë. Për këtë falënderojmë 

Allahun.  

Sido që të jetë, të gjithë të pranishmit e dinë këtë gjë. 

Të gjithë libanezët e dinë. Në të gjithë botën arabe dhe në 

atë islame arriti mesazhi i triumfit të parë në konfliktin 

arabo-izraelit. Ky triumf i madh dhe poshtërues për 

sionistët, që u realizua në Liban, ishte, në radhë të parë, me 

ndihmën e Allahut të Madhëruar, falë gjakut të 

dëshmorëve dhe sakrificave të luftëtarëve trima. Ky triumf 

u arrit për shkak se ata luftëtarë ishin pjesëtarë të kësaj feje 

dhe të këtij Kur’ani. Sigurisht që kjo solli një ndryshim të 

madh në shumë vende të ndryshme. 

Ajo që keni vepruar këto ditë dhe këto net, në këtë 

kohë që ka veçoritë e saj, padyshim që është e begatë dhe 

me ndikim pozitiv. Mirëpo në këtë kohë të etur duhen më 

shumë përpjekje dhe sakrifica. Zëri juaj duhet të dëgjohet 

sa më shumë. Sigurisht, udhëzimet tuaja kur’anore janë më 
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të shumta se më parë dhe për këtë falënderojmë Allahun e 

Madhëruar. Ajo që është më e rëndësishme është se 

familjet tona, populli ynë ka nevojë për thellim të 

mëtejshëm në kulturën kur’anore dhe në marrëdhëniet me 

Kur’anin e Shenjtë.  

Sfidat dhe rreziqet që na presin janë më të mëdha se 

të kaluarat, veçanërisht në këtë situatë. E kam thënë edhe 

më parë, se gjendet një sulm i ashpër dhe i egër ndaj 

Islamit dhe ndaj Profetit të Islamit (Paqja dhe bekimet e 

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

se është profeti i terrorizmit dhe prijësi i terrorizmit, siç 

ndodh sot në shumë vende perëndimore dhe në mediet e 

tyre.  

Siç thuhet, ka murgjër dhe priftërinj dhe disa që 

pretendojnë se janë mendimtarë të kulturuar, të cilët sjellin 

një kopje të Kur’anit të Shenjtë, e lexojnë me një gjuhë të 

parregullt arabe dhe e përkthejnë në gjuhën angleze. 

Ashtu, me atë lloj gjuhe, copë-copë, shpjegojnë Kur’anin që 

të thonë se Ai është kundër qytetërimit dhe se na fton në 

vrasje. Këta tipa, pasi përfunduan diskutimet rreth 

Jurisprudencës së Medh’hebeve, diskutimet rreth 

ideologjive të organizatave islame, diskutimeve rreth 
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personaliteteve dhe udhëheqësve të lëvizjeve islame në 

botën islame, arritën deri te burimi kryesor,  

te fortifikata e fundit, te vija e kuqe, pra, te Kur’ani i 

Shenjtë, te Profeti Muhamed, të cilit Allahu ia zbriti 

Kur’anin në zemrën e tij.  

Ata filluan të diskutojnë se Kur’ani dhe Profeti janë 

një grup terrori, përhapës dhe ftues në terrorizëm. Është 

për të ardhur keq se ajo traditë e keqe që përhapi Salman 

Rushdiu (Allahu e vraftë!), duke ofenduar Profetin 

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

familjen e tij!), filloi të japë frytet e saj në shumë vende të 

botës. Të shahet e të ofendohet Profeti sot në Amerikë 

është bërë diçka e zakonshme. E keni dëgjuar se çfarë 

ndodhi në Nigeri para disa ditësh. Më duket se nigerianët 

janë njerëzit më xhelozë ndaj të Dërguarit të Allahut se sa 

myslimanët e tjerë.  

Në atë vend ndodhi gjakderdhja për shkak të një 

artikulli ofendues e keqbërës ndaj Profetit. Sido që të jetë, 

këtë sulm të ashpër dhe të egër, unë e ngjasoj sot me 

ofensivën e Izraelit ndaj Libanit në vitin 1982.  
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Në Kur’an lexojmë: "...Por mund ta urreni një gjë, 

ndërkohë që ajo është e mirë për ju…”22  

 

...                ...   

Sulmi ndaj Islamit, ndaj Profetit të Islamit, Librit 

tonë të Shenjtë, Kur’anit, është bërë shkak që shumë 

perëndimorë dhe amerikanë, siç më thonë disa vëllezër, të 

kërkojnë më shumë rreth të vërtetës së çështjes. Kur t’u 

jepet mundësia e njohjes së të vërtetës, ata do ta përqafojnë 

atë. Prandaj, pavarësisht sulmeve mediatike, politike deri 

edhe sigurie, ku sot arrestohen shumë të rinj myslimanë 

nëpër botë dhe vriten me akuzën e terrorizmit dhe e 

pjesëmarrjes në këtë apo në atë organizatë, edhe pse kjo 

gjendje e frikshme është përhapur në shumë vende islame, 

shohim se ftesa e njerëzve në fe, kthimi i tyre në Islam, 

xhami, agjërim, Haxhin e Shtëpisë së Allahut dhe 

interesimi ndaj Librit të Allahut, po shtohet dhe po 

përhapet më shumë. As shejtanët e mëdhenj e as të vegjël 

nuk e pengojnë dot këtë gjë. Unë mendoj se ky sulm do ta 

                                                             
22 Sure “El-Bekare”, ajeti 216. 
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forcojë më shumë kthimin te feja dhe nuk do t’i pengojë 

njerëzit në zbatimin e fesë së tyre.  

Sigurisht, të gjithë ne, në këtë kontekst, duhet të 

mbajmë përgjegjësinë tonë, me aq sa kemi mundësi. Edhe 

në Liban jemi pjesë e kësaj gjendjeje, e kësaj situate, pjesë e 

kësaj përballjeje të madhe.  

Falënderojmë Allahun që Muaji i Ramazanit ka 

ardhur në këtë atmosferë. Me dëshirën e Allahut, këto 

mbrëmje kur’anore dhe kjo atmosferë e besimit, dëshiron 

të sigurojë një gjendje qëndrueshmërie te besimtarët 

libanezë. Këto mbrëmje do t’i mundësojnë që të përballen 

me rreziqet e ardhshme dhe të afërta, sepse izraelitët dhe 

sionistët kurrë nuk flenë mbi poshtërsinë që pësuan në 

Liban. Gjithashtu, ata afërsisht janë bërë shumë pesimistë 

me përfundimin e kryengritjeve palestineze. Kjo sepse nuk 

kanë çfarë të bëjnë tjetër. Ata goditën organizatat, 

fraksionet, infrastrukturën, por veprimet xhihadiste nuk 

ndaluan brenda në Palestinën e pushtuar. Ato veprime 

janë bërë pjesë e besimit të njerëzve. Të tillë njerëz janë të 

shumtë në popullin palestinez. Kur situata bëhet e tillë, 

dhe njerëzit kanë të tillë besim, asgjë nuk mund t’i ndalë 

ata mallëngjyes për të takuar Allahun në rrugën e tyre. Sot 



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-84-  
 

ata janë të shumtë në Palestinë, Liban dhe në të gjithë 

botën tonë islame. Ne duhet të mbështetemi te Allahu i 

Plotfuqishëm për çdo gjë dhe për çdo përballje të 

mundshme. Ne duhet të jemi të përgatitur dhe të gatshëm 

jo vetëm me armë, por më kryesorja duhet të jemi të 

gatshëm shpirtërisht dhe psikologjikisht. Prandaj, këto net, 

këtë vit, janë ndryshe nga vitet e tjera. Ne i konsiderojmë 

pjesë të ajetit: “Përgatisni kundër tyre kuaj dhe forcë për 

luftë sa të mundni, që të tmerroni armikun e Allahut dhe 

armikun tuaj…”23 

                     

            ...    

Në këtë Muaj të begatë, edhe ju, me shpresën e 

Allahut, jepni ndihmën tuaj, e cila do të na mundësojë t’i 

bëjmë ballë kërcënimeve apo mësymjeve izraelite. Ne 

shpresojmë se Allahu do t’i ndihmojë robërit e Tij 

sakrifikues e punëmirë dhe do t’u dhurojë atyre triumfin e 

madh. 

                                                             
23 Sure “En-Enfal”, ajeti 60. 
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Para disa ditësh ishte te unë një gazetar i një gazete 

të njohur amerikane. Ai solli disa letra nga Izraeli, të cilat 

përmbanin akuza dhe fyerje. Ai dëshironte që t’u 

përgjigjesha atyre. Pasi mbaruam, më tha: “Ka njerëz, 

zyrtarë të lartë izraelitë, që thonë se, nëse do të hyjmë në 

luftë me Hizbullahin, do ta mbarojmë për shtatë ditë. Nëse 

Hizbullahu reziston vetëm shatë ditë, pas rezistencës së 

shtatë ditëve, atëherë situata do të ndryshojë dhe do të jetë 

në favor të tij.”  

Ne, me mirësinë e Kur’anit, të besimit, të kësaj ane 

të lartë shpirtërore dhe me këtë bindje të fortë te Allahu i 

Madhëruar, u përpoqëm, luftuam dhe sakrifikuam me ato 

mundësi materiale dhe ekonomike që zotëronim, deri sa 

arritëm në fitore. Kjo fitore është nga ana e Allahut. Ishte 

mbarësi e Tij që ne të arrinim këtë triumf madhështor. 

Padyshim që kjo anë shpirtërore ka nevojë për forcim. 

Kur’ani, hafizët e tij, lexuesit e tij, komentuesit dhe 

sqaruesit e tij janë më të mirët që mund ta forcojnë anën 

shpirtërore në veten tonë.  

Ashtu siç e them për Palestinën, e them edhe për 

Libanin: Përderisa historiku i rezistencës është hyjnor, 

kur’anor dhe muhamedan, atëherë: “Pa dyshim, miqtë e 



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-86-  
 

Allahut nuk do të kenë arsye për t’u frikësuar dhe as për 

t’u dëshpëruar.”24 

                    

Kurrë nuk do të ketë frikë. Kurrë nuk do të ketë 

hidhërim e dëshpërim, sepse, me shpresën e Allahut të 

Madhëruar, kemi hyrë në kohën e Islamit, në kohën e 

Kur’anit dhe në kohën e kthimit të njerëzve te zotnia e 

njerëzimit, te Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Secili prej nesh duhet të 

japë ndihmesën e tij dhe inshallah do të jetë i shpërblyer te 

Allahu. Padyshim që ne jemi përballë triumfit të madh, që 

është realizimi i premtimit hyjnor, i cili do t’ia trashëgojë 

tokën robëve të Tij punëmirë dhe atyre që iu bë padrejtësi.  

Përsëri unë ju falënderoj, që organizuat këto 

ceremoni gjatë këtyre netëve të bekuara. Gjithashtu, ju 

falënderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë vend modest.  

Allahu jua pranoftë punët dhe e lus Atë që të na 

mbarësojë të gjithëve, që të jemi në shërbim të Kur’anit dhe 

në shërbim të Islamit!  

                                                             
24 Sure “Junus”, ajeti 62. 
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E lus Allahun që të tilla tubime dhe takime të jenë të 

vazhdueshme për hir të shenjtërisë së Muhamedit dhe 

Familjes së tij të pastër.  

Falenderimet i takojnë Allahut të botëve 

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju 

********************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 
Fjalim i sekretarit të përgjithshëm të Hizbullahit, 

Sejid Hasan Nasrullah (Allahu e ruajtë), mbajtur në 
ceremoninë përmbyllëse të konkursit të gjashtë për 
memorizimin dhe leximin e Kur'anit të Shenjtë, 
organizuar në Shoqatën e Kur’anit të Shenjtë për 
udhëzim dhe orientim, në vitin 1424 hixhri, që përkon 
me vitin 2003 të Kalendarit Gregorian.  

Kjo ceremoni u organizua me rastin e ditëlindjes 
së të Dërguarit të Allahut, Muhamed ibn Abdullah 
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(Paqja dhe bekim et e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!). 

 

 

 

 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

 

I kërkoj mbrojtje Allahut nga djalli i mallkuar. 

 

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. 

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi zotninë tonë, 

Profetin tonë, ndërmjetësuesin për gjynahet tona, të 

dashurin e zemrave, Ebul Kasim Muhamed ibn Abdulah!  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi familjen e 

tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, mbi të gjithë 

dëshmorët dhe ata që sakrifikojnë në rrugën e Allahut deri 

në Ditën e Kiametit!  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju! 
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Së pari: Uroj të gjithë vëllezërit dhe motrat në këto 

ditë të begata, të lumtura e të larta, të cilët po e përjetojnë 

atmosferën e tyre. Ato janë: dita e lindjes së Profetit 

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

familjen e tij!), vulës së profetëve; dita e lindjes së nipit të tij 

të nderuar, Imam Xhaferr ibn Muhamed Es Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!).  

Gjithashtu, po na afrohet edhe dita e triumfit të 

Rezistencës islame, xhihadi i dëshmorëve dhe sakrificat e 

shumta në Liban, data 25 maj. Prandaj, ua uroj vëllezërve 

dhe motrave këto ditë të begata. 

Së dyti: Dua të falënderoj Shoqatën e Kur’anit të 

Shenjtë, drejtuesit e saj, vëllezërit dhe motrat që punojnë 

për të dhe për të gjitha përpjekjet e tyre në shërbim të 

Kur’anit, Librit të Shenjtë të Allahut, në drejtim të mësimit, 

të leximit, të këndimit, të komentimit, të mësimit të 

njohurive dhe të memorizimit të tij.  

Bekuar qofshin këto përpjekje, të cilat bëjnë që 

Kur’ani të përhapet në mesin e njerëzve, veçanërisht në 

mesin e të rinjve dhe të rejave, të cilët janë më nevojtarët, 

më të aftit për pranimin e mësimeve dhe njohurive 

kur’anore.  
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Sigurisht këto përpjekje janë lavdëruese dhe të 

begata, dashtë Allahu. Janë përpjekje në të cilat janë të 

varura shumë shpresa dhe synime, sepse ne kemi nevojë 

për këtë brez kur’anor. Për këtë mund të flasim edhe më 

pas.  

Po ashtu, dua të falënderoj kryetarin e Bashkisë së 

Gobeijrit, anëtarët e këshillit bashkiak në këtë bashki, për 

mbështetjen dhe përkrahjen e tyre, jo vetëm të kësaj 

ceremonie, por për të gjitha projektet e ndryshme që 

ndërmerr Shoqata e Kur’anit të Shenjtë apo shoqata të 

tjera, të cilat interesohen për çështjet kulturore, ideologjike, 

shpirtërore dhe morale. Sigurisht që kjo është pjesë e 

përgjegjësisë, e cila bie mbi supet e kësaj bashkie.  

Gjithashtu, përgëzoj të gjithë vëllezërit dhe motrat, 

të rinjtë dhe të rejat, të cilët marrin pjesë në këto aktivitete, 

konkurse dhe programe, qofshin në lexim a këndim, në 

memorizim apo në tefsir. Përgëzoj interesimin dhe 

dashurinë e tyre që kanë për Librin e Allahut, Kur’anin e 

Shenjtë. Padyshim që kjo nismë duhet të përgëzohet dhe 

duhet të lartësohet, sepse ne jetojmë në një botë ku të rinjtë 

dhe të rejat kanë pasion edhe gjëra të tjera, të cilat mund ta 

dëmtojnë jetën, mendjen, shpirtin dhe Jetën Tjetër të tyre.  
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Është krenari që të shohësh të rinj dhe të reja, që 

janë dashamirës të Kur’anit, që janë të interesuar për 

Kur'anin. Kjo është krenari për ta, për familjet e tyre dhe 

për të gjithë ne. Të gjithë duhet t’i respektojmë dhe t’i 

nderojmë ata. Ta lusim Allahun e Madhëruar që t’i 

udhëzojë ata dhe t’i forcojë në fenë e tyre, të kenë 

përfundim sa më të mirë dhe t’i bëjë ata prej të dashurve 

dhe prej robërve të Tij punëmirë.  

Në këtë ceremoni kur’anore unë dua të them disa 

fjalë, nuk dua të zgjatem shumë dhe t’ju marr nga koha 

juaj, sepse disa apo shumica prej jush janë marrë me këtë 

punë që herët në mëngjes dhe të tilla ceremoni nuk kanë 

nevojë për fjalë të shumta. Por duhet të thuhet diçka 

shumë e rëndësishme se nga ajo që ka ardhur nga i 

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

dhe mbi familjen e tij!), me anë të asaj që ka ardhur nga 

imamët e pastër (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), nga shokët 

emigrues dhe përkrahës në fillim të Islamit, i cili 

interesohet shumë për Kur’anin. E gjitha kjo sepse ky Libër 

i Shenjtë nuk ka zbritur për një brez të caktuar, as për një 

kohë të caktuar. Librat e mëparshëm qiellorë kanë zbritur 

për një brez, në një kohë dhe për popuj të caktuar. Kurse 
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Kur’ani i Shenjtë është për të gjithë njerëzimin. Është për 

njerëzit e të gjitha kohëve dhe vendeve, për çdo komb, 

gjini, gjuhë dhe pozicion gjeografik.  

Që nga momenti kur zbritën ajetet e Kur’anit në 

zemrën e të Dërguarit të Allahut, Profetit Muhamed (Paqja 

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

erdhën që Kur’ani të marrë cilësinë e vazhdimësisë, të 

qëndrueshmërisë dhe të përjetësisë. Kjo do të thotë se 

kuptimet, vlera, mësimet, njohuritë dhe rregullat e tij janë 

të përjetshme. Përjetësi do të thotë vazhdimësi dhe 

qëndrueshmëri e aftësisë së tij për edukim, pastrim, lëvizje 

dhe ndërtim. Pra, fuqia ndikuese e Kur’anit te njeriu do të 

jetë deri në Ditën e Kiametit, sepse, Kur’ani qëndron mbi të 

gjithë librat e tjerë. Ai është udhëzues, drejtues dhe 

tregues. Na ka urdhëruar të gjithë që ta pohojmë atë, të 

besojmë në të, ta lexojmë, ta mësojmë përmendësh, ta 

ruajmë, ta shenjtërojmë dhe ta zbatojmë në vepra, thënie 

dhe sjellje.  

Këto tubime janë, siç mund të thuhet, protokolle të 

posaçme për leximin e Kur’anit dhe për tubime kur’anore. 

Kur njeriu lexon ajetet e Kur’anit, duhet të kujdeset për të 

ndaluarat, të lejuarat, të pëlqyeshmet dhe të 
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papëlqyeshmet. Sigurisht, ky interesim i madh nxjerr në 

pah madhështinë e Kur’anit, shenjtërinë, përjetësinë e tij, si 

dhe përgjegjësinë ndaj tij. 

Mirëpo, kur flasim për leximin, për memorizimin, 

për komentimin, për përsiatjen e kuptimeve të tij, të gjitha 

këto janë hyrje për veprimin, sjelljen, zbatimin dhe 

zbukurimin e individit. Njeriu duhet ta zbukurojë veten, 

mendjen, shpirtin dhe zemrën e tij me bukurinë e Kur’anit, 

me qëllim që ajetet e Kur’anit të trupëzohen në të. Për këtë, 

ashtu siç kujdesemi për hyrjen, që ishin leximi, këndimi, 

memorizimi, ceremonitë e ndryshme, etj, të cilat janë 

shumë të rëndësishme, duhet të mos e shpenzojmë të gjithë 

kohën tonë dhe të jemi të pavëmendshëm ndaj qëllimit 

kryesor, që, nëpërmjet tyre, të njihemi më shumë me 

Kur’anin, me qëllim që ta dëgjojmë me zemrat tona dhe të 

ecim gjithmonë pas tij, sepse ai është treguesi dhe 

udhërrëfyesi për në udhëzim dhe për në rrugën e drejtë në 

këtë jetë. Kjo duhet të vërtetohet në këto ceremoni.  

Allahu i Madhëruar thotë: "Ata që u kemi dhënë 

Librin dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur, ata besojnë 
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vërtet në të. Kurse ata që nuk besojnë në të, pa dyshim, 

janë të humbur."25 

                        

                        

Pra, leximi është kuptim. Po leximi i vërtetë çfarë 

është? Kur e pyetën të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për 

leximin e vërtetë, ai u përgjigj: “Ta pasosh atë, ashtu siç e 

meriton.”  

Pra, leximi është pasim dhe pasimi i vërtetë është 

shkalla më e lartë e leximit. Po me të njëjtin kontekst, Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje me frazën "dhe e 

lexojnë ashtu siç është shpallur", ka thënë: “I lexojnë me 

vëmendje ajetet e tij, i përsiatin kuptimet dhe veprojnë 

sipas rregullave të tij...” Ky është leximi i vërtetë. Fjala tertil 

ka kuptimin e sqarimit të fjalëve.  

Kur besimtarët i lexojnë ajetet që flasin për 

Xhenetin, mirësitë, jetën e lumtur në të, apo ajetet që flasin 

për triumfin, krenarinë, dinjitetin, qoftë në këtë jetë, ata 

                                                             
25 Sure “El-Bekare”, ajeti 121. 
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shpresojnë në premtimin e Allahut, sepse premtimi i 

Kur’anit është premtimi i Allahut të Madhëruar, i cili nuk e 

shkel premtimin e Tij. Ata besimtarë shpresojnë në 

premtimin e Allahut, i frikësohen dënimit dhe zjarrit që Ai 

e ka përgatitur për të këqijtë.  

Besimtarët janë të kujdesshëm ndaj gjërave që 

Allahu u ka paralajmëruar. Marrëdhënia e tyre me 

Kur’anin nuk është si një njeri që lexon një libër apo histori, 

por është një reagim shpirtëror. Duke qenë e tillë, te ata 

arrihet mallëngjimi dhe frika. Fjalët e Kur’anit ndikojnë te 

ndjenjat, bindjet dhe sjelljet dhe i sistemojnë ato. Në Kur’an 

ka shumë tregime të mbushura me mësime e këshilla. Ato 

nuk janë thjesht tregime për të kaluar kohën dhe nuk janë 

të tilla që vetëm të quhen tregime. Ato janë tregimet e 

profetëve, tregimet e sakrifikuesve në rrugën e Allahut, 

tregimet e të varfërve e të pasurve; tregimet e faraonit, 

Hamanit, Musait dhe Harunit (Paqja qoftë mbi ta!), etj. Të 

gjitha ato tregime janë plot e përplot me mësime, këshilla 

dhe porosi për ne dhe për të gjithë njerëzimin që jeton në 

këtë jetë. Të gjitha skenat e atyre tregimeve i shohim çdo 

ditë në jetën tonë të përditshme, me emërtime të reja, me 
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forma të ndryshme, por me përmbajtje të përbashkët e të 

njëjtë. Kemi dëgjuar të thonë: “Historia rikthen vetveten.” 

Edhe pse sot emri faraon ka ndryshuar, ka shumë të 

tillë. A nuk ka sot Karun në mesin tonë? Ka. Ai nuk është 

një, por janë disa të tillë.  

Sot, nëse takohesh me një të pasur, që i pëlqen vetja 

se ka pasuri dhe në xhep ka një bllok çeqesh, i lexon ajetin 

e Kur’anit: "...Ne i patëm dhënë atij aq thesare, saqë 

çelësat e tyre vështirë se do të mund t’i mbante një grup 

njerëzish të fuqishëm..."26 

...                             

...  

dhe i thua që të falënderojë Allahun dhe të mos bëjë 

mëkate, ai do të përgjigjet: “Ç’lidhje ka Allahu me këtë? 

“Kjo më është dhënë vetëm prej diturisë sime.”27 Unë jam 

lodhur, jam rraskapitur, çfarë s’kam bërë deri sa arrita 

këtu.”  

Këta janë Karunat e kohës dhe sa të shumtë janë ata. 

                                                             
26 Sure “Kasas”, ajeti 76. 
27 Sure “Kasas”, ajeti 78. 
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Besimtarët i lexojnë me vëmendje tregimet e 

Kur’anit dhe marrin mësime nga shëmbëllimet e tij. 

Zbatojnë urdhrat e tij dhe ndalojnë ato që ka ndaluar 

Kur’ani. Kjo do të thotë se leximi i vërtetë është me 

kuptimin që përmendi Profeti Muhamed “zbatim ashtu siç 

duhet.” Këtë duhet të bëjmë edhe ne sot të dashur vëllezër 

dhe motra. Kur’ani nuk është libër që ta lexojmë për të 

shtuar njohuritë tona. Kur’ani është libër që duhet të 

reagojmë shpirtërisht ndaj tij. Ai është pranvera e zemrave 

dhe jo vetëm shtues i të dhënave në mendje. Lidhja me 

Kur’anin çon në pastërtinë e shpirtit, zhvillimin e zemrës, 

në forcimin e fuqisë në veta dhe hapjen e horizonteve të 

dijes përballë mendjes. Pra, marrëdhënia me Kur’anin 

duhet të jetë marrëdhënie ndërveprimi, pasimi, 

përkujdesjeje, dashurie dhe mallëngjimi. Sigurisht, kjo 

është ajo që duhet të ndreqim në veten tonë.  

Nëse një njeri do dikë, për shembull, ti e do të 

Dërguarin e Allahut dhe ty të thuhet se në fund të veriut 

apo të jugut ndodhet një letër, gjurmë apo diçka tjetër që 

ka lidhje të drejtpërdrejtë me të Dërguarin e Allahut të 

Madhëruar, a nuk do të shkoje atje me nxitim e mall, që ta 

shohësh atë, ta prekësh e të bekohesh me të? Nëse ke një të 



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-98-  
 

dashur që e do vërtet dhe ke mall për të dhe, me të, të lidh 

marrëdhënia e dashurisë së fortë e të vërtetë dhe ai të 

dërgon një letër, a e lexon atë letër vetëm një herë? 

Sigurisht që jo. Sa herë e kujton atë, ti hap letrën e tij dhe, 

kur e lexon, e lexon me etje, me mall dhe të duket sikur i 

dashuri yt ndodhet para teje. Problemi ynë është se nuk 

lexojmë me etje e me mall.  

Ky është Libri i Allahut. Kjo është fjala e Tij e 

padyshuar, sepse për të nuk gjendet diskutim. Kjo është 

fjalë e ardhur nga Allahu i Plotfuqishëm, Krijuesi i qiejve 

dhe i Tokës, Zoti i botëve, në dorën e të cilit janë gjithçka 

që ndodhet në qiej dhe në Tokë. Ai është Thënësi i tyre. 

Allahu, të gjitha këto, i ka vendosur në duart e njerëzve, që 

t’i lexojnë herë pas here, çdo ditë e çdo orë. Ne duhet të 

pyesim veten tonë: “Si janë marrëdhëniet psikike dhe 

shpirtërore me këto fjalë? A e ndiejmë që këto fjalë janë 

fjalët e Allahut, fjalët e Krijuesit tonë, Sunduesit tonë, të 

Dashurit tonë dhe të Kujdestarit tonë?” Kjo është një 

çështje, për të cilën kemi nevojë të gjithë të përqendrohemi 

në të.  

Edhe diçka tjetër, dua të theksoj fjalën e Imamit 

(Paqja qoftë mbi të!): “...dhe e kuptojnë domethënien e tij.” 
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Padyshim që kuptimi domethënës dhe njohja me qëllimin 

e Kur’anit, janë hyrja për ta zbatuar atë në jetën e 

përditshme. Kjo do të thotë se, nëse unë kuptoj nga ajetet 

se duhet të shkoj nga kjo rrugë, unë eci në të. Nëse një 

person tjetër duhet të ecë në këtë rrugë, ai ecën në të. Të 

kuptuarit është pikënisja e lëvizjes dhe e punës. Këtu njeriu 

nuk duhet të jetë indiferent. Prandaj, duhet që kuptimi ynë 

për domethënien e Kur’anit të jetë në shkallën më të lartë 

dhe të mos jetë kuptim shabllon, apo i pallogaritur, apo 

kuptim i nxitur, sepse fundi i këtij kuptimi përcakton 

rezultatin e kësaj jete. Dhe ajo që është më e rëndësishme, 

është rezultati i Jetës Tjetër. Në një temë, që i njihet 

kuptimi, nuk ka ndryshime as në lexim, as në memorizim e 

as në shumë çështje të tjera.  

Të nderuar vëllezër dhe motra! 

Ju e dini që në botën islame ka njerëz inteligjentë, të 

cilët interesohen për çështjet e fesë. Unë ju them se lëvizjet 

islame, elita islame dhe kthimi në Islam e ka tejkaluar 

mundësinë e intrigantëve, të padrejtëve dhe planifikuesve 

për të penguar popullin që të kthehet në Islamin e tij. Këtë 

e shohim në praninë e besimtarëve në xhami, e shohim në 

Muajin e Ramazanit, e shohim në interesimin për hixhabin. 
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Kjo shihet në çdo vend, edhe pse shihet dhe dëgjohet një 

propagandë e ashpër antiislame. Askush nuk e pengon 

popullin e Islamit të kthehet e të zbatojë fenë e tij, edhe pse 

shihen shumë gabime te myslimanët. Edhe pse gjenden 

këto gabime të shumta, shohim se nxitimi për në Islam 

është shumë e shumë më i madh se gabimet dhe intrigat e 

shumta kundër Islamit dhe myslimanëve. 

Kur e pranojmë Islamin, Libri i të cilit është Kur’ani 

i përjetshëm, duam ta kuptojmë atë ashtu siç duhet, 

atëherë burimi kryesor për kuptimin e Islamit është 

Kur’ani.  

Të dashur vëllezër dhe motra!  

Prej kushteve të rëndësishme të kuptimit të drejtë 

dhe të saktë, Kur’ani kërkon që të jesh serioz në kërkimin e 

së vërtetës. Kjo do të thotë që të kërkohet me seriozitet e 

vërteta në rrugën e udhëzimit në çdo çështje, lëvizje dhe 

qëndrim, qoftë çështje doktrine, historike, morale, 

ideologjike, etj. Çdokush nga ne duhet të thotë se unë 

kërkoj të vërtetën, e dua të vërtetën dhe e pranoj atë. Ai që 

përpiqet në këtë çështje, do ta gjejë me ndihmën e Allahut 

të Madhëruar. Duhet ta dimë se, kur Allahu sheh zemrën e 

një njeriu dhe në të sheh të vërtetën, e cila është ajo që do 
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Allahu, Ai e përkrah, e udhëzon dhe e drejton në atë që 

është e mirë dhe e dobishme, si në këtë jetë, ashtu edhe në 

Jetën Tjetër.  

Islami na urdhëron që t’i kundërshtojmë tiranët dhe 

oportunistët, të cilët përbëjnë një problem të madh, jo 

vetëm për myslimanët, por për mbarë shoqërinë njerëzore. 

Libri i Islamit, Kur’ani i Shenjtë na mëson se si t’u 

kundërvihemi atyre, me çfarë metodash dhe mjetesh. 

Allahu është i Gjithëditur dhe i Mirinformuar për gjithçka 

që ndodhet në zemrat tona, në mendjet tona dhe në 

shpirtrat tanë. Ne duhet të jemi kërkues të asaj të vërtete që 

dëshiron i Madhi Zot dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë. E 

vërteta më e madhe është Fjala e përjetshme e Allahut, 

Kur’ani i Shenjtë. Të gjithë ne duhet të zbatojmë urdhrat e 

Kur’anit, qoftë në paqe, qoftë në luftë, përpjekje dhe në 

sakrifica. Nëse do të jemi të vërtetë me Fjalën e Allahut, Ai 

do të jetë me ne dhe do të na përkrahë në çdo çështje të 

jetës sonë.  

Por, ka njerëz që sjellin mendime dhe ide të 

ndryshme, mundohen t’i justifikojnë ato me ajete nga 

Kur’ani dhe më pas thonë që ky është Kur’ani, pa marrë 

parasysh, apo pa përmendur ajete të tjera. Këta lloj 
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njerëzish janë vërtetues të thënies së Kur’anit të Shenjtë: 

“…Mos vallë, një pjesë të Librit e besoni, kurse pjesën 

tjetër e mohoni?!...”28  

    ...              ...  

    

Kjo është njësoj me atë njeri, i cili kërkon një jurist 

që ta ndjekë në mendimet e tij rreth sheriatit dhe rreth 

çështjeve të hallallit dhe të haramit. Nëse për një çështje 

tregtare, rregulli i sheriatit thotë që është hallall, njeriu e 

zbaton dhe, nëse është haram, nuk e zbaton. Me këtë 

zbatim ai i bindet edhe Allahut të Madhëruar.  

Ne duhet ta njohim mirë Kur’anin e Shenjtë dhe të 

thellohemi në ajetet e tij. Nëse dikush na  lexon një ajet që e 

trupëzon Allahun, pra, thotë që Allahu ka dorë, apo ka 

këmbë, siç është ajeti: “…Dora e Allahut është mbi duart e 

tyre!...”29  

...           ...    

                                                             
28 Sure “El-Bekare”, ajeti 85. 
29 Sure “El-Fet’h”, ajeti 10. 
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Ne duhet t’i themi se në Kur’an ka ajete që e 

mohojnë trupëzimin e Allahut. Ndër to është edhe ajeti: 

“…Asgjë nuk i shëmbëllen Atij…”30 

...       ...       

Pra, duhet studim, verifikim, hulumtim dhe 

përsiatje në Kur’an dhe jo të themi se kështu ka ndodhur 

dhe këtë ta forcojmë me ajete nga Kur’ani. Ndërkohë që 

mund të vërtetohet se as ndodhia nuk ka ndodhur dhe as 

në Kur’an nuk përmendet.  

Në Kur’an ka ajete me kuptim të tërthortë, 

domethënien e vërtetë të tyre e di Allahu, i Dërguari i Tij. 

Duhet të thellohemi në dije, siç thotë ajeti: “Është Ai që të 

ka shpallur ty (Muhammed) Librin, disa vargje të cilit 

janë të qarta e me kuptim të drejtpërdrejtë. Ato janë 

themelet e Librit. Kurse disa (vargje) të tjera janë jo 

krejtësisht të qarta. Ata, zemrat e të cilëve priren nga e 

pavërteta, ndjekin vargjet më pak të qarta, duke kërkuar 

                                                             
30 Sure “Es-Shura”, ajeti 11. 



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-104-  
 

të krijojnë pështjellim dhe duke kërkuar t’i komentojnë 

sipas dëshirës së vet…” 31 

                   

                         

                      ...     

Në këtë ajet gjendet fjala zejgun. Po çfarë kuptimi ka 

kjo fjalë? Komentuesit thonë se ka kuptimin e animit dhe të 

prirjes nga e pavërteta. Pra, ka njerëz që nuk e duan të 

vërtetën, por dëshirojnë të përhapin ide, qëndrime të reja. 

Dhe për këtë fillojnë të kërkojnë që të gjejnë diçka që t’i 

ndihmojnë për përhapjen e qëndrimit të tij individual dhe 

të largojë të tjerët nga e vërteta.  

Padyshim, ky jo vetëm që është një gabim i madh, 

por edhe mëkat, sepse largimi i njerëzve nga e drejta dhe e 

vërteta është mëkat. 

Ajo që dëshiroj dhe shpresoj të arrihet në këto 

tubime kur’anore është që të ulemi para Kur’anit si nxënës 

dhe jo si mësues e profesorë dhe gjithmonë të mësojmë prej 

tij. Ai duhet të jetë përherë udhëzuesi, ndriçuesi, mësuesi, 

                                                             
31 Sure “Al Imran”, ajeti 7. 
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udhëheqësi, dielli ndriçues dhe hëna ndriçuese. Të jetë 

treguesi dhe orientuesi ynë në jetën tonë. Ne duhet ta 

kuptojmë saktë dhe drejt Kur’anin dhe jo t’i mveshim atij 

ide dhe qëndrime që nuk kanë lidhje me të. 

Kur i vendosim lidhjet me Kur’anin, qofshin ato 

ideologjike, shpirtërore, psikike, bazuar te e vërteta dhe e 

drejta, larg çdo fanatizmi, medhebizmi, sektarizmi, etj, 

padyshim që Allahu i Madhëruar do të na ndihmojë që të 

arrijmë sa më shpejt dhe sa më lehtë te e vërteta. 

Sido që të jetë, falë këtij Kur’ani, për të cilin 

organizojmë këto ceremoni të begata, ne përkujtojmë sot 

triumfin. Po të mos ishte ky Kur’an, nuk do të gjendej kjo 

rezistencë në kohën e shkatërrimit e të poshtërimit arab, që 

nga viti 1982.  

Disa thonë se ajo kohë ka qenë më e mirë se koha që 

jemi sot. Unë them jo. Kjo kohë që jemi sot është më e mirë 

se e mëparshmja, sepse sot shohim një përparim në 

kulturën e popullit, me vullnetin nga projekti madhështor i 

rezistencës, i cili lindi si rezultat i zbatimit të Kur’anit të 

Shenjtë.  

Të gjithë e dinë në Liban, se ai që e bëri rezistencën 

të vazhdojë e të sakrifikojë dhe të flijojë përgjatë këtyre 
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viteve, ka qenë besimi i rezistuesve dhe i luftëtarëve në 

ajetet e Kur’anit, të Librit të Allahut. Ata shpresonin në 

premtimin e Allahut, i frikësoheshin dënimit të Tij dhe 

zbatonin urdhrat e Tij. Nuk vepronin ato që ai ka ndaluar 

të veprohen. E zbatonin Kur’anin ashtu si duhet zbatuar. Si 

rrjedhim, erdhi triumfi dhe fitorja.  

Sot në këtë ceremoni përforcojmë edhe më shumë 

detyrën tonë në drejtim të zbatimit të Kur’anit. Falë këtij 

besimi që kemi ndaj Kur’anit, asnjë sfidë, qoftë në këtë 

kohë apo edhe në të ardhmen, nuk mund të na dobësojnë e 

as të na lëkundin. Shumë herë armiqtë tanë u përpoqën të 

na dëmtojnë nëpërmjet bllokadave, luftërave psikike, 

mediatike, politike dhe ushtarake dhe mund të na 

dobësojnë pak nga ana e fuqisë materiale, por kurrë nuk na 

e ulën fuqinë e besimit, bindjes dhe të mbështetjes, të cilat 

mbushin zemrat, shpirtrat dhe mendjet tona.  

Edhe sikur të vijë faraoni, që u tha magjistarëve: 

“…Unë do t’jua këpus duart dhe këmbët tuaja të 

këmbyera dhe do t’ju var në trungjet e hurmave…”32,  

                                                             
32 Sure “Ta ha”, ajeti 71. 
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 ...            

          ...    

Ai nuk mund t’ua merrte besimin në zemrat e tyre, 

që gjendej te Musai (Paqja qoftë mbi të!) dhe te pasuesit e tij. 

Sot ai besim nuk numërohet dhe as nuk quhet i veçantë për 

një elitë të caktuar, apo për një grup të caktuar, apo për një 

lagje të caktuar, apo për një qytet të caktuar, ai besim është 

i përhapur dhe përhapet çdo ditë në të gjithë popullin. Ajo 

që kemi nevojë është se duhet të jemi më të përqendruar në 

jetën tonë, sepse elementi më i fuqishëm, besimi, gjithmonë 

është i pranishëm. Po ashtu, edhe Kur’ani i përjetshëm 

gjithmonë është në mesin tonë, i cili na udhëzon në atë që 

është më e mira. 

E lus Allahun e Madhëruar që t’ua pranojë punët 

dhe veprat të gjithëve.  

Edhe një herë, ju uroj këto ditë të begata.  

E lus Allahun që të na bëjë prej ndjekësve të vërtetë 

të Kur’anit, prej atyre që i lexojnë ajetet e tij me përsiatje 

dhe që kërkojnë në të me sinqeritet, me qëllim që të jenë të 

udhëzuar.  
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E lus Allahun që të na mbarësojë në mbylljen e kësaj 

jete me mirësi dhe të na dhurojë ndërmjetësimin e Profetit 

të këtij Kur’ani dhe të familjes së tij.  

Allahu na bashkoftë me ata dhe mos na ndaftë prej 

tyre për asnjë çast, si në këtë jetë, ashtu edhe në Jetën 

Tjetër!  

 

*********************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjalim i sekretarit të përgjithshëm të 
Hizbullahut, Sejid Hasan Nasrullah (Allahu e ruajtë!), 
mbajtur në mbrëmjen kur’anore, me rastin e ditëlindjes 
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së Imam Hasanit (Paqja qoftë mbi të!), organizuar nga 
Shoqata e Kur'anit të Shenjtë për udhëzim dhe orientim 
dhe nga Shoqata e Njohurive kulturore, në Kompleksin 
e Zotërisë së Dëshmorëve, imam Huseinit (Paqja qoftë 
mbi të!), në Muajin e begatë të Ramazanit, në vitin 
1430 hixhri, që përkon me vitin 2009 të Kalendarit 
Gregorian.  

Në këtë mbrëmje kur’anore morën pjesë lexues të 
njohur nga bota islame. 

 

 

 

 

 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

 

I kërkoj mbrojtje Allahut nga djalli i mallkuar. 
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Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve! 

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin tonë, 

vulën e profetëve, Ebul Kasim Muhamed ibn Abdulah!  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi familjen e 

tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të 

dërguarit, lajmëtarët dhe dëshmorët!  

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju! 

Në fillim dëshiroj të falënderoj të nderuarit hafiza, 

lexues, kënduesit e ilahive, organizatorët dhe përgatitësit e 

kësaj ceremonie, që është ceremoni e qëndrimit me 

Kur’anin. Po ashtu, falënderoj pjesëmarrësit në këtë natë të 

bekuar dhe në këtë ceremoni të begatë e krenare.  

Gjithashtu, dua t’ju uroj të gjithëve këtë natë të 

begatë, prej netëve të muajit të Allahut, në të cilin 

takohemi çdo vit për të ripërtëritur kujdesin tonë në 

zbatimin e porosisë së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili na ka lënë 

dy gjëra të rënda e të çmuara, Librin e Allahut dhe 

gjenezën, familjen e tij.  

Ne sot lexojmë Librin që iu shpall Profetit 

Muhamed dhe përmendim nipin e tij në ditën e lindjes. 

Profeti na e ka sqaruar Librin e Allahut që ndodhet në 
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duart tona. I lexojmë me vëmendje ajetet e tij. Ai na e ka 

sqaruar Kur’anin e trupëzuar në të gjitha të vërtetat, 

njohuritë dhe njohjet. Këtë mision e vazhdoi edhe imami i 

myslimanëve, zotëria e të rinjve të banorëve të Xhenetit, 

Imam Hasan ibn Ali ibn Ebu Talib (Paqja qoftë mbi ta!). 

Në këtë kohë, që më është vënë në dispozicion, dua 

të flas pak rreth Librit të Allahut dhe për të dashurin e 

Allahut. Dua t’ju them juve se jemi përballë të vërtetave. 

Në këtë natë, unë dua që, së bashku me ju, t’i kushtojmë 

vëmendje rrugëtimit të caktuar të aktiviteteve, 

veprimtarive dhe lëvizjeve tona kulturore dhe shpirtërore.  

Të vërtetat e Kur’anit janë të shumta dhe nuk është 

e mundur që në këtë kohë të caktuar të flasësh për të gjitha 

ato. Mirëpo do të përmend disa prej tyre: 

E vërteta e parë: Ky Libër i Allahut, që gjendet sot 

në duart tona, është Fjala e Allahut të Madhëruar. Për këtë 

nuk ka asnjë dyshim e diskutim. 

Dijetarët e nderuar dhe vëllezërit e pranishëm e 

dinë se sa herë që ndeshemi me një hadith kudsij, apo me 

një hadith të transmetuar nga Profeti Muhamed apo nga 

familja e tij e pastër, apo nga shokët e tij të nderuar, është 

detyrë dhe përgjegjësi që ne gjithmonë të studiojmë 
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rregullsinë e transmetuesve, rregullsinë e përmbajtjes, 

besueshmërinë dhe vërtetësinë e transmetuesve, që të 

bindemi se kjo thënie e ardhur te ne vërtet është e të 

Dërguarit të Allahut.  

Ndërsa, fjalët dhe fjalitë në këtë Libër (Kur’an) në 

mënyrë të padiskutueshme kanë ardhur nga Allahu i 

Madhëruar. Për këtë ka mendim të përbashkët te 

myslimanët, në të gjitha kohët dhe nuk ka asnjë dyshim në 

këtë çështje. Kjo është prej mirësive të Allahut të 

Plotfuqishëm për ne, që Libri i Tij është i përbashkët për të 

gjithë ne, nuk i ka humbur vlera apo është i dyshimtë. Ai 

që ndodhet në duart tona, padyshim që është Libri i 

Allahut, që ia shpalli Profetit të Tij, vulës së profetëve, 

Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). 

E vërteta e dytë: Ky Libër, që ndodhet në duart 

tona, është libri i ruajtur dhe i pandryshuar i Allahut. Në të 

nuk gjendet as e kota, as gabimi, as mangësia, as shtesa, as 

falsifikimi dhe as ndryshimi. Ai është Libër i ruajtur dhe i 

mbrojtur me plot kuptimin e fjalës. Mbrojtësi i tij është vetë 
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Allahu i Madhëruar, i Cili thotë: “Sigurisht, Ne e kemi 

shpallur Kuranin dhe, sigurisht, Ne do ta ruajmë atë.”33  

                       

 “...Ai është vërtet një Libër i madhërueshëm. Atij 

nuk mund t’i afrohet gënjeshtra nga asnjëra anë. Kjo 

është shpallje prej një të Urti që meriton të gjitha 

lavdet.”34 

                     

                       

      

E vërteta e tretë: Ky Libër është: "sqarues për 

njerëzit"35 

 ...  ...    

Në shumë thënie të Kur’anit lexojmë se ai është:  

"... Libri i qartë."36 

                                                             
33 Sure “El-Hixhr”, ajeti 9.  
34 Sure “El-Fusilet”, ajetet 41-42. 
35 Sure “Al Imran”, ajeti 138. 
36 Sure “En-Neml”, ajeti 1. 
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  ... ...       

Dhe: “...të Kur’anit të qartë."37 

  ...    ...     

Dhe: "...dhe ky (Kur’ani) është në gjuhën e qartë 

arabe."38 

  ...              

Dhe: "...shenja të qarta..."39  

 ...     ... 

Pra, prej të vërtetave të Kur’anit janë se ai është i 

qartë dhe qartësues. Allahu i Madhëruar thotë: “Ky është 

Libër për njerëzit, udhëzim dhe këshillë për të 

devotshmit.”40 

                   

 “Nuk ka dyshim se ky (Kur'an) është Shpallja e 

Zotit të botëve. Atë e zbriti Shpirti i besueshëm 

                                                             
37 Sure “El-Hixhr”, ajeti 1. 
38 Sure “En-Nahl”, ajeti 103. 
39 Sure “El-Bekare”, ajeti 99. 
40 Sure “Al Imran”, ajeti 138. 
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(Xhebraili); në zemrën tënde (o Muhamed) që të jesh nga 

ata që paralajmërojnë. E zbriti në gjuhën e qartë arabe."41 

                        

                          

“Vërtet, Ne e kemi bërë Kur’anin të lehtë për t’u 

kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marrë 

këshillë?!"42 

                 

Pra, Ne ndodhemi përballë Librit të lehtë, të qartë, 

me gjuhë të qartë arabe, i cili në të njëjtën kohë përmban 

qartësi dhe thellësi të madhe. Ne ndodhemi përballë Librit 

të Allahut. Ai nuk është libër shkencor, as terminologjik, as 

libër i posaçëm në fushën e filozofisë, shkencës, 

legjislacionit, historisë, etj. Por, ai është Libër i udhëzimit, i 

këshillimit, i udhërrëfimit dhe i paralajmërimit. Është Libri 

që na njeh me Allahun, me të Dërguarit dhe profetët e Tij, 

me librat e Tij, me engjëjt e Tij. I njeh njerëzit me atë që 

                                                             
41 Sure “Es-Shuara”, ajetet 192-195. 
42 Sure “El-Kamer”, ajeti 17. 
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është e mirë dhe e dobishme për ata në këtë jetë dhe në 

Jetën Tjetër. Është Libër që u ndreq veten dhe punët 

njerëzve.  

Meqenëse ai është Libër i tillë, meqenëse është Libër 

për të gjithë njerëzit deri në Ditën e Fundit të kësaj jete, 

atëherë ai është Libër i qartë e qartësues, sqarues, i hijshëm 

dhe hijeshues, i ëmbël dhe ëmbëlsues.  

Këtë Kur’an Allahu e zbriti në zemrën e të Dërguarit 

të Tij, që të jetë udhëzues dhe tregues për njerëzimin. Pra, 

ai nuk është Libër për filozofët, as për juristët, as për 

mistikët, as për historianët, as për psikologët, as për një 

grup të caktuar. Ai është Libër për të gjithë njerëzit, duke 

përfshirë edhe ata që përmendëm.  

Prandaj, duhet pasur vëmendja te rrezikshmëria e 

thënies së disave, që u thonë njerëzve: “Ju nuk e kuptoni 

Kur’anin dhe nuk e kuptoni qëllimin e Allahut të 

Madhëruar në Librin e Tij.” Të tillë njerëz, që thonë kësisoj 

thëniesh, vendosin pengesë mes njerëzve dhe Librit të 

Allahut. Thënia e tyre nuk është e vërtetë. Kur’ani është 

libër i qartë, udhërrëfyes, udhëzues, tregues dhe kuptimet 

e tij i kuptojnë shumë e shumë njerëz. Sigurisht që në të ka 

çështje që kanë nevojë për thellim, për personifikim dhe 
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për studim dhe përsiatje. Kjo është e vërtetë. Mirëpo, 

Kur’ani është Libër i qartë. Për këtë shohim se Allahu i 

Madhëruar nuk urdhëron vetëm filozofët, mistikët, juristët 

që ta lexojnë Kur’anin, ta mësojnë përmendësh atë, ta 

përsiatin e të thellohen në Kur’an, por, Ai i urdhëron të 

gjithë njerëzit. Në këtë kontekst kanë ardhur edhe hadithet 

e nderuara, që u thonë njerëzve, i nxisin ata dhe i 

mallëngjejnë për leximin e Kur’anit. Ato hadithe e tregojnë 

se Kur’ani është biseda më e mirë, është thënia më e 

vërtetë, është tregimi më i përkryer, është dritë, është i 

qartë, është këshilla më e lartë dhe përmendja më e 

dobishme.  

E vërteta e katërt: Ky Libër, që ndodhet në duart 

tona, është sqarues i gjithçkaje. Këtu gjendet edhe 

padrejtësia ndaj Kur’anit. Vërtet, ne jetojnë pranë Kur’anit, 

të cilin e mbajmë me vete, e kemi vendosur nëpër shtëpitë 

tona, në zyrat tona, në fondacionet tona, në dyqanet tona 

dhe në xhamitë tona, por ne nuk e njohim akoma 

madhështinë, të vërtetën dhe përmbajtjen e këtij Libri të 

Shenjtë. Kjo është një anë e padrejtësisë ndaj Kur’anit. 

Allahu i Madhëruar thotë: "Ne ta zbritëm ty Librin, si 
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shpjegim për çdo çështje, si udhërrëfyes, si mëshirë dhe 

si lajm të mirë për myslimanët."43  

Nganjëherë disa njerëz thonë: “A është e logjikshme 

që midis kopertinave të tij të gjendet gjithçka?” Po. Kjo 

është e vërtetë, sepse Allahu i Madhëruar thotë që është 

shpjegues për çdo gjë dhe për çdo çështje. Në një hadith 

thuhet: “Në Kur’an gjenden lajmet e atyre që ishin para jush, e 

atyre që do të vijnë pas jush dhe lajmet e tyre që ndodhen mes 

jush.”44 

Në një hadith tjetër thuhet: “Vërtet, në të gjendet dija e 

asaj që do të vijë, lajmi për të shkuarën, ilaç për sëmundjen tuaj 

dhe sistemim mes jush.”45 

Në një tjetër hadith lexojmë: “Në të ka lajme për ju, 

lajme për ata që ishin para jush, lajme për ata që do të vijnë pas 

jush, lajme për qiellin dhe tokën. Nëse dikush do të vinte e t'ju 

lajmëronte për to, do të habiteshit.”46 Kjo do të thotë se njerëzit 

mund të na flasin për këto lajme që ndodhen në Kur’anin e 

Shenjtë dhe ne çuditemi kur i dëgjojmë dhe pyesim të 

                                                             
43  Sure “En-Nahl”, ajeti 89. 
44 “Biharul Anuar”, Vëll. 89, f. 32. 
45 “Nehxhul Belaga”, Hytbeja 18. 
46 “Mizanul Hikmeti”, Vëll. 8, f. 192. 
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habitur:  

“A është e logjikshme kjo?! Këto ndodhen në Kur’an?!”  

Në një tjetër hadith thuhet: “Për çdo çështje që kanë 

mosmarrëveshje dy njerëz, ajo e ka zgjidhjen në Librin e Allahut 

të Madhëruar, mirëpo mendjet e njerëzve nuk e arrijnë (ta 

kuptojnë). 47 

Këto janë disa anë që nuk ka nevojë për thellim në 

Librin e Allahut të Madhëruar. Allahu thotë se ajo që 

gjendet në Kur’an është e nevojshme për çdo njeri, që të 

ndreqë e të rregullojë jetën e tij, fenë e tij dhe Ahiretin e tij. 

Të rregullojë jetën e tij individuale, familjare dhe shoqërore 

në çdo kohë dhe në çdo vend, deri në fund të kësaj jete.  

Sigurisht, ne duhet të kërkojmë, të përsiatim, të 

mendojmë, sepse Kur’ani na urdhëron për të gjitha këto. 

Na urdhëron që ta mësojmë Kur’anin dhe ta studiojmë atë. 

Njëkohësisht na urdhëron që të zhytemi në të me ngadalë 

dhe pa u nxituar. Ky është Kur’ani. Duhet ta dimë se në të 

ndodhet gjithçka dhe ai është i qartë. Në thellësi të tij 

gjenden të vërtetat e njohjes.  

Nëse do të kthehemi te hadithet e nderuara, të 

ardhura nga Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

                                                             
47 “Biharul Enuar”, Vëll. 77, f. 290. 



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-120-  
 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nga familja e tij e 

pastër, do të shohim se ata na thonë se Kur’ani ka anë të 

jashtme dhe të brendshme.  

Atëherë, të marrim si shembull detin apo oqeanin, i 

cili ka sipërfaqen dhe thellësinë. Si për sipërfaqen, ashtu 

edhe për thellësinë ne themi deti. Ne e shohim detin, i cili 

ka të jashtmen dhe të brendshmen. Ne e shohim detin me 

sytë tanë. Shohim sipërfaqen e tij, dallgët e qeta, ngjyrën 

reflektuese të qiellit. Kur fusim dorën në të, e ndiejmë 

ftohtësinë apo ngrohtësinë e ujit të tij. Kur shëtisim bregut 

të detit, e kuptojmë thellësinë e tij. Sa më shumë të hyjmë 

në det, aq më i thellë është dhe në varësi të mundësive 

tona, të trimërisë sonë dhe të mjeteve që kemi, ne arrijmë të 

zbulojmë gjëra dhe krijesa të reja në të. Sot gjenden në 

thellësi të deteve dhe të oqeaneve krijesa të Allahut 

Fuqiplotë, të cilat ne nuk i njohim. Mirëpo, falë përparimit 

shkencor dhe teknologjik, kemi arritur të njihemi me disa 

krijesa, të cilat baballarët tanë dhe brezat e shkuar nuk i 

njihnin. Sa më shumë të zhytemi në thellësi të detit dhe të 

oqeanit, aq më shumë të reja do të zbulojmë. 

I tillë është edhe Kur’ani i Shenjtë, për të cilin edhe 

politeistët dhe jobesimtarët kanë pohuar se përmban 
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ëmbëlsi, retorikë, etj. Sa më shumë të kemi aftësi “për të 

notuar” e “për t’u zhytur” në thellësi të ajeteve të tij, fjalëve 

të tij dhe kuptimeve të tij, aq më shumë njohuri të reja do 

të zbulojmë, të cilat nuk i njihnim më parë, sepse ne 

shohim më shumë pamjen e ajeteve dhe të fjalëve dhe, si 

rezultat, nuk jemi në gjendje ta kuptojnë këtë “det” të gjerë. 

Secili prej nesh mëson aq sa ka mundësi dhe aftësi 

përvetësuese dhe nxënieje. I riu, mësuesi, i moshuari, 

filozofi, beduini, inxhinieri, fizikani, astronomi, juristi, etj, 

përfitojnë prej këtij “deti” madhështor aq sa kanë aftësi. 

Prandaj, sa më shumë të përparojë koha, aq më shumë 

njohuri dhe të dhëna të reja zbulohen nga Kur’ani për 

brezat e ardhshëm. Kur është pyetur Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!): “Përse sa më shumë të studiohet Kur’ani, aq 

më shumë shtohet freskia e tij?”, Imami u përgjigj: “Kjo 

sepse Allahu i Madhëruar nuk e ka bërë atë vetëm për një 

kohë dhe për disa njerëz. Ai është për çdo kohë të re dhe 

për çdo popull të ri, deri në Ditën e Kiametit.”48  

Pra, Kur’ani gjithmonë është i ri dhe nuk njeh 

plakje. Ky është një prej shkaqeve të përjetësisë së Librit të 

Allahut. Nëse të vërtetat e Kur’anit do t’i vendosim para 

                                                             
48 “Biharul Anuar”, Vëll. 2, f. 280. 
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syve tanë, do të shohim se ne qëndrojmë para një mirësie 

të madhe të Allahut, me të cilën Ai na ka mirësuar. Kjo 

është mirësia më madhështore, është e mbrojtur, e 

përjetshme, e mbushur plot me njohuri dhe sqaruese e 

gjithçkaje. Padyshim që kjo mirësi e madhe na ka arritur 

falë përpjekjeve të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

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

pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe përpjekjeve të gjithë 

myslimanëve brez pas brezi. Ky Libër i Shenjtë është në 

duart tona.  

Por si bashkëpunojmë ne me këtë Libër?  

Ne jemi urdhëruar ta lexojmë Kur’anin, natën dhe 

ditën, në çdo kohë dhe në çdo situatë, në gëzim e në 

hidhërim. Nuk ka kohë të veçantë për të. Kjo është prej 

veçorive të Kur’anit. Mirëpo, ka njerëz që duan ta 

shndërrojnë Kur’anin në libër të hidhërimeve, apo të 

gëzimeve, apo të shërimit. Por ky është gabim i madh, 

sepse Kur’ani është Libri i Jetës dhe Kushtetuta e Shenjtë 

për mbarë njerëzit.  

Ne jemi urdhëruar të shoqërohemi me Kur’anin, 

sepse është Libri i Allahut të Madhëruar. Nuk duhet të 

harrojmë se ka kohë të veçantë, në të cilën shpërblimi i 
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leximit është më i madh se në kohët e tjera. Një prej këtyre 

kohëve është edhe Muaji i Ramazanit. Edhe kjo ceremoni 

kur’anore, që keni organizuar, ka një shpërblim të madh në 

këtë Muaj të shenjtë të Ramazanit.  

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), në fjalimin e mbajtur në 

xhumanë e fundit të muajit Sha’ban dhe në pritje të Muajit 

të Ramazanit, ka thënë: “Cilido që lexon një ajet nga Kur’ani, 

ka shpërblimin e atij që e lexon të gjithë Kur’anin në muajt e 

tjerë.”49 

Disa njerëz thonë: “A është e logjikshme që, kur e 

lexojmë në Muajin e Ramazanit një ajet, kemi shpërblimin 

e atij që e lexon të gjithë Kur’anin në muajt e tjerë, përveç 

Ramazanit?” Po. Është e sigurt, sepse kjo është bujaria e 

Allahut, i Cili i jep atij që do pa asnjë llogaritje. Eruditi i 

ndier, shejkh Muhamed Xheuad Mugnijeh, kur diskutonte 

me ata që nuk e pranonin këtë çështje, u lexonte atyre 

thënien e Allahut të Madhëruar: “Vallë, a mos janë ata që 

e ndajnë mëshirën e Zotit tënd?...”50  

                                                             
49 “Ujun Akhbaru Rida”, Vëll. 2, f. 294. 
50 Sure “Ez-Zuhruf”, ajeti 32. 
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          ...     

Pra, mëshira e Allahut është e gjerë. Bujaria dhe 

dhënia e Tij janë të pakufizuara. Përse të habitemi në 

dhënien dhe shpërblimin e Allahut?! 

Ne jemi urdhëruar që të lidhim marrëdhënie 

individuale, shpirtërore dhe dashurie me Librin e Allahut 

të Madhëruar, Kur’anin e Shenjtë. Nëse i analizojmë 

marrëdhëniet tona me Kur’anin, do të gjejmë se ka shumë 

mangësi dhe gabime në to, të cilat duhet të rregullohen.  

Duhet që marrëdhëniet tona me Kur’anin të jenë të 

forta nga ana shpirtërore. Ne duhet të jemi shokë besnikë 

me Kur’anin. Por si ta arrijmë këtë? Pa dyshim që kjo 

arrihet duke e lexuar, duke e mësuar, duke e studiuar dhe 

duke e përsiatur atë në çdo kohë dhe në çdo situatë. Duhet 

ta pasojmë Kur’anin, ta dëgjojmë me vëmendje, t’i lexojmë 

me përqendrim porositë e tij, tregimet e tij, mësimet e tij, të 

ndaluarat dhe të lejuarat e tij, me qëllim që morali ynë të 

jetë Kur’an, ashtu siç ishte morali i Profetit Muhamed 

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

tij!). Kur’ani duhet të jetë i trupëzuar dhe i kristalizuar në 



Fjalime për Kur'anin....................................................................................................... 

 

 -125-   
 

shpirtrat tanë. Sjelljet tona të jenë të bazuara në Kur’an. Në 

të vërtetë, kjo është ajo që duhet të arrijmë. Këtë e 

përforcojnë hadithet e shumta, të ardhura për këtë çështje. 

Duhet ta lexojmë Kur’anin ngadalë, me zë të bukur dhe të 

jemi të përqendruar në atë që lexojmë prej tij.  

Meqenëse leximi i Kur’anit në Muajin e Ramazanit 

ka shpërblim të pallogaritshëm, atëherë të garojmë në këtë 

punë të begatë e të shpërblyer. Duhet ta lexojmë Kur’anin 

në atë mënyrë që shpirtrat tanë të ndikohen nga leximi. Sa 

herë që të hasim një ajet që flet për Xhenetin, ta 

përfytyrojmë atë para syve tanë. Kur të hasim ajetet që 

flasin për tmerrin e Ditës së Gjykimit dhe të Xhehenemit, të 

ndiejmë sikur po na hedhin në të. Ky reagim është rezultati 

i kërkuar nga leximi a këndimi i Kur’anit.  

Ne jemi urdhëruar që kurrë të mos e braktisim 

Kur’anin. Në disa transmetime thuhet se është mirë që çdo 

ditë të lexojmë, me lexim të përqendruar e të thelluar, të 

paktën pesëdhjetë ajete, veçanërisht ato ajete që kanë lidhje 

me Jetën Tjetër, me Xhenetin dhe me Xhehenemin. 

Gjithashtu, është përgjegjësi shoqërore që Kur’ani të jetë i 

pranishëm në tubimet tona, në ceremonitë tona, në festimet 

tona dhe në sjelljet tona.  



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-126-  
 

Edhe kjo ceremoni e begatë, në të cilën jemi 

mbledhur sot dhe për këtë falënderojmë Allahun, është 

prej punëve madhështore, me të cilat njeriu afrohet te 

Allahu i Madhëruar. Ne shpresojmë që nëpërmjet leximit a 

këndimit të Kur’anit, nëpërmjet kujdesjes ndaj tij, 

nëpërmjet memorizimit dhe zbatimit të tij, Libri i Allahut, 

të jetë miku ynë më i mirë në këtë jetë dhe ndërmjetësuesi 

ynë në Jetën Tjetër.  

Të dashur vëllezër dhe motra!  

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) është shembulli më i lartë i 

kristalizimit të Kur’anit në shpirt. Imamët prej gjenezës së 

tij janë njerëzit më të ditur për njohuritë e Kur’anit, pas 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Prej atyre imamëve është edhe 

Imami i madh, i cili ka lindur më pesëmbëdhjetë Ramazan, 

Imam Hasan ibn Ali (Paqja qoftë mbi të!). Ai ka qenë nipi i 

parë i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Në këtë natë ne duhet të 

përfytyrojmë gëzimin e madh që e mbuloi shtëpinë e 

profetësisë e të mesazhit islam, kur lindi Imam Hasani. Të 

përfytyrojmë gëzimin që mbuloi zemrën e vulës së 
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profetëve, Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kur lindi nipi i tij i parë. 

Ai e quajti atë me emrin Hasan, ashtu siç quajti vëllanë e tij 

me emrin Husein. Këtu duket qartë edhe urtësia e Allahut 

dhe vullneti i Tij që Profeti të mos ketë fëmijë meshkuj, por 

gjeneza e tij të vazhdojë me Hasanin dhe Huseinin, dy 

nipat e tij. Kjo nuk është rastësi, por është një planifikim 

hyjnor, që ka lidhje me të ardhmen e mesazhit, me të 

ardhmen e fesë dhe me të ardhmen e popullit deri në Ditën 

e Kiametit. 

Në këto minuta të mbetura dua të them dy fjalë për 

Imam Hasanin (Paqja qoftë mbi të!). Çdo hadith që flet për 

madhështinë e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), përfshin edhe 

Imam Hasanin (Paqja qoftë mbi të!).  

Sipas mendimit të komentuesve të Kur’anit, suni 

dhe shi’it, ajeti i bekuar: “O Familje e Profetit! Në të 

vërtetë, Allahu do që ta largojë prej jush papastërtinë 

dhe t’ju pastrojë plotësisht.”51,  

                                                             
51 Sure “El-Ahzab”, ajeti 33. 
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 ...                  

      

ka zbritur për Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Huseinin. Ata 

janë familja e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Për këtë ka edhe një 

hadith të gjatë argumentues. 

Kur e lexojmë Kur’anin, në asnjë sure nuk gjejmë që 

profetët e mëparshëm t’u kenë kërkuar shpërblim popullit 

të tyre. Po ashtu, edhe Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) deri sa zbriti 

ajeti i Kur’anit që thotë: “...Thuaju: “Për këtë nuk kërkoj 

kurrfarë shpërblimi tjetër prej jush, përveç respektit për 

të afërmit…”52 

                     

...    

Pra, mesazhi i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është i vetmi për 

të cilin është kërkuar shpërblim. Ai është mesazhi 

                                                             
52 Sure “Es-Shura”, ajeti 23. 
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përmbyllës dhe i plotë. Është mesazhi që vërteton të gjithë 

librat dhe profetët e mëparshëm. Është mesazhi që 

qëndron mbi të gjithë mesazhet. Është mesazhi i plotë dhe 

i përhershëm deri në Ditën e Fundit të kësaj jete. Është 

mesazhi me të cilin Allahu e ka plotësuar mirësinë e Tij. 

Është mesazhi i zotnisë së të gjithë profetëve. Është 

mesazhi me të cilin u dërgua vula e profetëve, i cili 

sakrifikoi gjithçka që kishte, përballoi çdo keqbërje në 

rrugën e përhapjes së këtij mesazhi të përjetshëm dhe 

mbarënjerëzor. Lidhur nga këto që thamë, lexojmë 

hadithin: “Asnjë profeti nuk i është bërë keq ashtu siç më është 

bërë keq mua.” Të gjithë profetët kanë sakrifikuar, por 

sakrificat e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) janë mbi sakrificat e 

tyre. 

Por çfarë kuptimi ka fjala el meuedetu? Sipas 

mendimit të të gjithë myslimanëve, të afërmit e të 

Dërguarit të Allahut janë: Aliu, Fatimja, Hasani dhe 

Huseini. Ka ajete dhe hadithe që flasin për virtytet e Ehli 

Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!). Hasani i madh është prej atyre 

të mëdhenjve. Në hadithet e Profetit Muhamed (Paqja dhe 

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



 Sejjid Hasan Nasrullah............................................................................................... 

-130-  
 

lexojmë: “Hasani dhe Huseini janë zotnitë e të rinjve të 

banorëve të Xhenetit.”53 

 “Hasani dhe Huseini janë imamë.”54 

“Ai që më do mua, le t’i dojë këta dy djemtë e mi.”55 

Siç e shohim në hadithin e tretë, Profeti (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk flet 

për Imam Hasanin dhe për Imam Huseinin si dy nipër, por 

si dy djem të tij. Në një thënie tjetër, Profeti (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

thënë: “Allahu më ka urdhëruar që t’i dua ata të dy.” 

Ai u thoshte shokëve të tij se unë i dua dy djemtë e 

mi, dy nipërit e mi, Hasanin dhe Huseinin jo vetëm se ata 

janë bijtë e vajzës sime dhe unë jam gjyshi i tyre, por sepse 

Allahu më ka urdhëruar që t’i dua ata. 

Në një hadith tjetër, Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

thënë: “Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit.”56 

                                                             
53 “Biharul Anuar”, Vëll. 10, f. 353. 
54 “Biharul Anuar”, Vëll. 43, f. 291. 
55 “Biharul Anuar”, Vëll. 43, f. 270. 
56 “Mizanul Hikmeti”, Vëll. 7, f. 11. 
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 Në një tjetër hadith, të ngjashëm me këtë, ka thënë: 

“Hasani është prej meje dhe unë jam prej Hasanit. Allahu e do 

atë që e do Hasanin.” 

Jeta e Imam Hasanit sigurisht ka qenë e mbushur 

me aktivitet, vepra, përpjekje dhe sakrifica në rrugën e 

Allahut të Madhëruar. Mirëpo, si çdo imam edhe për 

Imam Hasanin, ka ndodhi të veçantë, si për jetën e tij të 

private, ashtu edhe për jetën e tij politike. Ndodhia më e 

njohur në jetën e Imam Hasanit është ajo që quhet “Pajtimi 

i Imam Hasanit”. Në këtë pajtim Imam Hasani sakrifikoi 

shumë. Me këtë veprim ai na ka njohur me trimërinë e 

hyrjes në fushëbetejë deri në martirizim. Na ka njohur me 

trimërinë e përballjes së privimit e të keqbërjes për hir të 

qëllimit të lartë e hyjnor. Beteja ka nevojë për trimëri. 

Mirëpo ka qëndrime të tjera më të vështira, për të cilat 

nevojitet trimëri më e madhe.  

Të gjithë e njohim Qerbelanë dhe qëndrimin e Imam 

Huseinit në të, deri sa ra dëshmor, me qëllim që Libri i 

Allahut të vazhdojë e të qëndrojë në mesin e myslimanëve, 

që të vazhdojë feja që solli Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Të 

njëjtat sakrifica e përpjekje bëri edhe Imam Hasani (Paqja 
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qoftë mbi të!). Kur vendosi të bëjë të ashtuquajturin pajtim, 

ai u përball me vështirësi të shumta në këtë rrugë, deri 

edhe nga njerëzit më të afërt të tij. Disa prej tyre e 

kundërshtuan atë. Një prej tyre ishte imami i myslimanëve 

me tekst nga Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke i folur ashpër atij 

(Allahu na ruajtë!). Mirëpo ai i përballoi të gjitha 

pikëpamjet e ngushta me zemërgjerësi, me butësi, ashtu siç 

e kërkon legjislacioni islam.  

Imam Zejnul Abidin (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Vërtet, Hasan ibn Ali ibn Ebu Talib ka qenë njeriu më 

adhurues i kohës së tij. Ka qenë më i përkori dhe më i virtytshmi i 

njerëzve. Ai shkonte në Haxh këmbëzbathur...”57  

Vijmë këtu në çështjen madhështore dhe do të 

dëshiroja nga vëllezërit dhe motrat që ta dëgjojnë mirë, me 

qëllim që të marrim mësime, sepse po flasim për nipin e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), për imamin e myslimanëve me tekst 

të Profetit dhe për zotninë e të rinjve të banorëve të 

Xhenetit. Imam Zejnul Abidini ka thënë: “Kur e përmendte 

vdekjen, ai qante. Kur kujtonte varrin, qante. Kur kujtonte 

                                                             
57 “Biharul Anuar”, Vëll. 67, f. 400. 
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ringjalljen dhe tubimin, qante. Kur kujtonte kalimin mbi sirat, ai 

qante... Pra, kur i kujtonte të gjitha këto ai qante. Por kur 

kujtonte daljen para Allahut të Madhëruar, ku do të paraqiten të 

vërtetat tona dhe asgjë nuk është e fshehur në atë Ditë, atë e 

mbulonte një dënesë e frikshme.”  

Ky është zotnia i të rinjve të banorëve të Xhenetit. 

Më pas Imam Zejnul Abidi thotë: “Kur ai çohej për të falur 

namazin para Allahut të Madhëruar, atij i dridheshin gjymtyrët. 

Kur e kujtonte Xhenetin dhe Xhehenemin, hidhërohej dhe i 

kërkonte Allahut ta fuste në Xhenet dhe ta ruante nga zjarri.”  

Të dashur vëllezër dhe motra!  

Allahu na bëftë prej lexuesve, hafizave, pasuesve 

dhe zbatuesve të Kur’anit!  

Allahu na bëftë prej ndjekësve të të dashurit të 

Allahut, të këtij Imami të madh!  

Allahu na bashkoftë me atë!  

Allahu na dhuroftë shefatin e Librit të Tij të 

përjetshëm, të profetëve dhe të eulijave (të dashurve) të Tij!  

U kërkoj vëllezërve dhe motrave në këtë tubim që të 

mos më harrojnë në lutjet e tyre në këto net të begata e të 

bekuara.  
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Të mos e harrojnë Imamin e tyre të Zamanit, Imam 

Mehdiun (Allahu ia shpejtoftë ardhjen!).  

Të mos e harrojnë në lutjet e tyre udhëheqësin e tyre 

Sejid Ali Khamenein.  

Të mos i harrojnë në lutjet e tyre nevojtarët. 

E lus Allahun e Madhëruar, që, për hir të shenjtërisë 

së Kur’anit, për hir të shenjtërisë së Profetit Muhamed 

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

tij!), për hir të familjes së pastër të Profetit, të na bëjë prej 

shpëtuesve nga zjarri i Xhehenemit dhe të na mirësojë me 

Xhenet! 

Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qofshin mbi 

ju! 

Falënderimet i takojnë Allahut të botëve!  
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Teksti i plotë i fjalimit të kryetarit të Hizbullahit, 

Sejjid Hasan Nasrullah, gjatë pjesëmarrjes së tij në 

mitingun madhështor që organizoi Hizbullahi në 

mbrojtje të profetit Muhamed ibn Abdilah (paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) në Periferinë Jugore (Ed Dajihetul Xhenubijjeh) të 

Bejrutit. 
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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit. 

  Falënderimet i takojnë Allahut të botëve. Paqja dhe 

bekimet e Tij qofshin mbi zotninë tonë dhe profetin tonë 

Muhamedin, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të 

zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe lajmëtarët! 

 Të nderuar dijetarë, vëllezër dhe motra. O njerëzit 

më fisnikë, o njerëzit më të pastër, o njerëzit më të nderuar. 

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju! 

Në fillim, ju falënderoj të gjithëve për praninë e sotme, për 

përgjigjen madhështore e të shpejtë, për përgjigjen tuaj të 

thirrjes së profetit të Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ka më shumë se një 

orë që zërat tuaj brohorasin dhe oshëtijnë "Lebbejke ja 

ResulAll-llah!" (Të përgjigjemi, o i Dërguari i Allahut!). 

Dhe kështu do të qëndrojnë gjithmonë. 

 Ju falënderoj të gjithëve. Falënderim të veçantë kam 

për dijetarët e nderuar prej shi'ave dhe sunnive, për 
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përfaqësuesit e udhëheqësve shpirtërorë kristianë dhe për 

përfaqësuesit e partive atdhetare libaneze. Veçanërisht, 

falënderoj edhe vëllezërit tanë në Lëvizjen "Emel" të cilët 

ftuan për pjesëmarrje në këtë manifestim. 

 Të dashur vëllezër dhe motra! Allahu i Madhëruar 

në Librin e Tij të lavdishëm thotë: Bismil-lâhirr 

Rrahmânirr Rrahîm: "Iu thafshin duart Ebu Lehebit dhe 

u thaftë në gjithçka! Nuk do ta ndihmojnë atë as pasuria 

dhe as fitimet e tjera. Ai, me siguri, do të hidhet në 

zjarrin me flakë të tërbuara, po ashtu edhe gruaja e tij, që 

mbart drutë e zjarrit, në qafën e saj do të ketë një litar 

prej fijesh palme." (Të vërtetën e thotë Allahu i Lartësuar.) 

Sot vijmë këtu që unë dhe çdokush prej jush të thotë: "O i 

dërguar i Allahut! Vetja ime, gjaku im, nëna ime, babai 

im, familja ime, fëmijët e mi, pasuria ime dhe çdo gjë që 

më ka mirësuar Allahu, janë kurban për fisnikërinë 

tënde, për nderin tënd dhe për madhështinë tënde." 

Unë dua prej jush që e gjithë bota ta dëgjojë këtë thirrje, 

prandaj thoni me mua fjalë për fjalë: "O i dërguar i 

Allahut! Vetja ime, gjaku im, nëna ime, babai im, familja 

ime, fëmijët e mi, pasuria ime dhe çdo gjë që më ka 
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mirësuar Allahu, janë kurban për fisnikërinë tënde, për 

nderin tënd dhe për madhështinë tënde." 

Të dashur vëllezër dhe motra!  

 Kështu duhet ta kuptojë bota lidhjen tonë dhe 

marrëdhëniet tona me Profetin tonë, të dërguarin e Allahut 

(paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!).  

 Disa, deri tani nuk kanë arritur ta kuptojnë nivelin e 

ofendimit me të cilin është përballur profeti Muhamed 

nëpërmjet disa pamjeve të këtij filmi keqdashës dhe 

ofendues. Vërtet, njollosën pastërtinë e lindjes së tij. 

Njollosën besimin e tij dhe moralin e tij. Njollosën Kur'anin 

e tij. Njollosën bashkëshortet e tij. Njollosën jetëshkrimin e 

tij dhe Islamin e tij. E kjo, nëpërmjet 12 minutave. Cili do të 

ishte rezultati në qoftë se filmi do të shfaqej për dy orë? 

Nëse fisnikëria e besimtarit është më e dashur te Allahu 

sesa Qabeja, si do të jetë gjendja sikur ai besimtar të jetë 

Muhamedi, i biri i Abdullahit?!  
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 Ne këtu paraqesim dhe shprehim refuzimin tonë. 

Prezantojmë fillimin e lëvizjes, e cila duhet të jetë në 

shërbim të qëllimeve të qarta, nga më i vogli e deri te më i 

madhi.  

Këto qëllime janë:  

 Së pari: Ndalimi i përhapjes së pjesëve ofenduese në 

faqet e internetit dhe t'u kërkohet llogari prodhuesve të 

këtij filmi. 

 Së dyti: Ndalimi i transmetimit të plotë të filmit.  

 Së treti: Mbyllja njëherë e përgjithmonë e portës së 

mundësisë së ofendimit të Profetit tonë, Kur'anit tonë dhe 

të të gjitha shenjtërive tona. Sepse kjo çështje ka lidhje me 

të gjithë myslimanët, në çdo vend që jetojnë.  

I ftoj të gjithë që të formojnë një grup planifikimi, mendimi 

dhe zbatimi se si mund të realizohen tri qëllimet e 

lartpërmendura. Nuk dua të përsëris ato që thashë më 

parë, por mjafton të përmend si shembull për qëllimin e 

parë që çdo shtet dhe çdo qeveri të bllokojnë faqet dhe 

rrjetet që përhapin skenat e këtij filmi irritues. Duhet që të 

gjithë njerëzit, veçanërisht myslimanët, të ndërpresin 

lidhjen me të gjitha ato faqe interneti që këmbëngulin në 
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përhapjen e këtyre skenave ofenduese dhe irrituese.  

Për qëllimin e dytë duhet që Amerika, e cila kundërshton 

dhe mashtron nën parrullën e lirisë së shprehjes, të kuptojë 

se përhapja dhe transmetimi i plotë i këtij filmi do të ketë 

rreziqe të mëdha në të gjithë botën.  

 Në nivelin e qëllimit të tretë, duhet që të gjithë 

popujt tanë dhe qeveritë tona të ushtrojnë presion mbi 

komunitetin ndërkombëtar për të nxjerrë një vendim 

ndërkombëtar dhe ligje kombëtare që dënojnë ofendimin e 

feve qiellore dhe të profetëve të mëdhenj të Allahut, si 

Ibrahimi, Musai, Isai (Jezu Krishti) dhe Muhamedi, i biri i 

Abdullahit, (paqja e Allahut qoftë mbi të gjithë ata!). 

Sigurisht, mospunimi për realizimin e këtij misioni nga 

ummeti islam dhe udhëheqësit e botës islame është një 

neglizhencë e madhe ndaj profetit Muhamed. Kjo do të 

thotë lënie hapur e portës së filmave të rinj dhe e 

ofendimeve e poshtërimeve të reja, të cilat nuk e dimë se 

ku do të arrijnë.  

 Të dashur vëllezër dhe motra! 
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  Nervozizmi ynë sot nuk do të jetë lëvizje kalimtare 

dhe as "shfryrje dufi". Ai do të jetë fillimi i një lëvizjeje të re 

e cila duhet të vazhdojë në nivel ummeti në mbrojtje të të 

Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ajo që ndodhi këto ditë 

duhet t'u dëshmojë myslimanëve që të bashkëpunojnë, të 

afrohen dhe të unifikohen në shërbim të qëllimeve të 

përbashkëta edhe pse mes tyre ka mosmarrëveshje. Ajo që 

ndodhi këto ditë duhet të sigurojë një përsiatje të madhe te 

myslimanët dhe të krishterët që të bashkëjetojnë në 

harmoni me njëri-tjetrin. Duhet ta njohin armikun e vërtetë 

dhe t'ia drejtojnë atij zemërimin. Askush të mos implikohet 

në përçarje. Kjo është përgjegjësi për të gjithë ne.  

Sot do të mjaftohem me këtë sasi. Ju vlerësoj dhe ju them 

juve se shpërblimi juaj tek Allahu është shumë i madh. 

Pozita juaj sot te profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është e lartë. 

Ju jeni besnikë. Ju jeni të dashurit e Ebi Abdil-lahit, 

Husejnit (paqja qoftë mbi të!). Le ta mësojë e gjithë bota 

tubimin tonë që sheh dita e dhjetë e muajit Muharrem. Të 

mësojnë prej këtij durimi dhe vendosmërie në mbrojtje të 

nipit të profetit. Kur mblidhemi në ditën e dhjetë dhe 
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brohorasim të gjithë ne "Lebejke ja Husejn". Kur 

mblidhemi në ditën e dhjetë, po ashtu thërrasim para syve 

të botës dhe themi: "Vërtet, pretenduesi dhe i biri i 

pretenduesit ka vendosur mes dy gjërave: përkatësisë dhe 

poshtërimit. I largët është prej nesh poshtërimi!" Sot i 

themi mbarë botës se ky imam i madh është nipi i të 

dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!); kjo fe është feja e të 

dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ajo që ka Husejni (paqja 

qoftë mbi të!), ajo që ka në Kerbela, ajo që ka Ehli Bejti 

(paqja qoftë mbi ta!) dhe sahabët (paqja qoftë mbi ta!) dhe 

çfarë ka ummeti i Profetit: të gjitha janë prej këtij profeti të 

madh, Muhamedit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) Prandaj, askush të mos 

kujtojë se mund të tolerohet në këtë betejë dhe mund të 

kalohet lehtë. 

  Ashtu siç filluam e përfundojmë: "O i dërguar i 

Allahut! Vetja ime, gjaku im, nëna ime, babai im, familja 

ime, fëmijët e mi, pasuria ime dhe çdo gjë që më ka 

mirësuar Allahu, janë kurban për fisnikërinë tënde, për 
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nderin tënd dhe për madhështinë tënde. Allahu është 

dëshmitar për këtë që themi. Gjaku i dëshmorëve tanë 

është dëshmitar për këtë që themi. Plagët e të plagosurve 

tanë janë dëshmitarë për këto që themi. Shtëpitë tona të 

shkatërruara e të shembura janë dëshmitare për këto që 

themi. Përderisa kemi gjak, kurrë nuk heshtim ndaj 

ofendimeve të Profetit tonë dhe gjithmonë zëri do të jetë 

i lartë: "Lebbejke ja Resul!"  
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