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Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëbërësit! 

 

 Falwnderimet më të sinqerta dhe më të përzemërta i 

takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja, begatia dhe salavatet e 

Allahut qofshin mbi zotërinë tonë dhe të të gjithë  njerëzimit,  

Profetin Muhamed, mbi anëtarët e nderuar të Familjes së tij të 

pastër dhe të ndershme dhe mbi të gjithë shokët e tij të 

përzgjedhur! 
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KAPITULLI I PARË 

 

 

 

SHIIZMI, KUPTIMI I TIJ QIELLOR 

 

Shiizmi, kuptimet e tij gjuhësore dhe zhvillimet e tij 

gjatë historisë 

 Fjala “Et-tesheju” buron nga kuptimet që rrjedhin prej fjalës 

“El-Mushajeah”. Në gjuhën arabe kjo fjalë përdoret në disa 

kuptime. Disa prej këtyre kuptimeve janë: ndjekja, vazhdimësia 

dhe pasimi. Ta ndjekësh dikë pandërprerë, në vazhdimësi dhe ta 

pasosh atë. Kjo fjalë përdoret edhe me kuptime të tjera, siç janë: 

ardhja, prezantimi i miqve tek shtëpia apo tek vendbanimi i mikut 

të tyre, përcjellja e mikut nga i zoti i shtëpisë pas vizitës dhe 

përcjellja e gjatë. Të gjitha këto janë shenjë e respektit për mikun. 

 Kjo ndodh kur miqtë bëhen gati për t‟i dhënë fund vizitës 

së tyre dhe nisen për të dalë nga shtëpia e mikut të tyre. I zoti i 

shtëpisë, në shenjë respekti, vlerësimi dhe dashurie për ta, i ndjek 

dhe i pason, pra, ec së bashku me ta, i shoqëron ata deri tek dera e 

shtëpisë. Kjo lloj ndjekjeje, ky shoqërim, kjo përcjellje, ky lloj 

pasimi është domosdoshmërisht i kushtëzuar me respektin, me 



Për Allahun është shiizmi jonë 

7  

dashurinë dhe me vlerësimin e madh të mikpritësit për miqtë e tij. 

 Ashtu sic e përmendëm më sipër fjala “Et-Tesheju” vjen 

nga fjala “El- Mushajeah” dhe është njëri prej kuptimeve të saj. 

Kjo fjalë nuk është e sajuar, por është pjesë e terminologjisë së 

përdorur në Kur'anin Famëlartë.  

 Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë: “Një herë 

Musai  hyri në qytet, pa u vënë re nga banorët e tij. Atje pa dy 

njerëz që rriheshin. Njëri ishte nga të vetët dhe tjetri ishte nga 

kundërshtarët. Ai i grupit të vet i kërkoi ndihmë, kundër atij të 

popullit armik dhe Musai i ra me grusht atij të grupit armik dhe 

e vrau.  Pastaj tha: “Kjo është puna e djallit! Ai është armik i 

betuar i njeriut dhe ngatërrestar i hapur!”1 

 Ky ajet i nderuar na përcjell ne historinë e profetit Musa, 

(Paqja qoftë mbi të!). Në këtë histori shpaloset hapur dhe imtësisht 

kronologjia e kësaj ndodhie të Musait, (Paqja qoftë mbi të!). Në 

këtë ajet kur'anor tregohet imtësisht se çfarë ka ndodhur ndërmjet 

Musait dhe të vrarit prej tij. Aty flitet për konfliktin që kishte 

lindur ndërmjet dy individëve, njëri prej të cilëve ishte prej 

pasuesve të tij, i cili besonte tek vlerat dhe normat qiellore. Ai 

ishte prej njerëzve që besonin tek vlera e jashtzakonshme e njeriut 

në tokë. Ndërsa misioni i  Musait, (Paqja qoftë mbi të!), ishte i 

ngjashëm me misionin e të gjithë profetëve të tjerë, të cilët ishin 

përfaqësuesit e Mesazhit Zotit. Ata ishin ambasadorë të besimit të 

kulluar dhe të orientimit hyjnor të zbritur nga Qielli. Ata ishin 

përfaqësues të mesazhit më të shenjtë dhe më të lartë njerëzor, që 

ka për qëllim nderimin e njeriut dhe begatinë e tij. Lidhur me këtë 

dimension shumë të rëndësishëm kur'anor Allahu i Madhëruar 

                                                           
1 Surja "El-Kasas", ajeti 15.  
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thotë kështu: “Ne e kemi nderuar, (i kemi lartësuar), bijtë e 

Ademit”1.  

 Njeriu është përfaqësues i mesazhit hyjnor si mëkëmbës 

dhe i emëruar si i tillë prej Zotit. Pra, është i emëruar të përcjellë 

rolin e administratorit të përgjithshëm të punëve në Tokë, sipas 

ligjeve të Zotit. Këto kuptime na shpalosen të qarta në Kur'anin 

Famëlartë kur Allahu i Madhëruar thotë: “Kur Zoti yt u tha 

engjëjve: „Unë do të krijoj një mëkëmbës që do të zbatojë ligjet 

e Zotit në Tokë”2. Kështu, në rastin konkret, profeti i Zotit, Musai, 

(Paqja qoftë mbi të!), i erdhi në ndihmë dhe mori në mbrojtje 

pasuesin e parimeve dhe normave të qiellit, i erdhi në ndihmë 

pasuesit të tij, i erdhi në ndihmë atij që besonte tek vlerat me të 

cilat Musai (Paqja qoftë mbi të!), ishte dërguar Profet. Ai mori në 

mbrojtje pasuesin e vlerave më të larta njerëzore. Mori përsipër të 

ndihmojë dhe të qëndrojë në krah të atij që besonte tek të drejtat e 

njeriut dhe vlerat e tij të larta. Mori përsipër ta ndihmojë dhe ta 

përkrahë këtë njeri kundër armikut të tij, i cili nuk besonte në 

kurrëfarë norme e vlere njerëzore. 

 Nisur nga sa u përmend më sipër, na duhet të sqarojmë 

edhe një herë dhe ta bëjmë të ditur për lexuesin e nderuar se 

pasimi i profetëve, ndjekja dhe imitimi i detajeve më të imëta të 

jetës së tyre, nuk është e lidhur me ndjekjen, imitimin dhe pasimin 

e tyre personal, por është ngushtësisht e lidhur me misionin dhe 

mesazhin hyjnor dhe qiellor që ata përfaqësojnë. Pasimi i 

profetëve dhe ndjekja e tyre është e lidhur me projeksionin e tyre 

human dhe njerëzor të përpiluar, të hartuar dhe të zbritur me 

përkujdesjen e imtësishme dhe të shenjtë hyjnore. Kështu, pra, të 

                                                           
1 Surja "Isra", ajeti 70.  
2 Surja "Bekare", ajeti 30. 
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gjitha format e ndjekjes apo të pasimit për shkak të besimit, nuk 

janë të lidhura kurrsesi me personazhe apo me individë të 

caktuar, por me mesazhin e tyre hyjnor, me parimet me të cilat 

kanë ardhur dhe normat qiellore të cilat përfaqësojnë denjësisht. 

Nisur nga ky fakt, vendimi i Musait, (Paqja qoftë mbi të!), për të 

mbështetur dhe për të qëndruar në krah të pasuesit dhe 

përkrahësit të normave qiellore, ka qenë një gjest i natyrshëm, 

sepse asgjë nuk është më e natyrshme sesa përkrahja e 

përkrahësve të vlerave njerëzore, të normave dhe të mirësisë. Kjo, 

pra, është arsyeja kryesore, për shkak të së cilës profeti i Zotit 

qëndroi në krahun e njeriut të tij.  

 Vemë re se fjala “shia” e përmendur në ajetin e mësipërm 

kur'anor, tregon se njeriu të cilin ndihmoi dhe mbështeti Profeti 

Musa, (Paqja qoftë mbi të!), ishte prej pasuesve të tij. Njeriu që u 

ndihmua prej Musait, (Paqja qoftë mbi të!) ishte prej njerëzve të 

cilët nuk e kanë pasur Musain të afërm, apo të njohur personal a 

familjar.  Ndjekja e tij ka qenë pikërisht për arsye të besimit, për 

arsye të mesazhit hyjnor dhe të normave më të larta njerëzore që 

ai përcillte!  

 Të gjitha këto kuptime vijnë në mbështetje të faktit që 

përmendëm më sipër, kur thamë se fjala “et-tesheju” buron nga 

kuptimet e fjalës “el-mushajeah”, të cilat, në vetvete nënkuptojnë 

ndjekjen dhe pasimin.  

 Fjala “shia” është përmendur edhe në një tjetër ajet 

kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë kështu: “Pa dyshim 

që një nga ithtarët e besimit të tij,  (të Nuhut), ishte Ibrahimi.”1 

                                                           
1 Surja "Saffat", ajeti 83-84.  
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 Në këtë rast, fjala “shia” na paraqitet në një kuptim më të 

gjerë dhe më të saktë se në rastin e parë. Në këtë rast, kuptimet e 

kësaj fjale përfshijnë të gjithë ekzistencën në të cilën përmblidhen  

qiejt bashkë me Tokën. Në këto kuptime përfshihet gjithçkaja në 

tërësinë dhe në formën e saj më të plotë të mundshme. Në këto 

kuptime përfshihet e gjithë ekzistenca e plotë, me gjithçka njohim 

dhe nuk njohim. Me gjithçka dimë dhe nuk dimë. Me gjithçka 

kuptojmë dhe nuk kuptojmë. Me gjithçka mundemi dhe nuk 

mundemi ta përceptojmë me mendjet tona. Në këtë kuptim, mund 

të themi se gjithçka u përmend më sipër përfaqëson plotësisht 

kuptimet e asaj që quhet “el-mushajeah lilah”, apo pasimi, 

përfaqëson përkrahjen dhe mbështetjen e rrugës së Allahut për 

hatër të Allahut të Madhërishëm. 

 Në këtë rast, fjala ”el-mushajeah lilah”, pra, pasimi, 

nënkupton ndjekjen me devocion dhe përkushtim të rrugës së 

Allahut. Nuk ka dyshim se ndjekja, pasimi dhe mbështetja e 

rrugës së Allahut është e lidhur drejtpërsëdrejti me adhurimin e 

Allahut të Madhëruar dhe nuk mund të kuptohet dhe as nuk 

mund të perceptohet ndryshe. Pra, nuk mund të ndodhë dhe nuk 

mund të realizohet ndjekja dhe përkrahja pa adhurimin e Allahut. 

 Pasi të jetë adhuruar Allahu i Madhëruar, kalojmë në 

etapën e dytë që vjen menjëherë pas adhurimit. Etapa e dytë është 

nënshtrimi. Më pas vjen etapa e fundit. Ajo është ndjekja apo 

pasimi. 

 Në këtë rast, nënshtrimi përfaqëson kuptime tek të cilat 

unifikohen dhe bashkohen teoria dhe praktika. Sa i përket 

ndjekjes apo pasimit, në tërësinë e tyre ato përfaqësojnë 

praktikimin dhe zbatimin konkret të udhëzimeve hyjnore. Ky lloj 

pasimi dhe kjo lloj ndjekje (që janë praktikë nga fillimi deri në 
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fund) dhe që përfaqëson përgjigjen ndaj thirrjes së Allahut të 

Madhëruar,  na prezantohen  edhe njëherë në ajetin kur'anor, në të 

cilin Allahu i Madhëruar thotë kështu: “O ju që keni besuar 

Allahun! Përgjigjuni thirrjes së Allahut dhe të të Dërguarit të tij, 

kur ai t‟iu thërrasë, në atë që është jetë për ju”1. Kështu, pra, 

përgjigjia ndaj thirrjes, siç e kemi theksuar edhe herë të tjera, vjen 

dhe shfaqet menjeherë pas adhurimit dhe nënshtrimit.  

 

TË GJITHË PROFETËT JANË (SHIATU-LLAH), 

PASUESIT E ALLAHUT 

 

 Kur Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë: “Pa 

dyshim që një nga ithtarët e besimit të tij, (të Nuhut), ishte 

Ibrahimi”, kuptojmë se në rastin konkret kemi të bëjmë me 

pasimin dhe ndjekjen, sepse këta kuptime janë të përafërta me 

përgjigjen ndaj thirrjes, veçanërisht kur vemë re se ajeti vjen 

pikërisht për të përmendur mëshirën e madhe të përfaqësuar nga 

Profetin Ibrahim, (Paqja qoftë mbi të!), i cili konsiderohet babai i 

profetëve,  mësuesi i profetëve apo përfaqësuesi i lartë dhe 

dinjitoz i shkollës së profetëve. Profeti Ibrahim (Paqja qoftë mbi 

të!) është lindur në Luginën (Er-rafidejn) në Irak. 

 Profeti Nuh, (Paqja qoftë mbi të!), ka qenë gjithashtu në 

Irak. Ky fakt për të cilin flet historia edhe në ditët e sotme, 

përcakton qartë se vendi në të cilin është ndërtuar anija e Nuhut 

është pikërisht në Irak. Fakte të tjera të rëndësishme historike 

tregojnë, gjithashtu, se edhe profeti  Adem, (Paqja qoftë mbi të!), 

                                                           
1 Surja "Enfal", ajeti 24.  
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ka qenë, gjithashtu, prej banorëve të asaj zone, e cila sot quhet 

Irak. 

 Kështu pra, fjala shia në rastin e sipërpërmendur 

nënkupton ndjekjen dhe pasimin për hatër të Allahut të 

Madhëruar. Nuk ka dyshim se fjala “el-mushajeah”, tregon se 

ndjekja u ofrohet profetëve të Allahut dhe të dërguarve të Tij 

përgjatë historisë së njerëzimit. Ndjekja dhe pasimi që u bëhet 

atyre, u bëhet për hatër të Allahut dhe për të fituar kënaqësinë e 

Tij. Shkalla superlative e kësaj ndjekjeje dhe e këtij pasimi është 

nënshtrimi, i cili pasohet nga ndjekja dhe besimi. Ky pasim dhe ky 

nënshtrim nuk mund të kryhen për dikë apo për diçka të kufizuar, 

as për njeriun, i cili është një qënie e kufizuar, por kryhen për të 

Pakufishmin absolut, për Krijuesin e ekzistencës, për Atë që u bë 

shkak për praninë e ekzistencës dhe të zanafillës së saj. 

 Nënshtrimi, ndjekja dhe pasimi nuk mund të jenë dhe nuk 

mund t‟i takojnë askujt, përvec Atij që krijoi gjithçka në këtë 

ekzistencë. Për Atë i Cili nuk është absolutisht dhe pamundësisht i 

kufizuar prej asgjëje. Lidhur me këtë rast, na vjen në ndihmë ajeti 

kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu është 

Drita e qiejve dhe e Tokës. Drita e Tij shëmbëllen me atë të një 

kamareje, në të cilën ndodhet një llambë. Llamba është në një 

kristal, kurse kristali është si një yll i shndritshëm. Ajo (llamba) 

ndizet nga druri i bekuar i ullirit, as lindor as perëndimor, 

ndërsa vaji i saj shkëlqen edhe pa e prekur zjarri. Dritë sipër 

dritës. Allahu udhëzon drejt dritës së Tij kë të dojë dhe paraqet 

shembujt për njerëzit. Allahu është i dijshëm për çdo gjë!”1.  

 Ky ajet, vjen për ta afruar dhe për ta bërë të përceptueshëm 

sadopak për mendjet tona me aftësi përceptuese relative, të 

                                                           
1 Surja "Nur", ajeti 35.  
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pakufishmen absolute. Mendja e njeriut e ka të pamundur të 

përceptojë diçka tjetër, përveç qiejve dhe Tokës. Pra, e ka të 

pamundur të depërtojë tek hapësirat e pafundme të absolutes.  

 Gjithçka tjetër në ekzistencë dhe përtej ekzistencës, është 

Drita dhe Nuri i Allahut të Lartësuar. Edhe në qoftë se ka diçka 

tjetër përtej këtyre hapësirave të pafundme të paperceptueshme 

prej mendjes së njeriut, nuk ka dyshim se janë krijuar dhe janë 

gjendur prej Allahut të Madhërishëm. Ai është shkaktari dhe Ai 

është projektuesi dhe zbatuesi i gjithçkaje, i  të dukshmes dhe të 

padukshmes, në kufijtë dhe në përtejkufijtë e të dukshmes dhe të 

padukshmes. 

 Kur lexojmë ajetin kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar 

thotë: “Pa dyshim që një nga ithtarët e besimit të tij, (të Nuhut), 

ishte Ibrahimi”, kuptojmë se fjala “shia” në këtë ajet, tregon 

ndjekjen dhe pasimin të shprehur paralelisht me adhurimin, sepse 

ndjekja, pasimi dhe adhurimi kryhen për Allahun e Madhërishëm 

që është krijuesi i Ekzistencës. Për atë që nuk ka kufi dhe që nuk 

mund të perceptohet prej mendjes së njeriut. Fjala “min" (prej)  në 

këtë ajet kur'anor nënkupton vetëm një pjesë dhe vetëm një 

segment të ndjekësve dhe të pasuesve të tij, sepse  të gjithë 

profetët e Allahut janë prej ndjekësve të Tij. Të ndihmuar nga 

çfarë u përmend më sipër, mund të  kuptojmë dhe mund të sjellim 

më afër mendjes një kuptim të jashtzakonshëm dhe të 

mrekullueshëm hyjnor të fjalës “et-tesheju'u”. Të gjithë ata që 

përfaqësojnë këto kuptime, në çdo vend dhe në çdo kohë mund të 

konsiderohen shia dhe nuk ka dyshim që janë prej shiave.  
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THELBI I “ET-TESHEJU’U”,  PASIMIT,  I NDJEKJES 

 

Nuk ka pasim, nuk ka ndjekje, nuk ka “tesheju’u” kur 

zemra nuk është e pastër. 

 Lexojmë ajetin kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar 

thotë:  “Pa dyshim që një nga ithtarët e besimit të tij, (të Nuhut), 

ishte Ibrahimi, kur erdhi tek Zoti i tij me zemër të pastër"1.  

 Në këtë ajet kur'anor na shfaqet qartë një tjetër kuptim 

shumë i rëndësishëm i lidhur me kuptimet e tjera të fjalës “et-

tesheju‟u”. Këtu vihet theksi mbi një kusht shumë të rëndësishëm 

të pasimit dhe të ndjekjes së urdhëresave në rrugën e Allahut të 

Madhëruar. Që të konsiderohesh prej pasuesve dhe prej ndjekësve 

të rrugës së Allahut, duhet plotësuar më parë një kusht shumë i 

rëndësishëm. Ai është pastërtia e zemrës! Këtë kusht e lexojmë të 

qartë në ajetin e mësipërm, në të cilin  Allahu i Madhëruar thotë: 

“Kur erdhi tek Zoti i tij me zemër të pastër”. Zemra e pastër, në 

këtë rast, nënkupton trasferimin e plotë të qënies tek natyrshmëria 

e saj e parë, në të cilën e ka krijuar Allahu i Madhëruar. Është 

trasnferimi i qënies dhe orientimi i saj nga mësimet e të dërguarve 

të Allahut. Në një farë mënyre, zemra e pastër në ajetin e 

sipërpërmendur nënkupton lidhjen e mendjes nëpërmjet 

proceseve të mendimit dhe të meditimit me “fitren” 

natyrshmërinë. Kështu, gjithmonë kemi pranuar dhe kemi thënë 

se mendja është fabrika e mendimit. Mendimi prodhon formën 

                                                           
1 Surja "Saffat", ajeti 83-84.  
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dhe tërësinë e proceseve të të menduarit dhe këto të fundit janë 

garante që ta drejtojnë njeriun në mënyrë të padiskutueshme për 

tek natyrshmëria fillestare, në të cilën e ka krijuar Allahu i 

Madhëruar. Natyrshmëria, në të cilën Allahu i Madhëruar e ka 

krijuar njeriun, përfaqëson, në një farë mënyre, një lloj profetizmi 

të brendshëm te njeriu. Kjo natyrshmëri është natyrshmëria e 

besimit tek Allahu i Madhëruar. Lidhur me segment shumë të 

rëndësishëm kuptimor, Allahu i Madhëruar na drejtohet me një 

ajet kur'anor duke na thënë kështu: “Drejtohu me përkushtim në 

fenë e pastër monoteiste, natyrën fillestare, në të cilën Allahu i 

ka krijuar njerëzit. S‟ka ndryshim të krijimit të Allahut. Kjo 

është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë”1. 

 Sapo të kosntatojë dhe të ndjejë një përputhje ndërmjet 

natyrshmërisë dhe mendjes, ndërmjet natyrshmërisë dhe llogjikës, 

njeriu e ndjen të nevojshëm legjislacionin, ligjin dhe projektin e 

Allahut për njerëzimin. Kjo është një ndjesi dhe një nevojë e 

pashmangshme. Sapo të unifikohet rrugëtimi i logjikës dhe i 

natyrshmërisë së qënies së njeriut, mund të themi me plot gojën se 

njeriu e ndjen të nevojshme të programojë marrëdhënien e tij me 

Allahun e Madhëruar. Kjo është një ndjenjë dhe një përjetim që 

ndodh në zemër, gatuhet dhe stacionohet aty. Për sa kohë gjëndet 

në zemër dhe banon aty, është e pakonkurueshme dhe e 

pazëvendësueshme. Kjo është një ndjesi e forte, e cila formësohet 

dalëngadalë në thellësitë e zemrës dhe sa vjen e rritet me kalimin e 

kohës. Një ndjenjë e tillë e fortë është rezultat i natyrshëm i një 

koordinimi të brendshëm shpirtëtor, thellësisht të ndjerë, 

ndërmjet aktivitetit intensiv të disa profetëve, të cilët Allahu i 

Madhëruar i ka instaluar në mendjen dhe në zemrën e njeriut. Ata 

                                                           
1 Surja "Ruum", ajeti 30.  
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janë: mendja, natyrshmëria dhe thirrja e herëpashershme e qënies 

për të besuar Krijuesin. Pas një kohe të caktuar, kjo ndjenjë do të 

përfshijë të gjithë zemrën, do ta pushtojë atë në kuptimin më 

paqësor të mundshëm të fjalës „pushtim‟. Sapo ndjenja të ngrihet 

në të tilla nivele, e gjithë qënia i dorëzohet Allahut të Madhëruar 

dhe i përkushtohet plotësisht Atij. Në këtë rast, zemra 

shndërrohet në një gjenerator që ndriçon duke djegur prej 

karburantit të besimit në Zot. Që një zemër t‟i përkasë plotësisht 

Zotit të saj, Krijuesit të saj, do të thotë që gjithçka që ka, gjithçka 

që posedon, gjithçka që mundet të bëjë, gjithçka që mundet të 

ofrojë, gjithë aktiviteti i saj të jetë për Allahun e Madhëruar, për 

Krijuesin e Gjithësisë.  Ky është prej atyre rasteve, në të cilat Zoti 

bëhet i pranishëm (sipas mënyrës që i Takon Madhështisë së Tij) 

në zemrën e njeriut. Për këtë arsye mund të themi se zemra e 

krijesës bëhet vendbanimi i Krijuesit të Gjithësisë, (gjithmonë 

sipas mënyrës që i përshtatet dhe i takon Atij). Këto kuptime i 

gjejmë në një hadith kudsijj, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë 

kështu:  

“As Toka as qiejt nuk më kanë nxënë, por më nxuri zemra e 

besimtarit!” 
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ZEMRAT E PROFETËVE JANË TË KRIJUARA  

QË NË ZANAFILLË PËR TË QËNË PASUESE  

DHE NDJEKËSE TË ALLAHUT 

  

 Kjo lloj ndjesie, (që është ndjekja e Allahut të Madhëruar, 

në kuptimin e nënshtrimit dhe të dorëzimit ndaj Tij si Krijuesi i 

gjithçkaje) është një ndjesi e ngulitur thellë mendjeve dhe në 

shpirtërat e profetëve.  Kjo është një ndjesi që e ka origjinën tek 

zanafilla e tyre e krijimit. Ata janë produkte të natyrshme të 

shtyllave kurrizore dhe të mitrave të pastra. Këta njerëz janë ata, 

të cilët e kanë kuptuar dhe e kanë jetuar deri në imtësi “et-tesheju” 

dhe “el- mushajeah”, ndjekjen, pasimin dhe nënështrimin ndaj 

Allahut të Madhëruar. Për këtë arsye, kur erdhi mesazhi hyjnor i 

mbuloi dhe i mbushi zemrat e tyre. Kështu, pra, ata erdhën tek 

Zoti i tyre me zemra të pastra. Gjithashtu, prej ajetit: “Pa dyshim 

që një nga ithtarët e besimit të tij (Nuhut), ishte Ibrahimi”, 

mund të kuptojmë se zemra e tij ka qenë e pastër që në fillim të 

herës. Që në momentet e para të vetëdijes së saj, zemra e tij ka 

qenë e mbushur me dashurinë për Allahun! Mbështetur në aftësitë 

tona përceptuese dhe për të kuptuar, mund të themi se është një 

përkujdesje e vecantë dhe speciale hyjnore që ofrohet për profetët 

dhe pejgamberët përpara se ata të bëhen të pranishëm fizikisht në 

këtë botë. Kjo përkujdesje e veçantë i shoqëron ata edhe gjatë jetës 

së tyre fizike. 
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EPIQENDRA E “ET-TESHEJU'U”, E PASIMIT  

DHE E NËNSHTRIMIT NDAJ ALLAHUT,  

ËSHTË ZEMRA E MUHAMEDIT 

 (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Për këtë arsye ai ka qenë vula e profetëve, ka qenë profeti i 

paqes dhe i Islamit. Ai ka qenë i dërguari i Islamit dhe i 

njerzillëkut, i humanizmit dhe i mirësisë! Këto janë cilësitë e të 

gjithë profetëve, (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të gjithë 

ata). Paçka se këto janë cilësitë dhe veçoritë e pjesës më të madhe 

të profetëve, mund të themi me bindje të plotë se ato cilësi dhe 

këto specifika kanë qenë më të përqëndruara dhe më të theksuara 

tek Profeti i Islamit, të Muhamed bin Abdullah, (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pasi ai ka qenë 

vula dhe përmbyllja e misionit profetik në Tokë. Misioni profetik i 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), është kontakti i fundit ndërmjet Krijuesit të 

Gjithësisë dhe banorëve të Tokës. Profetësia e Profetit të Islamit do 

të vazhdojë të jetë e pranishme deri sa të ketë jetë mbi tokë dhe 

derisa të ekzistojë koha përpara Ditës së Fundit. Me të gjithë 

respektin dhe vlerësimin për fetë e tjera qiellore, mesazhi i Profetit 

të Islamit është përmbyllja e komunikimit të Krijuesit me krijesat e 

Tij.  

 Nisur nga sa u përmend më sipër mund të themi se, Allahu 

i Lartësuar ka qenë i pranishëm tek zemra e profetit Muhamed, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 
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 Profeti ynë i dashur e ka ndjerë nevojën për Allahun e 

Madhëruar, përpara shpalljes së profetësisë. Kjo ka qenë një 

nevojë e tij e brendshme. Kjo ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e 

zemrës dhe e shpirtit të tij, pavarësisht nëse ka mundur ta 

emërtojë më fjlalët e duhura apo jo. Allahu i Madhëruar nuk ka 

munguar kurrë në zemrën e Profetit. Profeti është përpjekur 

vazhdimisht që të gjejë emërtimin e saktë të kësaj ndjenje, të kësaj 

dëshire, të kësaj dashurie dhe të kësaj nevoje. Ai e ka ndjerë 

vazhdimisht të nevojshme që të mbërrijë tek Zoti i tij, tek Allahu i 

Madhërishëm.  Ai e ka ndjerë gjithmonë të nevojshme të qartësojë 

këtë nevojë, këtë dëshirë, këtë dashuri të zjarrtë që e ka patur 

vazhdimisht në gji. Ai ka qenë vazhdimisht i interesuar të 

kornizojë natyrën e raportit të tij me Allahun e Madhëruar, siç 

është përpjekur vazhdimisht që të përpilojë në mënyrë sa më të 

saktë (el-mushajeah), hartën e rrugës së pasimit, të ndjekjes, të 

nënshtrimit dhe të adhurimit të Allahut të Madhëruar. Profeti 

Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ka qenë vazhdimisht i interesuar që të konkretizojë 

nëpërmjet një platforme udhëzuese, të gjitha përpjekjet e tij për të 

shprehur me hapa dhe me angazhime konkrete të gjithë 

aktivitetin e vet në rrugën e nënshtrimit ndaj Allahut të 

Madhëruar, si Krijuesi i vetë atij, Krijuesi i ekzistencës dhe i 

zanafillës së gjithçkaje që noton në këtë ekzistencë. Duke qenë se 

profeti ynë i dashur ka qenë një prej nxënësve dhe pasuesve më të 

zellshëm të shkollës dhe të platformës qiellore abrahamite, 

natyrshëm që do t‟i përkiste grupit të nderuar dhe të përzgjedhur 

të krijesave të Allahut, të cilët i kanë zemrat e pastra. Kjo ishte 

arsyeja përse ai mundi që ta përfshijë atë shkollë të gjithën dhe 

bashkë me të edhe pjesën tjetër me të cilën e zbukuroi dhe e 

begatoi Allahu i Madhëruar. Të gjitha këto plotësime të 
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njëpasnjëshme të profetësive dhe të mesazheve hyjnore kanë qenë 

të lidhura me angazhimin e plotë të Krijuesit të Gjithësisë për të 

komunikuar me njerëzimin duke u përkujdesur për imtësitë e 

lidhura me etapat e tij të zhvillimit. Komunikimi periodik i 

Allahut të Madhëruar me krijesat e tij nëpërmjet platformave të 

ndryshme profetike ka qenë i lidhur, gjithashtu, me strategjinë e 

përgjithshme të hyjnores për të ngritur sa më lart njerëzimin. 

 Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të themi se shkolla 

e Profetit Ibrahim, (Paqja qoftë mbi të!), ka qenë shkolla e 

dorëzimit, e nënshtrimit dhe e pasimit të rrugës së Allahut të 

Madhërishëm. Ajo është shkolla e pasimit dhe e ndjekjes teorike 

dhe praktike e kësaj rruge. Ajo është fillimisht, shkolla e pasimit të 

profetëve ndërmjet njëri-tjetrit dhe më pas shkolla e pasimit të 

Zotit tonë, Krijuesit të Gjithësisë, i Cili i dërgoi ata mëshirë, dritë, 

mirësi dhe udhëzim për mbarë njerëzimin në etapat e ndryshme 

të zhvillimit të tij. 

 Për këto arsye dhe për të tjera, të cilat nuk mund t‟i 

përmendim të gjitha këtu, mund të themi të bindur se Profeti 

Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), e ka patur zemrën e tij ngushtësisht të lidhur me 

Krijuesin e Gjithësisë dhe ajo zemër e bekuar ka qenë vazhdimisht 

në kërkim të Allahut të Madhëruar, edhe pse në momente të 

caktuara nuk e ka patur të mundur ta emërtojë saktësisht 

kërkesën, nevojën dhe dashurinë e saj. Ajo zemër e bekuar nuk i 

ka ndërprerë kurrë përpjekjet për të mbërritur tek Krijuesi i saj. 

Pra, mund të themi, gjithashtu, se Profeti ynë i dashur e ka 

ndjekur dhe e ka pasuar në mënyrë të pandërprerë Zotin dhe 

Krijuesin e tij, por nga një ndjekës i zakonshëm ka shpresuar dhe 
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ka vrapuar për t‟u transformuar në një ndjekës dhe pasues të 

platformës së Krijuesit të tij.  

 Po të analizojmë me kujdes të gjitha këto procese të 

mahnitshme të zhvilluara tek zemra e Profetit tonë të dashur, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

mund të themi se pas një periudhe të caktuar të jetës së tij, të 

vlerësuar si të përshtatshme prej Allahut të Madhëruar, zemra e tij 

u shndërrua në një enë të pastër dhe të përshtatshme për t‟i 

shërbyer njerëzimit në gostinë e madhe hyjnore. Me mesazhin e 

fundit të Allahut për njerëzimit dhe me vulën e profetësisë, zemra 

e tij u shndërrua në një enë të përshtatshme për të mirëpritur 

mëshirën e Allahut të Madhëruar dhe begatinë e Tij.  Menjëherë 

pas kësaj periudhe, zbriti Zbulesa Hyjnore në zemrën e Profetit 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Kjo ka qenë depoja më e sigurtë njerëzore, e cila e ka mbrojtur, 

ruajtur dhe shpërndarë me amanet për mbarë njerëzimin, 

mëshirën e madhe të Allahut të Madhëruar. 

 Për këtë arsye, lidhur me këtë dimension të Profetit, (Paqja 

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

Allahu i Madhëruar ka thënë kështu: 

"Vallë, a nuk ta hapëm ty, (Muhamed), kraharorin për të pranuar 

besimin? Dhe ta hoqëm barrën, e cila ta rëndonte tepër kurrizin, 

dhe ta ngritëm lart emrin?! Me të vërtetë, pas vështirësisë, vjen 

lehtësimi! Me të vërtetë, me vështirësinë, vjen lehtësimi, 

prandaj, kur të çlirohesh (nga punët e ndryshme), përpiqu fort 

(në adhurim) dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu.”1 

                                                           
1 Surja "Inshirah". 
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 Allahu i Madhëruar e pa se zemra e Muhamedit, (Paqja dhe 

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

plotësisht e hapur ndaj Zotit të tij. Allahu i Madhëruar e pa se 

zemra e tij ishte e dashuruar me Krijuesin e saj. Ai e ka parë se 

zemra e tij ka qenë e mbushur me Krijuesin e Gjithësisë dhe kjo ka 

qenë arsyeja përse ai e vizitonte shpellën Hira herë pas here. Ai 

shkonte në atë shpellë, sepse kishte nevojë për Krijuesin e tij. Ai 

shkonte në atë shpellë për të adhuruar Krijuesin e tij sipas 

mënyrës abrahamike të adhurimit. Kjo ka qenë asryeja përse ai 

shkonte në atë vend dhe adhuronte Zotin në vetminë e tij. Kjo ka 

qenë arsyeja që pikërisht në atë vend dhe në atë gjëndje, në të cilën  

gjendej Profeti, ka qenë vendi dhe momenti i përshtatshëm për të 

dërguar Allahu i Madhëruar mesazhin e Tij. Ky ishte momenti i 

më i rëndësishëm i jetës së tij. Momenti kur e begatoi Allahu me 

Zbulesën Hyjnore. Ishte momenti kur u shpall dhe u dërgua për 

mbarë njerëzimin vula e Profetëve, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Allahu i Madhëruar i bëri 

atij këtë favor të madh. E nderoi, e begatoi dhe e veçoi prej pjesës 

tjetër të njerëzimit duke e dërguar atë mëshirë për mbarë 

njerëzimin. Ishte një nder i madh për Muhamedin, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), fakti që 

Allahu e bëri bartës dhe përcjellës të mesazhit më të fundit të Tij , 

tek i cili trupëzohen vlerat më të larta të barazisë, drejtësisë, të 

vëllazërimit dhe të njerzillëkut.  

 Allahu i Madhëruar e begatoi atë duke e bërë përfaqësuesin 

e vlerave më të larta njerëzore, tek të cilat bashkohen nevojat e 

trupit me nevojat e shpirtit, nevojat e materiales dhe të subjektives 

emocionale. Ai ishte mesazhi më i rëndësishëm, me të cilin Allahu 

i Madhëruar bashkoi nevojat e kësaj bote dhe detyrimeve që ka 

trupi dhe shpirti në raport me Botën dhe Jetën e Përtejme. 
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 Profetësia e Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), erdhi për të ndriçuar me 

dritën e saj tokën dhe qiejt. Erdhi për të ndriçuar të gjithë jetën 

njerëzore mbi tokë dhe bashkë me të, të gjithë ekzistencën. 

Mesazhi i zbritur prej Allahut të Madhëruar erdhi për të nxjerrë 

njerëzit prej errësirave të mohimit për tek drita e besimit. Përpara 

se të zbresë Zbulesën Hyjnore tek zemra e Muhamedit, (Paqja dhe 

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

Madhëruar e hapi dhe e përgatiti zemrën e tij për këtë mesazh.  

 Kjo është një ndodhi e mirënjohur në historinë e Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

të cilën e gjejmë të argumentuar edhe me tekstin e qartë kur'anor, 

në të cilin Allahu i Madhëruar na njofton se e ka hapur kraharorin 

e Muhamedit dhe ka hequr gjithçka prej zemrës së tij, duke e 

përshtatur kështu dhe duke e përgatitur për mesazhin e madh dhe 

shumë të rëndësishëm të Zotit. Këto ishin prej momenteve më të 

rëndësishme të jetës së tij profetike. Ishin momente në të cilat 

Allahu i Madhëruar e zbrazi zemrën e Muhamedit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e bëri 

atë vendbanimin  e Tij. E, pra, nuk ka dyshim se ai njeri që e ka 

Allahun e Madhëruar në zemrën e tij, e do Atë shumë. Ai njeri që 

e do Allahun shumë do të dojë domosdoshmërisht edhe mesazhin 

dhe Zbulesën e Tij Hyjnore. Ai njeri që e do Zbulesën Hyjnore, 

patjetër që do bashkë me të edhe njerëzimin, për të cilin janë 

krijuar qiejt edhe Toka dhe ka zbritur Zbulesa Hyjnore. Profeti 

Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), pati nderin të jetë ndërlidhësi i fundit ndërmjet 

Qiellit dhe Tokës, ndërlidhësi i fundit ndërmjet njerëzimit dhe 

Krijuesit të Gjithësisë, ndërmjet njerëzimit dhe Krijuesit të 

ekzistencës. Gjatë jetës së tij të bekuar ai u përball më vështirësi të 
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jashtzakonshme dhe i përballoi me sukses ato. Sakrifikoi gjithçka 

të shtrenjtë në shërbim të Shpalljes Hyjnore, me të cilën e nderoi 

Allahu i Madhëruar. Kjo sepse zemra e tij ishte zbrazur prej 

gjithçkaje tjetër të kësaj bote, përveçse prej Allahut të Madhëruar! 

 Kjo është arsyeja përse e zgjodhi Allahu i Madhëruar dhe e 

ngarkoi atë me detyrën e shenjtë të përcjelljes së Mesazhit të Tij. 

Kjo është arsyeja përse Allahu i Madhëruar e dërgoi atë si 

përfaqësues të projektit të paqes, të dashurisë, të mëshirës, të 

vëllazërimit dhe të begatisë. Kjo është arsyeja përse Allahu i 

Madhëruar e dërgoi atë me të gjitha të mirat e kësaj bote dhe të 

Botës Tjetër. Kjo ishte arsyeja përse e dërgoi Allahu i Madhëruar 

qetësi dhe siguri për zemrat e njerëzve në këtë bote si dhe shpëtim 

e lumturi për Jetën e Përtejme. Profeti Muhamed, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka qenë i 

gjithi në shërbim të njerëzimit dhe në funksion të lumturisë së 

njerëzimit. Ai erdhi për të përfaqësuar çdo segment të projektit 

hyjnor për lumturinë dhe mirëqënien e njerëzimit në këtë botë dhe 

në Botën Tjetër. Ky ishte projekti hyjnor, të cilin e dërgoi Allahu i 

Madhëruar për ta nderuar njerëzimin me të duke i krijuar kushtet 

dhe klimën e përshtatshme për mirëqënie në këtë jetë dhe për 

lumturi, e shpëtim në Botën e Përtejme. 
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BINDJA NDAJ ALLAHUT ËSHTË SHIIZMI I VËRTETË 

 Të gjitha urdhëresat dhe udhëzimet e ardhura prej Allahut 

të Madhëruar detyrojnë besimtarët në çdo vend dhe në çdo kohë 

që t‟i binden Profetit të nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 Ashtu siç e kemi bërë të qartë më sipër, kur kemi shpjeguar 

ajetin kur'anor: “Pa dyshim që një nga ithtarët e (besimit të) tij, 

(të Nuhut), ishte Ibrahimi”, kemi thënë se “el mushajeah”, pasimi 

dhe ndjekja në rastin konkret, nuk janë të lidhura me personazhe 

apo me individë të caktuar, por me ndjekjen e rrugës së Allahut 

dhe platformën qiellore të zbritur dhe të diktuar prej Tij. Kështu, 

ndjekja dhe pasimi i më të nderuarit të Profetëve, i vulës së 

profetëve, i Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) dhe nënshtrimi i plotë ndaj urdhëresave 

dhe ndalesave të tij, do të thotë ndjekje dhe nënshtrim ndaj vetë 

Allahut të Madhëruar. Dashuria e shprehur ndaj tij është dashuri 

e shprehur ndaj Allahut të Madhëruar, respekti i shprehur ndaj tij 

është respekt i shprehur ndaj Allahut të Madhëruar. Kjo ka qenë e 

gjithë jeta e të Dërguarit të Allahut. Ai ka përcjellë me devocion 

dhe përkushtim mesazhin e Krijuesit për mbarë njerëzimin. Ai ka 

përcjellë për mbarë njerëzimin të gjitha dimensionet e platformës 

hyjnore, qoftë atë shpirtëror, adhurimor, moral dhe të gjitha 

aspektet e tjera të rëndësishme të jetës njerëzore. Për këtë arsye, 

Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'anin Famëlartë: “O ju që 

keni besuar! Bindjuni Allahut dhe bindjuni të Dërguarit,”1 

                                                           
1 Surja "Nisa‟a", ajeti 59. 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

26 

ndërsa në një tjetër ajet kur'anor thotë: “Kush i bindet të 

Dërguarit, i është bindur Allahut!”1  

 Këto dy ajete kur'anore tregojnë qartësisht se ndjekja dhe 

pasimi nuk janë të lidhura me një individ të caktuar, por janë të 

lidhura drejtpërsëdrejti me Krijuesin, me Absolutin. 

 Lidhur me këtë pjesë dhe në mbështetje të shpjegimit të 

mësipërm vjen ajeti tjetër kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar 

thotë: “Çfarëdo që t‟ju japë i Dërguari merreni atë, e çfarëdo që 

t‟ju ndalojë, hiqni dorë prej asaj”2. 

 

PIKA E REFERENCES ADHURIMORE 

 DHE NJERËZORE 

 Allahu i Madhëruar nuk ia ka mundësuar njerëzimit të 

vendosë vetë lidhur me ndjekjen dhe me pasimin. E vetmja 

mënyrë për të mbërritur tek Allahu i Madhëruar, tek mirëqenia e 

përkohshme e kësaj bote dhe e Botës së Përtejme, është i Dërguari 

i Allahut. Askush nuk mund dhe nuk ka të drejtë të zgjedhë një 

rrugë tjetër për të arritur tek Ai, tek kënaqësia e Tij. I Dërguari i 

Allahut është i vetmi i cili mund t‟i dërgojë ata tek lumturia e 

përjetshme, tek humanizmi, njerëzillëku, drejtësia, vellazëria dhe 

harmonia ndërnjerëzore. 

 Për këtë arsye, Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin 

Famëlartë: “Nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje të 

vërtetë që, kur Allahu dhe i Dërguari i Tij vendosin për një 

                                                           
1 Surja "Nisa‟a", ajeti 80.  
2 Surja "Hashr", ajeti 7.  
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çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin në atë çështje të tyren. 

Kush e kundërshton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, ai me 

siguri ka humbur.”1 

 Për këtë arsye mund të themi se kjo është një mirësi e 

madhe prej Allahut të Madhëruar. Duke e orientuar njerëzimin 

drejt pasimit dhe ndjekjes së Allahut dhe të Dërguarit të tij, 

përfundimi është pashmangshmërisht, orientim nga mirësia, nga 

njerëzorja dhe pozitivja absolute. Një tjetër ajet kur'anor vjen për 

të na treguar rëndësinë dhe domosdoshmërinë e lidhjes me 

Allahun e Madhëruar dhe me të Dërguarin e Tij.  

 Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar! Bindjuni 

Allahut, bindjuni të Dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët 

tuaja. Nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejtojuni Allahut dhe 

të Dërguarit, nëse besoni Allahun dhe Ditën e Kijametit. Kjo 

për ju është më e mira dhe shpjegimi më i bukur.”2    

 

NJERËZIMI NDËRMJET KUR'ANIT TË HESHTUR  

DHE ATIJ LIGJËRUES 

 Kjo është një nga arsyet më të mëdha përse duhet t‟i 

referohemi vazhdimisht Allahut të Madhëruar dhe të Dërguarit të 

Tij për çështjet tona më të rëndëishme të jetës. Lidhur me këtë 

dimension shumë të rëndësishëm, i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë: 

“Kam lënë për ju dy pika shumë të forta reference, pas të cilave duhet të 

kapeni fort për zgjidhjen e çështjeve dhe të aktivitetit të jetës suaj. Në 

                                                           
1 Surja "Ahzab:, ajeti 36.  
2 Surja "Nisa", ajeti 59.  
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rast se kapeni pas tyre nuk keni për të humbur dhe as keni për të devijuar 

kurrë kur unë të jem larguar nga kjo botë. Ato janë: Libri i Allahut të 

Madhëruar dhe gjenezën time, Ehli Bejtin tim”.    

 Nga ky hadith i Profetit duket qartë se kemi të bëjmë me dy 

siguresa apo me dy garanci shumë të forta të dhuruara prej 

Allahut të Madhëruar dhe prej të Dërguarit të Tij. Dy garanci të 

mëdha dhe të sigurta, të cilat sigurojnë një mirëqënie në këtë botë 

dhe lumturi për Botën e Përtejme. Këto dy garanci të mëdha janë 

vënë në shërbim të njerëzimit, në mënyrë që njerëzimi  të 

garantojë të tashmen dhe të ardhmen e tij. 

 Në një tjetër tekst të ngjashëm Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë 

gjithashtu: “Kam lënë për ju dy pika shumë të forta reference, pas të 

cilave duhet të kapeni fort për zgjidhjen e çështjeve dhe të aktivitetit të 

jetës suaj. Në rast se kapeni pas tyre nuk keni për të humbur dhe as keni 

për të devijuar kurrë kur unë të jem larguar nga kjo botë. Ato janë: Libri 

i Allahut të Madhëruar dhe tradita ime”.  

 E vërteta është se këto dy tekste nuk kanë asnjë kundërshti 

mes tyre, përkundrazi mbështesin fort kuptimet e njëri-tjetrit. 

 Në thënien e Profetit të nderuar: “Kam lënë për ju dy pika 

shumë të forta reference, pas të cilave duhet të kapeni fort për zgjidhjen e 

çështjeve dhe të aktivitetit tuaj të jetës. Në rast se kapeni pas tyre nuk 

keni për të humbur dhe as keni për të devijuar kurrë kur unë të jem 

larguar nga kjo botë. Ato janë: Libri i Allahut të Madhëruar dhe tradita e 

familjes time”, shprehja “Libri i Allahut” nuk ka dyshim se 

nënkupton Kur'anin Famëlartë. Ndërsa tek shprehja “tradita e 

familjes sime”, fjala “el-itretu” ka shumë gjasa të jetë e shpjeguar 
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prej Allahut të Madhëruar në ajetin kur'anor të mëposhtëm, në të 

cilin thuhet: 

Thuaju: “Nuk ju kërkoj për këtë kurrëfarë shpërblimi, përveç  

se dashurisë ndaj të afërmve”1.  

 Sa i përket hadithit të “Eth-Thikalejn” i cili një herë përdor  

shprehjen “Librin e Allahut të Madhëruar dhe traditën e Familjes sime” 

dhe herën tjetër përdor shprehjen “Librin e Allahut dhe traditën 

time” duhet të jemi të qartë se për të dyja hadithet ka një 

(ixhma‟a), dakordësi të plotë ndërmjet dijetarëve të hadithit, sepse 

Ejli Bejti, Familja e Profetit, ishte ajo që e ka mbajtur dhe e ka 

trashëguar traditën profetike. Është prej urtësisë së Zotit që secili 

prej profetëve të ketë ndjekës e pasues, njerëz besnikë të rrugës 

dhe të frymës që ata përçojnë. Kështu pra, edhe Profeti Muhamed, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

pauses dhe besnikë të trashëgimisë së tij ka patur, pikësëpari, 

anëtarët e nderuar të Familjes së tij, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). 

Referuar tekstit kur'anor Familja e Profetit është përfaqësuesja më 

e denjë e Kur'anit. Tradita e saj është përfaqësuesja më e denjë e 

mesazhit të Zotit. Për këtë arsye, është e nevojshme dhe e 

domosdoshme të kapemi fort pas tyre. Ne besojmë fuqimisht se 

anëtarët e Familjes së Profetit, (Paqja qoftë mbi ta!), janë 

përfaqësuesit e Kur'anit dhe se ata nuk posedojnë asgjë tjetër, 

përveç Kur'anit dhe trashëgimisë së traditës së gjyshit të tyre, më 

të përzgjedhurit dhe më të dashurit tek Allahu, Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 E vërteta është se çdo profet ka pasuesit dhe ndjekësit e tij 

më të afërt. Këta janë pjesë e asaj kategorie besnike njerëzish, të 

                                                           
1 Surja "Shura", ajeti 23.  
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cilët qëndrojnë të tillë deri në fund dhe përcjellin me të njejtën 

devotshmëri dhe përkushtim mesazhin dhe traditën, linjën dhe 

frymën që ka përcjellë lideri i tyre. Ajo që duam të themi është se 

ndjekja me rigorozitet dhe me besnikëri e Kur'anit dhe e Ehli 

Bejtit, (Paqja qoftë mbi ta!), është rrugë e njëjtë dhe orientim i 

njëjtë. Këto dy rrugë nuk mund të kenë kurrëfarë kontradikte me 

njëra-tjetrën. Kështu, pra, ne nuk mund ta kuptojmë Kur'anin pa 

orientimin dhe ndihmën e Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi ta!), 

sikurse edhe traditën profetike nuk mund ta kuptojmë thellësisht 

pa ndihmesën e mendimeve dhe sygjerimeve të anëtarëve të 

nderuar të Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi ta!). Nuk ka 

dyshim se krahas mendimit të anëtarëve të Familjes Profetike, për 

të kuptuar sa më mirë dhe sa më thellësisht Kur'anin Famëlartë 

dhe traditën profetike, mund t‟i referohemi, gjithashtu, 

mendimeve të miqve dhe shokëve të tij të ndershëm e besnikë. 

 

NUK MUNDET ASKUSH TË PËRFAQËSJË SHEMBULL  

HYJNOR NË MUNGESË TË PAGABUESHMËRISË 

 Kur dëgjojmë Profetin e nderuar, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke thënë: “Kam 

lënë për ju dy pika shumë të forta reference, pas të cilave duhet të kapeni 

fort për zgjidhjen e çështjeve dhe të aktivitetit tuaj të jetës. Në rast se 

kapeni pas tyre nuk keni për të humbur dhe as keni për të devijuar kurrë 

kur unë të jem larguar nga kjo botë. Ato janë: Libri i Allahut të 

Madhëruar dhe tradita e familjes sime”, duhet të kuptojmë dhe të 

jemi të qartë se kapja e fortë pas këtyre dy pikave shumë të 

rëndësishme të referencës nuk ka të bëjë me çështje teorike. 

Çështja është thelbësore dhe ngushtësisht e lidhur me kapjen, me 
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lidhjen e shpirtit, të mendimit dhe të zemrës, si  dhe vënia e atyre 

mësimeve dhe referencave në praktikën jetësore. Është pjesë e 

urtësisë së madhe të Zotit që vazhdimisht të gjënden njerëz dhe 

pasues, të cilët kapen fort pas atyre dy referencave, qoftë 

teorikisht qoftë në praktikë. 

 Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të kuptojmë se 

lind nevoja për të sqaruar pagabueshmërinë e Profetit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e njejta 

nevojë lind edhe për anëtarët e Familjes së tij të nderuar, të cilët do 

ta bartin mbi supet e tyre peshën dhe përgjegjësinë e rëndë të 

trashëgimisë profetike, duke filluar me Kur'anin famëlartë dhe 

kuptimet që rrjedhin prej tij, për të përfunduar tek detajet dhe 

imtësitë e lidhura me traditën jetësore të Profetit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Këta janë 

trashëgimtarët dhe grancia më e fortë për të ofruar te Allahu i  

Madhëruar dhe për të nënvizuar fort Kur'anin Famëlartë. Kështu, 

pra, grupi i njerëzve, (në rastin konkret familjarët e Profetit të 

nderuar), për pastërtinë dhe nderin e të cilëve ka zbritur Kur'ani, 

duhet pashmangshmërisht që të jenë prej të pagabueshmëve.  

 Pagabueshmërinë e tyre e dikton edhe një tjetër faktor 

shumë i rëndësishëm që është pagabueshmëria e vetë mesazhit që 

u është ngarkuar mbi supe dhe ata do të përcjellin. Duke qenë se 

mesazhi dhe amaneti që ata do të përcjellin është i pagabueshëm 

dhe pa asnjë difekt, kjo do të thotë se edhe ena përgjegjëse për 

depozitimin dhe sigurinë e tyre duhet të jetë gjithashtu, pa asnjë 

difekt, pa asnjë mangësi. Allahu i Madhëruar ka dhënë garanci të 

qarta për pagabueshmërinë dhe për paprekshmërinë e Kur'anit 

Famëlartë dhe se do të mbetet i tillë deri në Ditën e Kijametit. 

Lidhur me këtë dimension të Kur'anit, Allahu i Madhëruar thotë : 

“Vërtet, Ne e kemi shpallur Kur'anin dhe Ne do ta ruajmë atë 
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me siguri...”1. Ky ajet është tregues i qartë se Kur'ani është i 

pagabueshëm dhe do të mbetet i tillë deri në Ditën e Gjykimit! Ky 

është një premtim i drejtpërdrejtë nga Allahu i Madhëruar. 

Askush në këtë botë, sado i fortë, sado hileqar që të jetë dhe sado 

të rrafinuara t‟i ketë metodat që përdor, nuk do të mundet kurrë 

as të shtojë dhe as të pakësojë gjë në Kur'an! Asnjë rresht, asnjë 

fjalë, asnjë gërmë të vetme. E njëjta gjë ndodh me ata të cilët janë 

krahasuar me Kur'anin dhe janë bërë pjesë e së njejtës garanci, e së 

njëjtës pastërti dhe e së njëjtës mbrojtjeje. Ata janë anëtarët e 

nderuar të Familjes së Profetit, (Paqja qoftë mbi ta!).  Referuar 

kësaj linje logjike, mbërrijmë në përfundimin se anëtarët e Familjes 

së Profetit, (Paqja qoftë mbi ta!), janë domosdoshmërisht dhe 

pashmangshmërisht të pagabueshëm. 

 Pagabueshmëria e tyre është e lidhur me të ardhmen e 

Islamit dhe të muslimanëve, pasi ata janë garancia që ka dhënë 

Allahu i Madhëruar dhe njerëzit që do të përcjellin Fenë e Zotit 

për mbarë njerëzimin deri në Ditën e Fundit.  Njerëzit duhet të 

jenë të qetë dhe të sigurtë në fenë që marrin dhe që transmetojnë 

prej tyre, qofshin këto kuptime të lidhura me Kur'anin Famëlartë, 

qofshin me traditën dhe me thëniet profetike. Ka qenë dhe 

vazhdon të jetë pjesë e caktimit dhe e urtësisë së Allahut që 

transmetuesit e fesë dhe trashëgimtarët e saj për brezat e 

njëpasnjëshëm të jenë prej njerëzve të pagabueshëm, të cilët janë 

shembulli më i pastër, më i drejtë dhe më i shkëlqyer i kësaj 

tradite. Ata janë shëmbëlltyra më njerëzore e fesë. Ata janë 

refleksioni me i vërtetë dhe më i sinqertë i humanizmit të besimit. 

 Ata janë shembulli më i sinqertë i anës njerzore të Islamit. 

Ata janë përcjellësit më të mirë të fesë së Zotit për mbarë 

njerëzimin përgjatë gjithë historisë, deri në Ditën e Gjykimit. 

                                                           
1 Surja "Hixhr", ajeti 9.   
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DREJT SHIIZMIT QË E DO ALLAHU 

 Pas kësaj deklarate, mund të themi se të gjithë ata që e kanë 

ndjekur dhe e kanë pasuar të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), do u quhet 

vepër që konsiderohet e njejtë me ndjekjen dhe pasimin e rrugës 

së Allahut. Ata duhet të jenë të kapur fort pas Kur'anit dhe pas 

traditës së Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), së 

cilës i është besuar tradita profetike. Këta njerëz duhet gjithashtu, 

të jenë bësnikë dhe të kapur fort pas fjalëve të shokëve besnikë 

dhe të sinqertë të Profetit të nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  Ndjekja e këtyre hapave 

dhe një orientim i tillë i besimtarit është ajo që në gjuhën arabe 

quhet “el-mushajeah”, ose pasimi dhe ndjekja e një rruge apo e një 

tradite. Kjo, pra, është ndjekja dhe pasimi i Kur'anit Famëlartë. Më 

konkretisht kjo është ndjekja dhe pasimi i Profetit tonë të dashur, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Kjo është ndjekja dhe pasimi i traditës së nderuar të Familjes së 

Profetit, (Paqja qoftë mbi ta!).  

 Në fakt, pasimi dhe ndjekja e rrugës së Kur'anit Famëlartë 

nuk është gjë tjetër, përveçse përgjigje ndaj thirrjes profetike për ta 

ndjekur dhe për ta pasur atë. Kështu, pra, në të gjitha format dhe 

mënyrat e mundshme të trajtimit të çështjes, ndjekja e Kur'anit 

Famëlartë dhe e traditës së Familjes së Profetit është ndjekje dhe 

pasim i devotshëm i vetë Profetit tonë të dashur Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Pasimi dhe ndjekja e Profetit tonë, referuar dëshmisë së vetë 

Kur'anit, është pasim dhe ndjekje e rrugës së Allahut të 

Madhëruar.  
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 Nga ana tjetër, për sa kohë do të pasojmë dhe do të ndjekim 

anëtarët e Familjes së Profetit, do të jemi ndjekës dhe pasues të 

miqve, të shokëve dhe të besnikëve të tyre, të cilët janë përpjekur 

dhe kanë luftuar me sinqeritet dhe devotshmëri për të përcjellë 

mesazhin e Familjes së Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Gjithashtu, për sa kohë do 

të jemi prej ndjekësve të Profetit të nderuar (Paqja dhe bekimi i 

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

pasues dhe ndjekës të shokëve dhe pasuesve të tij besnikë e të 

sinqertë. Për sa kohë do të jemi prej pasuesve të Allahut të 

Lartësuar, do të konsiderohemi prej ndjekësve dhe pasuesve 

besnikë të të gjithë profetëve të Tij. Duke ndjekur dhe duke pasuar 

të gjithë profetët dhe të dërguarit e Allahut, ne jemi bërë 

menjëherë pauses dhe ndjekës të gjithë atyre njerëzve, të cilët 

deklarohen në teori dhe në praktikë si mëkëmbës të Zotit në Tokë.  

 

NDJEKJA DHE PASIMI “EL- MUSHAJEAH”  

JANË TREGUESIT MË TË SINQERTË TË DASHURISË 

 Shpjeguam më sipër pasimin dhe ndjekjen e Ibrahimit, 
(Paqja qoftë mbi të!), ndaj Allahut të Madhëruar, si rezultat i 
natyrshëm i zemrës së tij të pastër, i zemrës së tij të mbushur me 
drejtësi, vërtetësi, besnikëri e sinqeritet. Ai e lidhi fort zemrën e tij 
pas Krijuesit dhe më pas Krijuesi ishte Ai që ia mbushi atij zemrën 
me dritën e fuqishme të besimit. Ishte Profeti Ibrahim, (Paqja qoftë 
mbi të!), ai që hartoi deri në imtësi natyrën e marrëdhënies 
vertikale ndërmjet Krijuesit dhe krijesës. Ishtë ai Profet i madh që 
hartoi dhe përpiloi marrëdhënien plotësuese ndërmjet njeriut dhe 
Zotit të tij në kuadër të asaj që quhet “el mushajeah”, pasim dhe 
ndjekje me përkushtim dhe devotshmëri. Në të vërtetë kjo është 
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një marrëdhënie dhe një raport jashtzakonisht i rëndëishëm që 
dikton ndryshime thelbësore dhe rrënjësore në jetën e individit 
dhe të shoqërisë.  

 Këto raporte dhe këto marrëdhënie të shkëlqyera me 

Allahun e Madhëruar ndikojnë në natyrën e jetës dhe në formën e 

saj, qoftë në rrafshin individual, qoftë në atë shoqëror, qoftë në atë 

familjar, qoftë në nivel umeti apo bashkësie njerëzore me 

përkatësi fetare të njejtë. Këto raporte të mrekullueshme ndërmjet 

krijesës dhe Krijuesit, ndikojnë pashmangshmërisht në krijimin e 

një shoqërie të ndriçuar prej dritës së besimit dhe në një shoqëri, e 

cila ka tek themelet e saj, humanizmin, mirësinë dhe drejtësinë. 

Profeti Ibrahim, (Paqja qoftë mbi të!), erdhi për të na treguar dhe 

për të na mësuar detajet më të imëta të konsolidimit të këtij raporti 

të magjishëm dhe hyjnor ndërmjet njeriut dhe Krijuesit të tij. Ai 

erdhi për të dhënë një shembull të madh dhe të qartë të mënyrës 

se si projektohet dhe zbatohet pasimi, ndjekja dhe përkushtimi, 

qoftë në nivel teorik, qoftë në atë mendor e praktik. 

 Më pas u njohëm me pasuesit e Musait, (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe me mënyrën se si Musai u vu në mbrojtje dhe në 

përkrahje të plotë të pasuesve dhe ndjekësve të tij. Mësuam se 

ndjekja dhe pasimi i tyre ndaj Musait, (Paqja qoftë mbi të!), ishte 

ndjekje dhe pasim i rrugës dhe i projektit të tij. Ata mbështetën 

mesazhin e tij. Besimi dhe pasimi i tyre ndaj Musait, (Paqja qoftë 

mbi të!), në kuadër të demostrimit të mrekullive të ndryshme nga 

ana e tij, ishte në thelb besim dhe pasim për Atë që e ka dërguar 

Musain, pra, për Zotin e Musait, (Paqja qoftë mbi të!). Besimi i tyre 

tek Zoti i Musait, (Paqja qoftë mbi të!), i shtyu ata të jenë prej 

pasuesve dhe ndjekësve të sinqertë të Mesazhit të Zotit, me të cilin 

Ai e kishte dërguar Musain, (Paqja qoftë mbi të!). Në këtë mënyrë 
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ata u quajtën dhe u konsideruan pasuesit, shiat dhe ndjekësit e  

Musait, (Paqja qoftë mbi të). 

 Në rast se do të ndjekim me kujdes ritmet e mirësisë së 

pandërprerë të Zotit ndaj njerëzimit, do të vërejmë se Islami erdhi 

vetëm pasi njerëzimi ishte përgatitur për ta pritur Islamin, pra, 

fenë e re. Rezultati ishte i qartë dhe i prekshëm. Njerëzimi u 

përball me Profetin e ri, me Muhamedin të birin e Abdullahit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Këtë rezultat e gjëjmë të pranishëm edhe në një ajet kur'anor, në të 

cilin Allahu i Madhëruar thotë: Thuaju: “Nuk ju kërkoj për këtë 

kurrëfarë shpërblimi, përveç  se dashurisë ndaj të afërmve”1.  

dhe rezultati do të ishte thënia dhe deklarata e Profetit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në të cilën 

thuhet: “Shembulli i anëtarëve të familjes sime për ju, është si shembulli 

i anijes së Nuhut, (Paqja qoftë mbi të!), për popullin e tij. Ata që hipin në 

anije shpëtuan dhe ata që nuk hipën në të, humbën dhe u shkatërruan.”   

 Më pas kthehemi tek prania e Profetit tonë të nderuar, tek 

anëtarët e familjes së tij të nderuar, të cilët janë njerëzit e tij më të 

afërt. Ata nuk kanë kërkuar prej umetit dhe prej njerëzimit 

kurrëfarë shpërblimi tjetër, përvec ndjekjes dhe pasimit të tyre. 

Kur përballemi me orientimin dhe detyrimin për t‟i dashur 

anëtarët e Familjes së Profetit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), nuk 

mund të mendohet dhe as të përfytyrohet llogjikisht dashuria, kur 

mungon ndjekja dhe pasimi i rrugës së Zotit të Madhëruar. Nuk 

mund të mendohet dhe as mund të imagjinohet dashuria për 

anëtarët e Familjes së Profetit, pa u përshtatur, pa u shkrirë dhe pa 

u kordinuar teorikisht, mendërisht, shpirtërisht, strategjikisht dhe 

praktikisht me të gjithë trashëgiminë që ata lanë pas. Këtë 

                                                           
1 Surja "Shura", ajeti 23.  
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përkatësi dhe këtë afrimitet e vërejmë qartë në ajetin kur'anor, në 

të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Muhamedi është i Dërguari i 

Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jobesimtarëve e 

të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në 

sexhde, duke kërkuar dhuntinë dhe kënaqësinë e Allahut. Në 

fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. Ky është përshkrimi i 

tyre në Teurat. Ndërsa në Ungjill, shembulli i tyre përshkruhet 

si një farë e mbjellë që lëshon filiza e forcohet, e pastaj ngrihet e 

fortë me kërcellin e vet, duke i gëzuar mbjellësit. Kështu 

përshkruhen ata me qëllim që, nëpërmjet tyre, Ai t‟i zemërojë 

mohuesit. Për ata që midis tyre besojnë dhe kryejnë vepra të 

mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh”1. 

 

O TI NJERI! BASHKOHU ME NE! 

 Kërkesa e Zotit është tashmë e qartë për të gjithë. Allahu i 

Madhëruar e ka adresuar kërkesën e Tij drejtuar njerëzimit 

nëpërmjet gjuhës së më të nderuarit të profetëve, Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 I Dërguari i Allahut i ka përcjellë mbarë njerëzimit 

kërkesën për ndjekjen dhe pasimin e Allahut të Madhëruar dhe të 

Profetit të Tij. Ai i ka kërkuar mbarë njerëzimit që të kapen fort 

pas Librit të Allahut të Lartësuar dhe pas traditës së Familjes së 

 Profetit të nderuar. Ai ka kërkuar prej tyre të ndjekin 

rreptësisht dhe me rrigorozitet, me bindje, me devotshmëri dhe 

me përkushtim të plotë udhëzimet e Kur'anit Famëlartë dhe 

traditën, (sunetin) e Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ishte i dashuri ynë, 

                                                           
1 Surja "Fet'h", ajeti 29.  
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Muhamedi, ai që e konsideroi Familjen e tij si një anije shpëtimi që 

do të shpëtojë vetëm ata që do të ngjiten në të dhe do të kërkojnë 

shpëtim. Sigurisht, shprehja në këtë mënyrë metaforike, pra në 

formën e një anije, të cilën e drejton një kapiten i zoti, është një 

mënyrë e zgjedhur prej Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për të treguar një mënyrë 

shpëtimi. Profeti ynë ka dashur të tregojë se këtë anije të shpëtimit 

e drejton një kapiten hyjnor, ndersa anijen e Dynjasë dhe të kësaj 

bote e drejton një kapiten shumë larg Zotit dhe hyjnores. Një 

kapiten shumë larg Zotit. Këta mund të quhen ndryshe kapitenët 

dhe drejtuesit për në rrugën e djallit.  

 Kjo është kërkesa e qartë e Zotit. Kjo është një kërkesë e 

ardhur drejtpërsëdrejti prej Allahut të Madhëruar. Është vetë Ai 

që kërkon prej njerëzimit të hipin dhe të bëhen anëtarë të bordit të 

kësaj anije hyjnore të shpëtimit, të cilën e drejton kapiteni më i 

aftë, më i ndershmi dhe më i dhëmbsuri që ka njohur historia e 

njerëzimit. Ai është më i nderuari i profetëve, Muhamedi, (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Drejtuesit e kësaj anijeje janë pasuesit e tij besnikë. Janë ndjekësit e 

tij të ndershëm dhe të devotshëm, janë shokët e tij të zgjedhur dhe 

të ndershëm. Të bëhesh pjesë e ekuipazhit të kësaj anije do të thotë 

të shpëtosh. Të shpëtosh prej dallgëve të kësaj jete të mbrapshtë. 

Të jesh pjesë e ekuipazhit të kësaj anijeje do të thotë të fitosh 

lumturinë dhe mirëqënien në këtë botë, të fitosh kënaqësinë dhe 

qetësinë aq shumë të nevojitur për të gjithë. Të fitosh qetësinë 

shpirtërore. Të fitosh lumturinë e të dukshmes dhe të padukshmes 

së qënies. Të gjithë ata njerëz që i fitojnë këto dhurata e mirësi prej 

Allahut të Madhëruar, janë prej njerëzve që fitojnë Xhenetin e 

kësaj bote, përpara se të fitojnë Xhenetin në Botën Tjetër. Këto 

kuptime të shenjta dhe hyjnore i gjejmë të pasqyruara më së miri 
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tek komentimi i ajetit kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar 

thotë: “Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet do të 

ketë dy Xhenete.”1  

 Xheneti i parë, kopështi i parë është kënaqësia që përjeton 

besimtari në këtë dynja, për sa kohë është i lidhur me Allahun e 

Madhëruar. Për sa kohë njeriu ka një lidhje të fuqishme me 

hyjnoren dhe me Krijuesin e Gjithësisë, në duart e të cilit gjëndet 

gjithçka, marrëdhënia dhe lidhja përkthehet në një harmoni të 

plotë të njeriut me njerëzit dhe me të gjitha krijesat e tjera që 

notojnë në ekzistencë. Sa i përket Xhenetit të dytë, kopshtit të 

dytë, sigurisht që bëhet fjalë për shpërblimin (Xhenetin) e 

përjetësisë, të cilin e ka premtuar Allahu i Madhëruar për njerëzit 

e tij të devotshëm. 

 Të ngjitesh në këtë anjije të shpëtimit, do të thotë të jesh 

pasues i Allahut të Madhëruar dhe i të Dërguarit të Tij. Kjo është 

forma superlative e shprehjes së “el-mushajeah”. Të ngjitesh në 

këtë anije do të thotë të kapesh fort pas Kur'anit Famëlartë. Do të 

thotë të kapesh fort pas anëtarëve të pagabueshëm, trashëgimtarë 

të Familjes së Profetit. Do të thotë të kapesh fort pas shokëve dhe 

pasuesve të tij të ndershëm dhe të pastër. Do të thotë të kapesh 

fort pas udhës së miqve të tij më të sinqertë dhe më besnikë. Anija 

e sipërpërmendur, në të cilën janë ftuar të hipin njerëzit, ka për 

qëllim të orientojë umetin dhe të gjithë bashkësinë njerëzore drejt 

asaj që quhet shoqëria ideale, apo qyteti ideal i Platonit. Një 

bashkësi njerëzore ideale, është ajo bashkësi njerëzish, e cila beson 

tek vlerat, tek normat dhe tek cilësitë më të larta të shoqërisë 

njerëzore. Kjo bashkësi njerëzish, është ajo që do ta orientojë 

mbarë njerëzimin nga njohja dhe pranimi i hyjnores qiellore. Është 

                                                           
1 Surja "Rrahman", ajeti 46.  
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ajo që do t‟i orientojë njerëzit nga pranimi i mesazheve hyjnore të 

zbritura në periudha të ndryshme të historisë, nëpërmjet 

profetëve dhe pejgamberëve të ndryshëm.            

 

TRANSPARENCA E ISLAMIT NË URDHËRESAT E TIJ 

 Njëra prej urdhëresave më të qarta dhe më të drejtpërdrejta 

të Islamit ka qenë nevoja dhe domososhmëria e besimit tek të 

gjithë profetët e Zotit, pa bërë kurrëfarë dallimi ndërmjet tyre.  

 Një tjetër urdhëresë shumë e rëndësishme e Islamit është që 

muslimanët të jenë të unifikuar dhe të bashkuar në një umet të 

vetëm dhe, si të tillë, të nisin rrugëtimin e tyre drejt adhurimit të 

Allahut të Madhëruar. Kjo është mënyra e përsosur dhe situata 

ideale nëpërmjet të cilës muslimanët mund ta adhurojnë dhe do të 

mund ta pasojnë Allahun e Madhëruar. Këtu vemë re qartë se 

pikënisja kryesore dhe hapi më i rëndësishëm drejt adhurimit të 

Allahut të Madhëruar është unifikimi i umetit, (i bashkësisë 

islame), kudo që të gjenden anëtarët e tij.  

 Allahu i Madhëruar na urdhëron dhe na udhëzon 

qartësisht se përveç unitetit dhe bashkimit duhet të angazhohemi 

me të gjitha fuqitë dhe mundësitë tona, për ta mbrojtur umetin 

islam prej planeve të armiqve. Të gjithë muslimanët anekënd 

botës janë të ftuar dhe të urdhëruar që të tregojnë përkujdesje dhe 

të përkushtohen gjatë gjithë kohës për të nxitur zhvillimin, 

mirëqënien dhe prosperitetin e umetit islam. Lidhur me këtë 

dimension shumë të rëndësishëm të Islamit Allahu i Madhëruar 
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thotë: “Vërtet, kjo feja juaj është fe e vetme, ndërsa Unë jam 

Zotit juaj, prandaj frikësohuni prej Meje.”1     

 Është e rëndësishme të ndalemi tek kuptimet e fjalisë: “… 

prandaj frikësohuni prej Meje.” 

 Është shumë e rëndësishme, pra, që të vihemi të gjithë në 

mbrojtje të projektit të vetëm, të umetit të vetëm që adhuron një 

Zot të Vetëm. Ashtu siç adhurimi ynë i dedikohet një Zoti të 

Vetëm, Tek, Unik dhe të Pashoq, po ashtu duhet të demostrohet 

edhe paraqitja dhe veprimi i muslimanëve, si një bashkësi 

njerëzore e vetme, e unifikuar në strategji, në program, në vizion 

dhe interesa. Kjo është e vetmja mënyrë për të ruajtur fuqinë dhe 

energjitë e saj. Kjo është e vetmja mënyrë për të mbrojtur umetin 

prej shkatërrimit, prej degradimit dhe prej copëtimit deri tek 

skajet e tij më të largëta. E njëjta strategji bashkimi e unifikimi 

duhet të ndiqet dhe duhet të ruhet edhe në rrafshin individual 

dhe në atë sektar, ndërmjet të gjithë bijve dhe bijave të përkatësive 

të ndryshme sektare të pranuara brenda sferës islame. Me fjalë të 

tjera, këto mund të quhen shkollat e ndryshme të mendimit islam.  

 

CILAT BASHKËSI NJERËZORE JANË MË BUJARE?! 

 Për  pyetjen që shtohet në titull ne mund të përgjigjemi se 

besojme tek familja e vetme dhe e përbashkët njerëzore. Për këtë 

tezë gjejmë mbështetje e përkrahje në një ajet kur'anor, në të cilin 

Allahu i Madhëruar thotë: “O njerëz! Në të vërtetë, Ne ju 

krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëmë popuj 

e fise, për ta njohur njëri-tjetrin. Më i nderuari prej jush tek 

                                                           
1 Surja "Mu‟minun", ajeti 52.  
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Allahu është ai që i frikësohet më shumë Atij. Vërtet, Allahu 

është i Gjithëdijshëm dhe për Atë asgjë nuk është e fshehtë!”1 

 Prej këtij ajeti  mund të kuptojmë se grupimi më i nderuar i 

njerëzve është ai që punon, që përpiqet dhe që lufton për 

mbrojtjen e umetit. Prej ajetit të nderuar kuptjmë se grupimi më 

bujar është ai që punon dhe lufton për unifikimin e përpjekjeve të 

anëtarësisë së umetit. Këta janë njerëzit më të ndershëm dhe më 

bujarë. Këta janë njerëzit më të ndershëm dhe më krenarë. Allahu 

i Madhëruar përpara se ta nderojë njeriun me fenë e Tij, ka 

nderuar pikësëpari humanizmin e Tij. Lidhur me këtë segment 

shumë të rëndësishëm na duhet të pranojmë se Islami  na mëson 

dhe na udhëzon që të ushtrojmë përgjegjësitë tona hyjnore si një 

umet i unifikuar në besim, sepse edhe më parë kemi qënë të 

unifikuar në humanizëm e njerzillëk.  

 Këtë dimension e shohim qartë tek ajeti kur'anor, në të cilin 

Allahu i Madhëruar thotë:  

“Në të vërtetë, muslimanët janë vëllezër, prandaj pajtojini 

vëllezërit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahun, në mënyrë që 

ju të mëshiroheni.”2   

 Në këtë ajet të nderuar janë të përfshirë të gjithë ata të cilët 

e kanë besuar Allahun e Madhëruar. Në një tjetër ajet kur'anor, 

Allahu i Madhëruar na ndihmon të kuptojmë se cilat janë pjesët 

apo elementët përbërës, të cilët mund të konsiderohen në 

bashkësinë e atyre njerëzve të cilët e kanë besuar Zotin. Allahu i 

Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë:  

                                                           
1 Surja "Huxhurat", ajeti 13.  
2 Surja "Huxhurat", ajeti 10.  
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“Ata që besojnë në Kur'an, hebrenjtë, të krishterët dhe sabi‟inët, 

kushdo prej tyre që beson Allahun dhe Jetën Tjetër (sipas 

Kur'anit) dhe bën vepra të mira (sipas Islamit), do të shpërblehen 

nga Zotit i tyre, ata nuk do të kenë pse të frikësohen apo të 

pikëllohen!”1  

 Në këtë mënyrë kemi vënë kornizat e një bashkësie 

njerëzore të vetme dhe të unifikuar në qëllimet e saj. Më pas, 

kalojmë tek etapa e dytë dhe më e rëndësishme. Kjo etapë ka të 

bëjë me unifikimin njerëzor mbi bazat e besimit. Në rastin 

konkret, të besimit të një Zotit të Vetëm dhe në profetësinë e 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Ky lloj unifikimi dhe ky lloj uniteti është  

kushtëzuar me pranimin e dëshmisë së madhe islame se: “Nuk ka 

Zot tjetër të adhuruar me të drejtë, përveç Allahut të Madhëruar 

dhe se Profeti Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), është rob i Allahut dhe i Dërguari i Tij”.  

 Ky është uniteti i madh i bazuar në besimin tek Allahu i 

Vetëm, tek Profeti ynë i dashur, tek ndjekja e traditës së tij, tek 

ndjekja e traditës dhe e trashëgimisë së shenjtë dhe të lavdishme 

të Ehli Bejtit, (të anëtarëve të Familjes së tij të nderuar) dhe tek 

ndjekja e shokëve të tij të ndershëm, të pastër e besnikë. Ky është 

umeti i vetëm që ndjek rrugën e shenjtë të pasuesve besnikë dhe të 

pagabueshëm të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Kështu, pra, është lehtësisht e kuptueshme se dispozitat 

islame na ftojnë të jetojmë dhe ta trajtojmë këtë jetë në dy rrafshe 

dhe në dy dimensione shumë të rëndësishme. Në unifikim në 

                                                           
1 Surja "Bekare", ajeti 62.  
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rrafsh njerëzor dhe unifikim në rrafsh dhe në dimension 

adhurimor. Duhet të jemi të gjithë të gatshëm dhe të prirur për të 

pranuar të gjithë anëtarët e bashkësisë islame më të gjithë koloritin 

dhe diversitetin që ato mund ta paraqesin në segmente të caktuara 

të mendimeve të tyre, pasi Islami na kërkon të jemi të bashkuar, 

pavarësisht kundërshtive që mund të gjënden tek segmente të 

caktuara të shkollave të ndryshme të besimit islam. 

 

NORMAT E SJELLJES SË SHKOLLËS SË MUHAMEDIT, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

ME PJESËN TJETËR TË NJERËZVE 

 Prej normave të shkollës së Muhamedit dhe të Familjes së 

Tij, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e 

tij të nderuar!),  na nxit të jemi pranues dhe sa më të hapur me 

realitetet e ndryshme që përfaqësojnë segmente të ndryshme të 

muslimanëve me të gjithë shtrirjen e tyre gjeografike dhe 

kulturore në të gjithë botën. Është shumë e rëndësishme që të 

kemi një këndvështrim të paqtë dhe pranues për të gjitha llojet e 

mendimeve të shkollave të ndryshme të mendimit islam, apo për 

ato që quhen “medh‟hebet islame”. Kjo lloj hapje dhe kjo lloj 

pranueshmërie duhet të shtrihet në dy rrafshe të rëndësishme: 

 Rrafshi i parë është i lidhur me përpjekjet për të pranuar 

tjetrin siç është, me mendimet e tij dhe  me shkollën e mendimit të 

cilën e përfaqëson. Për ta përcaktuar dhe për ta specifikuar akoma 

më shumë këtë orientim, shkolla e mendimit të Ehli Bejtit 

bashkëpunon me të gjitha shkollat tjera të mendimit islam. Ajo ka 

përcaktuar një rregull shumë të rëndësishëm, të cilin mund ta 

paraqesim shkurtimisht të përmbledhur në një fjali të vetme. 
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 Aty thuhet kështu: “Detyrohuni ndaj tyre me atë, të cilën ia 

kanë detyruar vetes”. Në këtë rregull të rëndësishëm shpalosen 

qartë kuptimet më të mëdha të njohjes dhe të pranimit të tjetrit. 

Në këtë rast, nuk bëhet fjalë vetëm për ta njohur tjetrin dhe për ta 

pranuar atë, por për të shkuar edhe përtej kësaj. Pra, ta njohësh 

tjetrin, ta pranosh dhe më pas ta respektosh për atë që është dhe 

për atë që përfaqëson.  

 Ky respekt, ky pranim dhe kjo njohje shkon deri në kufijtë e 

pranimit të shkollës dhe të medh‟hebit të tij. Kufijtë e pranimit 

shkojnë deri në atë masë sa, nëse vjen dikush që të kërkojë fetva 

(gjykim fetar) lidhur me një cështje të caktuara të fesë, duhet t‟i 

përgjigjemi duke iu referuar shkollës juridike fetare së cilës 

pyetësi/ja i përket.  

 Rrafshi i dytë është i lidhur me domosdoshmërinë e 

mbrotjes së unitetit të umetit islam. Pra, marrja e të gjitha 

përgjegjësive që ndalojnë ndarjen, konfliktin dhe përçarjen 

ndërmjet anëtarësisë së umetit. Është shumë e rëndësishme të 

merren të gjitha masat që të mbrojmë umetin islam prej 

shkatërrimit. Është shumë e rëndëishme të bëjmë të mundurën 

dhe të pamundurën që ta unifikojmë umetin islam, sepse kjo është 

e vetmja rrugë dhe e vetmja mënyrë për t‟u përballur me sfidat 

dhe me vështirësitë e ndryshme me të cilat na përball jeta dhe 

historia e njerëzimit. Është shumë e nevojshme dhe shumë e 

rëndësishme që të punojmë të gjithë së bashku duke intensifikuar 

përpjekjet tona, për të ruajtur të paprekur dhe për ta forcuar 

akoma më shumë sistemin imunitar të Islamit dhe të 

muslimanëve. Është prej urdhëresave të qarta dhe të 

pakontestueshme të Islamit, që të bëjmë gjithçka është e mundur 

për të ndaluar përçarjen ndërmjet anëtarëve të umetit të vetëm 

islam. Është prej dispozitave më të qarta dhe më të rëndëishme 
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islame, të cilat na vijnë të pastra dhe të kulluara, të transmetuara 

nëpërmjet shkollës së Ehli Bejtit, që të mos shajmë dhe as të mos 

mallkojmë të tjerët, aq më tëpër simbolet dhe gjërat e tyre më të 

shenjta. Këtë dimension e gjejmë qartësisht dhe mrekullisht të 

shpalosur tek një qëndrim i Prijësit të Besimtarëve, Imam Aliut, 

(Paqja qoftë mbi të!), kur dëgjonte dikë prej shokëve të tij duke 

sharë dhe duke mallkuar Muavijen. Edhe pse Muavija nuk është 

përfaqësuesi i ndonjë shkolle islame, aq më pak ndonjë simbol i 

madh a i shenjtë i saj, Imam Aliu, (Paqja qoftë mbi të!), e ka 

ndaluar sharjen e tij dhe është shprehur në një moment të caktuar 

kështu: “As mos e shani, as mos e poshtëroni, por thoni: „Këto janë 

punët dhe veprat tona, ndërsa ato të tjerat janë punët dhe veprat e tij.”  

 Nisur nga sa u përmend më sipër duhet ta kemi të qartë se 

shkolla e mendimit dhe e gjykimit të Ehli Bejtit, (Paqja e Allahut 

qoftë mbi të gjithë ata!), e ka rreptësisht të ndaluar të shajë, të 

poshtërojë apo të mallkojë simbolet islame, pavarësisht nëse i 

përkasin kësaj shkolle islame, apo një shkolle tjetër. 

 Transmetohet prej Imam Xha‟afer Es-Sadik, (Paqja qoftë 

mbi të!), që ai të ketë thënë: “Që njerëzit të thonë Allahu e mëshiroftë 

Xhaferin, duhet që të mos shani e të mos ofendoni”.  

 Në një tjetër trasnmetim të ardhur prej prej Imam Xha‟afer 

Es-Sadikut, (Paqja qoftë mbi të!), tregohet se ai ka thënë 

gjithashtu: “Që njerëzit të thonë Allahu e mëshiroftë Xhaferin të birin e 

Muhamedit dhe se ai i ka edukuar mirë pasuesit (shiat) e tij, duhet që të 

mos shani e të mos ofendoni.”  

 Këto pra, janë udhëzime të qarta, të cilat  përcaktojnë më së 

miri linjat e vendosura prej shkollës së Ehli Bejtit lidhur me 

ndalesën e sharjes dhe ofendimit të të tjerëve, të cilët mund t‟i 

përkasin shkollave dhe rrymave të ndryshme të mendimit islam. 
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KAPITULLI I DYTË 

 

 

SI T’I NJOHIM (SHIAT), PASUESIT E VËRTETË 

 TË ALLAHUT? 

 

Pasim i Allahut, është nënshtrim ndaj Tij 

 Prej të gjithë atyre që e shpallin veten pauses dhe ndjekës të 

Allahut të Madhëruar, u kërkohet diçka shumë e rëndësishme. 

Ata duhet t‟i dorëzohen dhe t‟i nënshtrohen plotësisht Allahut të 

Madhëruar dhe të lenë në dorën e Tij çështjet e tyre më të 

rëndësishme. Duhet që ta orientojnë dhe ta projektojnë të gjithë 

jetën e tyre, sipas mënyrës që dëshiron Allahu i Madhëruar. Sipas 

mënyrës se si e ka projektuar Ai jetën për njerëzit. Është e 

detyrueshme që pasuesit e ndershëm dhe të denjë të Allahut të 

Madhëruar t‟ia dorëzojnë çështjet dhe punët e tyre më të 

rëndësishme, të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimi i  Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!). Është e 

rëndësishme që të dorëzojmë çështjet tona më të rëndësishme dhe 

t‟i referohemi më të nderuarit të Profetëve, të dashurit tonë, 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi 
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Familjen e tij të nderuar!), në të gjitha punët tona. Ai është i pari 

ynë. Ai është shembulli ynë më i madh. Ai është pika jonë e 

referencës. Ai është mësuesi ynë më i madh. Ai është mjeku i 

zemrave tona. Ai është qetësuesi i shpirtërave tanë. Ai është 

ndriçuesi i mendjeve tona. Ai është ndërmjetësuesi ynë tek Allahu 

i Madhëruar në Ditën e Gjykimit. Është detyrë dhe obligim i të 

gjithë atyre që e kanë shpallur veten pasues dhe ndjekës të 

Allahut dhe të të Dërguarit të Tij, që të dorëzojmë çështjet më të 

mëdha dhe më të rëndësishme të jetës tonë, në duart e të gjithë 

atyre që kanë marrë miratimin, vlerësimin dhe dëshminë e 

pastërtisë dhe të sinqeritetit prej më të nderuarit të profetëve, 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

Familjen e tij të nderuar!).  

 Është detyrë e të gjithë atyre që e kanë deklaruar veten 

pasues dhe ndjekës të Allahut të Madhëruar, që t‟ia dorëzojnë 

çështjet më të rëndësishme të jetëve të tyre, dispozitave dhe 

frymës së Kur'anit Famëlartë në versionin e tij të heshtur. Të 

njëjtën gjë duhet të bëjnë edhe me Kur'anin që flet e vepron, siç 

bëjnë anëtarët e familjes së Profetit të nderuar dhe të 

pagabueshëm ,(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!).  

 Në librat e haditheve të vërteta, lexojmë që Profeti ynë i 

dashur, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

Familjen e tij të nderuar!), të ketë thënë: “Aliu është me Kur'anin dhe 

Kur'ani është me Aliun”. Për këtë argument shumë të rëndësishëm 

të gjitha shkollat islame kanë dakordësi të plotë. Është detyrë e të 

gjithë muslimanëve që të dorëzojnë çështjet më të rëndësishme të 

jetës së tyre, tek Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i  Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!). Të dorëzojnë 

çështjet e tyre më të rëndësishme tek njerëzit më të afërt të 
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Profetit. Tek ata njerëz që i kanë qëndruar gjithmonë pranë atij. 

Tek ata njerëz që kanë marrë prej zakoneve dhe prej sjelljes së tij. 

Tek ata njerëz të ndershëm dhe të sinqertë që kanë kuptuar dhe 

kanë mundur të interpretojnë të gjitha fjalët dhe sjelljet e Profetit 

tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi Familjen e tij të nderuar!). Është e rëndësishme të dorëzojmë 

çështjet tona më të rëndësishme tek shokët e ndershëm, të sinqertë 

dhe besnikë të Profetit, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi Familjen e tij të nderuar!). Tek ata shokë që e kanë 

ndjekur Profetin hap pas hapi në çdo etapë të jetës së tij dhe kanë 

qenë bartës dhe përçues të mesazhit, për të cilin ai është dërguar 

duke e trashëguar trashëgiminë e tij për brezat e ardhshëm. Ata 

kanë qenë njerëzit më të rëndësishëm të historisë islame, sepse 

kanë sakrifikuar gjithçka kanë duke e vënë në dispozicion të 

përhapjes së fesë së Allahut dhe të mbrojtjes së saj.  

 Është shumë e rëndësishme, gjithashtu, të theksohet edhe 

një tjetër fakt. Nuk ka dyshim se tradita e Profetit, (Paqja dhe 

bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të 

nderuar!), vjen krah për krah me fjalën e Allahut të Madhëruar, që 

është Kur'ani Famëlartë. E para është Fjala e Allahut dhe teksti 

kur'anor dhe menjëherë pas saj vjen tradita dhe fjala, (suneti) i 

Profetit tonë të nderuar, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!). Këto dy trashëgimi janë 

burimet kryesore dhe më të rëndësishme të legjislacionit islam. 

Nga ana tjetër, mund të themi se tradita profetike është 

shpjeguese apo komentuese e Kur'anit në pjesën më të madhe të 

saj. Ndërsa transmetimet e ndryshme të imamllarëve të 

pagabueshëm, janë plotësuese të të dy burimeve të mësipërme. Të 

gjitha të dhënat dhe transmetimet që na vijnë prej këtyre të fundit 

janë të transmetuara prej gjyshit të tyre, më të nderuarit të 
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profetëve, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

Familjen e tij të nderuar!). Të ngjashme me këto janë edhe 

trasnmetimet që na vijnë prej shokëve dhe sahabëve të tij të 

ndershëm dhe të drejtë.  

 Duhet të jemi të bindur dhe të vetëdijshëm se çështja e 

unitetit të njerëzimit, qoftë mbi baza të unitetit në humanizëm, 

qoftë mbi bazat e unitetit në besim dhe në Islam, konsiderohet 

thelbi, apo themeli kryesor i (el-mushajeah), i  pasimit dhe i 

ndjekjes së Allahut të Madhëruar. Kjo është çështje esenciale që 

lidhet ngushtë me pasimin e Profetit tonë të nderuar, (Paqja dhe 

bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të 

nderuar!). Kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe esenciale 

e lidhur gjithashtu fort edhe  me ndjekjen dhe pasimin e shokëve 

të ndershëm të Profetit dhe të imamllarëve të pagabueshëm, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!).  

 Për të sqaruar më mirë gjithçka u tha më sipër na duhet të 

gjithëve të ndalemi tek një pikë shumë e rëndësishme. Të gjithë 

ata që pretendojnë se janë ndjekës dhe pasues të Allahut të 

Madhëruar, të  Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimi i  Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!) dhe të Familjes 

së nderuar Profetike, duhet të japin prova të dukshme dhe ta 

dëshmojnë qartësisht këtë.  

 Të gjitha këto prova dhe dëshmi duhet të janë në harmoni 

të plotë me frymën e kuptimeve të përcjella në ajetin kur'anor, në 

të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Pa dyshim që një nga ithtarët 

e (besimit të) tij, (të Nuhut), ishte Ibrahimi”1. 

 

                                                           
1 Surja "Saffat", ajeti 83-84.  
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PASUESIT (SHIAT) E ALLAHUT KANË CILËSI  

DHE VIRTYTE TË VEÇANTA 

 Në një tekst të rëndësishëm të burimeve të Ehli Bejtit thuhet 

kështu: “Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë) janë: Të gjithë ata njerëz, të 

cilët kanë lidhje të ngushta dhe njohje të mëdha të Allahut të Madhëruar. 

Janë të gjithë ata njerëz, të cilët venë në zbatim e në praktikë urdhëresat e 

Allahut të Madhëruar. Janë të gjithë ata që bëjnë bamirësi të mëdha dhe 

flasin fjalë të urta dhe me vlerë. Janë ata që ushqehen pak (me kafshata të 

pakta), që vishen thjeshtë dhe kudo që janë të pranishëm reflektojnë 

urtësi, butësi dhe modesti. Të duken herë pas herë të mahnitur, por e 

vërteta është se nuk janë aspak të tillë. Janë thjeshtë të lumturuar, të 

kënaqur dhe të hutuar prej Madhështisë së Allahut të Madhëruar. 

Madhështia e Krijuesit i trondit zemrat e tyre.  Madhështia e Krijuesit i 

huton mendjet e tyre. Sa herë që pijnë prej atij burimi, nxitojnë të bëjnë 

vepra të mira. Janë ata njerëz, të cilët kurrë nuk kënaqen me pak. Janë 

ata, të cilëve  nuk u rritet mendja sa herë ofrojnë shumë prej veteves”.   

 Në tekstin e mësipërm u njohëm me disa prej cilësive të 

domosdoshme të atyre që e ndjekin dhe e pasojnë Allahun e 

Madhëruar. U njohëm me ata që e ndjekin dhe e pasojnë të 

Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Këto që cituam më sipër janë vetëm disa 

nga cilësitë e atyre që kanë pasuar trashëgiminë e Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Këto janë vetëm disa nga cilësitë e 

atyrë që kanë ndjekur dhe pasuar traditën dhe trashëgiminë e 

çmuar të shokëve të ndershëm të Profetit. Për këtë arsye, në 

tekstin e mësipërm u përdor termi “Shiatuna” që do të thotë “ata 

që kanë cilësitë e vërteta të shiave”, “ose ata që ne i konsiderojmë 
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shia”. Të jesh “shia” do të thotë të jesh pasues i Allahut të 

Madhëruar dhe i urdhëresave të Tij. Të jesh “shia” do të thotë të 

jesh pauses dhe ndjekës i ndershëm i trashëgimisë së Profetit 

Muhamed, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

Familjen e tij të nderuar!). Të jesh “shia” do të thotë të jesh pauses 

i devotshëm i udhëzimeve të Kur'anit Famëlartë. Të jesh pauses i 

ndershëm, i devotshëm dhe i përkushtuar i trashëgimisë së 

Familjes së Profetit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata). Të jesh “shia” 

do të thotë të jesh ndjekës i sinqertë dhe i përkushtuar i Imam 

Aliut, (Paqja qoftë mbi të!) dhe i trashëgimtarëve të tij. Të jesh 

“shia” do të thotë të jesh pauses dhe ndjekës i Fatimesë, (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe i trashëgimtarëve të saj. Të jesh “shia” do të 

thotë të jesh pauses dhe ndjekës i shokëve të ndershëm dhe të 

devotshëm të Profetit, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi Familjen e tij të nderuar!).  

 Tani le të komentojmë tekstin e mësipërm, fjali pas fjalie.  

Fillimisht le të ndalemi tek cilësia e parë:   

Cilësia e parë: 

“Të gjithë ata njerëz, të cilët kanë lidhje të ngushta dhe njohje të mëdha 

rreth Allahut të Madhëruar”. 

 Për të kuptuar mirë këtë argument të rëndësishëm duhet të 

qartësojmë fillimisht se njohja si e tillë, ndryshon nga njëri individ 

tek tjetri, varësisht volumit të saj, qartësisë, gjerësisë, thellësisë, si 

dhe  për nga aftësia për ta zhvilluar atë më tej. Kështu, pra, në të 

gjitha rastet, njohja është ngushtësisht e lidhur me dy çështje 

shumë të rëndësishme: 

1. Nxënia e dijes dhe sasia e dijeve të përfituara prej secilit. 
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2. Dashuria për Allahun e Madhëruar dhe aftësia e njeriut për 

të perceptuar dhe për të qenë i vetëdijshëm rreth kësaj dashurie, 

rreth sasisë së kësaj dashurie, rreth cilësisë së kësaj dashurie, rreth 

madhështisë së kësaj dashurie, rreth shenjtërisë së kësaj dashurie.  

 E vërteta është se dituria është rruga e vetme e dijetarëve të 

secilës prej lëmive dhe fushave të dijes. E njëjta gjë ndodh me 

fushën e shkencave dhe dijeve të fesë. Rruga e kësaj dijeje kalon 

nga Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi Familjen e tij të nderuar!), i cili vazhdon të jetë deri në 

ditët e sotme, përçues dhe paralajmërues i Mesazhit te Allahut, të 

cilin e  komunikon në Emër të Zotit të tij. Rruga e Profetit tonë të 

dashur, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

Familjen e tij të nderuar!), është Kur'ani Famëlartë. Rruga e tij e 

shpëtimit është anija hyjnore. Të gjithë ata që do t‟i bashkangjiten 

ekuipazhit të asaj anijeje do të shpëtojnë dhe do të fitojnë 

kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. Ndërsa ata që  nuk do të 

pranojnë të bëhen pjesë e atij ekuipazhi, do të mbyten dhe do të 

zhyten në errësirat e përjetshme të humbjes dhe të dhimbjes.  

 Për sa kohë marrëdhënia me Allahun do të jetë e bazuar 

dhe e ndërtuar mbi themele të mirëfillta dhe solide të njohjes dhe 

të besimit së Tij, për sa kohë marrëdhënia me Krijuesin e botërave 

do të bëhet nëpërmjet rrugës së ndritur të Muhamedit tonë të 

dashur, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

Familjen e tij të nderuar!), për sa kohë marrëdhënia jonë me 

Allahun do të jetë nëpërmjet rrugës dhe traditës së Ehli Bejtit, 

(anëtarëve të nderuar dhe të pastër të Familjes Profetike), kjo 

marrëdhënie duhet të jetë një marrëdhënie e mirëstrukturuar. Ajo 

nuk mund të jetë e lidhur me personazhe apo me individë të 

caktuar. Marrëdhënia jonë me individin nuk është e lidhur me 
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individin në vetvete, por me cilësinë e strukturimit të marrdhënies 

së tij me Allahun e Madhëruar. Ne nuk pasojmë një individ, por 

pasojmë mesazhin që përcjell ai.  

 Duke patur parasysh se Profeti ynë i nderuar, (Paqja dhe 

bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të 

nderuar!), është njeriu i parë që e ka strukturuar këtë marrëdhënie 

dhe e ka përfaqësuar atë në formën e legjislacionit, të mesazhit 

dhe të frymës, duhet medoemos që marrëdhenia jonë me të, të jetë 

në nivelet më të larta, më të sinqerta, më të pastra dhe më të 

qëndrueshme. 

 Për sa kohë marrëdhëniet tona me Profetin, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), do të jetë e 

fortë dhe solide, për sa kohë marrëdhënia jonë me të do të jetë e 

mirëstrukturuar dhe në nivele të tilla, nuk ka dyshim që edhe 

marrëdhënia jonë me Allahun e Madhëruar do të pësojë një 

transformim rrënjësor dhe do të shndërrohet në marrëdhënie të 

fortë, solide dhe e mbështetur mbi themele të mirëfillta të dijes 

dhe të njohjes. Në fakt, asnjë marrëdhënie nuk mund të jetë më e 

fortë dhe më solide se kjo. Pjesë e marrëdhënies sonë solide dhe të 

konsoliduar me Profetin e nderuar, (Paqja dhe bekimi i  Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!), i cili na 

udhëzon dhe na orienton drejt njohjes, e marrëdhënies me 

Allahun e Madhëruar, duhet të jetë padiskutim, edhe 

marrëdhënia jonë me urdhëresat dhe orientimet e ardhura prej 

Profetit të nderuar. E thënë më fjalë të tjera, duhet të zbatojmë me 

përpikëri urdhrat dhe porositë që ka dhënë ai. Duhet të ndjekim 

dhe të pasojmë të gjithë ata për të cilët ai ka dhënë urdhër që të 

ndiqen e të pasohen. Përndryshe, ka diçka që nuk funksionon. Ka 

diçka që nuk shkon. Ka diçka që nuk tingëllon mirë. Ne duhet të 
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ndjekim dhe të pasojmë me përpikëri të lartë gjithçka e gjithkënd, 

ka thënë Profeti, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi Familjen e tij të nderuar!), duke filluar me Kur'anin Famëlartë 

që është ylli i Parë orientues dhe Fanari më i madh ndricues, për 

të mbërritur tek trashëgimia e shenjtë dhe e lavdishme e Ehli 

Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!).  

 Ne duhet të ndjekim gjithashtu, me të njëjtën përkujdesje, 

përkushtim dhe devotshmëri, traditën e shokëve të tij të zgjedhur 

dhe të ndershëm, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Ne duhet të 

ndjekim më të njejtën përkujdesje, përkushtim dhe devotshmëri të 

gjithë ata njerëz që i kanë dhënë besën Profetit tonë të dashur, 

(Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij 

të nderuar!) poshtë asaj peme në ngjarjen e famshme dhe të 

mirënjohur të besëdhënies. Ata janë njerëz, të cilët janë të kënaqur 

me Allahun dhe Allahu është i kënaqur prej tyre, bazuar në 

tekstin e shenjtë kur'anor. Besa e dhënë Profetit të nderuar, (Paqja 

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

konsideruar prej Allahut të Madhëruar, sikur t‟i kenë dhënë besën 

Atij. Lidhur me këtë ngjarje jashtzakonisht të rëndësishme të 

historisë islame, Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë: 

“Ata që të janë betuar për besnikëri, në të vërtetë, i janë betuar 

për besnikëri Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre! Ai 

që e prish betimin, e prish në dëm të vetes, por, nëse e mban 

besën ndaj Allahut, Ai do t‟i japë atij shpërblim të madh”1.    

 Si rrjedhim, mund të themi se për sa kohë lidhja jonë do të 

respektojë skemën e mësipërme hierarkike, ashtu siç ka urdhëruar 

Allahu i Madhëruar, për aq kohë do të jetë e madhe dhe solide 

                                                           
1 Surja "Fet'h", ajeti 10.  
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njohja jonë për Allahun e Madhëruar. Kështu, duke forcuar 

njohjen tonë për Allahun e Madhëruar aq më shumë konsolidohet 

e forcohet dashuria jonë për Të.  

 

DIJE, DASHURI DHE NJOHJE - DO TË THOTË JETË 

 Për këtë arsye, Imam Aliu, (Paqja qoftë mbi të!), thotë në 

tekstin e mësipërm të transmetuar prej tij: “Shiat, (pasuesit tanë), 

janë të gjithë ata që kanë dëshmuar se kanë njohje të thella dhe të mëdha 

të Allahut të Madhëruar”. 

 Po t‟i referohemi kësaj shprehjeje, kuptojmë se njohja e 

Allahut të Madhërueshëm e bën të detyrueshme edhe njohjen e 

atyre për të cilët Allahu i Madhëruar ka urdhëruar që të njihen. 

Njohja e Allahut të Madhëruar e bën të detyrueshme që të njohim, 

të pranojmë, të ndjekim, të pasojmë rrugën, shkollën dhe frymën e 

përcjellë prej të gjithë atyre për të cilët Allahu i Madhëruar ka 

dhënë urdhër që të ndiqen. Kjo ndjekje, ky pasim dhe përkushtim 

i këtyre niveleve ndikon pashmangshmërisht në rritjen e nivelit 

dhe të cilësisë së njohjes së Allahut të Madhëruar.  

 Në tekstin e mësipërm të transmetuar prej Imam Aliut, 

(Paqja qoftë mbi të!), lexojmë: “Shiat janë të gjithë ata njerëz të cilët 

kanë lidhje të ngushta dhe njohje të mëdha të Allahut të Madhëruar” 

Këtë duhet ta kuptojmë si diçka shumë të rëndësishme. Në 

shprehjen e tij thuhet “el-arifune bil-lah”, që do të thotë “njohësit e 

Allahut” dhe nuk thuhet “el-arifune lilah” që do të thotë “ata që 

kanë njohuri rreth Allahut”. Pra, rreth mënyrës se si Ai është në 

vetvete. Ndryshimi në këtë rast është i madh dhe thelbësor.  Në 

qoftë se do të ishte “el-arifune lilah” që do të thotë “ata që kanë 



Për Allahun është shiizmi jonë 

57  

njohje rreth Allahut”, do të ishte e pamundur dhe diçka e 

paarritshme, sepse aftësia e kufizuar dhe relative e njeriut për të 

njohur dhe për të perceptuar absoluten, nuk e mundëson diçka të 

tillë. Kështu, Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), nuk mund të 

kërkojë diçka të pamundur, të paarritshme dhe të parealizueshme. 

 Ndërsa, po t‟i referohemi tekstit konkret ku thuhet: “el-

arifune bil-lah”, pra, “Shiat janë të gjithë ata njerëz, të cilët kanë lidhje 

të ngushta dhe njohje të mëdha të Allahut të Madhëruar”, që do të 

thotë, “njohësit e Allahut, pranuesit e Tij si Zot, pranuesit e 

gjithçkaje që vjen prej Tij si hyjnore dhe të shenjtë dhe ndjekësit 

me përpikëri të urdhëresave të Tij”. Ata janë pranues të gjithçkaje 

që ka lidhje më Krijuesin dhe drejtuesin e ekzistencës. Ata kanë 

varësi të thellë nënshtrimi dhe dashurie ndaj të gjitha kuptimeve 

dhe cilësive të lidhura me fjalën “Allah”!   

 Kështu, pra, dëshimia e qartë e Imamit, (Paqja qoftë mbi 

të!), është:  

“Shiat janë të gjithë ata njerëz, të cilët kanë lidhje të ngushta dhe njohje 

të mëdha të Allahut të Madhëruar”. 

 E vërteta është se të gjithë ata që pretendojnë njohjen e 

Allahut, janë apo duhet të jenë njohës të vazhdueshëm të Tij. Nuk 

mund të konsiderohet njohës i Allahut ai që e njeh Allahun për një 

kohë të caktuar dhe më pas ndalon së njohuri Atë dhe më pas e 

njeh sërish. Njohja, pra, dertyrimisht duhet të jetë e thellë, e fortë, 

e vazhdueshme dhe e pandërprerë. Nuk mund të konsiderohet 

njohje, një njohje që ndërpritet dhe rifillon periodikisht. Ajo duhet 

të jetë e vazhdueshme dhe e pandërprerë. Ajo nuk është njohje 

fizike. Ajo nuk është prekje, apo perceptim i një objekti të caktuar 

konkret. Ajo është njohje e thellë e autoritetit absolut të Audiencës 
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hyjnore dhe e gjithçkaje që rrjedh prej një njohjeje të tillë. Njohja, 

prekja dhe perceptimi i një diçkaje konkrete, i një objekti të 

caktuar fizik, mund të jetë e ekspozuar ndaj pranisë dhe 

mungesës. Mund të jetë e ekspozuar, gjithashtu, edhe  ndaj 

harresës dhe mungesës së vëmendjes. Ndërsa njohja e Absolutit 

ndryshon, sepse ajo është vetëm një pjesë e Tij. Për këtë arsye 

harresa e një pjese të vetme konsiderohet harresë dhe pakujdesi 

ndaj të gjithës.  

 Lidhur me këtë dimension të njohjes, Allahu i Madhëruar 

thotë kështu, në Kur'anin Famëlartë:  

“Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai bëri që të 

harronin vetveten!”1.   

 Kjo është njohja që vërteton dashurinë tonë për ndjekjen 

dhe pasimin e Allahut të Madhëruar. Kjo është njohja që vërteton 

dhe tregon shumë qartë dashurinë për ndjekjen e të Dërguarit të 

Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Kjo është njohja që tregon dashurinë tonë të madhe 

për ndjekjen e Kur'anit Famëlartë dhe pasimin me përkushtim të 

dispozitave të tij. Kjo njohje është tregues i qartë i dashurisë sonë 

për të ndjekur, për të pasuar dhe për t‟u bërë pjesë e ekuipazhit të 

anijes së shpëtimit, me të cilën erdhi Profeti ynë i nderuar, (Paqja 

dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të 

nderuar!). Është tregues i qartë i dashurisë tonë të madhe dhe i 

dëshirës së palëkundur për të ndjekur, për të pasuar dhe për të 

vënë në zbatim frymën e shkollës së Familjes së Profetit, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!) dhe të shokëve të tij të ndershëm dhe të 

përzgjedhur. (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). 

                                                           
1 Surja "Hashr", ajeti 19.  
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 Sa më shumë të tregojmë praktikisht dashurinë tonë për 

Allahun e Madhëruar, aq më shumë rritet niveli i njohjes ndaj Tij. 

Sa më e madhe të jetë njohja për pasimin tonë ndaj Allahut të 

Madhëruar, në pasimin ndaj të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe 

bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të 

nderuar!), në pasimin ndaj anëtarëve të pastër të Familjes 

Profetike (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), për pasimin ndaj shokëve 

të tij të ndershëm dhe të përzgjedhur, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!), për pasimin e Aliut dhe fëmijëve të Aliut, (Paqja qoftë mbi 

të gjithë ata!), për pasimin e Fatimesë dhe fëmijëve të saj, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!), për pasimin e Kur'anit Famëlartë, aq më 

shumë do të mundemi që këtë njohje dhe këtë dashuri ta kthejmë 

në mënyrë jetese. Kjo është mënyra më e mirë për ta shndërruar 

njohjen tonë ndaj Allahut të Madhëruar, përgjigje ndaj ftesës dhe 

projektit që Ai ka hartuar për jetët tona. Lidhur me këto kuptime 

të shenjta Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë:  

“O besimtarë! Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit kur ju thërret 

drejt asaj që ju jep jetë! Dhe ta dini se Allahu ndërhyn midis 

njeriut dhe zemrës së tij dhe se tek Ai do të mblidheni të 

gjithë”1.           

 E vërteta është se nuk mund të realizohet përgjigjia as 

bindja në mungesë të njohjes së Allahut të Madhëruar. Njohja në 

vetvete nuk është gjë tjetër, përveçse rezultat i natyrshëm i dijes 

dhe i dashurisë. Kur themi “dije”, kemi nënkuptuar menjëherë 

vënien e trurit në punë. Ndërsa kur themi “dashuria” vjen 

menjëherë në ndihmë hadithi i nderuar, në të cilin Profeti 

Muhamed, (Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

Familjen e tij të nderuar!), thotë: “Askush prej jush nuk e ka besimin 

                                                           
1 Surja "Enfal", ajeti 24.  
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të plotë derisa të ndjejë dhe të besojë fuqimisht se Allahu i Madhëruar 

dhe i Dërguari i Tij janë më të dashur për zemrën e tij se familja, se vetja 

dhe se pasuria e tij”. Kjo është shkalla superlative dhe e përsosur 

nëpërmjet të cilës njeriu paraqet njohjen e tij ndaj Allahut të 

Madhëruar. Vetëm kur njeriu të ketë kaluar me sukses provën e 

njohjes, mund të themi se ka arritur të përsosë gjithashtu edhe 

pasimin e Allahut të Madhëruar. Vetëm pasi të ketë kaluar me 

sukses provën e madhe të njohjes së Allahut të Madhëruar, mund 

të themi se ka arritur një sukses në pasimin dhe ndjekjen e të 

Dërguarit të Allahut të Madhëruar, (Paqja dhe bekimi i  Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!). Mund të themi 

se ka arritur sukses në ndjekjen dhe pasimin e Ehli Bejtit,  (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!). Mund të themi se ka arritur sukses në 

ndjekjen dhe pasimin e Imam Aliut, të Fatimesë dhe te fëmijëve të 

tyre, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Mund të themi se ka arritur 

një sukses në ndjekjen dhe pasimin e sahabëve, (shokëve) të 

ndershëm dhe të përzgjedhur të Profetit Muhamed, (Allahu qoftë 

i kënaqur prej tyre!).  

 Sa më shumë të vendoset theksi mbi botëkuptimin e 

pasimit dhe të ndjekjes në thellësitë e mendjeve dhe të zemrave 

tona, aq më shumë arrijmë të kuptojmë dhe të ndjejmë kuptimet e 

ajetit të nderuar, në të cilin bëhet ftesë dhe thirrje për t‟iu 

përgjigjur Allahut të Madhëruar dhe të Dërguarit të tij, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Përgjigja 

ndaj thirrjes së Allahut të Madhëruar dhe të të Dërguarit të Tij 

duhet të jetë një angazhim praktik dhe nuk duhet të mbesë vetëm 

në nivelet teorike. Është vetë Allahu i Madhëruar i Cili  parcakton 

qartë arsyen përse Ai i fton njerëzit që t‟i përgjigjen thirrjes së Tij 

dhe thirrjes së të dërguarit të Tij, (Paqja dhe bekimi i  Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!). Arsyeja është e 
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qartë dhe e mirëpërcaktuar. Udhëtim dhe orientim drejt asaj që ju 

jep jetë.   

Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë:  

“O besimtarë! Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit kur ju thërret 

drejt asaj që ju jep jetë! Dhe ta dini se Allahu ndërhyn midis 

njeriut dhe zemrës së tij dhe se tek Ai do të mblidheni të 

gjithë”1.  

 Kjo është një ftesë për t‟u orientuar nga ajo që na furnizon 

me jetë. Kjo do të thotë se Allahu i Madhëruar dhe ata që na ka 

urdhëruar t‟i duam dhe t‟i repektojmë i japin formë mënyrës së të 

jetuarit. Kjo do të thotë që të jetë Allahu dhe të gjithë ata të cilët Ai 

ka urdhëruar që t‟i ndjekim dhe t‟i pasojmë mënyra dhe struktura 

e jetesës sonë. Kështu, pra, njohja e Allahut të Madhëruar dhe 

dashuria jonë për Të, është instrumenti i përshtatshëm për t‟i 

përkthyer këto ndjenja në mënyrë dhe në formë jetese.    

 Ky është momenti dhe gjëndja e shenjtë në të cilën Allahu i 

Madhëruar bëhet ekzaktësisht gjithçka që Ai kërkon të 

konsiderohet prej nesh. Ai është i Pari dhe i Fundit, Ai është i 

Dukshmi dhe i Padukshmi. Nga ana tjetër, nuk mund të 

realizohen kuptimet  (Ai është i Pari dhe i Fundit, i Dukshmi dhe i 

Padukshmi) e thella të qënies njerëzore në mungesë të ndjekjes së 

më të nderuarit të Profetëve, të  Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i  

Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!). Ato 

kuptime nuk mund të realizohen pa ndjekjen e Kur'anit 

Famëlartë. Nuk mund të realizohen pa ndjekjen dhe pasimin me 

devotshmëri të njerëzve të besuar të Profetit, (Paqja dhe bekimi i  

Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!) dhe 

                                                           
1 Surja "Enfal", ajeti 24.  
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shokëve të tij të ndershëm dhe të përzgjedhur. Ky është i vetmi 

rast në të cilin, ata që kanë pasuar dhe ndjekur rrugën e Alahut të 

Madhëruar, ata të cilët kanë ndjekur të gjithë ata që Allahu i 

Madhëruar ka urdhëruar të ndiqen dhe të pasohen me 

përkushtim dhe devotshmëri. Janë ata, të cilët mund të 

konsiderohen me plot gojën, njohësit e vërtetë dhe të ndershëm të 

Allahut të Madhëruar! 

Cilësia e dytë: 

 Në tekstin e mësipërm të transmetimit të Imam Aliut, 

(Paqja qoftë mbi të!), thuhet: “Janë të gjithë ata njerëz, të cilët venë në 

zbatim e në praktikë urdhëresat e Allahut të Madhëruar”.  

 Duke marrë parasysh se njohja e Allahut të Madhëruar, 

ndjekja dhe pasimi ynë ndaj Tij, ndjekja dhe pasimi ynë me 

përkushtim dhe devotshmëri e atyre, të cilët Allahu i Madhëruar 

ka urdhëruar që të ndiqen, nuk janë gjëndje të përkohshme, të 

cilat i përjeton besimtari. Ato janë gjëndje të përhershme. Prandaj 

Imam Aliu, (Paqja qoftë mbi të!), thotë:     

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë) janë të gjithë ata njerëz të cilët kanë 

lidhje të ngushta dhe njohje të mëdha të Allahut të Madhëruar. Janë të 

gjithë ata njerëz të cilët venë në zbatim e në praktikë urdhëresat e Allahut 

të Madhëruar”. 

  Këto dy fjali përfaqësojnë strategjinë, frymën dhe 

orientimin e përgjithshëm. Ato janë përjetime të përhershme që 

nuk mund të ndërpriten dhe as mund të copëtohen për asnjë 

arsye. Për asnjë arsye nuk mund të ndajmë ndjekjen dhe pasimin e 

Allahut të Madhëruar, ndjekjen dhe pasimin e Dërguarit të Tij, 

(Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij 

të nderuar!). Për asnjë arsye nuk mund t‟i ndajmë dy elementët e 
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mësipërm prej ndjekjes dhe pasimit të trashëgimisë së anëtarëve të 

Familjës së Profetit, Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). 

Orientimi dhe rruga për tek Allahu i Madhëruar është një. Është 

urdhri i Allahut. Është orientimi i përgjithshëm i urdhëresave të 

Tij. Më pas, bëhet fjalë për disa cilësi të lidhura me mënyrën e 

jetesës së këtyre njerëzve, të cilët janë cilësuar prej Imam Aliut, 

(Paqja qoftë mbi të!), si pasuesit, (shiat) dhe ndjekësit e tij.  

 Tani, le t‟i kthehemi edhe njëherë tekstit të nderuar kur 

thuhet: “Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë janë të gjithë ata njerëz të 

cilët kanë lidhje të ngushta dhe njohje të mëdha të Allahut të 

Madhëruar”.  

 Nga kjo fjali vemë re se përfundimi i njohjes së Allahut të 

Madhëruar, është fjalia e dytë e të njejtit tekst, në të cilin thuhet: 

”Janë të gjithë ata njerëz të cilët venë në zbatim e në praktikë urdhëresat 

e Allahut të Madhëruar”. Kjo do të thotë se mënyra sesi e kanë 

ndjekur e pasuar është ushtruar në mënyrë të atillë që Allahu i 

Madhëruar dhe orientimet e Tij të jenë pjesë e çdo aktiviteti të tyre 

jetësor, sado i madh apo i vogël qoftë ai. Kjo mënyrë jetese do të 

thotë që të në çdo çast të keshë parasysh  Krijuesin e Botërave 

përpara se të kryesh gjithçka. Do të thotë që të llogarisësh praninë 

e Allahut në fund të punëve dhe të veprave të tua. Duhet të jesh i 

kujdeshëm që Allahu i Madhëruar të jetë arsyeja e veprimit dhe e 

aktivitetit tënd. Duhet të jesh i kujdesshëm që Allahu i Madhëruar 

dhe fitimi i kënaqësisë së Tij, të jetë qëllimi më i madh i jetës 

tënde. Duhet të bësh llogari dhe të tregosh kujdes që në çdo punë 

që kryen, duhet që kriteri dhe njësia matëse e suksesit apo e 

mungesës së Tij të jetë lumturia apo zemërimi i Allahut të 

Madhëruar. Duhet të bëjmë llogaritë me kujdes në mënyrë që 

Allahu i Madhëruar dhe gjykimi i Tij për një çështje, të jetë kriteri i 
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vetëm dhe njësia e vetme matëse, për të orientuar jetët tona, jetët e 

familjeve tona, jetët e shoqërive tona. Kështu, pra, shoqëria më e 

madhe është e përbërë prej një bashkësi njerëzish, të cilët besimi i 

mban të lidhur me njëri-tjetrin. Shqoqëria e madhe është umeti 

apo bashkësitë njerëzore, të cilat i mban të lidhura me njëra-tjetrën 

njerzillëku dhe humanizmi, pavarësisht shkallës apo nivelit të 

besimit të secilit prej grupimeve njerëzore që e formojnë atë 

bashkësi. Pavarësisht formës dhe mënyrës që ata besojnë. 

Cilësia e tretë: 

 Në tekstin e Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), përmendet 

një tjetër cilësi e pasuesve dhe ndjekëse të tij: “Janë të gjithë ata që 

bëjnë bamirësi të mëdha”. Pasi i ka konsideruar ndjekësit dhe 

pasuesit si njerëz që veprojnë dhe punojnë sipas urdhrave të 

Allahut, vjen për të na treguar disa prej cilësive të këtyre njerëzve 

që e kanë ndjekur dhe pasuar Allahun e Madhëruar. Vjen për të 

treguar cilësitë e të gjithë atyre që e kanë pasur të Dërguarin e Tij, 

(Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij 

të nderuar!). Vjen për të treguar cilësitë e të gjithë atyre që kanë 

ndjekur dhe kanë pasur traditën e Familjes Profetike, (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!). Vjen për të treguar cilësitë e atyre, të cilët kanë 

ndjekur dhe kanë pasuar urdhëresat e Kur'anit Famëlartë. Vjen 

për të na treguar cilësitë e të gjithë atyre, të cilët kanë ndjekur e 

pasuar shokët e ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij 

të nderuar!), duke na thënë se sjellja e përgjithshme dhe morali që 

i ka karakterizuar ata ka qenë Bamirësia e madhe. 

 Kjo do të thotë se ata kanë qenë dhe janë njerëzit e normave 

dhe të parimeve të mëdha. Kanë qenë njerëzit e besës, të nderit 

dhe të fjalës. Një tjetër karakteristikë e rëndësishme e tyre është se 
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këto norma dhe këto parime, nuk kanë patur vetëm sipërfaqësore 

apo dekorative, por ato cilësi kanë qenë thelbi dhe bërthama e të 

gjitha sjelljeve dhe e orientimit të tyre. Ky orientim dhe këto cilësi 

të larta kanë qenë për ta çështje themelore dhe ekzistenciale, pa të 

cilat jetët e tyre nuk kanë patur kuptim. Kur themi se këto norma 

dhe këto parime kanë qenë ekzistenciale për ta, kemi për qëllim të 

themi se këta njohës të mëdhënj të Allahut, këta veprues dhe 

zbatues me korrektësi, me vendosmëri dhe me përkushtim të 

urdhëresave të Allahut, kanë bërë gjithçka kanë mundur që këto 

norma, këto vlera të mëdha dhe këto parime, të jenë thelbi i 

ekzistencës së tyre dhe ylli polar që orienton ato qënie në të gjitha 

situatat, me të cilat  përball jeta. Këto norma dhe këto parime, ata 

janë përpjekur t‟i përfaqësojnë edhe në rrafshin individual, edhe si 

shoqëri, edhe si bashkësi njerëzish që e bësojnë Allahun e 

Madhëruar. 

 Për këtë arsye ata konsiderohen bartës dhe përcjellës të 

vlerave, të parimeve dhe të moralit të lartë. Ata janë përfaqësuesit 

më të denjë dhe më të sinqertë të këtyre vlerave dhe këtë e 

shpalosin nëpërmjet ndjekjes dhe pasimit të Allahut të 

Madhëruar, nëpërmjet ndjekjes dhe pasimit të Profetit, (Paqja dhe 

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

ndjakjes dhe pasimit të Kur'anit dhe të Familjes Profetike, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!).  

 Për këto arsye dhe jo vetëm, ata mund të kosiderohen, pa 

asnjë mëdyshje, bamirës të mëdhenj! 

Cilësia e katërt:    

 Në tekstin e mësipërm thuhet edhe: “… flasin fjalë të urta 

dhe me vlerë…”. Kështu, pra, kur themi: “Shiat, (pasuesit dhe 
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ndjekësit tanë) janë të gjithë ata njerëz, të cilët kanë lidhje të ngushta dhe 

njohje të mëdha të Allahut të Madhëruar. Janë të gjithë ata njerëz të cilët 

venë në zbatim e në praktikë urdhëresat e Allahut të Madhëruar. Janë të 

gjithë ata që bëjnë bamirësi të mëdha. Janë ata që flasin fjalë të urta dhe 

me vlerë” duhet të pranojmë se gjuha e njeriut dhe mënyra se si ai 

flet, janë tregues i rëndësishëm i vlerave dhe i normave që ai bart 

e përcjell për të tjerët. Gjuha është prej organeve më të 

rëndësishme të trupit të njeriut. Ajo mund të konsiderohet si 

rruga më e shpejtë për në Xhenet. 

 Konsiderohet rruga më e shpejtë për në Xhenet, mbështetur 

në përdorimet kuptimore në ajetin kur'anor, në të cilin Allahu i 

Madhëruar thotë: 

“Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë, me 

pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët 

nga qielli? Me lejen e Zotit të saj (pema) jep fruta në çdo kohë. 

Allahu u tregon shembuj njerëzve, që t‟ua venë veshin”1.    

 Kjo është rruga që të çon në Xhenet, kurse për rrugën që të 

çon në zjarr, vjen transmetimi i një hadithi të Profetit të nderuar, 

(Paqja dhe bekimi i  Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij 

të nderuar!), në të cilin thuhet:  

“E çfarë tjetër, përveç gjuhëve të tyre (të përdorura keq), do t‟i hedhë 

njerëzit me hundë në zjarrin e Xhehenemit?!”  

 Për këtë arsye mund të themi me bindje të plotë se fjala e 

mirë dhe e bukur është prej cilësive të tyre më të mira dhe më të 

vlerësuara. 

                                                           
1 Surja "Ibrahim", ajeti 24-25. 
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 Lidhur me pastërtinë e gjuhës dhe të dëshmive të gjuhëve 

të tyre, Imam Aliu, (Paqja qoftë mbi të!), thotë në tekstin e 

mësipërm:  

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë) janë të gjithë ata njerëz të cilët kanë 

lidhje të ngushta dhe njohje të mëdha të Allahut të Madhëruar. Janë të 

gjithë ata njerëz të cilët venë në zbatim e në praktikë urdhëresat e Allahut 

të Madhëruar. Janë të gjithë ata që bëjnë bamirësi të mëdha dhe flasin 

fjalë të urta dhe me vlerë”. 

 Të flasësh fjalë të mira dhe me vlerë do të thotë që të thuash 

gjithmonë të vërtetën dhe të flasësh gjithmonë drejt.  Fjalë e mirë 

dhe me vlerë do të thotë mirësi e pandërprerë e shprehur në të 

gjitha format dhe mënyrat e saj. Të flasësh mirë, të flasësh drejt 

dhe të flasësh të vërtetën do të thotë që të thuash gjithmonë të 

kundërtën e të keqes. Të kundërtën e të ligës. Të kundërtën e hiles. 

Kjo do të thotë se ata nuk gabojnë kurrë kur flasin. Kjo do të thotë 

që sa herë flasin, thonë fjalë të peshuara me kujdes. Do të thotë që 

mendohen shumë përpara se ta thonë fjalën apo ta shprehin 

mendimin e tyre. Të gjitha këto kuptime na sjellin në mendje 

shprehjen e famshme të Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), kur 

thotë: 

 “Ah sikur të kisha edhe unë një qafë si të devesë!”. 

  Kjo thënie ka kuptime të mëdha, sepse fjala është pronë e 

njeriut përpara se ta flasë dhe pasi ta ketë folur është fjala ajo që e 

ka nën varësinë e saj njeriun.  
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CILËSITË E BAMIRËSVE 

 Këta janë shia të vërtetë: “Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë) 

janë të gjithë ata njerëz të cilët kanë lidhje të ngushta dhe njohje të 

mëdha të Allahut të Madhëruar. Janë të gjithë ata njerëz të cilët venë në 

zbatim e në praktikë urdhëresat e Allahut të Madhëruar. Janë të gjithë 

ata që bëjnë bamirësi të mëdha” dhe virtyti i tyre më i lartë është se: 

…”flasin fjalë të urta dhe me vlerë…” 

 Kështu pra, ata besojnë plotësisht tek Allahu i Madhëruar, 

ata i zbatojnë me përpikëri urdhëresave dhe orientimet e ardhura 

prej Tij. Rezultati i natyrshëm i këtyre do të jetë njohja e Allahut të 

Madhëruar. Të njohësh Allahun e Madhëruar dhe ta ndjekësh me 

përpikëri udhëzimin e Tij, do të thotë që Allahu të të veshë me 

cilësitë më të mira dhe me virtytet më të larta. Dy prej virtyteve 

më të larta dhe më të rëndëishme janë: 

 Virtyti i parë: Flasin drejtë. 

 Virtyti i dytë: Ata e njohin mirë natyrën e kësaj bote dhe 

janë të vetëdijshëm se ajo është vetëm një botë kalimtare. Është një 

pikë e rëndësishme tranzitore që përcakton të ardhmen dhe fatin 

tonë në përjetësi. Ata janë të vetëdijshëm se Bota e Përtejme është 

bota e vërtetë. Ajo është jeta e qetësisë, e lumturisë, e stabilitetit të 

përjetshëm, sikurse mund të jetë gjithashtu jeta e vuajtjeve dhe e 

dhimbjeve të përjetshme. Kjo është një prej arsyeve më të 

rëndësishme që i shtyn ata që ta jetojnë këtë jetë në funksion të 

Jetës Tjetër. Qëllimi i jetimit të kësaj jete të përkohshme është 

përjetësisa dhe nuk është jeta në vetvete. Ata bëjnë të 

pamundurën dhe përpiqen maksimalisht që të bëjnë një jetë të 
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ndershme të bazuar në frymën e Kur'anit Famëlartë. Ata e jetojnë 

këtë jetë për t‟i dhuruar vetë jetës, jetë. Lidhur me këtë dimension 

shumë të rëndësishëm, Imam Aliu, (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë:  

“Kjo botë është vendbanim tranzitor dhe i përkohshëm, ndërsa Ahireti 

(Bota e Përtejme) është vendbanimi i përhershëm”.  

 Marrëdhënia e këtyre njerëzve me Këtë Botë është e lidhur 

me përpjekjet e tyre për të kryer punë të mira. Është e lidhur me 

përpjekjet e tyre për të krijuar një shoqëri të ndershme, të pastër 

dhe sa më pranë ideales. Është e lidhur me përpjekjet e tyre të 

pandalura për të përhapur sa më shumë fjalën e Allahut të 

Madhëruar dhe trashëgiminë e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Lidhja e tyre me 

jetën e kësaj bote të përkoshme është e lidhur me përpjekjet e tyre 

për të krijuar shoqërinë që beson Allahun. Për të krijuar shoqërinë 

ideale njerëzore, edhe në rast të besimeve të ndryshme.  

 Ky ishte qëllimi i tyre më i madh. Kjo është arsyeja përse 

ata nuk janë të interesuar për të mirat materiale të kësaj bote të 

përkohshme. Ata i kanë mendjet, zemrat dhe shpitërat e tyre të 

mbushura me hallet e njerëzimit dhe me problematikat më të 

mëdha të kësaj bote. Mendjet e tyre të mëdha punojnë për të 

siguruar mirëqënien e njerëzimit për këtë botë dhe dhe për Botën 

e Përtejme. Te gjitha këto angazhime, përjetime e ndjesi të shenjta 

nuk lenë asnjë hapësirë boshe thellë qënieve të tyre, për të 

menduar për këtë botë të përkohshme dhe për të mirat e saj të 

pavlera.  

 Cilësia e tyre e pestë:         

 Në tekstin e mësipërm të Imamit, (Paqja qoftë mbi të!), 

thuhet: “...janë ata që ushqehen pak (me capëza të pakta...”  
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 Pasi janë cilësuar si njerëz që flasin fjalë të urta dhe me 

vlerë, na paraqitet menjëherë marrëdhënia dhe raportet e tyre me 

këtë jetë të përkoshme. Imami thotë: 

”Ushqehen pak dhe me capëza të vogla...”  

 Pra, ata njerëz të mëdhenj dhe të ndershëm ushqehen sa 

për të jetuar dhe nuk janë prej atyre të cilët jetojnë për t‟u ushqyer. 

 Kjo është një mënyrë jetese për të cilën flet aq shumë sot 

mjekësia dhe përfundimet më të fundit të shkencës. E gjithë bota 

dhe i gjithë njerëzimi flet sot për natyrën e ushqyerjes së njeriut. 

 Të gjitha studimet më të rëndësishme shkencore të kohëve 

të fundit kanë mbërritur në përfundimin se, shkaku dhe arsyeja e 

sëmundjeve më të këqija, më të vështira dhe më të rrezikshme 

është ushqimi i tepërt. Të gjitha studimet serioze të kohëve të 

fundit, tregojnë qartë se mënyra se si ushqehemi trajtohet si 

shkaku kryesor i sëmundjeve të njerëzve. Mënyra më e mirë për 

t‟u mbrojtur prej sëmundjeve të tilla është profilaksia, marrja e 

masave paraprake për parandalimin e tyre.  

 Profilaksia më e mirë është ushqimi i pakët dhe mbrojtja e 

stomakut prej teprisë. Është e rëndësishme që njeriu të mos 

ushqehet shumë. Për të mbrojtur shëndetin njeriu duhet të hajë aq 

sa i duhet për të mbajtur veten në këmbë, sepse çdo sasi e shtuar 

mbi këtë mund të bëhet shkak për patologji nga më të 

rrezikshmet. Të ushqehesh pak është medikamenti më i mirë. 

 Është mënyra më e mirë për t‟u mbrojtur prej të 

papriturave në shëndet.  

 Njerëzit e ndershëm që e kanë besuar, njohur dhe pasuar 

Allahun e Madhëruar janë ata të që kujdesen për shpirtin, për 

zemrën dhe për mendjen e tyre. Janë që kujdesen për shëndetin 
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dhe gjëndjen e tyre fizike, sepse mendja e shëndoshë qëndron në 

trup të shëndoshë. Duke qenë se mendja është instrumenti më i 

rëndësishëm nëpërmjet së cilës ne organizojmë vullnetin tonë dhe 

lidhjen me Allahun e Madhëruar, mund të themi se ajo është 

shumë e rëndësishme që të ruhet dhe të mbrohet. Përkujdesja për 

mendjen është një tjetër përkujdesje për marrëdhënien tonë me 

Allahun e Madhëruar. E vërteta është se një mendje e shëndoshë e 

ka të pamundur të ushtrojë aktivitetin e saj normal në një trup të 

sëmurë. Ka shumë gjasa që obeziteti të jetë fillimi i një sëmundjeje, 

apo i shumë sëmundjeve. Për këtë arsye është e nevojshme që të 

kujdesemi vazhdimisht për vendbanimin e mendjes, (për trupin). 

 Përkujdesja për shëndetin trupor është një mënyrë për t‟u 

kujdesur për proceset e të menduarit që ushtrohen në mendje. 

 Nuk ka dyshim gjithashtu, se shëndeti i tepërt dhe obeziteti 

bëhen shkak për dembelizëm dhe përtaci. Ata ndikojnë fort për 

largimin e njeriut prej Allahut të Madhëruar. Obeziteti shkakton 

pamundësi të natyrave të ndryshme të cilat e shtyjnë njeriun të 

mos kryejë vepra të mira. Për këtë arsye, Imami i nderuar, i 

cilëson ata duke thënë se ata janë njerëz që hanë pak, ushqehen 

rrallë dhe mjaftohen me pak çapa sa për të mbajtur trupin në 

këmbë.  

 Arsyeja përse këta njerëz ushqehen, nuk është fitimi i 

lumturisë. Nuk është lakmia e të ushqyerit. Nuk është lidhja 

gastronomike që ata kanë me këtë jetë. Nuk është prirja e tyre për 

të rendur pas dëshirave të tyre të mishta. Nuk është prirja e tyre 

për të mbushur barqet, plëncat dhe stomaqet e tyre deri në 

tejfryrje. Kjo është një fatkeqsi e madhe që ka pushtuar sot 

mendësitë e shumë prej muslimanëve, veçanërisht në vendet ku 

mirëqënia ekonomike është e lartë. Prandaj, mund të themi ata e 

konsiderojnë të ushqyerit si mjet jetese dhe  jo si qëllim i jetës. Ata 
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ushqehen pak, sepse synimi i tyre më i madh nuk është që të 

jetojnë, për hir të jetesës, por të jetojnë për të kryer me 

devotshmëri dhe përkushtim një jetë hyjnore, ashtu sic e kërkon 

Allahu i Madhëruar, Krijuesi i trupave dhe i shpirtërave të tyre.  

 Disa njerëz, fatkeqsisht dhe disa prej atyre që e cilësojnë 

veten si besimtarë, ushqehen pandërprerë dhe ushqimin e 

konsiderojnë arsye të jetës. Kjo kategori njerëzish ka të tjera 

kërkesa për jetën. Kjo kategori njerëzisht ka lidhje të tjera shume 

të deformuara me jetën. Kjo kategori njerëzish nuk e ka të qartë 

misionin për të cilin janë krijuar dhe gjenden në këtë botë. Këta 

njerëz nuk kanë preokupime elitare. Nuk kanë ndjesi të shenjta. 

 Nuk kanë mision të lartë dhe të shenjtë hyjnor, për të cilin 

janë të gatshëm të sakrifikojnë jetën e tyre. Këta njerëz nuk 

preokupohen shumë për marrëdhënien e tyre me Allahun e 

Madhëruar. Nuk preokupohen shumë për lidhjen dhe raportin që 

kanë me trashëgiminë e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Këta janë njerëz që e kanë 

të pamundur të krijojnë një raport të shëndoshë dhe solid me 

Krijuesin e Gjithësisë.  

Cilësia e gjashtë: 

 Imam Aliu në tekstin e tij përmend një tjetër cilësi të 

rëndësishme të njerëzve që e pasojnë Allahun e Madhëruar. Ai ka 

thënë: “Vishen thjeshtë”. Kështu, pra, pasi thamë se ata janë njerëz 

që ushqehen pak sa për të mbajtur trupin në këmbë, thuhet se 

edhe veshjet e tyre janë modeste. Mënyra sesi është shprehur 

Imami në gjuhën arabe për veshjen dhe jetesën ka për qëllim të 

tregojë se ata kanë qenë kursimtarë të mëdhenj, por jo kopracë. 

Ata kujdesen të mos shpërdorojnë asgjë. Shpërdorimi është 

rreptësisht i ndaluar në Islam dhe konsiderohet prej punëve të 
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djallit. E vërteta është se njeriu duhet të përpiqet që ta jetojë jetën 

me të gjitha të mirat e saj që i ka dhuruar Allahu i Madhëruar, por 

duke qenë të kujdeshëm që të njëjtat dhurata, begati e mirësi t‟i 

konsumojmë në kuadër të këshillave dhe të orientimeve të 

ardhura prej vetë Atij që i ka dhuruar ato mirësi. Lidhur me këtë 

dimension shumë të rëndësishëm, të mënyrës se si duhen 

përjetuar dhe duhen ushtruar mirësitë e Allahut të Madhëruar, në 

Kur'anin Famëlartë thuhet : “Por përpiqu me atë që të ka dhënë 

Allahu, të fitosh jetën e botës së ardhshme, duke mos harruar 

pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerëve, ashtu si të ka 

bërë mirë ty Allahu. Mos kërko ngatërresa në tokë, sepse Allahu 

nuk i do ngatërrestarët”1 

 Në hadithet e ndryshme lexojmë gjithashtu, të thuhet: 

“Nëse do t‟i jepej dikujt kjo dynja, pa më të voglin dyshim se njerëzit e 

mirë dhe të ndershëm do të kishin përparësi ndaj njerëzve të poshtër”.  E 

rëndësishme është të kuptojmë se shpërdorimi është plotësisht i 

ndaluar. Për këtë arsye, kur Imami, (Paqja qoftë mbi të!), kur flet 

për veshjen e tyre modeste ka për qëllim të tregojë se jeta e tyre ka 

qenë dhe duhet të jetë modeste. Ata janë ushqyer me aq sa u është 

dashur për të jetuar dhe për të mbajtur trupin në këmbë dhe janë 

veshur aq sa u janë dashur për të kryer një aktivitet normal.  

Cilësia e shtatë: 

“Kudo që janë të pranishëm reflektojnë urtësi, butësi dhe 

modesti”.  

 Kjo është një cilësi tjetër shumë e rëndësishme e lidhur 

ngushtë me marrëdhënien e njeriut me Krijuesin e Tij. Është një 

tjetër cilësi e njeriut, e cila është e lidhur me shkallën dhe nivelin e 

                                                           
1 Surja "Kasas", ajeti 77.  
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njohjes së Allahut të Madhëruar. Është një cilësi e lidhur ngushtë 

me njohjen dhe kuptimin e projektit të Allahut të Madhëruar për 

njerëzimin. Është e lidhur me natyrën e njohjes së njeriut për të 

drejtat dhe detyrimet që kanë njerëzit ndaj njëri-tjetrit. Është e 

lidhur më njohjen e nderit dhe të krenarisë që i takon secilit prej 

njerëzve.  

 Një prej cilësive më të vyera dhe më të çmuara të njeriut 

është gjithashtu, ndjekja e shembullit dhe e moralit të Profetit 

Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Është pajisja me virtytet më të larta tek të cilat Zoti i 

ka ftuar njerëzit ta përvetësojnë.  

 Lidhur më këto cilësi të larta Allahu i Madhëruar thotë në 

Kur'anin Famëlartë: “Në të Dërguarin e Allahut ka një shëmbull 

të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe Dita e 

Fundit dhe e përmend shumë Allahun”.1 

 Në një tjetër ajet kur'anor Allahu i Madhëruar na tregon 

rreth cilësive të mrekullueshme të Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Na tregon për 

modestinë e tij të madhe, për mënyrën se si ishte i hapur dhe i 

gatshëm për të gjithë ata që e rrethonin. Tregon se si i Dërguari i 

Allahut nuk ka qenë kurrë i ashpër dhe i rreptë me ta.  

Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë: 

“Në sajë të mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta, (O 

Muhamed). Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhdë, ata do të 

largoheshin prej teje. Prandaj falua atyre gabimin, kërkoi falje 

Allahut për ata dhe këshillohu me ata për çështje të ndryshme. 

                                                           
1 Surja "Ahzab", ajeti 21.  
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Kur të vendosësh për diçka mbështetu tek Allahu. Vërtet, 

Allahu i do ata që mbështeten tek Ai”1. 

 Pasi njeriu të ketë pranuar Allahun e Madhëruar, pasi të 

ketë vënë atë në praktikën e përditshme, pasi të ketë ndjekur 

shembullin e Profetit tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), do të nisë të kuptojë 

mirësinë e madhe të Allahut, i Cili ka vendsour që ky njeri të jetë 

prej atyre që i bartin këto cilësi. Ai do të nisë të respektojë dhe të 

vlerësoje gjithçka duke patur parasysh dhe duke besuar se 

gjithçka në këtë ekzistencë është pjesë e krijesave të Allahut të 

Madhëruar, ku njeriu është krijesa më e nderuar e Allahut në 

ekzistencë. Njeriu i ndershëm që e do Allahun, e njeh Atë dhe e 

pason të Dërguarin e Tij, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Është një njeri, i cili përveç njerëzve dhe 

krijesave të tjera, respekton edhe tokën mbi të cilën shkel, sepse 

beson se ajo është toka prej së cilës është krijuar, toka tek e cila do 

të kthehet dhe toka prej së cilës do të ringjallet edhe njëherë në 

Ditën e Fundit.  

 Nisur nga sa u tha më sipër, kuptojmë thënien e Imamit të 

nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), kur flet për modestinë e këtyre 

njerëzve, për modestinë e pasuesve të tij të ndershëm:  

“Shiat, (pasuesit, ndjekësit) e Allahut, janë ata të cilët notojnë tek 

oqeanet e madhështisë së Tij.” 

 I kthehemi edhe njëherë tekstit të Imamit të nderuar, (Paqja 

qoftë mbi të!), kur thotë: 

                                                           
1 Surja "Ali Imran", ajeti 159.  
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 “Të duken herë pas herë të mahnitur, por e vërteta është se nuk janë 

aspak të tillë. Janë thjeshtë të lumturuar, të kënaqur dhe të hutuar prej 

madhështisë së Allahut të Madhëruar. Madhështia e Krijuesit i trondit 

zemrat e tyre.  Madhështia e Krijuesit i huton mendjet e tyre. Sa herë që 

pijnë prej atij burimi nxitojnë të bëjnë vepra të mira. Janë ata të cilët 

kurrë nuk kënaqen me pak. Janë ata të cilët nuk u rritet mendja sa herë 

ofrojnë prej veteve të tyre shumë”. 

 Është interesante dhe shumë e rëndësishme të kujtohet se 

njohja e Allahut të Madhëruar, e mbështetur  mbi bazat e forta të 

besimit, të bindjes dhe të sinqeritetit vjen vazhdimisht duke u 

rritur dhe duke u zhvilluar derisa njeriu të mbërrijë në një gjëndje 

dhe në një pikë, në të cilën i duket sikur është vazhdimisht pranë 

Allahut të Madhëruar. I duket sikur është pranë Allahut në 

mënyrë të pandërprerë dhe se ai nuk ndahet prej Tij kurrë.  

Një një hadith kudsij Allahu i Madhëruar thotë: 

 “Nuk mundën të më nxenë qiejt dhe Toka, por më nxuri zemra 

e robit Tim besimtar”. 

“Sytë e shiave, (e ndjekësve dhe e pasuesve) nuk shohin asgjë tjetër, 

përveç Allahut”. 

 Kjo ndodh për arsye se Allahu i madhëruar e ka zgjedhur 

zemrën e robit të Vet si vendbanim të Tijin. Për sa kohë Allahu 

është i pranishëm në zemrën e robit të Vet, ai (ribi) do të ndjejë 

praninë dhe prezencën e Allahut të Madhëruar. Do të ndjejë se e 

ka gjithmonë pranë ndihmën e Tij. Do të ndjejë se e ka gjithmonë 

pranë mbështetjen dhe përkrahjen e Tij. Për këtë arsye, ndodh 

shpesh që besimtari të rrijë në mesin e njerëzve me fizikun e tij, 

por në të vërtetë është diku tjetër me shpirtin dhe me mendjen e 

tij. Është tek Allahu i Madhëruar. E lavdëron, e kujton dhe e 
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përmend Atë në vazhdimësi. Sigurisht, është i angazhuar me të 

gjitha punët e njerëzve, me çështjet e tyre më të rëndësishme dhe 

më pak të tilla. Sigurisht që ai është pranë tyre me mendimet, me 

frymën, me shkollën dhe me dijet që ka, por e vërteta është se 

shpirti i tij është vazhdimisht pranë Krijuesit, pranë Allahut të 

Madhëruar. Shpirti i tij është vazhdimisht në kërkim të dashurisë 

së Tij të madhe.  

 Për këtë arsye lexojmë në tekstin e mësipërm të Imam 

Aliut, (Paqja qoftë mbi të!) që të thotë:  

“Të duken herë pas herë të mahnitur, por e vërteta është se nuk janë 

aspak të tillë”.  

 Edhe pse mund të duken herë pas here të menduar apo të 

shpërqëndruar, kjo nuk do të thotë aspak që nuk janë të 

vëmendshëm për atë që ndodh rreth tyre. Ata janë shumë të 

sjellshëm me të gjithë njerëzit. I trajtojnë me kujdes dhe delikatesë 

nevojat dhe hallet e tyre. Ata janë të kujdesshëm që të zgjidhin 

problemet e njerëzve të thjeshtë sa herë që ato shfaqen. Janë të 

sjellshëm me shoqërinë në përgjithësi dhe janë vazhdimisht të 

preokupuar se ç‟mund të bëjnë diçka më të mirë dhe ç‟mund të 

ofrojnë diçka më të rëndësishme që është në dobi të zhvillimit të 

shoqërisë dhe të përparimit të saj. E vetmja specifikë është se 

zemrat dhe shpirtërat e tyre janë vazhdimisht të lidhura me 

Allahun e Madhëruar. Kjo ndodh për një arsye shumë të thjeshtë. 

Me dëshminë e Vetë Allahut të Madhëruar, zemrat e tyre janë 

vendbanime të Tij.  

 Atëherë, natyrshëm lind pyetja: Cila është natyra e tyre? Si 

janë ekzaktësisht ata?      
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Dhe përgjigja vjen menjëherë: “Janë thjesht, të lumturuar, të kënaqur 

dhe të hutuar prej madhështisë së Allahut. Madhështia e Krijuesit i 

trondit zemrat e tyre.  Madhështia e Krijuesit i huton mendjet e tyre”. 

 Fjala “Tashet-u”, tregon se ata “u hutuan, u tronditën, u 

shokuan” në sensin pozitiv të fjalës, që do të thotë se u tronditën 

dhe u shokuan prej lumturisë dhe kënaqësisë. Kjo lloj ndjenje 

është e ngjashme me ndenjat e të gjithë atyre që kalojnë nga njëra 

gjëndje lumturie në tjetrën, nga njëra gjëndje kënaqësie në tjetrën. 

 Ndodh gjithashtu, që kjo gjëndje të jetë e ngjashme me 

lumtururinë dhe kënaqësinë që nuk të lejon të shohësh asgjë tjetër, 

përveç Allahut të Madhëruar.   

 Këto janë ekzaktësisht, kuptimet e shprehjes së Imamit, 

(Paqja qoftë mbi të!) kur thotë:  

"Janë thjesht, të lumturuar, të kënaqur dhe të hutuar prej madhështisë së 

Allahut. Madhështia e Krijuesit i trondit zemrat e tyre. Madhështia e 

Krijuesit i huton mendjet e tyre”. 

 Këta njerëz janë në gjëndje ta përjetojnë madhështinë e 

Allahut në gjithçka që lundron në këtë ekzistencë. Janë në gjëndje 

ta prekin atë, sepse madhështia e Allahut shpaloset në gjithçka Ai 

ka krijuar Vetë. Madhështia e Allahut shpaloset në gjithçka 

popullon ekzistencën, nga krijesat më të imëta e deri tek 

megakrijesat. 

 Duke qenë se madheshtia e Allahut është e shpërndarë në 

të gjithë ekzistencën, ata nuk janë në gjëndje të ndalen dhe të 

përcaktojnë se cilës prej madhështive që shpaloset ngado, t‟i japin 

vëmendjen e tyre. Ata nuk janë në gjëndje të përcaktojnë se cilës 

prej madhështive që na shpalosen në çdo moment dhe nga të 

gjitha anët e horizontit, t‟i kushtojnë vëmendjen e tyre. Ata nuk 
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janë në gjëndje të përcaktojnë nëse do të meditojnë të parën, të 

dytën apo të tretën, apo të njëmiliontën mrekulli. Ata nuk janë në 

gjëndje të përcaktojnë nëse do t‟ia falin vëmendjen e tyre miliona 

mrekullive që shihen me sy, miliona mrekullive dhe madhështive 

që dëgjohen me vesh, apo miliona të tillave që ndjehen me zemër 

dhe me shpirt. Ata nuk janë në gjëndje të përcaktojnë që do t‟ia 

falin vëmendjet e tyre mrekullive dhe madhështisë së Allahut, e 

cila pasqyrohet tek secili prej organeve të trupave të tyre. E vërteta 

është se njeriu bashkëjeton gjatë gjithë jetës së tij duke u përballur 

me të gjitha llojet e mrekullive.  

 Me të gjitha llojet e madhështive, nëpërmjet të cilave 

Allahu i Madhëruar shfaqet në vazhdimësi. Kjo është një 

bashkëjetesë pozitive e cila ka si qëllim përfundimtar zhvillimin e 

mundësive dhe të aftësive në thellësi të qënies njerëzore. Kjo është 

një bashkëjetesë e cila e mbush qënien me energji për t‟u zhvilluar 

qoftë në rafshin individual, qoftë në atë shoqëror. Kjo është një 

bashkëjetesë e cila e mbush njeriun me energji pozitive, të cilat e 

plotësojnë atë në rrafshin njerëzor, human, në rrafshin e besimit 

që banon zemrën e tij dhe në rrafshin e Islamit në përgjithësi.  

 Kjo lidhje dhe kjo marrëdhënie e ngushtë ndërmjet krijesës 

dhe madhështisë së Krijuesit, e shndërron ndjekësin dhe pasuesin 

e Allahut të Madhëruar, ndjekësin dhe pasuesin e Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

ndjekësin dhe pasuesin e Kur'anit Famëlartë, ndjekësin dhe 

pasuesit e Familjes së nderuar Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!), ndjekësin dhe pasuesin e shokëve të ndershëm dhe të 

përzgjedhur të Profetit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), 

ndjekësin dhe pasuesin e imamëve dhe pasuesve të pagabueshëm 

të Ehli Bejtit, që të mendojë vazhdimisht për Allahun e Madhëruar 
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duke e përmendur, duke e kujtuar dhe duke medituar 

vazhdimisht rreth krijesave dhe madhështisë së Tij, në çdo kohë 

dhe në çdo gjëndje në të cilën ndodhen.  

 Lidhur me këtë gjëndje dhe me këto përjetime të shenjta 

hyjnore, Allahu i Madhëruar na njofton dhe na thotë kështu, në 

Kur'anin Famëlartë:  

“ …për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, 

ndenjur ose shtrirë dhe që meditojnë për krijimin e qiejve dhe 

të Tokës dukë thënë: „O Zoti Ynë! Ti nuk i ke krijuar kot këto!‟ I 

lartësuar qofsh nga çdo e metë! Prandaj, na ruaj nga ndëshkimi i 

zjarrit”1.  

 Ky ajet është ftesë e qartë për të medituar në gjithçka ka 

krijuar Allahu i Madhëruar në qiej dhe në Tokë. Ky lloj meditimi 

dhe ky lloj hulumtimi mund të hapë në vazhdimësi porta të tjera, 

prej portave të dijes dhe të njohjes me Krijuesin. Hapja e këtyre 

portave njëra pas tjetrës e çon medituesin dhe hulumtuesin tek të 

tjera porta të madhështisë, të cilat sa vijnë e zmadhohen në formën 

e rrathëve centrikë. Ky fenomen ndodh natyrshëm, pasi sa më i 

madh të jetë meditimi aq më të shumta dhe aq më të mëdha janë 

dyert që na hapen në drejtim të madhështisë së Allahut të 

Madhëruar. Sa më shumë dhe sa më cilësisht që të meditojmë, aq 

më shumë do të njihemi me fuqinë, (kudretin) e Allahut të 

Madhëruar. Sa më shumë të meditojmë aq më shumë do të na 

shpalosen shkallët dhe nivelet nëpërmjet të cilave shprehet 

madhështia e Allahut në krijim. Sa më shumë dhe sa më cilësisht 

të meditojmë aq më shumë do të na shpaloset roli dhe funksionet 

plotësuese të njëra-tjetrës, të secilës prej madhështive që shpalosën 

                                                           
1 Surja "Ali Imran", ajeti 191.  
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në ekzistencë. Sa më shumë të meditojmë dhe sa më shumë të 

ekspozohemi ndaj mrekullive dhe madhështisë së Allahut në 

krijim, aq më shumë mësojmë dhe na shtohen njohuritë. Sa më 

shumë të shtohen njohuritë, aq më e madhe bëhet njohja e Allahut 

të Madhëruar.  

 Për këtë arsye, pasuesit dhe ndjekësit, (shiat) e cituar në 

transmetimin e ardhur prej Imamit, (Paqja qoftë mbi të!), për arsye 

të mendimit dhe të meditimit të tyre të vazhdueshëm, e përjetojnë 

fuqimisht praninë e Allahut në të gjitha etapat e jetës së tyre.  

 Për këtë arsye lexojmë në tekstin e Imamit të citohet: “Janë 

thjesht, të lumturuar, të kënaqur dhe të hutuar prej madhështisë së 

Allahut. Madhështia e Krijuesit i trondit zemrat e tyre.  Madhështia e 

Krijuesit i huton mendjet e tyre”.  

 Këta janë njerëz që i përjetojnë thellësisht superstrukturat 

dhe superpërmasat e madhështisë nëpërmjet të cilës shfaqet 

Allahu i Madhëruar, në mënyrë të atillë që, nuk mund të 

imagjinohet dhe as mund të përceptohet diçka më e madhe dhe 

më e mrekullueshme se ato. Në mënyrë të atillë që, të tilla 

përmasa dhe të tilla madhështi i përkasin vetëm Allahut të 

Madhëruar, i Cili nuk i përngjan asgjëje dhe asnjë nuk i përngjan 

Atij. Të tilla madhështi i përkasin vetëm Atij që nuk është i lindur 

prej kurkujt dhe askush nuk është i lindur prej Tij. Të tilla 

madhështi i takojnë vetëm Atij, me të cilin nuk është askush i 

barabartë. Për këtë arsye, të gjithë ata njerëz që kanë ndjekur dhe 

kanë pasur Allahun e Madhëruar, të gjithë ata njerëz që kanë 

ndjekur dhe e kanë pasur Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i 

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

kanë ndjekur dhe e kanë pasur traditën dhe trashëgiminë e 

Familjes së Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), notojnë në 
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vazhdimësi në oqeanet e pafundme të madhështisë hyjnore. E 

vërteta është se të gjithë medituesit e mëdhenj, të cilët e kalojnë 

jetën e tyre pranë Allahut të Madhëruar e mbajnë Allahun 

gjithmonë në zemrat e tyre. Ata që e mendojnë vazhdimisht dhe 

në mënyrë të pandërprerë këtë madhështi hyjnore, janë gjithmonë 

në kërkim të diçkaje më të madhe. Kanë nëvojë për më shumë. 

Dëshirojnë të arrijnë akoma më shumë, sepse e tillë, e mahnitshme 

është ndjenja, emocioni, mendimi, meditimi dhe përjetimi. Këta 

njerëz, kërkojnë vazhdimisht, diçka më shumë, diçka më të 

madhe, diçka më të lartë!  

 

AKTIVITETI I TË PËRMALLUARVE PAS ALLAHUT 

 Le të përpiqemi të lexojmë, të meditojmë dhe të kuptojmë 

se çfarë ndodh me ata njerëz që kanë mall për Allahun e 

Madhëruar, që përjetojnë çdo herë e më fort një ndjesi dhe një 

përjetim të tillë. Lë të shohim çfarë ndodh me këta njerëz, kur 

ndjehen të përmalluar. Lë të shohim çfarë bëjnë ekzaktësisht këta 

njerëz kur ndjehen të përmalluar.  

 Përgjigjet e këtyre dilemave dhe pyetjeve të mëdha i gjejmë 

në tekstin e Imamit, (Paqja qoftë mbi të!), kur thotë:  

“Sa herë që pijnë prej atij burimi nxitojnë të bëjnë vepra të mira...”  

 Kjo është e vërteta e madhe. Ata janë njerëz të cilët i kane 

ujitur mendjet dhe shpirtërat e tyre me praninë e madhështisë së 

Allahut të Madhëruar dhe rezultati në raste si këto është i 

pritshëm dhe i qartë: kthimi tek Allahu i Madhëruar!  
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 Ata janë njerëz të cilët i përjetojnë në vazhdimësi kuptimet 

e mëdha të pranishme në ajetin kur'anor, në të cilin Allahu i 

Madhëruar thotë:  

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi”.  

 Një pjesë e njerëzve përjetojnë kthim të përhershëm tek 

hallet dhe interesat e kësaj bote të përkohshme dhe ka njerëz të 

cilët jetojnë në vazhdimsi kthimin tek Allahu i Madhëruar në 

Botën e Përtejme. Kthimi tek Allahu i Madhëruar, në thelb, është 

nevojë e madhe e vetë njeriut. Për sa kohë jemi në këtë jetë të 

përkohshme, jemi ne ata që e kemi në dorë kthimin tek Allahu i 

Madhëruar dhe pasimin e Tij. Jemi ne ata që e kemi në dorë të 

ndjekim të dërguarin e Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). E kemi ne në dorë të 

pasojmë dhe të ndjekim trashëgiminë dhe traditën e Familjes 

Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), të ndjekim trashëgiminë 

e shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Paqja 

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

ndjekim të gjithë Imamët e pafajshëm dhe të pagabueshëm, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!). Ne jemi krijesa të dobëta dhe të 

pafuqishme të Allahut të Madhëruar dhe për këtë arsye, e kemi të 

nevojshme, në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandërprerë, që të 

kthehemi tek Allahu i Madhëruar. Kemi nevojë që çështjet tona 

më të rëndëishme t‟i kthejmë tek Allahu i Madhëruar, duke e 

kërkuar përgjigjen vetëm tek Ai.  

 Lidhur me raportet e marrëdhenies ndërmjet Krijuesit dhe 

krijesës, Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë:  

“…kthejeni çështjen tuaj tek Allahu dhe i Dërguari i Tij”.  
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 Nuk ka dyshim se po të jetojmë vazhdimisht duke e 

përjetuar dhe duke e ndjerë thellë praninë e Allahut të 

Madhëruar, do të ndjejmë vazhdimisht  mall për Të. Mall për 

takimin me Të. Mall për ta takuar Atë me format që Ai ka 

vendosur të ndodhë takimi. Nuk ka dyshim, gjithashtu, se sa më 

shumë të kthehemi tek Ai, sa më shumë t‟i kthejmë çështjet tona 

më të rëndësishme tek Ai, aq më shumë do të rritet edhe nevoja 

jonë për Të, pasi këto janë marrëdhënie dhe raporte që rriten 

paralelisht. Sa më shumë ta ndjejmë praninë e Tij, sa më shumë ta 

ndjejmë mallin për t‟u kthyer tek Ai, aq më e lartë është dëshira 

dhe ndjenja për të shtuar sasinë e veprave të mira.  

 Për këtë arsye Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), thotë 

në tekstin e tij të mësipërm:  

 “Sa herë që pijnë prej atij burimi, nxitojnë të bëjnë vepra të mira”. 

 Të bësh vepra të mira do të thotë punë të ndershme dhe të 

pastra në favor dhe në të mirë të shoqërisë. Vepra të mira janë të 

gjitha veprat që bëhen në dobi të individit dhe të njerëzve që e 

rrethojnë, në dobi të komunitetit apo bashkësinë e njerëzve në 

përgjithësi. Vepra të mira, janë veprat humane dhe ato të lidhura 

me besimin. Vepra të mira janë të gjitha veprat që kanë lidhje me 

aktivitetet islame. Vepra të mira janë të gjitha ato vepra që vijnë në 

funksion të zhvillimit të vendit apo të kombit, pjesë e të cilit është 

secili prej besimtarëve.  

 Vepra të mira janë të gjitha ato angazhime që e nxisin 

njeriun për të bërë akoma më tepër në të ardhmen, sipas formulës 

së mirëpërcaktuar prej Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!!), kur 

thotë:  

“Shtoni sa më shumë prej veprave të mira.”  
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 Sa më shumë të shtojnë prej veprave dhe punëve të tyre të 

dobishme, sa më shumë të veprojnë mirë, aq më shume rritet 

dëshira për të dhënë më shumë, për të ofruar më shumë, për të 

ndihmuar më shumë, për të kontribuar më shumë, sepse kjo është 

një ndjesi, të cilën e ka vendosur Allahu i Madhëruar thellë qënies 

njerëzore.  

Ndaj edhe Imami i nderuar, thotë:  

”Sa herë që pijnë prej atij burimi, nxitojnë të bëjnë vepra të mira. Janë 

ata, të cilët kurrë nuk kënaqen me pak.”  

 Të gjithë ata njerëz, tek zemrat e të cilëve është i pranishëm 

Allahu i Madhëruar, të gjithë ata njerëz, të cilët meditojnë 

vazhdimisht për krijesat e Allahut dhe për madhështinë e qiejve 

dhe të tokës, të gjithë ata njerëz, të cilët meditojnë vazhdimisht 

rreth madhështisë së krijimit të Allahut të Madhëruar me të cilën 

ka krijuar krijesat e Tij, të gjitha këta kategori njerëzish dhe të 

ngjashmit e tyre, janë prej njerëzve, të cilët nuk kënaqen me pak. 

Nuk mund t‟i mbushin hambarët e zemrave, të shpirtërave dhe të 

mendjeve të tyre me pak. Të gjitha këto kategori njerëzish, nuk 

ngopen kurrë me Krijuesin e tyre dhe me mrekullinë që të ofron 

ndjesia e të qënit pranë Tij dhe pranë madhështisë së Tij. Këta janë 

njerëz që kërkojnë në vazhdimësi të hyjnë akoma më thellë. Të 

depërtojnë akoma më thellë. Të përpiqen të zbulojnë akoma më 

shumë prej madhështisë së Allahut të Madhëruar. Këto janë ndjesi 

dhe përjetime të natyrshme që rriten pa u ndalur, si rrjedhojë e 

rritjes së njohjes, rritjes së dijeve, rritjes së dashurisë, e cila 

shkakton dëshirën për të dashur më shumë. Kjo është rruga 

nëpërmjet të cilës krijesa krijon një marrëdhënie të shëndoshë dhe 

solide me Krijuesin e Gjithësisë dhe më pas, këtë marrëdhënie e 

kthen në marrëdhënie të paqtë me të gjitha krijesat që notojnë në 
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univers, duke filluar nga më të voglat dhe më pak të rëndëishmet 

për të arritur tek krijesa më e mrekullueshme që ka krijuar dhe e 

ka nderuar Allahu i Madhëruar, te njeriu.  

Më pas lexojmë në tekstin e transmetuar prej Imamit të nderuar:  

“Sa herë që pijnë prej atij burimi, nxitojnë të bëjnë vepra të mira. Janë 

ata të cilët kurrë nuk kënaqen me pak. Janë ata të cilët nuk u rritet 

mendja sa herë ofrojnë prej veteve të tyre shumë.”.  

 E vërteta është se në raport me madhështinë e Allahut, 

gjithçka që ofrojmë është pak, është e vogël, është modeste. 

Lidhur me këtë Imam Zejnul Abidin, (Paqja qoftë mbi të!!), thotë: 

“Vetë falenderimi ndaj Teje, ka nevojë për një tjetër falenderim”.  

 Duhet të jemi të ndërgjegjshëm dhe të kuptojmë se 

gjithçkaja jonë nuk është asgjë, nuk nënkupton asgjë, nuk do të 

thotë asgjë në raport me Allahun e Madhëruar. Për këtë arsye, 

njeriu rron dhe e adhuron Allahun e Madhëruar nëpërmjet 

përjetimeve dhe ndjenjave që lëvizin në dy kahe, ndërmjet 

shpresës dhe frikës.  

 Për të vërtetuar akoma më shumë këtë pretendim na vjen 

në ndihmë shprehja dhe transmetimi i famshëm, në të cilën 

thuhet:  

“Edhe sikur ndonjëri prej jush të ketë kryer vepra të mira sa sasia e plotë 

e dy trashëgimive (Kur'anit dhe traditës së Familjes Profetike), le të mos 

vijë të krenohet përpara Allahut të Madhëruar”, sepse ato vepra dhe 

ato punë nuk vlejnë asgjë tek Allahu i Madhëruar. Është Ai i Cili 

vendos me mëshirën dhe me dashurinë e Tij të madhe për robin e 

Tij, për t‟i marrë apo për të mos i marrë në konsideratë ato vepra.  

Në një transmetim tjetër të ngjashëm thuhet gjithashtu: 
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 “Edhe sikur ndonjëri prej jush të ketë kryer vepra të mira sa sasia e plotë 

e dy trashëgimive, (Kur'anit dhe traditës së Familjes Profetike) le të mos 

e humbasë shpresën kurrë tek Mëshira e Allahut, sepse mëshira e Tij 

është akoma më e madhe nga çmund ta ketë imagjinuar." 

 

SHIAT, (PASUESIT E ALLAHUT) JANË NDJEKËS 

 DHE VEPRUES 

 Për këtë arsye, shohim se përkufizimi i shiave, i pasuesve 

dhe ndjekësve të Allahut, referuar shkollës dhe mendimit të Ehli 

Bejtit, është si më poshtë: 

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), janë të gjiithë ata që na kanë 

ndjekur, na kanë pasuar dhe kanë vepruar si punët tona...”  

 Kjo është fryma, shkolla dhe mendimi i Ehli Bejtit, lidhur 

me shiat, me ndjekjen dhe pasimin e tyre. Është shkolla dhe 

mendimi i Familjes së nderuar Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!!), që ndjekësit të mos jenë ndjekës vetëm në teori, por edhe në 

praktikë. Anëtarët e Familjes së nderuar Profetike, (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!!), e kanë materializuar teorinë në praktikë. Ata 

kanë bërë gjithçka kanë mundur që ta venë në jetë dhe ta 

përfaqësojnë mesazhin hyjnor në çdo minutë dhe në çdo vepër të 

jetës së tyre. Në një farë mënyre, ata kanë qenë Zbulesa Hyjnore, e 

cila lëvizte mbi tokë e zbatuar dhe e përcjellë me përpikëri në të 

gjitha dimensionet e saj. Mesazhi Hyjnor i zbritur Profetit 

Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), nuk ka qenë për ta vetëm një qasje teorike, të cilën 

janë përpjekur t‟ia përcjellin pjesës tjetër të njerëzve. Ata kanë 
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qenë përfaqësuesit më të devotshëm dhe më të sinqertë të saj, 

duke e reflektuar në të gjitha praktikat e tyre jetësore.  

 Nisur nga sa u tha më sipër, kuptojmë gjithashtu, se të 

gjithë ata që i kanë pasuar, i kanë ndjekur dhe e kanë dashur 

rrugën e Ehli Bejtit, të gjithë ata që kanë vendosur të jenë pasuesit, 

ndjekësit dhe të dashurit e Familjes së nderuar Profetike, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!!), të gjithë ata që kanë vendosur ta ndjekin, 

ta duan dhe ta pasojnë Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të gjithë ata që kanë 

vendosur të pasojnë, të duan dhe të ndjekin shokët e tyre të 

ndershem dhe të përzgjedhur, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), 

duhet ta kenë të qartë se ndjekja dhe pasimi i tyre duhet bërë me 

vepra dhe me përpjekje konkrete dhe jo thjesht me fjalë e me teori.  
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HADITHE QË TREGOJNË JETËN E VËRTETË 

 TË PASUESVE, TË NDJEKËSVE  

DHE TË TË DASHURVE TË ALLAHUT 

 

 Kështu pra, të gjithë ata që kanë vendosur të jenë pasuesit, 

ndjekësit dhe të dashurit e të të nderuarit e Profetëve, Muhamedit 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

Familjes së tij (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!!), dhe të shokëve të 

tyre të ndershem dhe të përzgjedhur, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!) duhet të kenë disa cilësi dhe duhet të jenë të pajisur me 

moral të lartë, sepse ata janë shembull për pjesën tjetër të njerëzve. 

Për këtë arsye, mund të themi pse një pjesë e madhe e haditheve 

kanë nisur me shprehjen “Shiatuna”, pasuesit tanë. Në të gjitha 

këto hadithe janë përmendur përkufizime të qarta rreth sjelljeve 

dhe moralit të të gjithë atyre që kanë ndjekur Allahun e 

Madhëruar. Janë përmendur cilësitë dhe karakteristikat e të gjithë 

atyre që kanë pretenduar dhe e kanë ndjekur me përkushtim e 

devotshmëri traditën e Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimi i 

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

ndjekur shembullin dhe frymën e Kur'anit Famëlartë, e të gjithë 

atyre që kanë ndjekur shembullin dhe frymëzimin e familjes 

Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!!) dhe të atyre që kanë 

ndjekur e pasuar shembullin dhe veprën e shokëve të ndershëm 

dhe të përzgjedhur të Profetit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  
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Hadithi i parë 

 Transmetohet prej Imamëve tanë të nderuar, (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!!), që të kenë thënë kështu: 

“Janë disa cilësi kryesore, që karakterizojnë shiat, (ndjekësit dhe pasuesit 

tanë). Ata janë zemërgjerë dhe bujarë të mëdhenj. Ndihmojnë 

vazhdimisht dhe sakrifikojnë shumë për vëllezërit e tyre. Janë prej 

njerëzve që brënda një dite dhe nate i falin pesëdhjetë e një rekatë 

namaz”.  

 Në hadithin e mësipërm vemë re tre dimensione shumë të 

rëndësishme, të cilat diktojnë drejtpërsëdrejti natyrën e jetës në 

këtë botë. Dimensioni ekonomik, Dimensioni shoqëror dhe 

njerëzor dhe dimensioni shpirtëror dhe adhurimor. Këto tre 

dimensione janë kolonat më të rëndësishme mbi të cilat mund të 

ndërtohet një jetë e mirë dhe e pranueshme. Në mungesë të tyre 

nuk është e mundur diçka e tillë.  

1. Ata janë zemërgjerë dhe bujarë të mëdhenj. 

 Kur flasim për dimensionin ekonomik, nënkuptojmë 

bujarinë, bamirësinë dhe zemërgjerësinë e tyre të madhe. Kjo 

bujari është e shtrirë në disa rrafshe. Bujaria e tyre e madhe 

ofrohet në rrafshin ekonomik, në dhënien e lëmoshës dhe të 

ndihmës ekonomike në para. Bujaria e tyre është shtrirë në 

rrafshin e dijes. Ata nuk e kanë kursyer kurrë dijen e tyre dhe ua 

kanë ofruar atë njerëzve vazhdimisht dhe me shumë durim e 

bujari. Ata kanë qënë shumë bujarë me autoritetin dhe me peshën 

e madhe të përfaqësojnë emrat, mbiemrat dhe prejardhjen e tyre 

familjare. Bujaria dhe zemërgjerësia janë përfaqësueset e 

drejtpërdrejta të ekonomisë, sepse ekonomia e mirë, më së shumti, 
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përceptohet në pasjen e parave. Këto dy elementë, bujaria dhe 

ekonomia janë të lidhur me paranë. Me shpërndatjen dhe ndarjen 

e saj. Paraja, nga ana e saj, është simbolika e ekonomisë. Për këtë 

arsye themi se bujaria mund të jetë përfaqësuesja më 

gjithëpërfshirëse e dimensionit ekonomik. Më pas, në tekstin e 

mësipërm, përmendet një cilësi tjetër shumë e rëndësishme e tyre: 

2. Ndihmojnë vazhdimisht dhe sakrifikojnë shumë 

për vëllezërit e tyre.  

 Ky aspekt, apo kjo cilësi është më shumë e lidhur me 

dimensionin shoqëror, me dimensionin e solidaritetit njerëzor, me 

dimensionin e të drejtave të njeriut. Ky dimension është i lidhur 

me marrëdhëniet e njerëzve me njëri-tjetrin, është i lidhur me 

raportet ndërmjet bashkësive dhe grupacioneve të ndryshme të 

bashkësisë njerëzore. Është i lidhur me rrënjosjen e respektit dhe 

të harmonisë te njerëzit. Ky dimension është i lidhur me rëndësinë 

e njohjes dhe vëllazërimit për arsye të besimit dhe të fesë. Është i 

lidhur me rëndësinë e respektit, të njohjes dhe të dashurisë për të 

gjithë anëtarët e bashkësisë njerëzore që bëjnë pjesë tek umeti: ”La 

ilahe ila Llah Muhamedun resulullah”, nuk ka Zot tjetër të 

adhurar me të drejtë, përveç Allahut të Madhëruar dhe 

Muhamedi, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), është rob i Allahut dhe i Dërguari i Tij. Lidhur me 

këtë dimension shumë të rëndësishëm, Allahu i Madhëruar thotë 

në Kur'anin Famëlartë: 

“O njerëz! Në të vërtetë, Ne ju krijuam ju prej një mashkulli 

dhe një femre dhe ju bëmë popuj e fise, për ta njohur njëri-

tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është Ai që i 
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frikësohet më shumë Atij. Vertet, Allahu është i Gjithëdijshëm 

dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë”1.  

 Për këtë arsye, mund të themi se cilësia e dytë e pasuesve të 

Allahut të Madhëruar dhe e ndjekësve të tij të ndershëm ka më 

shumë natyrë shoqërore. Gjëja më e shtrenjtë dhe më e vlefshme 

që mund të ndajmë me anëtarët e bashkësisë njerëzore është 

dashuria. Ajo është gjëja më e shtrenjtë që mund t‟i dhurojmë 

dikujt dhe gjëja më e shtrenjtë që mund të na dhurojë dikush.  

 Lidhur me këtë, Imam Xhafer Es-Sadiku, (Paqja qoftë mbi 

të!!), ka thënë: “A është vallë feja, diçka tjetër përveç dashurisë?”  

 E njëjta gjë ndodh edhe kur kemi të bëjmë me llojet dhe 

format e tjera të bujarisë. Bujaria, dija, paraja, autoriteti, fuqia, me 

peshën, me njohjet dhe me gjithçka, për të cilën kanë nevojë 

njerëzit, është shprehje e shkallës superlative të mirësisë, të 

vëllazërisë, të dashurisë dhe të solidaritetit njerëzor. Raportet dhe 

marrëdhënient ndërmjet njerëzve, nisin e rriten gradualisht. Në 

fillim janë raporte njerëzore dhe me pas mund të forcohen 

pozitivisht për arsye të besimit dhe të Islamit. Këtu, si vlerë e 

madhe, mund të konsiderohet edhe afrimiteti, lidhja dhe 

vëllezëria që lind për arsye të kombit dhe të vendit në të cilin 

jetojnë. Këto kuptime i gjejmë të shpalosura qartë në thënien e 

prijësit të besimtarëve, Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!!), në të 

cilën ai shprehet kështu:  

“Njerëzit janë të ndarë në dy kategori. Ose janë vëllezër për arsye të fesë, 

ose kolegë në krijim e në humanizëm”.  

                                                           
1Surja "Huxhurat", ajeti 13.  
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 Më pas, në tekstin që flet për cilësitë e pasuesve të Allahut, 

na paraqitet një cilësi tjetër e tyre.  

3. “Janë prej njerëzve që brenda një dite dhe nate 

 i falin pesëdhjetë e një rekatë namaz”.      

 Këtu shpaloset një tjetër dimension shumë rëndësishëm. Ai 

është dimensioni adhurimor i pasuesve dhe i ndjekëse të Allahut. 

Në këtë dimension, përmblidhen të gjitha adhurimet e detyruara 

(farz) së bashku me veprat e tjera të pëlqyeshme. Bashkë me to 

janë edhe veprat e mira dhe adhurimet vullnetare, (nafile), të cilat 

kërkojnë shumë pak kohë për t‟u vënë në jetë. Kjo ndodh për një 

arsye shumë të thjeshtë. Sa më e lartë të jetë dendësia e veprave të 

mira dhe e adhurimeve, aq më i lidhur është njeriu me Krijuesin e 

Tij. Aq më shumë reflekton kjo marrëdhënie në cilësinë e ndjekjes 

dhe të pasimit të Allahut të Madhëruar, në pasimin dhe në 

ndjekjen e të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në cilësinë e ndjekjes dhe të 

pasimit të frymës dhe të udhëzimeve me të cilat ka ardhur Kur'ani 

Famëlartë dhe në cilësinë e ndjekjes dhe të pasimit të Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!!). Këto marrëdhënie reflektojnë dhe 

ndikojnë drejtpërsëdrejti në natyrën dhe cilësinë e pasimit dhe të 

ndjekjes së shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). 
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Hadithi i dytë 

 Një tjetër thënie na vjen e transmetuar prej Imamëve tanë të 

pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!!).  

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), janë ata të cilët i frikësohen Allahut 

të tyre dhe përpiqen me të gjitha mundësitë që kanë në rrugën e besimit 

dhe të Islamit. Ata janë njerëz të fjalës dhe të besës. Ata janë adhurues 

dhe asketë të mëdhenj. Ata janë prej njerëzve, të cilët i falin brenda një 

nate dhe një dite pesëdhjetë e një rekatë. Ata janë prej njerëzve që 

agjërojnë ditën. Ata janë prej njerëzve që i pastrojnë pasuritë e tyre duke 

e dhënë zekatin. Ata janë prej njerëzve që vizitojnë Qabenë dhe e kryejnë 

Haxhin. Ata janë prej njerëzve që përpiqen sa të munden të mënjanojnë 

të gjitha llojet e ndalesave, (të harameve)”.  

 Le të ndalemi dhe të analizojmë me kujdes secilën prej 

cilësive të përmendura në transmetim, ashtu siç bëmë edhe me 

transmetimet e mësipërme. 

Në fjalinë që vijon thuhet:  

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), janë ata që i frikësohen Allahut të 

tyre dhe përpiqen me të gjitha mundësitë e tyre në rrugën e besimit dhe 

të Islamit”. Këtu kemi të bëjmë me frikën që i ndalon njerëzit t‟u 

afrohen harameve dhe gjërave të cilat i ka ndaluar Allahu i 

Madhëruar. Ndërsa pjesa tjetër është e lidhur me përpjekjet që bën 

njeriu apo besimtari për të qenë sa më korrekt në zbatimin e 

urdhëresave të Allahut të Madhëruar. 

 Ndërsa kur lexojmë: “Ata janë njerëz të besës dhe të fjalës” 

kemi të bëjmë me marrëdhënie ndërmjet njeriut dhe Krijuesit të tij, 

sikurse kemi të bëjmë më marrëdhënie ndërmjet njeriut dhe vëllait 

të tij njeri. Lidhur me këtë segment shumë të rëndësishëm, Allahu 
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i Madhëruar ka thënë në Kur'anin Famëlartë: “Ata që të janë 

betuar për besnikëri, në të vërtetë, i janë betuar për besnikëri 

Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre! Ai që e prish 

betimin, e prish në dëm të vetes, por, nëse e mban besën ndaj 

Allahut, Ai do t‟i japë atij shpërblim të madh”1.  

 E vërteta është se ndërmjet njeriut dhe Zotit të tij ekziston 

një pakt, një marrëveshje dhe një premtim i madh i nënshkruar që 

në fillim të herës. Kjo marrëvëshje dhe ky pakt, kanë nevojë 

vazhdimisht për ndjekje dhe për zbatim të përpiktë. Ky pakt ka 

nevojë për besnikëri të vazhdueshme. Ka nevojë, gjithashtu, për 

amanet dhe mbajtjen e tij. Amaneti nuk është gjë tjetër, përveçse 

rezultat i natyrshëm i mbajtjes së premtimit të Allahut. Duke qenë 

se amaneti është mbajtja e premtimit, kjo bëri që Allahu i 

Madhëruar ta emërojë njeriun pasardhësin e Tij, apo mëkëmbësin 

e Tij në tokë. Kjo mbajtje e fjalës dhe e besës së dhënë me Allahun 

e Madhëruar e bëri njeriun plotësisht të meritueshëm, për të marrë 

detyrën dhe përgjegjësinë e madhe të mëkëmbësit të Allahut mbi 

tokë. Allahu i Madhëruar ia ka paraqitur amanetin e Tij, 

(Kur'anin) qiejve dhe Tokës dhe ato kanë refuzuar ta mbajnë, prej 

pamundësisë. Ishte njeriu ai që e mori përsipër mbajtjen e 

amanetit, (në kuadër të përkujdesjes dhe të urtësisë së 

përgjithshme të vendimeve të Allahut për t‟ia dorëzuar atij 

amanetin). Amanet i Zotit do të thotë të mbash mbi supe 

përgjegjësisë e zbatimit dhe të vënies në jetë të Mesazhit Hyjnor. 

Amanet i Zotit do të thotë të marrësh mbi supet e tua të brishta 

përgjegjësinë e vënies në praktikë të Mesazhit hyjnor dhe jo vetëm 

përkujdesje për përfaqësimin e tij teorik. Duke qenë se Mesazhi 

hyjnor ka një rëndësi të këtyre përmasave, mund të themi se për ta 

                                                           
1 Surja "Fet'h", ajeti 10.  
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mbajtur dhe për ta përcjellë atë, njeriu duhet të jetë besnik i fjalës 

për ta mbajtur mbi supe amanetin e ngarkuar. Për këtë arsye 

lexojmë në transmetimin e mësipërm: “Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit 

tanë), janë ata që i frikësohen Allahut të tyre dhe përpiqen me të gjitha 

mundësitë që kanë në rrugën e besimit dhe të Islamit. Ata janë njerëz të 

fjalës dhe të besës. Ata janë adhurues dhe asketë të mëdhenj”.  

 Prej kuptimeve të fjalës ”zuhd”, “asketizëm” tregon se 

prania e diçkaje dhe mungesa e saj janë njëlloj. Kuptimet e 

përafërta të kësaj fjale i gjejmë në ajetin kur'anor, në të cilin Allahu 

i Madhëruar thotë: 

“Këtë përcaktim e kemi bërë që ju të mos dëshpëroheni për atë 

që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar së tepërmi për atë 

që ai ju ka dhënë. Allahu nuk i do kryelartët mburravecë”1 

 Bazuar mbi rregullin e përcaktuar prej vetë Allahut të 

Madhëruar, në një tjetër ajet kur'anor thuhet: “Thuaj: „Do të na 

godasë vetëm ajo që na ka caktuar Allahu. Ai është Mbrojtësi 

ynë dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët!”2.         

 Kështu pra, prania e diçkaje dhe mungesa e saj është njëlloj 

për këtë kategori njerëzish. Ata janë të kënaqur me Zotin e tyre në 

të gjitha rrethanat. Ata janë të kënaqur me Zotin e tyre edhe kur e 

kanë një të mirë edhe kur u mungon ajo. Ata janë njëlloj të 

kënaqur me Zotin e tyre edhe në vështirësi, edhe në lumturi. Kjo 

ndodh për arsye se këta njerëz e dinë dhe besojnë fuqimisht se 

gjithçka ndodh, ndodh për një urtësi që e di vetëm Allahu i 

Madhëruar. Kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që njeriu të mos 

përpiqet të lëvizë, por përfundimi është se në fund fare të gjithë 

duhet të jemi të bindur se gjithçka që ndodh në ekzistencë, 

                                                           
1 Surja "Hadid", ajeti 23.  
2 Surja "Teubeh", ajeti 51.  
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gjithçka që ndodh në jetën e njeriut, ndodh për një arsye dhe për 

një urtësi që e di Allahu i Madhëruar, Krijuesi i Gjithësisë.  

 Fjala“zuhdit”, asketizmi, tregon se njeriu i dorëzohet 

gjykimit dhe vendimit të Allahut për të, pasi të ketë bërë të gjitha 

përpjekjet legjitime për ta përmirësuar atë. Të jesh njeri i kënaqur 

me atë që të ka caktuar Allahu, pra të jesh asket, nuk do të thotë 

në asnjë mënyrë që të jesh njeri i varfër, të mos posedosh asgjë. Të 

jesh asket do të thotë të mos ketë asgjë që mund të posedojë ty. 

Nuk është e lejuar që zemra dhe shpirti i njeriut të lidhet fort pas 

diçkaje tjetër, përveç Allahut të Madhëruar, duke u shndërruar në 

një mënyrë apo në një tjetër në objektin, të cilin e adhuron. I Vetmi 

që e meriton adhurimin dhe lidhjen e zemrës pas Tij është Allahu i 

Madhëruar. Ai është Poseduesi dhe Pronari absolut i ekzistencës. 

Ai është Poseduesi. Ai është Krijuesi i gjithckaje!  

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), janë ata që i frikësohen Allahut të 

tyre dhe përpiqen me të gjitha mundësitë që kanë në rrugën e besimit dhe 

të Islamit. Ata janë njerëz të fjalës dhe të besës. Ata janë adhurues dhe 

asketë të mëdhenj”.  

 Kuptimi i fjalës “adhurues” tregon se veprat dhe punët e 

këtyre adhuruesve të mëdhenj janë gjithmonë në përputhje të 

plotë me kënaqësinë e Allahut dhe ruhen vazhdimisht që të mos 

ketë në aktivitetin e tyre jetësor shkelje e kundravajtje. Ata 

përpiqen që të gjitha lëvizjet e jetës së tyre, nga më të voglat e deri 

tek ato më të mëdhatë, të përputhen më frymën e përgjithshme të 

udhëzimeve dhe të këshillave të Mesazhit hyjnor. Kjo është një 

mënyrë, të cilën ata e përzgjedhin për t‟u afruar tek Allahu i 

Madhëruar dhe për të fituar kënaqësinë e Tij. Kjo është arsyeja 

kryesore përse të gjitha lëvizjet e jetës së tyre, janë të gjitha lëvizje 

adhurimore, qartësisht të ndikuara prej udhëzimit tjetër të Allahut 
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të Madhëruar në Kur'anin Famëlartë, në të Cilin Ai urdhëron dhe 

thotë kështu: 

“Xhindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë”.1 

Më pas, në tekstin e mësipërm lexojmë: “Ata janë prej njerëzve që i 

falin brenda një nate dhe një dite pesëdhjetë e një rekatë”.  

 Në fillim shpjeguam disa prej fjalëve të tekstit. Më pas u 

përpoqëm të shpjegojmë kuptimet e lidhura me frikën ndaj 

Allahut të Madhëruar, përpjekjen, besën, amanetin dhe pjesën më 

të madhe të kuptimeve që lidhen me ato terma. U përpoqëm 

shumë shkurtimisht të përshkruajmë asketët dhe cilësitë e tyre. 

Për ata që falin brenda një nate dhe një dite pesëdhjetë rekatë 

mund të themi, se ata janë njerëz që i kanë zemrat e tyre fort të 

lidhura pas Allahut të Madhëruar. Ekziston një marrëdhënie e 

fortë dhe e çmuar ndërmjet atyre njerëzve dhe Allahut të 

Madhëruar. Është një marrëdhënie e vaçantë dhe shumë private, 

të cilën nuk mund ta kuptojë askush tjetër, veç tyre. Kjo 

marrëdhënie është e lidhur me raportet që krijojnë me njëri-tjetrin 

gjatë kryerjes së namazit. Namazi në vetvete është një mënyrë e 

komunikimit dhe e dialogut me Allahun e Madhëruar nëpërmjet 

leximit të ajeteve dhe sureve të ndryshme, të cilat i ka zbrit Allahu 

i Madhëruar në Kur'anin Famëlartë.  

Një transmetim prej Imamëve të pagabueshëm thotë:  

“Nëse ke dëshirë të komunikosh apo të flasësh me Allahun, atëherë 

ngrihu dhe falu dhe, nëse dëshiron që Allahu të komunikojë dhe të flasë 

me ty, atëherë lexo Kur'an! 

                                                           
1 Surja "Dharijat", ajeti 56.  
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 Nisur nga sa u përmend më sipër mund të themi se shiat, 

pasuesit e vërtetë të Allahut të Madhëruar, pasuesit e Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!!), janë njerëz të cilët e përmendin 

dhe e kujtojnë vazhdimisht Allahun e Madhëruar. Janë njerëz, të 

cilët nuk lejojnë që të kalojnë asnjë moment pa u kujtuar Allahu i 

Madhëruar. Duke qenë të tillë, ata janë vazhdimisht në kërkim të 

takimit me Allahun e Madhëruar. Janë vazhdimisht në kërkim të 

një marrëdhënie të veçantë dhe speciale ndërmjet tyre dhe 

Krijuesit të Gjithësisë. Ata janë njerëz që janë vazhdmisht në pritje 

të namazit. Janë njerëz që presin me ethe e drithërima takimet me 

Allahun e Madhëruar. Janë ata njerëz, të cilët i presin namazet e 

obliguara me namaze nafile, (vullnetare), në mënyrë që të 

përgatiten shpirtërisht për të qenë sa më të përqëndruar dhe sa më 

të devotshëm gjatë komunikimit dhe takimit të tyre me Allahun 

në namaz. Një prej cilësive të veçanta të tyre është se ata falin 

pesëdhjetë e një rekatë brenda një nate dhe një dite. Prej cilësive të 

tyre është se namazet dhe adhurimet e tyre kryhen vetëm për të 

fituar kënaqësinë e Allahut të Madhëruar dhe për asnjë arsye 

tjetër. Allahu, në të vërtetë, nuk ka nevojë për ibadetet dhe 

adhurimet e njerëzve. Ai është i Vetëmjaftuar për gjithçka. I gjithë 

synimi i adhurimeve është mbajtja e njerëzve të lidhur pas Allahut 

të Madhëruar, me qëllim edukimin dhe përkujdesjen për gjëndjen 

e tyre mendore dhe shpirtërore. Allahu ka për qëllim që nëpërmjet 

kësaj marrëdhënije dhe nëpërmjet këtij komunikimi të 

vazhdueshëm ndërmjet Tij dhe krijesave përgjatë gjithë jetës, të 

furnizojë zemrat e tyre me optimizëm dhe me lumturi, të mbushë 

qëniet e tyre me shpresë, me qetësi dhe me dashuri. Mënyra më e 

mirë dhe më e përshtatshme për të dëshmuar sinqeritetin në 

adhurim janë adhurimet në fshehtësi. Prandaj përmendet në 

hadithin e mësipërm:  
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” Ata janë njerëz që agjërojnë ditën.” 

 Kur themi se ata janë prej atyre që agjërojnë ditën, 

nënkuptojmë pikërisht fshehtësinë në adhurim, pasi agjërimi 

konsiderohet prej adhurimeve të fshehta. Konsiderohet i tillë, 

sepse agjërimi nuk ka shenja të qarta. Nuk është e lehtë të 

kuptohet nëse dikush është duke agjëruar apo nuk është duke e 

bërë një adhurim të tillë, përveç rasteve kur do t‟u ofrohet diçka 

për të ngrënë a për të pirë dhe ai mund të refuzojë. Kështu, 

njerëzit nuk janë në gjëndje ta kuptojnë gjithmonë, nëse je duke 

adhuruar, apo nuk je duke adhuruar.  

 Për këtë arsye, (shiat), pasuesit e Allahut të Madhëruar, 

janë edhe pasuesit dhe ndjekësit e Profetit tonë të nderuar, (Paqja 

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

njëkohësisht edhe pasuesit e Kur'anit Famëlartë, janë njëkohësisht 

pasuesit e Ehli Bejtit, Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!!), janë njëkohësisht ndjekësit dhe pasuesit e shokëve të 

ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!). Ata kanë një karakteristikë shumë të veçantë 

në mungesë të së cilës ndalojnë së qëni të tillë. Ata janë të sinqertë 

dhe janë të angazhuar maksimalisht që ta kultivojnë dhe ta ruajnë 

me kujdes këtë marrëdhënie dhe këtë raport ndërmjet tyre dhe 

Allahut të Madhëruar. Kjo është njëra prej arsyeve që i shtyn ata 

ta praktikojnë dendësisht agjërimin. Ai është një adhurim i fshehtë 

dhe një mënyrë e mirë për të ndërtuar lidhjet dhe intimitetin në 

raport me Krijuesin e Gjithësisë.  

 Më pas, ashtu siç e kemi përmendur në tekstet e 

mëparshme, theksi bie mbi dimensionin të tyre social, ekonomik 

dhe të solidaritetit shoqëror. Këtë e gjejmë të qartë në tekstin ku 

lexuam se ata janë njerëz që i pastrojnë paratë e tyre nëpërmjet 
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dhënies së zekatit. Pra, ata janë njërëz që nuk qëndrojnë 

indiferentë ndaj halleve dhe problemeve të tjera të shoqërisë. Janë 

pjesëmarrës aktivë, në jetën ekonomike të vendit duke u vënë në 

ndihmë dhe në shërbim të shtresave në nevojë me të gjitha 

mundësitë që ata kanë.  

 Një tjetër cilësi shumë e rëndësishme e këtyre njerëzve 

është se ata janë gjithmonë në gadishmëri të plotë për t‟iu 

përgjigjur thirrjes së Allahut të Madhëruar. Në përgjithësi 

besimtari dhe besimtarja është i njohur me arsyet dhe shkaqet 

përse Allahu i Madhëruar e ka lejuar diçka dhe e ka ndaluar diçka 

tjetër. Përse Allahu i Madhëruar e ka bërë diçka haram dhe diçka 

tjetër hallall. Por vjen një moment kur njeriu apo besimtari nuk e 

ka fort të qartë se cila është arsyeja, apo urtësia pas një urdhërese 

apo pas një ndalese. Në këtë rast, njerëzit që e kanë besimin të 

fortë dhe të kultivuar me kujdes thellësive të mendjes, të shpirtit 

dhe të zemrës, nuk janë të interesuar të dinë arsyen. Nuk janë 

aspak të interesuar të dinë përse ka ardhur kjo urdhëresë, apo kjo 

ndalesë prej Allahut të Madhërur, por e zbaton atë menjëherë, 

ashtu siç ka ardhur, ashtu siç është kërkuar prej Tij. Këta 

besimtarë janë të bindur se ekziston gjithmonë një arsye dhe një 

shkak përse Allahu i Madhëruar e ka thënë diçka dhe, pavarësisht 

nëse munden apo nuk munden që ta kuptojnë atë, ata vihen 

menjëherë në zbatim, sapo të përballen me të.  

 Më pas, hadithi i nderuar vjen për të na treguar se shiat, 

(pasuesit dhe ndjekësit) e ndershëm dhe të devotashëm, janë prej 

atyre që e kryejnë Haxhin dhe e vizitojnë Qabenë, shtëpinë e 

Allahut dhe vendin e shenjtë të muslimanëve. Kjo do të thotë se 

pasuesit dhe ndjekësit e Allahut janë prej atyre njërëzve që 

vazhdimisht e vizitojnë Shtepinë e Allahut, por jo vetëm në 
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kuptimin e kryerjes së peligrinazhit dhe të vizitës së gurëve dhe të 

vendeve të shenjta, por në kuptimin e vizitës që i bëhet projektit 

Hyjnor, me të cilin erdhi Muhamedi, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Pelegrinazhi, apo Haxhi, 

nuk është një vizitë turistike që kryhet për të parë vende të bukura 

dhe të shenjta, por është pelegrinazh me shpirt dhe me zemër i të 

gjithë Zbulesës Hyjnore. Është vizitë dhe kapje fort pas projektit 

që Allahu i Madhëruar e ka sjellë për njerëzimin. Secili prej 

njerëzve i përjeton të tilla kuptime në varësi të aftësive dhe të 

mundësive të tij përceptuese në varësi të kulturës dhe të 

mendësisë së tij, në varësi të cilësisë dhe hapjes së zemrës së tij 

ndaj Allahut të Madhëruar. Të gjitha këto aspekte ndikojnë 

drejtpërsëdrejti në sinqeritetin dhe në natyrën e marrëdhënies së 

njeriut me Allahun e Madhëruar, me Krijuesin e Gjithësië. 

 Në këtë kuptim, në qoftë se njerëzit janë prej atyre që i 

kryejnë me përkushim, me sinqeritet dhe me devotshmëri, 

detyrimet që kanë ndaj Allahut të Madhëruar, të gjitha këto do të 

bëhen shkak që ata të largohen prej harameve dhe të afrohen tek 

hallalli çdo ditë e më shumë. Prandaj, në hadithin e mësipërm 

thuhet, se ata janë njerëz që heqin dorë nga haramet, (ndalesat).  

 Për këtë dimension shumë të rëndësishëm të jetës dhe të 

aktivitetit adhurimor të besimtarit, Profeti ynë i dashur, (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), thotë:  

“Nëse tek dera e shtëpisë së secilit prej jush do të kalonte një lum i 

rrjedhshëm, në të cilin do të laheni e do të pastroheni pesë herë në ditë, a 

do të mbetej më papastërti në trupat tuaj?! Thamë jo! Më pas, Profeti 

tha: „Shembulli i namazit është i ngjashëm me shembullin e lumit të 

rrjedhshëm. Sa herë që besimtari e fal një namaz, i falen gjynahet dhe të 

metat që ka kryer ndërmjet dy namazeve”. 
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 Prej këtij hadithi të Profetit tonë të dashur kuptojmë një 

mesazh shumë të rëndësishëm. Një besimtar, i cili i kryen në 

mënyrë të pandërprerë, me sinqeritet, përkushtim e devocion, të 

gjitha këto adhurime, këto detyrime të mëdha që kemi ndaj 

Allahut të Madhëruar, ai do të krijojë një lloj sistemi imunitar të 

fortë. Kjo mbrojtje do ta pengojë atë që të afrohet te harami i 

përcaktuar prej Allahut të Madhëruar. Kur flasim për sistem 

imunitar, kemi për qëllim të tregojmë se njeriu besimtar mënjanon 

rënien në harame dhe në ndalesa në mënyrë të shpeshtë dhe nuk 

kemi për qëllim të tregojmë pagabueshmërinë e tyre. 

Pagabueshmëria dhe pafajësia është e lidhur me të tjera kushte e 

kritere, të cilat i kemi përcaktuar në trajtesa të tjera.  

 Lidhur me dimensionin e namazit Allahu i Madhëruar ka 

thënë në Kur'anin Famëlartë:  

“Vërtet që namazi ruan nga shthurja dhe nga çdo vepër e 

shëmtuar dhe vërtet që përmendja e Allahut është më e madhe! 

Allahu di gjithçka që ju bëni”1. 

 Nëpërmjet këtij ajeti kur'anor kuptojmë se po të kryhet 

namazi siç duhet, duke plotësuar kriteret dhe kushtet e një 

adhurimi normal, ai e ndalon njeriun prej veprave të këqja dhe të 

shëmtuara. Ai e ndalon njeriun që të afrohet tek ndalesat e 

caktuara prej Allahut të Madhëruar. Por, në rast se shohim se 

dikush e fal namazin dhe e kryen atë me përpikëri dhe nga ana 

tjetër, mos e dhëntë Zoti, vazhdon të jetë i zhytur në botën e të 

ndaluarës dhe të haramit, kjo do të thotë se namazi dhe adhurimet 

e tij kanë mangësi të theksuara. Kur'an, namaz dhe adhurim nuk 

do të thotë edukim i qënies dhe i brendësisë së njeriut. Kur'an, 

                                                           
1 Surja "Ankebut", ajeti 45.  
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namaz, dhe adhurim do të thotë që edukata e shpirtit, e mendjes 

dhe e zemrës të reflektojë në veprat dhe në punët e gjymtyrëve. 

 Ky është kuptimi më i plotë i adhurimit dhe i nënshtrimit 

ndaj Allahut të Madhëruar. Kur'an, namaz dhe adhurim do të 

thotë që të gjitha kuptimet dhe ngarkesat e tyre të përkthehen në 

mënyrë jetese.  

 Për këtë arsye thuhet në tekstin e bekuar të mësipërm se ata 

janë njerëz që i shmangen haramit. Le t‟i kthehemi edhe njëherë 

thënies, në të cilin thuhet:  

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), janë ata që i frikësohen Allahut të 

tyre dhe përpiqen me të gjitha mundësitë që kanë në rrugën e besimit dhe 

të Islamit. Ata janë njerëz të fjalës dhe të besës. Ata janë adhurues dhe 

asketë të mëdhenj. Ata janë prej njerëzve që i falin brenda një nate dhe 

një dite pesëdhjetë e një rekatë. Ata janë prej njerëzve që agjërojnë ditën. 

Ata janë prej njerëzve që i pastrojnë pasuritë e tyre duke dhënë zekatin. 

Ata janë prej njerëzve që vizitojnë Qabenë dhe e kryejnë Haxhin. Ata 

janë prej njerëzve që përpiqen sa të munden që të mënjanojnë të gjitha 

llojet e ndalesave, (të harameve)”  

 Këto janë cilësitë e vërteta dhe kriteret që duhet të 

plotësojnë të gjithë ata të cilët, e ndjejnë veten pasues dhe ndjekës 

të devotshëm të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!!). Ose të 

paktën, duhet të jenë prej njerëzve që përpiqen vazhdimisht për t‟i 

plotësuar këto kritere. Nuk ka dyshim se njerëzit që kanë cilësi 

dhe vlera të tilla nuk i përkasin të gjithë të njëjtës shkalle, por e 

rëndësishme është që të jenë prej atyre që i përkasin shkallës dhe 

gradës së lidhur me këtë dynja. Më pas, me kalimin e kohës, vijnë 

duke bërë të tjerë hapa cilësorë dhe duke i ngritur shkallët e 

lartësive njëra pas tjetrës.  
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Hadithi i tretë 

 Transmetohet nga njëri prej dy Imamëve të ndershëm, 

(Paqja qoftë mbi ta!), që t‟i ketë thënë dikujt prej njerëzve: 

 “Mos i lejo medh‟hebet, (sektet) të të shpien e të të sjellin, (të të hutojnë). 

Shiatuna, (pasuesit, ndjekësit tanë), janë të gjithë ata, të cilët i janë 

bindur Allahut”.  

Ndërsa në një tjetër trasnmetim thuhet:  

“Shiat, (pasuesit, ndjekësit tanë), janë ata të cilët i janë bindur Allahut 

dhe kanë vepruar e besuar njëlloj si ne”. 

 Kjo do të thotë, se ndjekësit tanë të devotshëm dhe të 

sinqertë janë ata, të cilët pasi i janë bindur Allahut, kanë ndjekur 

shembullin tonë në adhurim dhe në rrugëtimin për tek kënaqësia 

e Allahut të Madhëruar. Çështja e shiizmit dhe e ndjekjes sonë, 

nuk është thjesht çështje teorike, por është mënyrë dhe formë 

jetese. 

 Në një tjetër tekst të ngjashëm, thuhet gjithashtu:  

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), nuk mund të jenë askush tjetër, 

përveç atyre që i janë bindur Allahut të Madhëruar dhe i janë frikësuar 

Atij. Ata nuk mund të njihen dhe as nuk mund të imagjinohen ndryshe, 

përvçse si njerëz modestë, njerëz që i frikësohen Allahut, njerëz që e 

mbajnë amanetin dhe njerëz që e kujtojnë vazhdimisht Allahun”.  

 Ndodh shpesh që në shoqëri të caktuara të ketë shenja të 

caktuara të shtresave të caktuara të shoqërisë. Por këto shenja janë 

të ndryshme nga shenjat dhe veçoritë tradicionale të mirënjohura. 

Shtresat që njihen tradicionalisht janë shtresat aristokrate, apo 

shtresat e ngritura të shoqërisë, shtresat që në raste të caktuara 
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quhen elitat shoqërore, kulturore, shkencore, ekonomike dhe 

politike të shoqërisë. Përveç tyre, ndonjëherë ka shtresa të mesme 

dhe ndonjëherë nuk ekziston fare kjo shtresë. Më pas vijnë ato që 

quhen shtresat e varfëra, të vobekëta dhe të mjeruara të shoqërisë. 

 Në ndryshim nga shenjat që bëjnë dallimin ndërmjet 

shtresave të ndryshme të popullsisë, shenjat për të cilat jemi duke 

folur lidhur me besimin, janë krejtësisht të ndryshme nga këto. 

Shenjat dalluese të shtresave të njerëzve të devotshëm nuk kanë 

lidhje me shenjat që tregojnë klasën aristokrate apo të varfër, por 

lanë shenja të një natyre krejtësisht tjetër. Këto shenja përshkruhen 

kështu prej imamëve të Ehli Bejtit: 

”Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), nuk mund të jenë askush tjetër, 

përveç atyre që i janë bindur Allahut të Madhëruar dhe i janë frikësuar 

Atij”.  

 Mënjëherë pas një deklarate si kjo lind pyetja: Cilat janë 

shenjat dalluese të këtyre njerëzve, apo pasuesve të cilët i janë 

bindur Allahut dhe i janë frikësuar Atij?!  

Edhe përgjigja vjen me të njejtën shpejtësi: 

”Ata nuk mund të njihen dhe as nuk mund të imagjinohen ndryshe, 

përvçse si njerëz modestë, njerëz që i frikësohen Allahut, njerëz që e 

mbajnë amanetin dhe njerëz që e kujtojnë vazhdimisht Allahun”.  

 Për karakteristikën e modestisë së shijave kemi diskutuar 

edhe në hadithet dhe thëniet tjera, të cilat i kemi sjellë më sipër 

për lexuesin. E kemi hasur edhe më parë se prej shenjave të 

pasuesve dhe ndjekësve të devotshëm të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!!), ka qenë modestia. Ashtu siç është përmendur 

edhe tek hadithet e mësipërme, është thënë se (shiatuna, pasuesit 

dhe ndjekësit tanë) duhet të jenë patjetër, njerëz që i karakterizon 
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modestia. Ata sillen me urtësi dhe butësi me njerëzit. Janë 

gjithmonë bujarë dhe ndihmues të njerëzve në nevojë dhe bëjnë të 

pamundurën që të gjenden pranë atyre në vështirësi. Mënyra se si 

sillen me njerëzit nuk të krijon asnjë mundësi të mendosh se ata 

janë mendjemëdhenj. Janë gjithmonë të qetë, të urtë dhe të 

përulur. Përkundrazi, njihen dhe dallohen lehtësisht për shenjat e 

tyre të larta të modestisë. Për ta bërë më të qartë këtë kuptim, le të 

sjellim për lexuesin një ajet kur'anor, në të cilin Allahu i 

Madhëruar thotë: 

 “Sikur këtë Kur'an t‟ia shpallnim ndonjë mali, ti do ta shihje 

atë (mal) të përulur dhe të copëtuar nga frika e Allahut. 

Shembuj të tillë ne ua japim njerëzve, që ata të meditojnë”1.  

 Fjala “përulje” përdoret me kuptimin e ndërveprimit të 

vazhdueshëm me cilësinë, e cila shfaqet te njeriu. Të gjithë ata 

njerëz që ndërveprojnë me përulje me Kur'anin dhe me gjithçka 

është zbritur prej Krijuesit të Gjithësisë, konsiderohen prej 

njerëzve të përulur dhe të dorëzuar ndaj autoritetit të Zbulesës së 

Zotit dhe të frymës së saj, duke e shndërruar atë në mënyrë jetese.  

“Ata nuk mund të njihen dhe as nuk mund të imagjinohen ndryshe, 

përvçse si njerëz modestë, njerëz që i frikësohen Allahut, njerëz që e 

mbajnë amanetin.  

 Amaneti është ai të cilin Allahu i Madhëruar ia paraqiti 

qiejve dhe tokës dhe nuk e pranuan, nuk morën përsipër ta 

mbajnë, por doli njeriu dhe e mori përsipër këtë përgjegjësi kaq të 

madhe. Ky është amaneti më i madh që ka lënë Allahu i 

Madhëruar për njerëzimin. Ky është amaneti më i madh që ka 

lënë Allahu i Madhëruar për umetin islam. Nisur nga kjo, të gjithë 

                                                           
1 Surja "Hashr", ajeti 21. 
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ata që kanë marrë përsipër të mbajnë mbi supet e tyre amanetin e 

Allahut, minimalisht duhet të jenë të sinqertë dhe besnikë me 

njerëzit. Për këtë arsye, menjëherë pas përmendjes së amanetit, në 

tekstin e nderuar përmendet:  

“Njerëz që e kujtojnë vazhdimisht Allahun”.  

 Në fakt, asnjë nder nuk mund të jetë më i madh se ky. 

Asnjë qëllim nuk mund të jetë më i madh se ky. Nëpërmjet 

kujtimit të vazhdueshëm dhe të shpeshtë të Allahut të madhëruar 

synohet edukimi i individit dhe zbukurimi i moralit të tij me 

sjelljet më të bukura të Islamit dhe të besimit. Ky nuk është vetëm 

qëllim, por është njëkohësisht edhe mjet. Njeriu fillon ta ushtrojë 

atë adhurim me qëllim edukimin e shpirtit. Pasi të jetë edukuar 

me sjelljet që përfaqësojnë edukatën dhe moralin e Islamit, me 

sjelljet që përfaqësojnë frymën e udhëzimeve të Allahut të 

Madhëruar, nis t‟i reflektojë jashtë qënies. Pasi të jenë bërë pjesë e 

pazëvendësueshme e qënies së tij, ato fillojnë të rreflektojnë tek 

sjelljet e njeriut me habitatin që e rrethon. Fillojnë të reflektojnë tek 

sjelljet e njeriut në umetin islam, por edhe me umetin njerëzor në 

përgjithësi.  

 Kur themi që Allahu i Madhëruar është i Mëshirshëm, 

duhet të kuptojmë se edhe ne duhet të punojmë me veten tonë që 

të jemi të mëshirshëm. Duhet të përpiqemi vazhdimisht që të jetë 

mëshira dhe falja ajo që mbizotëron në sjelljet tona me pjesën tjetër 

të njerëzve. Kur themi që Allahu është i dashuri ynë sipas rregullit 

kur'anor, në të cilin thuhet: 

 “Ai, (Allahu) i do ata dhe ata e duan Atë (Allahun)”1 duhet 

medoemos që njeriu besimtar të punojë me veten në mënyrë që ta 

                                                           
1 Surja "Maideh", ajeti 54.  
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reflektojë këtë dashuri fillimisht në raport me Allahun e 

Madhëruar dhe pastaj me njerëzit, me të cilët ka të bëjë në jetën e 

tij. Kur themi se Allahu i Lartësuar është i Dhëmbshur, duhet të 

punojmë fort që të edukojmë veten me këtë cilësi, duke bërë të 

pamundurën që të jemi të dhembshur edhe ne me krijesat e tjera, 

apo me vëllain dhe motrën tonë në besim, apo në humanizëm. 

 Këto janë disa prej qëllimeve kryesore të përmendjes së 

Allahut të Madhëruar. Kujtesa e Tij është qëllimi dhe nderi më i 

madh. Sa më shumë të kujtohet dhe të përmendet Allahu i 

Madhëruar, aq më e madhe është mundësia që njeriu të edukohet 

dhe të ketë moral hyjnor. Kjo është e vetmja mënyrë, për të qenë i 

dashur, për të qenë i pranuar dhe për të qenë mirë me njerëzit. Për 

këtë arsye, në hadith thuhet: 

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), nuk mund të jenë askush tjetër, 

përveç atyre që i janë bindur Allahut të Madhëruar dhe i janë frikësuar 

Atij. Ata nuk mund të njihen dhe as nuk mund të imagjinohen ndryshe, 

përvçse si njerëz modestë, njerëz që i frikësohen Allahut, si njerëz që e 

mbajnë amanetin dhe njerëz që e kujtojnë vazhdimisht Allahun!” 

 Kjo është një shkollë dhe një frymë me të cilën njeriu, 

besimtari dhe besimtarja është vazhdimisht në kontakt, gjatë 

gjithë jetës së tij. Kjo është një shkollë dhe një frymë hyjnore, e cila 

përfaqëson denjësisht kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. Kjo 

është një shkollë dhe një edukatë, e cila e ndihmon njeriun që ta 

jetojë thellësisht dhe gjatë gjithë jetës së tij, frymën me të cilën ka 

ardhur dhe është zbritur Shpallja e Zotit.  
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Hadithi i katërt 

 Në një tjetër thënie të bekuar të transmetuar prej imamëve 

të nderuar, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!!), thuhet kështu: 

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), janë të gjithë ata që veprojnë ato 

punë që i vlerësojnë si të mira. Janë ata të cilët nuk i kryejnë ato vepra që 

i vlerësojnë si të këqija. Janë ata, të cilët shfaqin sjelljet më të bukura. 

Janë ata që shpejtojnë për tek veprat e rëndësishme, për të fituar 

kënaqësinë dhe mëshirën e më të rëndësishmit, Allahut të Madhëruar. 

Këta janë ata njerëz që na ndjekin e na pasojnë. Janë ata që gjënden me 

ne kudo që të jemi”.  

 Për sa kohë njeriu lëviz dhe vepron, i nënshtruar ndaj 

frymës së udhëzimeve hyjnore, kuptojmë se janë shiat ata që 

lëvizin të orientuar sipas kësaj fryme, sipas këtyre orientimeve 

dhe sipas këtij vullneti. Në fakt, vlerësimi dhe pëlqimi që ata japin 

për një vepër të caktuar nuk është i lidhur me qëndrimin apo 

vlerësimin e tyre personal, por me kënaqësinë e Allahut të 

Madhëruar. Ata janë të vetëdijshëm se ky pëlqim dhe ky vlerësim 

i tyre, gëzon gjithashtu, miratimin dhe pëlqimin e Allahut të 

Madhëruar. Kjo çështje mund të jetë në një lloj mënyre e lidhur me 

gjërat e pëlqyera fetarisht, por nuk mund të themi me siguri se 

është vërtet çështje e pëlqyer, në kuptimin e gjykimit fetar. Çështja 

e punëve të pëlqyera në gjykim fetar ka nevojë për argumentim 

me tekst të drejtpërdrejtë fetar. Në këtë rast kemi të bëjmë me një 

kategori tjetër të punëve dhe veprave të pëlqyera. Mund të themi 

me bindje se, njeriu që është fort i lidhur pas Allahut të 

Madhëruar dhe pas Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimi i 

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

edhe shpirtin edhe zemrën i ka ngushtësisht të lidhura me 

Krijuesin e Tyre. Për këtë asrye, mund të themi se në gjëndje si kjo, 
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njeriu nis e pëlqen ato gjëra që i pëlqen dhe i do Allahu i 

Madhëruar. Gjithashtu, urren dhe qëndron larg gjërave të cilat i 

urren Allahu i Madhëruar. Për këtë arsye kam dëshirë të ritheksoj 

se përputhshmëria e njeriut, apo më saktë përputhshmëria e 

dëshirave të tij, me ato të Krijuesit të botërave, ndodh për arsye të 

integrimit shpirtëror të njeriut tek fryma e sheriatit, tek fryma e 

fesë, tek shpirti i projektit hyjnor për njerëzimin, tek shpirti i 

marrëdhënies ndërmjet tij dhe Allahut të Madhëruar.  

 Për këtë arsye, lexojmë që Imami i nderuar, (Paqja qoftë 

mbi të!), të ketë thënë:  

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), janë të gjithë ata që veprojnë ato 

punë që i vlerësojnë si të mira. Janë ata të cilët nuk i kryejnë ato vepra që 

i vlerësojnë si të këqija. Janë ata të cilët shfaqin më të bukurat ndër 

sjelljet”. 

 Nga ana tjetër, gjithçka që kjo kategori njerëzish sheh, e 

sheh nën optikën e kënaqësisë së Allahut të Madhëruar. Gjithçka e 

sheh nën optikën e frymës së sheriatit. Këta njerëz heqin dorë prej 

gjithçkaje, sapo të kuptojnë se një vepër apo veprim i caktuar nuk 

është në të njëjtën interval dhe frymë me orientimet e Allahut të 

Madhëruar, edhe nëse nuk ekziston një tekst fetar që ta ndalojë atë 

vëpër. Këto sjellje dhe këto gjykime, vijnë si rezultat i ndikimit të 

tyre të fortë dhe për një kohë të gjatë, prej Dërguesit, prej Mesazhit 

të Dërguesit dhe të Dërguarit të Tij. Ky është një rezultat i 

natyrshëm që lind si rezultat i kapjes së besimtarit pas Librit të 

Allahut dhe pas traditës së Familjes Profetike, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). (Sipas një 

transmetimi tjetër, edhe “Pas librit të Allahut dhe traditës sime.”).  
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 Më sipër thamë se nuk ka asnjë përplasje apo kundërshti 

ndërmjet dy versioneve të mësipërme. Këto sjellje janë fryt dhe 

rezultat i natyrshëm i ndjekjes së Allahut të Madhëruar dhe i 

Profetit të dërguar prej Tij, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Të gjitha këto sjellje dhe veprime të 

besimtarit janë rezultat dhe fryt i natyrshëm i orientimit dhe i 

trajnimit të qënies në mënyrë të pandërprerë duke ia nënshtruar 

atë qëllimeve dhe frymës së përgjithshme të sheriatit, orientimeve 

dhe frymës së përgjithshme të Kur'anit Famëlartë, orientimeve 

dhe frymës së përgjithshme të traditës profetike. Për këtë arsye në 

tekstin e më sipër lexuam:  

“Shiat, (pasuesit dhe ndjekësit tanë), janë të gjithë ata që veprojnë ato 

punë që i vlerësojnë si të mira. Janë ata, të cilët nuk i kryejnë ato vepra që 

i vlerësojnë si të këqija. Janë ata, të cilët shfaqin më të bukurat ndër 

sjelljet”.  

 Fjalia: ”Veprojnë ato punë që i vlerësojnë si të mira” do të 

thotë se ata janë njerëz që shprehin gjithmonë pjesën e tyre më të 

mirë. Ata janë njerëz që venë në pah ajkën e aktivitetit të tyre 

shpirtëror. Ata janë njerëz që venë vazhdimisht në pah ajkën e 

aktivitetit të zemrave dhe të mendjeve të tyre të lidhura me 

Allahun e Madhëruar. Ata duhet të sillen sipas frymës së 

udhëzimeve të Allahut të Madhëruar dhe traditës profetike që 

sjelljet dhe adhurimet e tyre të jenë të mbushura me jetë dhe me 

frymë, që jeta të jetë e mbushur me frymë dhe me shpirt, që jeta 

dhe i gjithë aktiviteti njerëzor të jetë i kuptimtë. Të gjithë ata 

njerëz që janë të armatosur me sjellje të vyera dhe të vlefshme 

hyjnore, kanë për t‟i reflektuar ato sjellje në raportet dhe në 

marrëdhëniet që kanë me pjesën tjetër të njerëzve. Një njeri që e ka 

ndjekur Allahun dhe të Dërguarin e Tij, nuk ka asnjë mundësi që 
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të mos e reflektojë mirësjelljen dhe moralin e tij të lartë të thithur 

prej pjalmit të trashëgimisë së Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi 

të gjithë ata!). Këta njerëz do ta venë në jetë dhe në zbatim 

shkollën dhe frymën që përfaqëson Familja e Profetit. Këto janë 

veprat dhe sjelljet e të gjithë atyre që kanë ndjekur Allahun e 

Madhëruar. Këto janë veprat dhe sjelljet e të gjithë atyre që kanë 

ndjekur Profetin Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Këto janë veprat dhe sjelljet e të 

gjithë atyre që kanë ndjekur me përkushtim dhe devotshmëri 

trashëgiminë e Familjes Profetike, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Këto janë sjelljet dhe veprat 

e të gjithë atyre që kanë ndjekur traditën e shkëlqyer të shokëve të 

ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!). Këto janë sjelljet dhe veprat e të gjithë atyre që 

pasojnë Imamët tanë të pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!). Këta janë njerëz që kanë marrë dhe kanë përfituar shumë 

prej burimeve të shenjta të mësipërme, prandaj dhe i reflektojnë 

këto mirësi kudo që janë dhe kudo që lëvizin mes shoqërisë ku 

jetojnë.  

 Një tjetër kuptim i lidhur me shprehjen e mësipërme të 

shkëputur prej hadithit, është se këta njerëz, pasues të Allahut, 

janë prej njerëzve të cilët i njohin dhe i vlerësojnë veprat e mira të 

njerëzve të tjerë. Pra, nuk janë mosmirënjohës. Nga ana tjetër, të 

gjithë njerëzit kanë anët e errëta dhe anët e ndriçuara të sjelljeve të 

tyre. Këta besimtarë, të rritur dhe të edukuar me frymën e 

trashëgimisë profetike, me frymën e trashëgimisë së Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), të rritur dhe të formuar me frymën 

e shokëve dhe pasuesve të ndershëm të Profetit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!), janë të prirur të shohin anën e mirë të gjërave. 

Janë të prirur të shohin dimensionin pozitiv të sjelljeve të njerëzve. 
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Janë të prirur të kujtojnë dhe të flasin për atë që duket mirë dhe të 

heshtin e të mbulojnë gjithçka tjetër që nuk duket dhe nuk 

reflekton si e tillë. 

 Një prej cilësive të rëndësishme dhe shumë të vyera të 

pasuesve të Allahut, siç e kemi përmendur në mënyrë të 

përsëritur edhe më sipër, është lidhja e fortë e tyre me Allahun e 

Madhëruar dhe hapja e shpirtërave të tyre ndaj frymës dhe 

orientimeve të përgjithshme hyjnore. Ata janë njerëz që e kanë 

vendosur Allahun në zemrat e tyre. Ata janë njerëz, tek zemrat e 

të cilëve Allahu i Madhëruar ka zgjedhur. Për këtë arsye ata 

shndërrohen në njerëz të rëndësishëm, të cilët vihen në kërkim të 

punëve dhe të veprave të rëndësishme. Nuk merren me punë dhe 

me angazhime që nuk kanë vlerë. Janë njerëz që përpiqen 

vazhdimisht, të kërkojnë afrimitetin me Allahun e Madhëruar 

nëpërmjet punëve dhe veprave që zgjedhin për të bërë. Qëllimi i 

tyre më i madh është Allahu i Madhëruar dhe asgjë tjetër e 

parëndësishme që i përket kësaj bote mashtruese dhe kalimtare. 

Qëllimi i tyre më i madh është të jenë njerëz dhe të kenë 

komunikim human, njerëzor me pjesën tjetër të njerëzve.  

 Kjo është një prej arsyeve që i nxit ata të jenë të interesuar 

për vepra dhe për punë të mira në jetët e tyre. Ata nuk interesohen 

vetëm për punë e vepra të lidhura me edukimin dhe trajtimin e 

brendësive të tyre, por edhe me ndikimin e tyre në shoqërinë ku 

jetojnë. Të gjitha zgjedhjet e tyre më të rëndësishme në jetë janë të 

lidhura me ndikimin që ato duhet të kenë në jetën e shoqërisë 

njerëzore. Janë të lidhura me ndikimin që duhet të kenë në 

përmirësimin e shoqërisë islame. Janë të lidhura me ndikimim që 

duhet të kenë, në nivel global, pavarësisht përkatësive të 

ndryshme fetare të popujve të ndryshëm të njerëzimit. Këto janë 
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arsye të mjaftueshme që ata të konsiderohen si njerëz që: 

“…veprojnë ato punë që i vlerësojnë si të mira. Janë ata, ta cilët nuk i 

kryejnë ato vepra që i vlerësojnë si të këqija. Janë ata, të cilët shfaqin më 

të bukurat ndër sjelljet”. 

 Të gjitha këto cilësi vijnë për të shpalosur dhe për të 

reflektuar anën e brendshme të edukatës hyjnore. Të gjitha këto 

përpjekje të këtyre njerëzve vijnë për të vërtetuar hapjen e tyre 

ndaj Allahut të Madhëruar në mënyrë që fryma e përcjellë prej Tij 

të nisë e të bëhet pjesë e sjelljeve dhe e normave të përcaktuara 

prej vetë Atij. Në qoftë se ky proces realizohet me sukses, atëherë 

ndodh që zemra e njeriut të ndriçohet. Mendja dhe shpirti i tij të 

ndriçohen. Ndodh që ky njeri besimtar të zgjedhë gjithmonë për të 

bërë vepra të rëndësishme dhe me vlerë, të lejuara dhe të 

pëlqyera.  

“Janë ata që shpejtojnë për tek veprat e rëndësishme, për të fituar 

kenaqësine dhe mëshirën e më të Rëndësishmit, Allahut të Madhëruar”.  

Për thënien: “Mëshirën e më të rëndësishmit”, mund të themi se:  

 Njeriut i vjen menjëherë në ndihmë asistenca hyjnore, pasi 

të ketë shpejtuar dhe t‟i jetë përgjigjur thirrjes së Allahut të 

Madhëruar, pasi t‟i jetë nënshtruar plotësisht Atij dhe të ketë nisur 

përpjekjet për të marrë mbi supe përgjegjësitë e mëdha të 

adhurimit të Allahut dhe të fesë së Tij, pasi të ketë nisur 

rrugëtimin e tij për të fituar kënaqësinë e përjetshme të Allahut të 

Madhëruar, pasi të ketë nisur përpjekjet e tij për të arritur qëllimin 

madhor, që është njeriu. Pasi t‟i ketë kryer këto përgatitje, njeriut i 

vjen menjëherë në ndihmë ndihma dhe mbështetja bujare e 

Allahut të Madhëruar. Vjen kjo ndihmesë dhe kjo mbështëtje për 

të forcuar besimin e tij. Vjen për të përfocuar gjunjët e tij. Vjen për 
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të mbështetur dhe për të nxjerrë në pah njerëzoren e tij. Vjen për ta 

bërë atë akoma më të aftë për të mbajtur mbi supe amanetin e 

rëndësishëm të Allahut të Madhëruar, përgjegjësinë e të cilit njeriu 

e mori që në fillim të herës.  

 Këta janë shiat e vërtetë, sipas versionit të përmendur në 

hadithin e Imamit, (Paqja qoftë mbi të!). Në një tjetër hadith dhe 

trasnmetim të ardhur prej Imamit, (Paqja qoftë mbi të!), ai i cilëson 

shiat, (pasuesit e tij), si njerëz që janë të gatshëm të shkrihen dhe 

të vetësakrifikohen për të mbajtur me sukses amanetin, për ta 

përcjellë me sukses Mesazhin e Zotit, të zbritur për më të 

dashurën krijesë të Allahut, për Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata janë të gatshëm 

të sakrifikojnë gjithçka dhe të shkrihen, në mënyrë që të vihen në 

kërkim të veprave dhe të punëve të rëndësishme, të dobishme për 

ta dhe për pjesën tjetër të njerëzimit.  

 Të gjitha këto aktivitete dhe sakrifica, besimtari dhe 

besimtarja i kryen për disa qëllime të rëndësishme. I kryen për 

fitimin e kënaqësisë së Allahut të Madhëruar, për afrimin sa më 

shumë pranë Tij, për ndriçimin e mendjes dhe të zemrës në 

mënyrë që të mundet të mbartë dhe të përcjellë me sukses 

amanetin, (Mesazhin e Allahut), për t‟ia përcjellë atë më pas të 

gjithë pjesës tjetër të njerëzimit që ka nevojë të njohë Allahun e 

Madhëruar, që ka nevojë të njohë Krijuesin e saj.    

 Lidhur me këtë kategori njerëzish Imam Aliu, (Paqja qoftë 

mbi të!) thotë: 

 “Ata janë tanët, janë prej nesh dhe janë me ne.” që do të thotë 

se të gjithë ata që kanë cilësitë e njerëzve të përmendur më sipër, 
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janë njerëzit tanë. Do të thotë se janë njerëzit që na ndjekin dhe na 

pasojnë ne, që na mbështesin dhe na përkrahin ne, janë shiat tanë.  

 “Janë prej nesh” do të thotë se punojnë hapur dhe janë në 

mbështetje të fesë së Allahut në të gjitha kushtet dhe rrethanat. 

 Ata e kanë marrë fenë e Allahut dhe e kanë trashëguar prej 

Profetit dhe Familjes së Tij, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Për këtë 

arsye konsiderohen prej njerëzve tanë të afërm. Prej njerëzve të 

lidhur ngushtësisht me ne.  

 “Janë me ne” do të thotë që na shoqërojnë ne në të gjitha 

kushtet dhe rrethanat. Na ndjekin dhe na qëndrojnë pranë në 

rrugëtimin tonë, në strategjinë dhe në përpjekjet tona për ta 

përhapur Mesazhin e Allahut te Madheruar.  

 Në qoftë se do t‟i referohemi bashkëkohësisë së Profetit, 

mund të themi se shokë, apo bashkëkohës që e kanë takuar dhe 

kanë jetuar me Profetin nuk janë vetëm ata që kanë jetuar në 

kohën e tij. Bashkëkohësia, shoqërimi dhe ndjekja e Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

nuk është e lidhur me një kohë, apo me një vend të caktuar. Ajo 

është një dimension akoma më i madh, akoma më i shenjtë dhe 

akoma më i zgjeruar. Miq, shokë, apo bashkëkohës të Profetit 

mund të konsiderohen të gjithë ata njerëz që plotësojnë kushtet 

dhe kriteret e përcaktuara prej Allahut të Madhëruar në Kur'anin 

Famëlartë. I Madhërishmi Allah thotë në një ajet kur'anor: 

“Muhamedi është i Dërguari i Allahut. Ata që janë me të, janë të 

ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh 

ata si përkulen dhe bien në sexhde, duke kërkuar dhuntinë dhe 

kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. 

Ky është përshkrimi i tyre në Teurat. Ndërsa në Ungjill, 

shëmbulli i tyre përshkruhet si një farë e mbjellë që lëshon 
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filiza e forcohet e pastaj ngrihet e fortë me kërcellin e vet, duke i 

gëzuar mbjellësit. (Kështu përshkruhen ata) me qëllim që, 

nëpërmjet tyre, Ai t‟i zemërojë mohuesit. Për ata midis tyre që 

besojnë dhe kryejnë vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe 

shpërblim të madh”1.  

 Kështu pra, të gjithë ata që e kanë ndjekur, e kanë zbatuar 

dhe e kanë praktikuar traditën e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

ndershëm dhe të nderuar, të cilët mund të konsiderohen prej 

miqve dhe shokëve të Profetit, edhe pse nuk kanë jetuar në të 

njëjtën kohë me të.  

 Kjo është arsyeja përse Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi 

të!), ka thënë: “Ata janë tanët, janë prej nesh dhe janë me ne”. 

  Kjo shprehje e Imamit është e lidhur edhe me këtë botë 

edhe me Botën Tjetër. Sa e bukur është kjo shprehje! Të gjithë ata 

që e kanë pasuar Allahun e Madhëruar, që e kanë pasuar dhe 

mbështetur fenë islame, që e kanë ndjekur rrugën dhe frymën me 

të cilën ka ardhur Zbulesa hyjnore, që e kanë zbatuar dhe e kanë 

vënë në praktikë atë, që e kanë pasuar Allahun e Madhëruar, nuk 

ka dyshim se janë prej atyre që e pasojnë dhe e ndjekin të 

Dërguarin e Tij, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Të githë ata që e kanë ndjekur Allahun e 

Madhëruar janë pa diskutim prej atyre që e kanë ndjekur traditën 

dhe trashëgiminë e Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Ata 

që e ndjekin, e pasojnë dhe e përkrahin çështjen e Allahut të 

Madhëruar, janë prej atyre që ndjekin dhe pasojnë traditën e 

Imamëve të ndershëm dhe të pagabueshëm.  

                                                           
1 Surja "Fet'h", ajeti 29.  
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Në tekstin e bekuar thuhet: 

Të gjithë ata që kanë ndjekur Allahun e Madhëruar, që kanë qenë të 

përkushtuar dhe të vendosur në rrugën e të Dërguarit të Tij, që e kanë 

ndjekur dhe e kanë pasuar me vendosmëri, me përpikëri dhe me besnikëri, 

strukturën hierarkike të urdhëresave të Allahut të Madhëruar, janë 

padyshim prej shiave, prej pasuesve dhe prej mbështetësve të Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!).  

Kjo është vërtetë një mrekulli!  

 Të gjithë anëtarët e umetit janë pasues dhe mbështetës të 

Muhamedit dhe të Familjes së Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të gjithë ata!). Gjithashtu, shokët e ndershëm 

dhe të pagabueshëm të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), janë prej ndjekësve, prej 

pasuesve dhe prej mbështetësve të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi ta!). 

Prej thënies së Imamit të nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), kuptohet 

qartë se pasuesit e Imamit janë njerëz që kanë synime të njëjta me 

synimet e tij, kanë qëllime të njëjta me qëllimet e tij, kanë qëllime 

dhe synime të njëjta frymën e trashëgimisë së Profetit të nderuar 

dhe anëtarëve të Familjes së Tij, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). 

Ata janë njerëz që e kanë orientuar jetën e tyre sipas frymës së 

Zbulesës hyjnore. Ata janë njerëz që e kanë strukturuar jetën e 

tyre sipas frymës dhe udhëzimeve të Muhamedit dhe Familjes së 

Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Ata janë njerëz, jetët e 

të cilëve frymëzohen prej trashëgimisë më të nderuar të shokëve 

të ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Për këtë arsye 

mund të themi se motivet e jetës së tyre, arsyet e jetës së tyre dhe 

gjithçka është e lidhur me arsyet e tyre të ekzistencës, janë të 

lidhura vetëm me Allahun e Madhëruar. Janë të lidhura vetëm me 
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Krijuesin e Botërave. Janë të lidhura me Profetin dhe Familjen e 

Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të gjithë ata!). Për 

këtë arsye Imami i nderuar i ka konsideruar prej njerëzve më të 

afërt duke thënë se ata janë njerëzit tanë. Janë prej nesh. Janë me 

ne!  

 Më pas, në të njejtin tekst, këta pasues dhe ndjekës 

konsiderohen gjithashtu, si “prej nesh”. Në një mënyrë, apo në një 

tjetër, kjo shprehje është e lidhur me strategjinë dhe qëllimin që 

këta ndjekës dhe mbështetës i kanë vënë jetës së tyre. Imami i 

nderuar do të thotë se “Ne”, pra, Ehli Bejti, jemi arsyeja përse ata 

rrojnë, jemi arsyeja përse ata frymojnë, jemi arsyeja përse ata e 

jetojnë jetën. Ne jemi qëllimi më i madh i jetës së tyre. Kjo do të 

thotë gjithashtu, se “ne”, pra, Ehli Bejti, jemi pika e tyre më e 

madhe e referencës. Kur themi “janë tanët” jemi duke cilësuar 

arsyen e tyre të ekzistencës. Pra, në një farë mënyre, mund të 

themi se ne jemi arsyeja për të cilën ata jetojnë dhe e kryejnë 

aktivitetin e tyre jetësor. Më pas, kur themi janë me ne dhe prej 

nesh, kemi përcaktuar qëllimin e tyre të madh. Pra, qëllimi i jetës 

së tyre dhe arsyeja përse ata jetojnë është të venë në zbatim dhe në 

praktikë trashëgiminë e bekuar dhe të nderuar të Ehli Bejtit, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!). Kur themi, janë me ne dhe në krahun 

tonë, kudo që të jemi dhe të gjendemi, do të thotë se janë ndjekës 

besnikë të frymës dhe të shkollës së mendimit që ne përfaqësojmë. 

Kjo është e lidhur, ashtu siç e sqaruam më lart, me ndjekje dhe 

besnikëri të frymës, të shkollës, të mendimit dhe të orientimeve të 

tyre, pa qenë nevoja për të qënë me ta në të njëjtën kohë apo në të 

njëjtin vend.         

 E thënë në një mënyrë tjetër, fjalia e fundit ka për qëllim të 

tregojë se të qenit bashkëkohës në një vend të caktuar pa e ndjekur 
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frymën, mendimin dhe shkollën e tyre, nuk ka asnjë lloj efekti 

pozitiv, nuk të bën domosdoshmërisht, njeri të mirë apo të 

ndershëm. Njerëz të mirë dhe të ndershëm, janë ata që kanë jetuar 

në të njëjtën kohë, kanë pasuar dhe mbështetur në çdo vend 

traditën e Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) dhe e kanë 

shndërruar atë në mnyrë dhe orientim të përgjithshëm të jetës. 

  

SHIAT, (PASUESIT DHE MBËSHTETËSIT 

 E ALLAHUT), NË SYTË E XHA’FER ES-SADIKUT  

(Paqja qoftë mbi të!) 

 

 Janë të shumta tekstet në të cilat flitet për cilësitë dhe 

shenjat e atyre që na pasojnë dhe na mbështesin ne. Pikësëpari 

gjithçka nis me marrëdhënien dhe raportet që ata kanë me Zotin e 

Botërave. Analiza, shenjat dhe cilësitë e tyre nisin me raportet që 

ata kanë me Allahun e Madhëruar. Më pas duhet të shikojmë 

natyrën e marrëdhënieve të tyre me veten dhe me të tjerët. Duhet 

të shohim dhe të analizojmë natyrën e raporteve dhe të 

marrëdhënieve që kanë me pjesën e muslimanëve që u përkasin 

shkollave të tjera të mendimit dhe të juridiksionit islam.  

 Lidhur me këtë çështje, në një transmetim që na vjen prej 

Abdullah Ibn Zijadit, prej Imam Xha‟fer Es-Sadikut, (Paqja qoftë 

mbi të!), thuhet kështu: 

 “Njëherë erdhën tek Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), 

një grup prej pasuesve të Allahut të Madhëruar, prej pasuesve të 

Muhamedit dhe të familjes së Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i 

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

Kur'anit Famëlartë, prej pasuesve të shokëve të ndershëm dhe të 
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përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). 

Pasi erdhën tek Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), deklaruan 

përpara tij duke thënë se janë prej ndjekësve, pasuesve dhe 

mbështetësve të tij. Ata i deklaruan Imamit se janë prej të 

dashurve, prej shiave dhe besnikëve të tij”. Imami, (Paqja qoftë 

mbi të!) u dha këtë përgjigje: 

“Nuk mund të jenë prej ndjekësve, prej shiave dhe mbështetësve tanë ata 

që nuk i frikësohen Allahut të Madhëruar. Kështu që edhe ju duhet t‟i 

frikësoheni Allahut. Shiat tanë janë ata që flasin gjithmonë të vërtetën. 

Janë ata që e mbajnë amanetin dhe fjalën e dhënë. Janë ata që sillen mirë 

me të gjithë ata, të cilët u rezervojnë miqësi. Janë ata që e shpërndajnë 

dhe e përhapin selamin, (pershëndetjen). Janë ata që i ushqejnë të 

uriturit”.     

 

DASHURIA E EHLI BEJTIT, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), 

KA KONSENSUR NJERËZOR 

 Është e rëndësishme që të theksojmë se dashuria për Ehli 

Bejtin, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), është një çështje që ka 

konsensusin dhe dakordësinë e të gjithë umetit islam, pavarësisht 

mendimeve, rrymave, sekteve dhe shkollave të ndryshme islame. 

Të gjithë muslimanët janë të dakordësuar në parim për 

domosdoshmërinë e shprehjes së dashurisë ndaj anëtarëve të Ehli 

Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). 

 Të gjithë muslimanët, pa dallim, e kanë lexuar ajetin 

kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaju: Nuk 
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kërkoj për këtë kurrfarë shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të 

afërmve”1.  

 Të gjithë muslimanët lexojnë gjithashtu, ajetin kur'anor, në 

të cilin Allahu i Madhëruar thotë:  

“O Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej 

jush papastërtinë dhe t‟ju pastrojë plotësisht”2. 

 Edhe pse mund të ketë mendime të ndryshme ndërmjet 

shkollave të ndryshme të juridiksionit islam lidhur me numrin 

dhe kriteret që duhet të plotësohen për t‟u konsideruar i tillë, 

mund të themi me bindje se të gjitha shkollat dhe (medh‟hebet) 

janë unison në këtë pikë. Të gjithë muslimanët janë dakord për 

domosdoshmërinë e dashurisë për profetin dhe Familjen e 

Profetit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Kjo dashuri, ky respekt 

dhe kjo përkrahje nuk mund të jetë e lidhur dhe e kushtëzuar 

vetëm me disa prej anëtarëve të Familjes Profetike, por ka lidhje 

më të gjithë anëtarësinë e Familjes Profetike pa përjashtim, 

pavarësisht nëse i përkasin kësaj apo asaj fryme, kësaj apo asaj 

shkolle apo medh‟hebi islam.  

 Për arsyet e lartpërmendura, të gjithë muslimanët në të 

gjithë kohërat dhe vendet kanë qënë të deklaruar si përkrahës, 

mbështetës dhe njerëz që rezervojnë respekt dhe dashuri të madhe 

për anëtarët e Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). 

Të gjithë muslimanët, në të gjitha kohërat dhe vendet kanë 

deklaruar hapur pasimin e tyre të traditës së Ehli Bejtit, të atyre që 

mund të konsiderohen si thelbi i Mesazhit hyjnor. Njohësit e 

shkollave islame janë të mirëinformuar dhe të vetëdijshëm se të 

gjithë imamët, përfaqësuesit e shkollave të ndryshme apo të 

medh‟hebeve të ndryshme islame kanë qenë të gjithë nxënësit e 

                                                           
1 Surja "Shura", ajeti 23. 
2 Surja "Ahzab", ajeti 33. 
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Imam Xha‟afer Es-Sadikut, (Paqja qoftë mbi të!). Kanë qenë ose 

nxënësit e tij të drejtpërdrejtë, ose nxënësit e nxënësve të tij. I pari 

imam që ka studjuar në patronazhin e tij shkencor dhe akademik 

ka qenë imam Ebu Hanife En-Nu‟man.  

 Për këtë arsye dhe të tjera të shumta, të gjithë muslimanët e 

botës janë të dakordësuar në pasimin, ndjekjen dhe mbështetjen e 

Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi ta!) të cilën e kanë konsideruar shtyllë 

themelore prej shtyllave të besimit. Të gjithë ata që e kanë besuar 

Allahun dhe të Dërguarin e Tij në mbarë rruzullin tokësor, janë 

prej dashamirësve, prej pasuesve dhe prej mbështetësve të Ehli 

Bejtit dhe e ia kanë obliguar vetes dashurinë për ta. Të gjithë ata 

që e kanë besuar Zotin me forma të ndryshme nga ajo islame, e 

kanë deklaruar dashurinë e tyre për ta gjithashtu. Edhe pse nuk 

kanë fe të njejtë me ta, ata i bashkon dashuria njerëzore, për njerëz 

të një rëndësie të tillë. Edhe nëse ndryshojnë apo kanë qëndrime të 

ndryshme lidhur me formën dhe natyrën e besimit, me mënyrën 

dhe rrugën e zgjedhur për t‟u orientuar nga Allahu i Madhëruar, 

ata u përgjigjen thirrjeve dhe instikteve të tyre njerëzore.  

 

 

SHIAT, (PASUESIT E ALLAHUT), DUHET TË JENË 

PREJ ATYRE QË I FRIKËSOHEN ALLAHUT 

 

 Kur lexojmë thënien e Imamit të nderuar, Xha‟afer Es-

Sadikun, (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: “Kështu që edhe ju duhet 

t‟i frikësoheni Allahut. Shiat tanë janë ata që flasin gjithmonë të vërtetën. 

Janë ata që e mbajnë amanetin dhe fjalën e dhënë. Janë ata që sillen mirë 

me të gjithë ata, të cilët u deklarojnë miqësi. Janë ata që e shpërndajnë 

dhe e përhapin selamin, (pershëndetjen). Janë ata që i ushqejnë të 

uriturit”, duhet të kuptojmë se Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi 
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të!), nuk nënkupton vetëm dimensionin shpirtëror, adhurimor 

dhe fetar, por edhe vazhdimësinë në këtë rrugë. Ai bën thirrje të 

qartë për domosdoshmërinë e përkushtimit në këtë rrugë për aq 

kohë sa njeriu do të jetë gjallë. Njeriu është i ftuar të marrë masat e 

nevojshme në mënyrë që të parandalojë të gjitha llojet e sulmeve 

apo të tërmeteve, të lëkundjeve, apo të dyshimeve në mënyrë që të 

garantojë vazhdimësinë në rrugën e shenjtë. Marrëdhënia me 

Allahun e Madhëruar është marrëdhënie e shenjtë dhe nuk është e 

pranueshme që ajo të lëkundet, apo të rrezikohet prej llojeve të 

ndryshme të kërcënimeve, me të cilat mund të përballet njeriu 

gjatë jetës së tij.  

 Për këtë arsye, po t‟i referohemi dy shkollave më të 

rëndësishme të Islamit, Shkollës së Kur'anit Famëlartë dhe 

Shkollës së Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), do të gjejmë se atyre u jepet një 

rëndësi e madhe përkushtimit dhe devocionit (takvasë). Në një 

mënyrë apo në një tjetër (takvaja), devocioni dhe përkushtimi 

përfaqësojnë sistemin imunitar të besimit në Allah dhe të 

adhurimit të Tij. Sa më të devotshëm dhe sa më të përkushtuar që 

të jenë besimtarët, aq më e qëndrueshme është gjëndja e tyre 

shpirtërore dhe besimi i tyre. Kur flasim për besim dhe 

përkushtim nënkuptojmë besimin dhe përkushtimin e vënë në 

praktikë, sepse pjesa më e madhe e njerëzve janë të pregatitur në 

teori dhe të informuar. Kur flasim për përkushtim dhe për 

devotshmëri, duhet nënkuptuar Islami praktik, besimi praktik, 

humanizmi dhe njerzillëku praktik. Nuk ka dyshim se një 

praktikë e tillë dhe një marrëdhënie e këtyre niveleve janë shtylla 

kurrizore e marrëdhënies së njeriut me Krijuesin e tij, me Allahun 

e Madhëruar.  
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THEMELET MBI TË CILAT ËSHTË NDËRTUAR JETA E 

PASUESVE, (SHIAVE TË ALLAHUT) 

 

 Marrëdhënia e njeriut me veten, edukimi i saj sipas frymës 

dhe orientimeve të Allahut të Madhëruar, praktikimi i 

pandërprerë i saj sipas udhëzimit hyjnor, nuk ndikon vetëm në 

përkujtimin më të shpeshtë të Allahut të Madhëruar, por edhe në 

atë që quhet gjëndje e mbikqyrjes së përhershme të Allahut të 

Madhëruar.  

 Kështu pra, pasi të jemi bërë besimtarë të ndershëm dhe të 

përkushtuar ndaj fesë së Allahut, duhet të përpiqemi të sigurojmë 

imunitetin dhe qëndrueshmërinë e këtij besimi dhe përkushtimi. 

 Është shumë e rëndësishme të punojmë fort për të gjetur 

instrumentat e duhur jetësorë në mënyrë që marrëdhënia jonë me 

Allahun e Madhëruar, të jetë e qëndrueshme dhe e vazhdueshme 

në mënyrë të atillë që kjo marrëdhënie dhe ky raport të reflektojë 

tek të gjitha imtësitë e lëvizjeve dhe të aktivitetit tonë jetësor. 

Është e nevojshme që kjo marrëdhënie me Allahun e Madhëruar, 

të reflektojë mirësinë dhe begatinë e saj tek orientimi dhe fryma e 

përgjithshme drejt së cilës e kemi orientuar jetën tonë.  

Shtylla e parë:  

Imami i nderuar, Xha‟afer Es-Sadiku, thotë fillimisht: 

“Shiat tanë janë ata që flasin gjithmonë të vërtetën”.  
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 Gjatë jetës së gjatë dhe të mbushur me ngjarje nga më të 

larmishmet, njeriu mund të përballet me situata e pozicione nga 

më të ndërlikuarat. Këto situata mund të ndikojnë herë pas here 

që njeriu të lëkundet nga Rruga e drejtë dhe nga e vërteta. Për 

interesa të ndryshme, personale, shoqërore apo familjare, njeriu 

mund të lëkundet herë pas here dhe mund të mendojë se shpëtimi 

vjen duke e shmangur të vërtetën. Në të vërtetë, në rast se njeriu 

do të ndërtojë një marrëdhënie të konsoliduar me Krijuesin e tij, ai 

do të mundë t‟u bëjë ballë sfidave dhe vështirësive të kësaj natyre. 

 Në rast se njeriu do të arrijë të ndërtojë një marrëdhënie të 

fortë dhe të qëndrueshme me Allahun e Madhëruar, asgjë nuk do 

të mundet ta joshë apo ta lëkundë, sepse fryma e orientimeve dhe 

e udhëzimeve të Zbulesës hyjnore është bërë tashmë pjesë e çdo 

segmenti të sjelljeve të tij. Sapo të bëhet besimi dhe Islami pjesë e 

sjelljeve të njeriut, është shmangur plotësisht mundësia që njeriu 

të lëkundet apo të heqë dorë prej të vërtetës, sado të mëdha 

qofshin interesat e tij.  

 E vërteta është se në raste të caktuara apo në situata të 

komlikuara të jetës, njeriu mund të besojë se gënjështra mund ta 

shpëtojë, mund ta nxjerrë nga situata, apo mund ta mbrojë e t‟ia 

garantojë interesat e tij të momentit.. Në rast se besimi i tij do të 

jetë i dobët, ai do të lëkundet dhe mund të ndodhë që të tregohet i 

dobët për një moment të caktuar. Në qoftë se besimi i tij do të jetë i 

fortë dhe i qëndrueshëm, ai do të vazhdojë të thotë të vërtetën, 

sepse është marrëdhënia e tij e fortë me Allahun e Madhëruar ajo 

që e shtyn të thotë të vërtetën. Është besimi i tij i fortë që e shtyn të 

besojë se shpëtimin e ka tek thënia e të vërtetës dhe jo tek 

gënjeshtra. Lidhur me këtë, Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë kështu: 
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"Përpiquni të thoni gjithmonë të vërtetën. Edhe në ato raste kur të 

mendoni se mund të shkatërroheni apo mund të dëmtoheni rëndë prej saj, 

binduni se tek e vërteta është shpëtimi juaj. Hiqni dorë prej gënjeshtrave. 

Edhe nëse mendoni se ato mund t‟ju shpëtojnë, binduni se tek gënjshtra 

është humbja juaj më e madhe”. 

Shtylla e dytë:  

 Për këtë çështje Imam Xha‟afer Es-Sadiku, (Paqja qoftë mbi 

të!), ka thënë: “Janë ata që e mbajnë amanetin dhe fjalën e dhënë”. 

 Pas thënies së të vërtetës, vjen menjëherë mbajtja e amanetit 

dhe e fjalës së dhënë. Sa herë që përballemi me amanetin, apo me 

fjalën e dhënë, menjëherë na shkon ndërmend mbajtja e amanetit 

në raport me Allahun e Madhëruar dhe mbajtja e amanetit në 

raport me njerëzit.  

 Amaneti i Allahut është Sheriati, Zbulesa hyjnore, feja e 

Allahut. Amaneti i Allahut është amaneti i madh i Kur'anit, të 

cilin Allahu i Madhëruar ia paraqiti qiejve, tokës dhe maleve, por 

ata refuzuan dhe shprehën pafuqinë e tyre për ta mbajtur këtë 

amanet. Njeriu e mori përsipër këtë amanet të madh. Duke qenë 

se e mori përsipër atë, duhet të tregohet besnik dhe ta përballojë 

peshën e tij deri në fund. Kjo është arsyeja përse Allahu i 

Madhëruar ka caktuar njeriun mëkëmbës të Tij në tokë. Ky është 

amaneti më i madh. Ky është amaneti më i rëndësishëm që mund 

të ekzistojë.  
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AMANETI I LIDHUR ME NJERËZIT 

 

 Përveç amanetit në raport me Allahun e Madhëruar, 

ekziston edhe një lloj tjetër amaneti, amaneti i lidhur me njerëzit. 

Pra, amanetet që njerëzit lënë te njëri-tjetri. Këto amanete, 

ndonjëherë janë të lidhura me gjëndjen materiale, siç mund të jenë 

paratë apo sendet e tjera me vlerë. Herë të tjera, mund të jenë të 

lidhur me një sekret të caktuar. Nëse një njeri të lë amanet një 

sekret të caktuar të jetës së tij, të cilin nuk ka dëshirë ta dijë dikush 

tjetër, nuk është e lejuar që ti ta shpërdorosh atë amanet. 

 Është e rëndësishme të përmendim se marrëdhënia e 

njeriut me veten është një marrëdhënie e komplikuar dhe e 

vështirë. Duhet të tregohet shumë kujdes që ajo të administrohet 

dhe të menaxhohet në formën dhe në mënyrën e duhur. Është e 

nevojshme që të punohet vazhdimisht me veten që ajo të vazhdojë 

të jetë e qëndrueshme në rrugën e Allahut të Madhëruar. Kjo është 

e vetmja mënyrë që njeriu të konsiderohet prej pasuesve dhe prej 

mbështetësve në Allahun e Madhëruar. Kjo është e vetmja mënyrë 

për të qenë mbështetës dhe pasues i devotshëm, prej shiave të 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), prej pasuesve të Kur'anit Famëlartë dhe prej 

pasuesve dhe mbështetësve të shokëve të ndershëm dhe të 

përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  

Shtylla e tretë: 

 Këtu trajtohet marrëdhënia e njeriut me veten dhe me të 

tjerët. Prandaj në hadith thuhet kështu: “Janë ata që sillen mirë me të 

gjithë ata, të cilët u deklarojnë miqësi”.  
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 Mirësjellja është tregues i shoqërisë së mirë. Miqësia në 

varësi të personave dhe të afrimitetit, tregon në një farë mënyre, 

nivelin e marrëdhënies, apo shkallën e afrimitetit. Ndodh që 

miqësia të jetë e kufizuar në kohë, sikurse ndodh që të jetë shumë 

e fortë, shumë solide dhe e pakufishme. Pra, e pakufizuar në kohë.  

 Miqësia dhe shoqëria mund të jetë e kufizuar në kohë, nëse 

është e kufizuar koha e qëndrimit me dikë. Një tjetër lloj miqësie 

mund të jetë e lidhur me kohën e studimeve. Mund të kemi miq të 

shkollës fillore, të shkollës së mesme, të universitetit, të 

specializimit e kështu me radhë. Ndodh shpesh që kjo miqësi të 

përfundojë me përfundimin e studimeve, sikurse ndodh që ajo të 

vazhdojë gjatë dhe të mos ndërpritet edhe pas përfundimit të 

shkollimit.  

 Miqësia dhe shoqëria e pakufizuar në kohë është e lidhur 

më një natyrë më të ngushtë dhe më të specifikuar të shoqërisë. 

Miqësia dhe shoqëria që zgjasin dhe u rezistojnë vështirësive dhe 

sfidave të kohës, është e veçantë. Është e veçantë sepse, në këtë 

rast nuk kemi të bëjmë me një miqësi të thjeshtë, por kemi të 

bëjmë me qëllime të njëjta, vizion të njëjtë, pikëpamje të njëjta për 

jetën, besim të njëjtë, fe të njëjtë, punë, angazhim, lodhje dhe 

përpjekje për të njëjtat qëllime dhe për të njëjtat kauza. Kjo lloj 

shoqërie dhe miqësie është shumë më e fortë dhe më e 

konsoliduar se llojet dhe format e tjera të shoqërive apo të 

miqësive. Imami thotë: ”Janë ata që sillen mirë me të gjithë ata të cilët 

u deklarojnë miqësi”. Ky rregull mund të konsiderohet pikënisja apo 

themeli kryesor mbi të cilin ndërtohet një miqësi e caktuar. Më 

pas, kalojmë në një stad apo etapë të dytë, në të cilën rritet edhe 

niveli i kërkesave apo i nevojave të miqësisë. Kjo fazë është e 

lidhur me kohën kur miqtë janë pasqyra e njëri-tjetrit. Besimtari 
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dhe besimtarja duhet të jenë pasqyra e njëri-tjetrit. Kjo është pjesë 

thelbësore e një miqësie të mirë. Besimtari dhe besimtarja duhet ta 

kenë gjithmonë parasysh se mik i mirë është ai/ajo që më bën të 

ditura gabimet e mia. Është shumë e rëndësishme që miku të të 

kujtojë vazhdimisht Allahun e Madhëruar. Mik i mirë është ai që 

të kujton vlerat e larta të Kur'anit Famëlartë. Mik i mirë është ai që 

të kujton Muhamedin, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi Familijen e tij të ndreruar!). Mik i mirë është ai që të 

kujton shembullin e shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Ky është miku i 

vërtetë! Ai që të kujton vazhdmisht Allahun! Miku i vërtetë të 

kujton vazhdmisht rrugën dhe frymën e përgjithshme të Zbulesës 

Hyjnore. Miku i mirë dhe i vërtetë përpiqet të jetë vazhdimisht i 

sinqertë dhe i vërtetë, me mikun e tij, pavarësisht se cilat mund të 

jenë pasojat dhe rezultatet, pavarësisht nëse vërtetësia mund t‟i 

kushtojë në momente të caktuara keqardhje dhe hidhërim. Në një 

trasnmetim të njohur të ardhur prej Profetit Muhamed, (Paqja dhe 

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

kështu: 

“Mik i vërtetë është ai që të thotë të vërtetën dhe të drejtën, jo ai që të jep 

të drejtë.” 

 Kjo është një formulë e rëndësishme, nëpërmjet të cilës 

krijohen kushtet dhe klima e përshtatshme për një miqësi të mirë.   

Shtylla e katërt: 

 Imami i nderuar Xha‟afer Es-Sadiku, (Paqja qoftë mbi të!), 

thotë: “Janë ata të cilët e shpërndajnë dhe e përhapin selamin, 

(pershëndetjen)”.   
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 Ky është një moment i rëndësishëm përmes të cilit Imami i 

nderuar thekson rëndësinë e marrëdhënies me njerëzit, qoftë në 

nivel individual, qoftë në nivel grupacionesh, qoftë në nivel umeti, 

qoftë në nivel të shoqërisë njerëzore. Ky është segmenti më i 

rëndësishëm i marrëdhënies së njerëzve me të gjitha krijesat e 

tjera. Për këtë arsye themi se është e rëndësishme dhe shumë me 

vlerë që për të ndërtuar një raport të konsoliduar me njerëzit, 

duhet të përhapet selami. Për këtë arsye, është e pëlqyeshme dhe 

shumë me vlerë që sa herë të kesh kontakt me një njëri apo me një 

grup njerëzish të përpiqesh që të përcjellësh i pari selamin dhe 

përshëndetjen e bukur islame. Kjo është përshëndetja më e bukur 

në botë. Kjo është përshëndetja më e paqtë në ekzistencë: ”Paqja e 

Allahut qoftë mbi ju”.  

 Të përshëndesësh i pari, apo të përcjellësh selamin për një 

njeri, apo për një grup njerëzish, nuk do të thotë të përcjellësh një 

shprehje të ftohtë, që përcjell kuptime të ftohta gjuhësore. 

Përshëndetja me selam, (me paqë) është e lidhur, apo duhet të jetë 

e lidhur me të gjitha kuptimet që bart kjo fjalë. Është e lidhur me 

të gjithë sasinë e pozitivitetit që bart dhe përcjell kjo përshëndetje. 

 Është e lidhur me të gjithë sasinë e mirësisë dhe të 

ngrohtësisë që shpreh dhe përcjell kjo përshëndetje. Është e lidhur 

me të gjithë arsenalin e madh të mirësive dhe të vlerave që përcjell 

kjo përshëndetje. Është e lidhur më dozat e larta të bashkimit dhe 

të unitetit që krijon kjo përshëndetje, qoftë në nivel anëtarësh të 

një besimi, qoftë në nivel anëtarësh të një bashkësie të caktuar 

kombëtare, etnike apo njerëzore. Kjo është marrëdhënia më e 

paqtë e mundshme që njeriu mund të ndërtojë me vëllain dhe me 

motrën e tij. Kjo është njëlloj sikur t‟u thuash njerëzve njëri pas 

tjetrit, një e nga një, se unë jam paqë për ty, unë jam prehje për ty, 

unë jam siguri për ty, unë jam mirësi për ty, unë jam në thelb, 
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gjithçka e mirë për ty. Jam, në thelb, gjithçka e mirë që të nevojitet 

ty. Jam, në thelb, gjithçka e paqtë për të cilën ka nevojë jeta jote e 

tronditur dhe e pasigurtë.  

 Për arsyet e lartpërmendura mund të themi me plot gojën 

se prej cilësive më të rëndësihme të atyre që pretendojnë se janë 

pasuesit dhe mbështetësit e Allahut dhe të Dërguarit të Tij, (Paqja 

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

të jetë përhapja e selamit dhe përshëndetja e njerëzve me të, qoftë 

në nivel individësh, qoftë në nivel grupesh. Kjo është një shenjë e 

qartë, e cila reflekton një pjesë të rëndësishme të brendësisë së 

njeriut. Në rast se njeriu që përshëndet me selam, (me paqë) e ka 

mendjen dhe kraharorin e tij të mbushur me paqë e me selam, nuk 

ka dyshim se kjo paqe dhe kjo përshendetje do të reflektojë edhe 

tek sjelljet e tij. Paqja e sinqertë dhe e vërtetë, nëse e pushton 

qënien e njeriut, tregon për paqen që ka pushtuar mendjen e tij, 

zemrën e tij, shpirtin e tij. Kjo do të thotë se zemra e tij është e 

çliruar prej të gjitha formave të zilisë, të smirës dhe të urrejtjes për 

të tjerët. Të mos kesh urrejtje, xhelozi dhe smirë për njerëzit do të 

thotë të jesh i paqtë për ta. Do të thotë të jesh mirësi për ta. Do të 

thotë të jesh pranverë për zemrat dhe qëniet e tyre sa herë që 

shfaqesh. Një njeri që e përhap dhe e shpërndan paqen me zemër 

të pastër, rezervon vetëm dashuri për të gjithë njerëzit. Është njeri 

që rezervon dashuri për të gjitha krijesat e tjera të Zotit. Është njeri 

që reflekton mirësi dhe pozitivitet në raport me ekzistencën. Këtu 

kujtojmë fjalën e Imam Xha‟fer Es-Sadikut, i cili thotë: “Mos vallë 

është feja, diçka tjetër përveç dashurisë?!”.  

 Njeriu, së pari duhet të dojë Allahun e Madhëruar. Ai njeri 

apo ata njerëz që e duan Allahun e Madhëruar nuk ka dyshim se 

do të hyjnë tek zemrat e njerëzve dhe do të duhen prej tyre. 
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Kështu pra, mund të themi se çështja e lidhur me përhapjen e 

selamit, (të paqes) është e lidhur me kulturën e paqës dhe jo me 

një përshëndetje të caktuar që ka ngarkesa të caktuara kuptimore 

të lidhura me paqen dhe me mirësinë. Një shprehje thjesht e 

lidhur me paqen, nuk është dhe nuk mundet kurrsesi të jetë e 

barazvlefshme me tregues të spikatur të kultures së paqes. 

Shprehja mbetet shprehje dhe përcjell dimensionin sipërfaqësor të 

kuptimit, ndërsa kultura dhe mendësia është diçka më e zgjeruar, 

është më e madhe, është më gjithëpërfshirëse. E përmbledhur në 

një fjalë të vetme, kjo kulturë apo kjo mendësi mund të 

konsiderohet si mendësia e paqes, apo kultura e paqes. Kjo është 

kultura e paqes shpirtërore. Kjo është kultura e paqes mendore. 

 Kjo është kultura e paqes shoqërore. Kjo është kultura e 

paqes dhe e bashkëjetesës paqësore ndërmjet njerëzve. Të gjitha 

këto kuptime janë pjesë të kulturës së përhapjes së paqes, të 

përshëndetjes, të selamit, me kushtin që njeriu ta përjetojë 

thellësisht paqen thellë qënies së tij dhe më pas t‟ia dëshirojë atë 

pjesës tjetër të njerëzve.  

 Islami në rastin konkret, i cili na paraqitet nëpërmjet 

Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe nëpërmjet Kur'anit Famëlartë, ka për 

qëllim të sigurojë mirëqënie, siguri, paqe dhe stabilitet për mbarë 

shoqërinë. Për këtë arsye Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin 

Famëlartë: “O ju që keni besuar! Pranojeni Islamin me të gjitha 

rregullat e tij”1. Kuptimi i këtij ajeti të nderuar është se të gjithë 

njerëzit janë të ftuar të bëhen pjesë e Islamit. Të jesh pjesë e 

Islamit, do të thotë që të jesh bërë pjesë e paqes dhe e qetësisë së 

përjetshme. Të bëhesh pjesë e Islamit dhe e paqes së Allahut të 

                                                           
1 Surja "Bekare", ajeti 208.  
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Madhëruar, do të thotë që ta përjetosh vetë atë paqe. Do të thotë 

që ta përhapësh atë paqë dhe të bësh të pamundurën që të gjithë 

njerëzit të bëhen pjesë e saj dhe të përfshihen në të. Kjo është 

paqja, të cilën duhet ta ndjejnë të gjithë ata njerëz që kanë të bëjnë 

me ju. Ky është njëri prej kuptimeve më të rëndësishme të Islamit 

dhe të paqes që gjeneron prej tij.  

Shtylla e pestë: 

 Imami i nderuar Xha‟fer Es-Sadiku, (Paqja qoftë mbi të!) 

thotë lidhur me këtë : “Janë ata të cilët i ushqejnë të uriturit”. 

 Ashtu sikurse u përmend më sipër, prej kushteve dhe 

normave elementare të mirësjelljes me njerëzit është përhapja e 

paqes, e selamit dhe e mirësisë. Prej kushteve dhe normave 

elementare të mirësjelljes me njerëzit është që të sillesh mirë me ta. 

 Prej kushteve dhe normave elementare të mirësjelljes me 

njerëzit është që ata të ndihen të qetë dhe të sigurtë prej pranisë 

tënde. Gjithashtu, një tjetër normë e rëndësishme që tregon 

përkujdesje për njerëzit, është të ushqesh të varfërit dhe të uriturit 

ndër ta. Të ushqesh një njeri që e ka të pamundur të ushqehet. Të 

ushqesh një të varfër, i cili edhe pse punon shumë, nuk ka 

mundësi të sigurojë ushqimin e tij. Të ushqesh një njeri për arsye 

të dashurisë, të respektit dhe të miqësisë edhe në ato raste kur ai 

nuk ka nevojë që të ushqehet prej teje, sigurisht është prej 

normave të mirësjelljes dhe të miqësisë, është prej normave 

elementare dhe më të rëndësishme të humanizmit.  

 Të ushqesh njerëzit, edhe kur kanë nevojë, edhe kur nuk 

kanë nevojë për ushqimin tënd, është një tregues i rëndësishëm i 

miqësisë. Ky është një gjest, i cili e përforcon miqësinë dhe 

dashurinë ndërmjet dy miqve, dy të njohurve. Ky është një veprim 
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që ngroh dhe krijon hapësira të konsiderueshme afrimiteti 

ndërmjet një njeriu dhe një grupi shoqëror në nevojë. Në 

mbështetje të gjithçkaje që u citua më sipër, na vjen edhe 

transmetimi i Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij ndeuar!), në të cilin thuhet: “Ushqimi më i 

mirë është ai rreth të cilit mblidhen shumë duar”.  

 Nëpërmjet kësaj deklarate të bekuar, Profeti ynë i nderuar, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

ka për qëllim që të nxisë besimtarët dhe besimtaret që të jenë sa 

më të afruar dhe sa më miqësorë me njëri-tjetrin. Ky lloj afrimiteti 

dhe kjo lloj miqësie është në të mirën e tyre, qoftë në rrafshin 

individual qoftë në rrafshin shoqëror. Profeti ynë i dashur ka qenë 

vazhdimisht i interesuar të ndërtojë urat e komunikimit dhe të 

solidaritetit ndërmjet muslimanëve si e vetmja mënyrë dhe si një 

garanci e madhe për unitetin dhe afrimitetin ndërmjet të gjithë 

anëtarëve të shoqërisë muslimane. Prej synimeve kryesore të 

Profetit tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), ka qenë shfrytëzimi i të gjitha mundësive 

dhe i hapësirave shpirtërore për të krijuar afrimitet dhe dashuri 

ndërmjet anëtarësisë së umetit.  

 

UDHËZIME DHE KËSHILLA XHA’AFERITE 

 PËR ANËTARËT E MEDH’HEBEVE TË NDRYSHME 

ISLAME 

 

 Më sipër kemi sjellë për lexuesin e nderuar një transmetim 

të Abdullah Ibn Zijadit, në të cilin tregohej se: Disa njerëz kishin 

shkuar tek Imami Xha‟afer Es-Sadiku, (Paqja qoftë mbi të!) dhe i 
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kishin bërë atij disa pyetje, prej të cilave ishte edhe natyra e 

marrëdhënieve dhe e raporteve me anëtarët e medh‟hebeve të 

tjera islame. Përgjigja e Imamit të nderuar erdhi e menjëhershme 

dhe e prerë. Ai theksoi se marrëdhënia me të gjithë muslimanët që 

u përkasin rrymave, shkollave dhe medh‟hebeve të tjera islame 

duhet të jetë korrekte dhe e shkëlqyer. Sipas Imamit të nderuar, 

(Paqja qoftë mbi të!), kjo nuk është vetëm një udhëzim rutinë, por 

është një urdhër i prerë për të gjithë ata që e konsiderojnë veten 

shia dhe pasues të Allahut. Ky është një urdhër i prerë për të 

gjithë ata që e ndjejnë veten shia dhe pasues të ndershëm të 

Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Ky është një urdhër i prerë për të gjithë ata që e 

ndjejnë veten pasues të Kur'anit Famëlartë. Ky është një urdhër i 

prerë për të gjithë ata që e ndjejnë veten, ndjekës, pasues dhe 

përkrahës të shokëve të zgjedhur dhe të ndershëm të Profetit 

Muhamed, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Për këtë dimension 

shumë të rëndësishëm të marrëdhënieve ndërmjet muslimanëve të 

të gjitha shkollave islame Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), 

ka thënë: 

“Faluni bashkë me ta. Faluni tek xhamitë e tyre. Vizitoni të sëmurët e 

tyre. Shoqëroni për në banesën e fundit xhenazet e tyre.” dhe në një 

tjetër transmetim të ardhur prej tij, gjithashtu thuhet: “Faluni tek 

xhamitë e tyre bashkë me ta”.  

Udhëzimi i parë    

 Këta dy transmetime: “Faluni bashkë me ta. Faluni tek xhamitë 

e tyre” dhe “Faluni tek xhamitë e tyre bashkë me ta”, tregojnë qartë një 

udhëzim shumë të rëndësishëm që ka lidhje me unitetin e tyre. Ky 

udhëzim kërkon të mos cënohet ky unitet dhe që të mos krijohen 

hapësira për përçarje ndërmjet muslimanëve. Ai thotë: “Faluni 
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bashkë me ta tek xhamitë e tyre” dhe “Faluni tek xhamitë e tyre bashkë 

me ta”. 

 Sipas mendimit dhe gjykimit tim modest, ky transmetim 

dhe ky udhëzim është i lidhur me domosdoshmërinë e përhapjes 

së selamit ndërmjet muslimanëve. Të përhapësh selamin, do të 

thotë që t‟i tregosh pjesës tjetër të njerëzve se e ke zemrën të 

bardhë dhe të çliruar prej të gjitha llojeve të mërzisë, të urrejtjes, të 

smirës dhe xhelozisë. Për këtë arsye, kur kemi të bëjmë me një 

individ, i themi: “Paqja e Zotit qoftë mbi ty!”, (es-selamu alejke), 

ndërsa kur kemi të bëjmë me shumë njerëz, u drejtohemi duke u 

thënë: (es-selamu alejkum) që do të thotë: ”Paqja e Zotit qoftë mbi 

ju të gjithë!”. T‟i thuash vëllait apo motrës tënde në fe “Paqja e 

Zotit qoftë mbi ju!” presupozohet që t‟i kesh thënë se zemra ime 

është tërësisht e boshatisur prej çdo lloj ndjenje të keqe në raport 

me ty. Nga ana tjetër, nëse i deklarojmë një personi tjetër se zemra 

jonë nuk ka asnjë ngarkesë negative kundrejt tij, lind e nevojshme 

që të përkthejmë këtë deklaratë në sjellje konkrete dhe në praktikë 

konkrete. Kjo sjellje bëhet akoma më e nevojshme dhe më e 

domosdoshme në kohëra krizash dhe në periudha të rrezikshme, 

në të cilat duart e huaja kërkojnë të mbjellin përçarje dhe armiqësi 

ndërmjet muslimanëve. Në periudha të ndryshme të historisë 

islame duar tinzare dhe qarqe të rrezikshme janë përpjekur të 

përçajnë muslimanët me pretendime nga më të çuditshmet. 

Muslimanët janë të gjithë anëtarët e bashkësisë së umetit të 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), të cilët deklarojnë: (La ilahe ila Llah, Muhamedun 

resulullah), “Nuk ka Zot tjetër të adhuruar me të drejtë, përveç 

Allahut të Madhëruar dhe se Muhamedi është i Dërguari i Tij”. 

Për këtë arsye, lexojmë në deklaratën e Imamit të nderuar të 
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thuhet: “Faluni bashkë me ta. Faluni tek xhamitë e tyre” dhe sipas 

transmetimit tjetër: ”Faluni tek xhamitë e tyre bashkë me ta”. 

 Kjo deklaratë, apo ky udhëzim është qartësisht i lidhur me 

domosdoshmërinë e ruajtjes së unitetit ndërmjet të gjithë 

muslimanëve, pavarësisht shkollave, rrymave apo medh‟hebeve, 

të cilave ata i përkasin. Është shumë e rëndësishme të vihet theksi 

vazhdimisht mbi rëndësinë e unitetit në islam dhe unitetit në 

besim. Edhe nëse nuk biem dakord për çështje të caktuara të fesë, 

kjo nuk do të thotë që të shpallim urrejtje dhe armiqësi ndaj njëri-

tjetrit. Edhe nëse kemi kundërshti në çështje të caktuara të fesë, 

nuk është e nevojshme të rrimë larg njëri-tjetrit dhe të mos falemi 

me njëri-tjetrin. Afrimiteti duhet të ruhet me të gjitha format dhe 

mënyrat. Duhet të ruhet brenda xhamisë, sikurse duhet të ruhet 

jashtë xhamisë. Duhet të ruhet kur jemi pjesëtarë të të njejtit shtet 

dhe kur jemi pjesëtarë apo anëtarë të shteteve të ndryshme. 

 Marrëdhëniet e ngrohta duhet të ruhen ndërmjet të gjithë 

muslimanëve, qoftë brenda objekteve të tyre të kultit, qoftë në 

jetën shoqërore. Në tekstin e mësipërm, (transmetimin), vihet 

theksi mbi faljen dhe xhaminë. Kjo ndodh për arsye se falja dhe 

adhurimi në një vend të përbashkët konsiderohen shkalla 

superlative dhe niveli më i lartë i afrimitetit njerëzor. Xhamia dhe 

falja janë përfaqësues të (teuhidit), njësimit të Allahut të 

Madhëruar dhe përfaqësojnë nyjet më të rëndësishme lidhëse 

ndërmjet të gjithë umetin islam, anëtarët e të cilit deklarojnë se: 

“Nuk ka Zot tjetër të adhuruar më të drejtë, përpveç Allahut të 

Madhëruar dhe se Muhamedi është i Dërguari i Tij”. Xhamia dhe 

falja përfaqësojnë për të gjithë muslimanët e botës lidhjen më të 

fortë shpirtërore ndërmjet njëri-tjetrit. Përfaqësojnë venddrejtimin 

gjatë faljes, (Kiblen), përfaqësojnë Kur'anin e përbashkët, sikurse 

janë përfaqësuese të ndjenjës me të lartë të respektit të 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

140 

muslimanëve për Familjen e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ndaj shokëve të tij të 

ndershëm dhe të përzgjedhur. 

Udhëzimi i dytë 

 Marrëdhëniet e shëndosha shoqërore lipset të jenë të 

konsoliduara dhe të ngrohta ndërmjet të gjithë anëtarëve të 

bashkësisë islame, ndërmjet bijve dhe bijave të të njejtit besim, 

ndërmjet bijve dhe bijave të të njejtit umet. Menjëherë pas 

dimensionit adhurimor, na shfaqet dimensioni shoqëror, i cili 

reflektohet në marrëdhëniet e muslimanëve me njëri-tjetrin. 

 Marrëdhëniet shoqërore ndërmjet muslimanëve duhet të 

karakterizohen prej dashurisë, paqes, mirësjelljes, respektit, 

vlerësimit dhe mirëkuptimit të ndërsjelltë. Ato duhet të jenë të 

mbushura plot e përplot më dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut 

të Madhëruar. Duhet të jenë të mbushura me respekt dhe dashuri 

që shpërndahet prej njeriut për vëllain e tij. 

“Vizitoni të sëmurët e tyre.” 

  Kjo është një sjallje shumë e rëndësishme që ndikon në 

konsolidimin e marrëdhënieve ndërmjet muslimanëve. Është 

mirësjellje dhe respekt për vëllain apo për motrën tënde 

muslimane. Përveç dimensionit adhurimor, vizita e të sëmurëve 

përfaqëson edhe një dimension shumë të rëndësishëm shoqëror. 

 Ky akt i rëndësishëm ka për qëllim të thellojë marrëdhënien 

dhe të shtojë afrimitetin ndërmjet anëtarëve të bashkësisë islame. 

Dimensionin adhurimor e gjejmë të shprehur qartë në një 

transmetim, (hadith kudsij), me të cilin Allahu i Madhëruar i 

drejtohet besimtarit duke i thënë: “Robi im! Përse nuk më ke vizituar 

mua?!”. Në këtë moment robi i përgjigjet Allahut duke thënë: 
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“Zotit im! Ti je i kudogjendur. Si mund të të vizitoj Ty?!”. Menjëherë 

vjen përgjigja e Allahut të Madhëruar: 

“Po të kishe vizituar vëllain tënd besimtar të sëmurë, do të më kishe 

gjendur mua pranë tij”.  

 Nëpërmjet këtij hadithi kuptojmë se metafora, (vizita e 

Allahut), e përdorur në rastin konkret, nënkupton rëndësinë e 

vizitës së vëllait tënd besimtar të sëmurë. Ky është dimensioni 

adhurimor i vizitës.  

 Aspekti tjetër, është aspekti shoqëror. Edhe ai është i lidhur 

me konsolidimin e marrëdhënieve ndëmjet të gjithë muslimanëve. 

Konsolidimi i marrëdhënieve konsiston në forcimin e lidhjeve 

ndërmjet tyre, me konsolidimin e frymës së paqes ndërmjet tyre, 

me përforcimin e frymës së bashkëpunimit dhe të vëllazërisë 

ndërmjet adhuruesve të një Zotit të vetëm, me konsolidimin e 

frymës së respektit dhe të dashurisë ndërmjet njerëzve që besojnë 

tek i njejti Libër i shenjtë i zbritur, me konsolidimin dhe forcimin e 

lidhjeve ndërmjet pasuesve të Muhamedit dhe Familjes së 

Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), si dhe me 

konsolidimin e respektit dhe të dashurisë ndërmjet pasuesve të 

shokëve të tij të ndershëm dhe të përzgjedhur, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!).  

 Mund të themi me plot bindje se vizita e të sëmurit është 

një ngushëllim shumë i nevojshëm dhe i rëndësishëm për të 

sëmurin dhe për të gjithë ata që e rrethojnë atë. Vizita e të sëmurit 

është një lloj mjekimi, melhemi dhe shërimi për dhimbjet e të 

sëmurit dhe e të gjithë atyre që e rrethojnë të sëmurin dhe i 

shërbejnë atij. Kështu, pra, të gjitha këto angazhime janë të lidhura 

me përhapjen e frymës së bashkëpunimit dhe të afrimitetit 
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ndërmjet të gjithë bijve dhe bijave të Islamit, të cilët dëshmojnë se 

nuk ka Zot tjetër të adhuruar me të drejtë, përveç Allahut të 

Madhëruar dhe se Muahamedi është i Dërguari i Tij. Për këtë 

arsye lexojmë në udhëzimin e dytë të Imamit: “Faluni bashkë me ta. 

Faluni tek xhamitë e tyre” dhe sipas transmetimit tjetër: “Faluni tek 

xhamitë e tyre bashkë me ta”. 

Udhëzimi i tretë 

 Më sipër kuptuam rëndësinë që ka marrëdhënia dhe 

afrimiteti në raportet ndërmjet muslimanëve në rrafsh individual 

dhe shoqëror. E pamë këtë marrëdhënie të ndërtohet në rrafshin 

adhurimor, në faljen e namazeve, sikurse e pamë në rrafshin 

shoqëror, tek vizita e të sëmurëve dhe rëndësia e madhe që ka ajo 

për të forcuar dhe për të rritur afrimitetin ndërmjet njerëzve. Më 

pas, për ta plotësuar akoma më shumë këtë panoramë, lexojmë në 

tekstin e Imamit të nderuar të thuhet: “Shoqëroni për në banesën e 

fundit xhenazet e tyre”.  

 Udhëzimi i Imamit të nderuar është i qartë dhe i prerë. 

Është e nevojshme dhe kërkohet prej të gjithë atyre të cilët 

pretendojnë se e duan dhe e pasojnë Allahun e Madhëruar, që të 

shkojnë dhe të ndjekin xhenazet e vëllezërve të tyre besimtarë. 

Diversiteti i shkollave të mendimit, i rrymave apo i medh‟hebeve 

islame, nuk mund të ndikojë dhe as mund të bëhet pengesë që 

muslimanët të shoqërojnë të vdekurit e tyre në varreza. Kjo është 

pjesë e rëndësishme e edukatës hyjnore dhe, pa dyshim, që duhet 

të reflektojë tek raportet dhe marrëdhëniet ndërmjet besimtarëve 

dhe besimtareve. Kjo është një kulturë, një sjellje, fryma e të cilës 

duhet të përhapet dhe duhet të sundojë të gjithë shoqëritë 

muslimane.  
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 Është e qartë se të gjitha këto sjellje të kulturuara ndikojnë 

drejtpërdrejtë në përforcimin dhe në konsolidimin e frymës së 

paqes shoqërore, e cila garanton një bashkëjetesë paqësore 

ndërmjet të gjithë anëtarëve të shoqërisë. Të gjithë jemi të 

vetëdijshëm se tek përcjellja e xhenazeve gjënden mësime shumë 

të vyera dhe shumë të çmuara. Të gjithë janë të vetëdijshëm se 

nuk janë të pëtjetshëm dhe se do të largohen një ditë nga kjo botë. 

 Ky ritual i rëndësishëm shoqëror është një shenjë alarmi 

për secilin prej anëtarëve të shoqërisë se do të vijë një ditë në të 

cilën ai do të vdesë dhe do të shoqërohet prej të tjerëve për në 

banësën e fundit. Është një shenjë alarmi që i tregon secilit se është 

i përkohshëm në këtë botë dhe se të gjithë njerëzit kanë nevojë për 

njëri-tjetrin. Të gjithë kanë nevojë të shoqërohen një ditë prej 

miqve dhe të afërmve të tyre për në banesën e fundit. Nga ana 

tjetër, përcjellja për në varreza e vëllait tënd besimtar është shumë 

e rëndësishme në aspektin e forcimit të lidhjes dhe të vëllazërisë 

ndërmjet përcjellësve të xhenazes dhe familjarëve e të dashurve të 

tij. Përveçse shenjë respekti e vlerësimi për të vdekurin, shoqërimi 

i xhenazes për në varreza është vlerësim dhe respekt për të 

dashurit dhe të afërmit e tij. Shoqërimi për në varreza është 

shprehje e solidaritetit ndërmjet grupeve të ndryshme shoqërore, 

është shprehje e forcimit të marrëdhënieve ndërnjerëzore, është 

shprehje e vlerësimit dhe e respektit të ndërsjelltë ndërmjet 

anëtarëve të shkollave dhe të medh‟hebeve të ndryshme islame, 

është shprehje e vlerësimit dhe e respektit ndërmjet të gjithë 

anëtarëve të bashkësisë islame, të cilët dëshmojnë se nuk ka Zot 

tjetër të adhuruar me të drejtë, përveç Allahut të Madhëruar dhe 

se Muhamedi është i Dërguari i Tij.  
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SHIAT, (PASUESIT DHE PËRKRAHËSIT TANË)  

E BËJNË ALLAHUN TË DASHUR PËR NJERËZIT 

 

 Më pas, në thënie tregohet qartë se kërkohet prej të gjithë 

muslimanëve, prej të gjithë besimtarëve dhe besimtareve, prej të 

gjithë atyre që e kanë pasuar Allahun e Madhëruar dhe e kanë 

përkrahur Shpalljen e ardhur prej Tij, prej të gjithë atyre që e kanë 

pasuar dhe e kanë mbështetur të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe 

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

gjithë atyre që e kanë pasuar dhe mbështetur trashëgiminë e 

Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), si dhe prej të 

gjithë atyre që i kanë pasuar shokët e ndershëm dhe të 

përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), që 

të bëhen shkak që njerëzit ta duan Allahun e Madhëruar. Ata 

duhet të përpiqen të ndikojnë nëpërmjet sjelljeve dhe moralit të 

tyre tek pjesa tjetër e njerëzve që ta duan Allahun dhe ta besojnë 

Atë. Më pas, është Allahu i Madhëruar Ai që i mbulon ata me 

dashurinë dhe përkujdesjen e Tij. Në një farë mënyre, secili prej 

individëve të shoqërisë duhet që të përfaqësojë apo të reflektojë në 

raport me njerëzit, dashurinë dhe mëshirën e Allahut të 

Madhëruar. Ky reflektim duhet të pasqyrohet në nivel individi, në 

nivel shoqërie, në nivel bashkësie besimtarësh dhe në nivel 

njerëzimi. Të gjitha këto duhet të bëhen për hatër të Allahut të 

Madhëruar dhe për të fituar kënaqësinë e Tij.  

 Kur sillesh mirë, me mikun tend, kur e trajton me besnikëri 

shokun tënd, kur i jep besën dhe i ruan amanetin mikut tënd, kur 

falesh në një xhami me shokun dhe me mikun tënd, kur viziton të 

sëmurët e mikut dhe të shokut tënd, kur shoqëron xhenazet e 
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miqve të tu, ti ke ndërtuar urat e komunikimit dhe të afrimitetit. 

 Kur sillesh mirë me vëllezërit e tu të shkollave të tjera 

islame, ti ke krijuar ngrohtësinë dhe klimën e përshtatshme për të 

rritur dhe për ta zhvilluar më tej fidanin e miqësisë dhe të 

vëllazërisë. Për sa kohë do të gjesh brenda vetës energjitë e 

nevojshme për të qenë i dashur, i sjellshëm dhe i afrueshëm me 

miqtë e tu, thuaju atyre më pas se arsyeja e sjelljes tënde është e 

lidhur me besimin tënd tek Allahu i Madhëruar. Tregou njerëzve 

se arsyeja e dashurisë dhe e afrimitetit tënd është e lidhur me 

këshillat dhe me udhëzimet që të kanë ardhur prej Allahut të 

Madhëruar dhe se ato janë motivet e tua më të forta. Tregou 

njerëzve dhe të dashurve të tu se këto janë këshillat dhe 

udhëzimet e Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Tregojuni njerëzve se këto janë këshillat 

dhe udhëzimet e anëtarëve të Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi 

të gjithë ata!). Kjo është mënyra më e mirë dhe më e përshtatshme 

që ata të duan Allahun e Madhëruar. Kjo është mënyra më e 

përshtatshme për ta bërë Allahun e Madhëruar të dashur për 

zemrat dhe shpirtërat e tyre. Kjo është mënyra më e përshtatshme 

që ata ta duan Allahun gjithmonë e më shumë.  

 Për këtë arsye, Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), thotë: 

“Ata janë pasuesit, (shiat tanë). Këta janë shiat, (pasuesit) tanë. 

Këta janë shiat, (pasuesit) e Allahut të Madhëruar. Këta janë shiat, 

(pasuesit) e Profetit të nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), këta janë shiat, (pasuesit) e 

Ehli Bejtit dhe të shokëve të nderuar të Muhamedit, (Allahu qoftë 

i kënaqur prej tyre!).  
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TË NJIHEMI MË SHUMË ME SHIAT, 

 (PASUESIT) E ALLAHUT 

 Më sipër kemi përmendur hadithin e transmetuar prej 

Imam Xha‟afer Es-Sadikut, (Paqja qoftë mbi të!), në të cilin ai e ka 

përmbledhur të gjithë procesin e pasimit, të ndjekjes dhe të 

përkrahjes së Allahut të Madhëruar dhe të Profetit të Tij, me një 

fjalë të vetme. Ai ka thënë: “Shiatuna, pasuesit tanë”. Më pas, 

Imami i nderuar vjen për të na treguar edhe disa cilësi të tjera të 

atyre njerëzve të ndershëm. Ai thotë kështu: 

“Ata janë kështjella të fortifikuara. Kraharore të sigurta. Ëndrra të 

mahnitshme hijerënda. Ata nuk janë përhapës të së keqes dhe të 

thashëthemeve. Nuk janë hipokritë që përpiqen të duken dhe të bien në sy. 

Janë adhurues të mëdhenj netëve. Kalorës gjatë ditës”. 

 Në këtë transmetim vemë re se shiat, (pasuesit) e Allahut të 

Madhëruar, të Profetit, (Paqja qoftë mbi të!) dhe të Familjes së 

Profetit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), janë përmendur me dy 

lloje cilësish.  

Cilësi pozitive: 

“Ata janë kështjella të fortifikuara. Kraharore të sigurta. Ëndrra të 

mahnitshme hijerënda.” 

Cilësi negative: 

Ata nuk janë përhapës të së keqes dhe të thashëthemeve. Nuk janë 

hipokritë që përpiqen të duken dhe të bien në sy.”  
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Cilësitë pozitive 

 Cilësitë e tyre pozitive të cilat janë lehtësisht të dukshme 

dhe të prekshme tek sjelljet e tyre janë: 

1. Devotshmëria, (Tekvaja) 

 Në tekst thuhet: “Ata janë kështjella të fortifikuara”. Kjo cilësi 

e tyre është e lidhur me shkallën dhe nivelin e tyre të lartë të 

përkushtimit dhe të devotshmërisë. Kjo lloj devotshmërie dhe ky 

lloj përkushtimi është i lidhur me statusin që gëzon besimi i tyre 

në Allahun e Madhëruar. Imami i nderuar kur flet për kështjella të 

fortifikuara ka për qëllim të na tregojë se besimi i tyre është i 

sigurtë dhe i paprekshëm prej llojeve të ndryshme të sfidave, të 

sprovave dhe të vështirësive. Besimi i tyre tek Allahu i Madhëruar 

është i fortifikuar në nivelet më të larta. Marrëdhënia e tyre me 

Allahun e Madhëruar është e mbrojtur dhe e fortifikuar. Dashuria 

e tyre për Allahun e Madhëruar është e mbrojtur dhe e fortifikuar. 

 Dituria dhe kultura e tyre është e fortifikuar. Marrëdhënia e 

tyre me veten është e mbrojtur dhe e fortifikuar. Marrëdhënia dhe 

raportet ndërmjet muslimanëve të shkollave të ndryshme islame 

është e fortifikuar. Për këtë arsye thuhet në hadith: “Ata janë 

kështjella të fortifikuara”. Kjo fjali madhështore tregon se ata janë 

njerëz që nuk reagojnë pozitivisht dhe nuk mund të bien pre e 

thirrjeve për t‟i ndarë dhe për t‟i përçarë me vëllezërit e tyre 

muslimanë. Ata nuk bien pre e provokimeve dhe kurtheve që 

ngrenë për ta armiqtë e Zotit dhe hipokritët e fshehur dhe të 

maskuar me kujdes brenda radhëve të fetarëve dhe besimtarëve të 

devotshëm. Ata nuk bien kurrë viktima të kurtheve të armiqve të 

Islamit për të hedhur muslimanët në luftë dhe në vëllavrasje. Ata 
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nuk bien viktima të planeve të armiqve të Islamit dhe të njerëzimit 

që kanë për qëllim të mbjellin shkatërrim në tokë.  

 Nisur nga gjithçka u përmend më sipër, mund të themi se 

ata janë kështjella të fortifikuara.  

2. Amaneti i shiave, (pasuesve) të Allahut të 

Madhëruar.  

 Më pas, Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Ata 

janë kraharore të sigurta (që e mbajnë amanetin)”. Kjo shprehje na 

kujton një ajet kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Ne 

do ta shkulim urrejtjen nga kraharori i tyre”1  

 Ata janë njerëz me kraharore të sigurta, me kraharore të 

qeta dhe të paqta, me kraharore të pastra prej të gjitha 

papastërtive të kufrit dhe të mohimit. Ata kanë kraharorë të 

pastruara prej të gjitha formave dhe llojeve të dyshimit apo të 

lëkundjes. Mendimet dhe bindjet e tyre që fshihen pas atyre 

kraharorëve janë të sigurta prej çdo lloj stuhie të mundshme me të 

cilët mund të përballet besimtari apo besimtarja gjatë jetës së tij/të 

saj. Ata kanë kraharorë të blinduar dhe të sigurtë prej çdo sulmi të 

jashtëm, për arsye të njohjeve të mëdha dhe të bindjeve që kanë 

krijuar për Zbulesën hyjnore dhe orientimet e Allahut të 

Madhëruar. Ato kraharorë quhen të sigurtë, sepse besimi që 

strehohet nuk mund të lëkundet përballë asnjë lloj vështirësie. 

Besimi i tyre është i panegocueshëm. Besimi i tyre është i 

padiskutueshëm. Besimi i tyre është në shkallën më të lartë të 

sigurisë. Ato kraharorë nuk lejojnë asnjë fuqi të errët, sado e 

madhe dhe e fortë të jetë, që të depërtojë thellësive të tyre.  

                                                           
1 Surja "A‟araf", ajeti 43. 
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 Kategoritë e njerëzve janë të larmishme. Ka njerëz që fjala 

që dëgjojnë me njërin vesh, u del nga veshi tjetër, ashtu siç ka 

hyrë, pa lënë asnjë efek. Ka njerëz që venë në zbatim gjithçka që e 

dëgjojnë një herë të vetme dhe më pas heqin dorë. Ka njerëz që 

dëgjojnë udhëzimin e Allahut të Madhëruar dhe e zbatojnë një 

herë, dy herë, tre herë, dhjetë herë, apo më shumë. Ka edhe prej 

atyre njerëzve që e dëgjojnë një herë të vetme dhe e burgosin 

gjithçka kanë dëgjuar thellë kraharorëve të tyre, thellë mendjeve të 

tyre, thellë ndërgjegjeve të tyre dhe i shndërrojnë në mënyrë jetese 

dhe në bindje të panegociueshme për gjithë jetën e tyre. Për këtë 

arsye kraharorët e tyre konsiderohen të sigurta, konsiderohen 

kasaforta, në të cilat nuk ka mundësi të depërtojë asgjë e keqe. 

 Konsiderohen kështjella të fortifikuara, në të cilat 

udhëzimi, besimi dhe dashuria për Allahun qëndrojnë të 

paprekura dhe të pacënuara përjetësisht, ashtu siç janë instaluar e 

vendosur herën e parë. Besimi i tyre nuk ndryshon, nuk lëkundet, 

nuk pëson devijime, nuk pëson transformime negative. E vërteta 

mbetet e vërtetë, ashtu siç është, origjinale dhe e paprekur, ashtu 

siç e do Vetë Allahu i Madhëruar. E vërteta hyjnore mbetet e 

vërtetë hyjnore, ashtu siç e do Allahu i Madhëruar, e pa 

transformuar dhe e padevijuar, sepse vetëm duke qenë e tillë, 

mund të realizojë interesat e njerëzimit, vetëm duke qenë e tillë, 

është e vlefshme për të gjitha kohërat dhe për të gjithë anëtarësinë 

e njerëzimit. Kjo është e vetmja mënyrë që projekti hyjnor për 

njerëzimin të realizojë dhe të plotësojë interesat e të gjithë njerëzve 

dhe jo vetëm të një individi të caktuar, apo të një grupi të 

privilegjuar individësh, cilido qoftë identiteti i tyre. Për këto arsye, 

kraharorët e tyre janë cilësuar si kraharorë të sigurtë.  

 Kraharorët e tyre konsiderohen të sigurta, sepse janë të 

ngarkuara me besimin tek Allahu i madhëruar. Është pikërisht 
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besimi në Allahun, ai që i bën ato të sigurta dhe të fortifikuara. 

Ato janë të sigurta dhe të fortifikuara, sepse brenda tyre është 

depozituar amaneti i madh i Allahut të Madhëruar për njerëzimin. 

Aty është depozituar Zbulesa hyjnore, Kur'ani Famëlartë. Ato janë 

kraharorë të sigurta dhe të fortifikuara, sepse brenda tyre mbahet 

e sigurtë trashëgimia e Profetit tonë të nderuar, (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ato quhen 

kraharorë të sigurtë dhe të fortifikuara, për arsye të mbrojtjes që 

gëzojnë në to parimet e shumta islame, urdhëresat dhe ndalesat e 

ndryshme të përcaktuara në legjislacionin islam. Ato janë 

kraharorë të sigurtë dhe të fortifikuar, sepse brenda tyre ruhet dhe 

mbrohet i sigurtë prej çdo lloj ndryshimi a transformimi Kur'ani 

Famëlartë. Ato kraharorë konsiderohen kështjella të sigurta dhe të 

fortifikuara për arsye se përfaqësojnë dimensionin praktik të 

mësimeve dhe të udhëzimeve të bekuara të ardhura prej frymës së 

përgjithshme të Zbulesës hyjnore, për arsye se përfaqësojnë 

dimensionin praktik të besimit në Allahun e Madhëruar, 

dimensionin praktik të Islamit, përfaqësojnë dimensionin praktik 

të humanizmit. Ato kraharorë konsiderohen të sigurta dhe të 

fortifikuara për trashëgiminë profetike dhe të Familjes Profetike 

që përfaqësojnë. Të asaj familjeje, anëtarët e së cilës janë 

përfaqësuesit më të denjë të Kur'anit Famëlartë. 

  Konsiderohen të sigurtë dhe të fortifikuar, sepse 

përfaqësojnë frymën e Ehli Bejtit, të cilët i ka mbrojtur Allahu i 

Madhëruar nga çdo e keqe dhe i ka konsideruar të pafajshëm e të 

pagabueshëm. Janë të sigurtë dhe të fortifikuar, sepse 

përfaqësojnë frymën dhe trashëgiminë e shokëve të përzgjedhur 

dhe të ndershëm të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!).  
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 Ato kraharorë kanë mundur të përfshijnë Allahun e 

Madhëruar. Kanë mundur të përfshijnë kuptimet që burojnë prej 

besimit në Allah, (sigurisht që duhet kuptuar metafora, se Allahu 

nuk është e mundur të përfshihet kund, sepse nuk ka përmasa). 

 Ato kraharorë konsiderohen të sigurtë dhe të fortifikuar 

për arsye të përfshirjes në to, të kuptimeve më të larta të 

adhurimit, të përfshirjes në to të kuptimeve të më të larta të 

bindjes ndaj Allahut të Madhëruar dhe të kuptimeve të shenjta të 

Zbulesës hyjnore. Ato konsiderohen të sigurtë dhe të fortifikuar, 

për asye të përfshirjes në to të normave dhe të parimeve më të 

larta islame, të përfshirjes në to, të urdhëresave dhe të ndalesave 

të lidhura me aktivitetin e përditshëm njerëzor. Ato kraharorë 

konsiderohen kështjella të sigurta dhe të fortifikuara, për arsye të 

përfshirjes në to, të tërësisë së jetës praktike të Profetit, (Paqja dhe 

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

përfshirjes në to, të jetës praktike të anëtarëve të Familjes 

Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), të përfshirjes praktike të 

tërësisë së trashëgimisë së jetës së shokëve të ndershëm dhe të 

përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), për 

arsye të përfshirjes në to, të praktikës së jetës dhe të veprës së 

dijetarëve dhe fukahave, (juristëve islamë) dhe për arsye të 

përfshirjes së jetës dhe të veprës së të gjithë njerëzve të ndershëm, 

të përkushtuar dhe të devotshëm të muslimanëve, shembulli i të 

cilëve ka qenë fanar ndriçues për brezat e ndryshëm të 

muslimanëve.  

 Për këto arsye dhe për të tjera të cilat nuk mund t‟i 

trajtojmë gjerësisht këtu, kraharorët e tyre konsiderohen kështjella 

të sigurta dhe të fortifikuara. Duke qenë se kraharorët janë vendet 

ku janë vendosur zemrat e njerëzve, mund të themi gjithashtu, se 

në qoftë se zemrat janë të vëtëdijshme dhe të mbushura me besim 
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tek Allahu i Madhëruar, edhe krharorët në të cilët gjënden ato 

zemra janë të sigurta dhe të fortifikuara, ashtu siç i ka dashur 

Allahu i Madhëruar dhe ashtu siç i ka projektuar Ai.  

 Kjo ndodh për arsye se gjithçka që ka mësuar njeriu, e ka 

mësuar me vetëdije të plotë në kuadër të përpjekjeve për të 

realizuar dhe për të plotësuar thellë qënies kuptimet e rrugëtimit 

për tek besimi, për tek njerëzorja e pastër, për të realizuar thellë 

qënies kuptimet që e udhëzojnë njeriun dhe e drejtojnë atë nga 

Allahu i Madhëruar dhe vlerat që burojnë prej Tij.  

 Duke iu referuar rrugës tjetër, e cila qëndron diametralisht 

në kah të kundërt me të parën, rrugës së shkatërrimit, të 

poshtërimit dhe të degradimit, e cila e çon njeriun drejt 

shkatërrimit dhe çnjerëzores, mund të themi se në raport me këta 

njerëz dhe me këto zemra, kraharorët e tyre mund të 

konsiderohen kasaforta apo kështjella të fortifikuara. Pra, të 

sigurta nga çdo e keqe.  

 Siguria dhe fortifikimi i kraharorëve, në rastin konkret, 

mund të lexohet dhe mund të analizohet nga disa këndvështrime. 

Ato janë të sigurta për nga mënyra se si ushqehen zemrat brenda 

atyre kraharorëve, nga cilësia e lartë e ushqimeve me të cilat 

ushqehen ato kraharorë. Kur flasim për ushqim kemi të bëjmë me 

ushqimet speciale dhe të veçanta të zemrës, sigurisht. Ato 

kraharorë konsiderohen të sigurtë, për arsye se gjithçka 

depozitohet tek zemrat thellë tyre, nuk mund të ndryshojë. Nuk 

mund të shtohet, nuk mund të pakësohet, nuk mund të 

transformohet, përveçse pozitivisht. Ato mund të konsiderohen të 

sigurtë, parë edhe nga këndvështrimi i përhapjes së dritës dhe të 

gjithçkaje ka depozituar aty për pjesën tjetër të njerëzve.  
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 Nisur nga sa u përmend më sipër, duhet të ripohojmë se 

shiat e vërtetë, pasuesit e vërtetë të Allahut të Madhëruar, të 

Muhamedit tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), të trashëgimisë së Familjes 

Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) dhe të shokëve të 

ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!), duhet që gjithmonë të kenë një qëllim madhor 

në jetën e tyre. Duhet të kenë një qëllim të shenjtë dhe ai qëllim 

është Allahu i Madhëruar. Qëllimi më i madh i jetës së tyre. 

 Synimi më i madh i jetës së tyre, duhet të jetë kënaqësia e 

Allahut të Madhëruar. E gjithë hapësira ndërmjet synimit deri tek 

realizimi i qëllimit duhet të jetë e mbushur me kënaqësinë e 

Allahut të Madhëruar. Për këtë arsye kraharorët e tyre 

konsiderohen kështjella të sigurta dhe të fortifikuara. Kjo ndodh, 

sepse ato janë të mbushur me praninë e Allahut të Madhëruar. Ai 

është i Pari dhe i Fundit. Ai është i Dukshmi dhe i Padukshmi. 

 Për këtë arsye, të gjithë ata që e pasojnë Allahun e 

Madhëruar, të gjithë ata që pasojnë besimin tek Krijuesi i 

Gjithësisë, të gjithë ata që pasojnë udhëzimet dhe orientimet e dala 

prej frymës së përgjithshme të Zbulesës hyjnore, të gjithë ata që 

përfaqësojnë në praktikë, përveç teorisë, marrëdhënien e ngushtë 

dhe të fortë ndërmjet njeriut dhe hyjnores, konsiderohen kështjella 

të sigurta dhe të fortifikuara edhe për dy arsye të tjera shumë të 

rëndësishme. 

 E para: Edukimi i vetvetes.  

 E dyta: Përveçse e ndjejnë dhe e konsiderojnë Allahun e 

Madhëruar Krijuesin dhe Mbretin e tyre, ata ndjejnë dhe besojnë 

njëkohësisht se Ai është Edukuesi, Mësuesi i tyre më i Madh dhe i 

Dashuri i tyre. Allahu i Madhëruar është vazhdimisht i interesuar 
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për të ruajtur një marrëdhënie të ngrohtë afrimiteti mes Tij dhe 

robit të vet. Ai nuk është i kënaqur prej një marrëdhënie të ftohtë 

dhe të thatë, e cila është tregues i qartë i barrierave. Për këtë arsye, 

po të analizojmë me kujdes mënyrën e komunikimit të Allahut të 

Madhëruar me krijesat e Tij, vemë re se Ai komunikon 

vazhdimisht me shumë dashuri. Ai ofron butësi, mirësi, falje, 

mëshirë e dashuri për të gjithë ata që përpiqen të bëjnë një hap për 

tek Ai. Allahu i Madhëruar e ka bërë dashurinë themel të 

raporteve të Tij me krijesat e veta. Ashtu siç e kemi përmendur 

vazhdimisht, Allahu i Madhëruar është përfaqësuesi suprem dhe 

absolut i dashurisë. Lidhur me këtë cilësi të Tij dhe lidhur me këtë 

raport ndërmjet Tij dhe krijesave, i Madhërishmi Allah thotë në 

Kur'anin Famëlartë:”Ata e duan Atë (Allahun) dhe Ai (Allahu) i 

do ata”1.  

 Kështu pra, Allahu i Madhëruar e shpreh hapur dashurinë 

e Tij për krijesat e Veta. Ai i do ata, sepse i ka krijuar Vetë. Pra, 

krijimi në vetvete është shprehje e dashurisë së Allahut të 

Madhëruar për krijesat e Tij. Po të mos i kishte dashur, nuk do t‟i 

krijonte ata. Natyrshëm, dikush që do, do të jetë objekt i dashurisë 

së palës tjetër. Kjo është dashuria hyjnore. Kjo është dashuria e 

Krijuesit për krijesat e Veta. Ai i ka dashur ata që kur ka marrë 

vendim për t‟i krijuar. Kështu, dashuria e njeriut për Krijuesin 

është ajo që e mbush zemrën e tij, pa lënë asnjë hapësirë tjetër 

bosh, sado e vogël qoftë ajo. Kjo është një arsye e mjaftueshme që 

ato kraharorë të konsiderohen të sigurtë dhe të fortifikuar. Ato 

kraharorë, janë të kujdesshëm që të ruajnë me fanatizmin më të 

madh arsyen më të madhe të jetës dhe të lumturisë dhe ajo është 

lidhja dhe dashuria që kanë për Allahun e Madhëruar. Është ajo 

                                                           
1 Surja "Maide", ajeti 54.  
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dashuri, e cila mbush çdo skaj të zemrës dhe e shndërron zemrën 

në një pasuri të madhe për sigurinë e të cilës përkujdesen ato 

kraharorë. Kjo është pasuria më e shenjtë dhe më e shtrenjtë për 

sigurinë e të cilës ato do të ishin të gatshme të sakrifikojnë 

gjithçka! 

 E treta: Autoriteti e pasuesve të Allahut.   

 Në tekstin e mësipërm thuhet: “Ëndrra të mahnitshme 

hijerënda”.  

 Më sipër folëm fillimisht për kraharorë të sigurtë, besnikë 

që mbajnë përgjegjësinë e amanetit. Më pas folëm për cilësitë e 

tjera të tyre. Kështu, treguam se pasuesit e Allahut të Madhëruar, 

të Profetit të nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), të Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi të 

gjithë ata!) dhe të shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të 

Profetit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), janë vazhdimisht 

bujarë dhe ofrojnë shumë për të tjerët. Ofrojnë gjithçka munden 

për njerëzit në nevojë, për të gjithë ata që trokasin në derën e tyre. 

Prandaj, sa më të sigurta dhe sa më të fortifikuara të jenë 

kraharorët e tyre, aq më e madhe është bujaria e tyre. Ky fenomen 

ndodh për një arsye shumë të thjeshtë. Ato zemra janë të 

mbushura me dashurinë për Krijuesin e tyre, janë plotësisht të 

mbuluara prej mirësisë që nxit prania e Allahut në hapësirat e 

tyre. Si të tilla, ato zemra jetojnë për Allahun. Allahu i Madhëruar 

është arsyeja e jetës së tyre. Sa më shumë që të përjetohen këto 

kuptime dhe sa më thellë të ndjehen ato, aq më e lartë është 

besnikëria ndaj Mesazhit hyjnor, të cilin e bartin dhe ua përcjellin 

më pas pjesës tjetër të njerëzimit. Sa më e madhe të jetë lidhja e 

tyre me Allahun e Madhëruar, aq më fort reflekton besimi tek 

mënyra sesi e kanë ndërtuar apo e kanë konceptuar jetën e tyre 
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njerëzore. Sa më pranë jetëve të tyre të jetë Allahu i Madhëruar, aq 

më të bukura dhe aq më të kuptimta bëhen ato jetë.  

 Pasi Allahu i Madhëruar ta ketë mbushur çdo hapësirë të 

zemrës njerëzore, njeriu nis e ndjen një nevojë të jashtzakonshme 

për ta zhvilluar dhe për ta rritur atë mirësi që ia ka mbuluar 

zemrën. Pasi të jetë mbuluar zemra e njeriut prej kësaj mirësie të 

madhe, njeriu interesohet që ta mbrojë dhe ta ruajë këtë mirësi nga 

çdo rezik i brendshëm apo të jashtëm që mund ta dëmtojë atë. Të 

gjitha këto forca, të gjitha këto energji, të gjitha këto nevoja për të 

ruajtur, për ta zhvilluar dhe për ta rritur akoma më shumë këtë 

mirësi të madhe, me të cilën mbushet zemra e besimtarit, janë të 

lidhura me të tjera nevoja të brendshme të tij, të cilat punojnë dhe 

veprojnë thellësive të qënies për të orientuar qënien vazhdimisht 

drejt Krijuesit të Gjithësisë dhe për të qenë përcjellës të vërtetë dhe 

të sigurtë të amanetit të Zotit. Ky është një proces shumë delikat 

dhe i rëndësishëm, i cili zhvillohet thellë qënies së besimtarit dhe 

që e shtyn atë të orientohet çdo ditë e më shumë drejt plotësimit të 

qënies, drejt nevojës së saj për të qenë në nivelet e lumturisë dhe të 

kënaqësisë së Allahut të Madhëruar. 

 Për këtë arsye, pasi është përmendur në hadith: ”Kraharore 

të sigurta”, ka ardhur menjëhërë pas saj shprehja: “Ëndrra të 

mahnitshme hijerënda”. 

 E vërteta është se njerëzit apo besimtarët që kanë ndjenja 

apo përjetime të tilla të mahnitshme shoqërohen vazhdimisht prej 

dëshirës për t‟i rritur dhe për t‟i zhvilluar akoma më shumë ato. 

Kjo lloj lumturie dhe kjo lloj mirësie që e mbulon zemrën e njeriut 

e nxit atë instiktivisht që të vihet në kërkim të diçkaje akoma më të 

bukur dhe akoma më të madhe. Është dëshira e plotësimit të 

ngopjes me lumturi. Në fillimet e saj ajo nis si një dëshirë për t‟u 
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rritur dhe për t‟u zmadhuar. Më pas, me kalimin e kohës, ajo 

transformohet në një ëndërr të madhe, për të cilën njeriu është i 

gatshëm edhe të sakrifikojë. Njeriu është i prirur të punojë, të 

përpiqet dhe të sakrifikojë shumë për të realizuar ëndrrat e tij, aq 

më tepër kur bëhet fjalë për ëndrra dhe aspirata të lidhura me të 

tilla lumturi, të cilat, në më të shumtën e rasteve, është e 

pamundur të shpjegohen me fjalë. Kjo është arsyeja që në tekst 

thuhet: ”Ëndrra të mahnitshme hijerënda”. Një njeri që ëndërron, 

do të thotë se ai njeri ka një dëshirë të papërshkruar, (të madhe 

shumë), për ta patur diçka, apo për ta shtuar e rritur diçka që e ka. 

Njerëzit që përmenden në tekst si poseduesit e kraharorëve të 

sigurtë dhe e zemrave të fortifikuara, janë ata që nuk ndalen në 

nivelin teorik, apo në nivel ëndrrash. Janë ata njerëz që e 

shoqorojnë ëndrrën e tyre me punë dhe me sakrifica të mëdha. Një 

endërr e pashoqëruar nga puna dhe sakrificat është plotësisht e 

parealizueshme dhe nuk mund të cilësohet si ëndërr apo dëshirë 

serioze.  

 E thënë më saktë, ëndërra apo dëshira, mund të jenë 

serioze, por personi që i ëndërron dhe i dëshiron, nuk mund të 

quhet seroiz, në qoftëse nuk lufton fuqimisht për ta realizuar 

ëndërrën e tij. Nuk mund të rrijë në vend, pa lëvizur dhe të luajë 

me refleksionet dhe imagjinatën e tij. Njerëzit e vërtetë që e 

besojnë Allahun e Madhëruar i kanë zemrat e tyre të mbushura 

me dritën e Allahut të Madhëruar. Ata janë të gatshëm të 

ndërmarrin çdo sakrificë për të realizuar ëndërrat dhe qëllimet e 

tyre. Për këtë arsye ato ëndërrat konsiderohen në tekstin e 

mësipërm si ëndërra të mahnitshme dhe hijerënda. Ato përveçse 

janë ëndërra të bukura që të zgjojnë meditime shumë, janë 

njëkohësisht hijerënda dhe autoritare, në kuptimin që duhet 

shumë mund, punë, djersë dhe sakrifica për t‟i bërë realitet.  
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 Fjala (“rezineh”, ”autoritare, hijerënda”), në rastin konkret 

na paraqitet me më shumë se një kuptim.  

 Kuptimi i parë është i lidhur me shpjegimin tradicional të 

fjalës. Pra, ëndërr e madhe, e rëndësishme, gjigande. Kjo fjalë 

përdoret shpesh për të cilësuar njerëz të caktuar. Mund të hasim 

herë pas here dikë që thotë: “Filani, ky apo ai person ka mendje 

(rezaneh), që do të thotë se ai ka një mendje që gjykon drejt, 

mendje të mprehtë dhe të mbushur me dije e zgjuarsi. Prandaj, po 

t‟u referohemi këtyre kuptimeve tradicionale të fjalës së 

përzgjedhur në tekstin e mësipërm, mund të themi se ata janë 

njerëz që kanë ëndërra serioze dhe të menduara mirë, të peshuara 

mirë. Pra, ata kanë ëndërra shumë të rëndësishme që kanë 

përparësi të madhe ndaj të gjitha ëndrrave të tjera të tyre. Ata 

kanë ëndërra, të cilat u imponohen në çdo minutë të 

përditshmërisë së tyre.  

 Kuptimi i dytë mund të jetë i lidhur me një përpjekje për të 

zbukuruar cilësinë e lartë të tyre. Kur themi: ”Ata janë kështjella të 

fortifikuara. Kraharore të sigurta” mund të themi se bukuria e tyre 

edhe zhvillimin e mëtejshëm të niveleve të besimit dhe të 

njerëzores tek ata. Kjo realizohet nëpërmjet mundit, sakrificave 

dhe përpjekjeve të pandërprera për të vënë në praktikë urdhëresat 

dhe ndalesat e përcatuara prej Zbulesës së Allahut. Kjo realizohet 

nëpërmjet implementimit të normave dhe parimeve më të larta të 

moralit islam në jetën e përdisthme dhe në sjelljen me njerëzit që 

na rrethojnë. Këtë mund ta realizojnë vetëm ata njerëz që e jetojnë 

jetën e tyre vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut të Madhëruar 

dhe nuk kanë asnjë qëllim tjetër më të madh se ky. Ata janë njerëz 

që përpiqen vazhdimisht për të bërë pjesë të sjelljes së tyre të 

gjitha këto norma, morale, parime, urdhëresa e ndalesa, vetëm për 
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të fituar kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. Ata i realizojnë këto 

qëllime të larta duke vënë në efiçensë të plotë të gjitha energjitë e 

tyre pozitive, për të vënë në zbatim në praktikën e përditshmërisë 

të gjitha normat dhe detyrimet qiellore, duke u mbështetur 

fillimisht tek adhurimi i sinqertë i Allahut të Madhëruar dhe më 

pas tek hallkat e tjera të rëndësishme të Zbulesës hyjnore. Ata e 

realizojnë këtë duke marrë shembull prej më të lartit shembull, që 

është Muhamedi ynë i dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke u mbështetur dhe duke 

ndjekur me rigorozitet të lartë traditën dhe trashëgiminë e vyer të 

Familjes Profetike, (Paqja e Allahut qoftë mbi të gjithë ata!), duke 

u mbështetur në shembullin dhe në traditën e shkëlqyer të 

shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre!).  

 Kjo është arsyeja kryesore, përse ëndërrat e tyre cilësohen si 

të mëdha, të vërteta, serioze dhe hijerënda. Një pjesë e ëndrrave të 

tyre konsiderohen të domosdoshme. Një pjesë e ëndrrave të tyre 

konsiderohen si të detyrueshme. Një pjesë tjetër e ëndrrave të tyre 

konsiderohen si të pëlqyeshme. Ëndërrat e tyre mund të 

klasifikohen, pa më të voglën mëdyshje, si ëndrra objektive, të 

qarta dhe realiste. Pjesë e pandarë e ëndrrave të tyre është se ata 

ndërthurin mjeshtërisht brenda ëndrrave Dynjanë dhe Ahiretin. 

Ëndrrat e tyre janë një përzierje e mistershme dhe e mahnitshme 

ndërmjet aspiratave të kësaj bote dhe Botës Tjetër. Ëndërrat, 

planet dhe projektet e tyre nuk janë ngushtësisht të lidhura vetëm 

me jetën e kësaj bote, as me aspiratat për në Botën Tjetër. Ato janë 

një përzierje e mahnitshme e qëllimeve më të larta të njeriut për 

këtë botë dhe për Botën Tjetër.  
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 Kuptimi i tretë është i lidhur më natyrën e ëndrrave të 

tyre. Kjo do të thotë se ata janë të vetëdijshëm për kufijtë e asaj që 

ëndërrojnë. Ëndërrat e tyre nuk janë të ekzagjeruara, nuk janë 

përtej normave të së lejuarës, megjithëse ka patur raste që 

ëndërrat të mos kenë qënë të lidhura me realitetin, me llogjikën, 

por dëshira të shfrenuara. Historia tregon se ka patur njerëz që 

kanë ëndërruar dëshira të pamundura, jolegjitime, të pandershme 

dhe të pamoralshme në raport me pjesën tjetër të njerëzimit. 

Ëndrrat për të pushtuar, për të shtypur, për të grabitur, për të 

gllabëruar, për të përdhunuar, për të nënshtruar popujt e tjerë të 

botës kanë qënë ëndrra, të cilat na kanë ndjekur vazhdimisht 

përgjatë gjithë historisë së njerëzimit. Në një kuptim më të 

ngushtë, njeriu përballet çdo ditë me ëndërrat e lloj-llojshme të 

shumë njerëzve. Njerëz me ëndërra të paqarta, shpesh utopike, të 

pashpjegueshme, aspak realiste që e shpërqëndrojnë njeriun dhe e 

mbajnë larg jetës reale.  

 Këto lloj ëndrrash e hutojnë njeriun, e mbajnë shumë larg 

përditshmërisë dhe realitetit, e mbajnë shumë larg përgjegjësive të 

përditshmërisë. Këto nuk mund të konsiderohen ëndërra të 

shëndetshme, të pranueshme të cilat mund të shërbejnë për të 

ndërtuar jetën mbi to.  

 Ëndërrat e pasuesve të Allahut dhe të mbështetësve të Tij 

nuk kanë asgjë të përbashkët me këto lloj ëndërrash. Ëndërrat e 

pasuesve dhe të mbështetësve të Allahut shquhen për koherencë, 

objektivitet, largpamësi, realize. Ato janë gjithmonë të shoqëruara 

me përpjekje përkatëse për t‟i vënë në praktikën e përditshme 

jetësore. Këto lloj ëndërrash janë produktive. Ato e nxisin njeriun 

për të bërë më shumë, për të bërë më të mirën e vet. E nxisin atë të 

punojë dhe të përpiqet vazhdimisht për të sjellë diçka të re, më të 
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vlefshme dhe më efektive dhe më në dobi të jetës e të njerëzimit. 

Këto lloj ëndërrash e zbukurojnë jetën e njeriut dhe ndikojnë që 

njeriu të duket më serioz dhe më frytdhënës në jetë.  

 Kjo është arsyeja, përse ato cilësohen si ëndërra të 

mahnitshme dhe hijerënda. Janë të tilla, sepse ato i zbukurojnë 

bartësit e tyre, e zbukurojnë jetën e bartësve dhe të ëndërruesve të 

tyre. Janë të tilla të bukura, të mahnitshme dhe hijerënda, sepse e 

ndihmojnë njeriun që të zbukurojë jetën e vet dhe jetën e të gjithë 

njerëzimit, pa dallim. Janë të tilla, të mahnitshme dhe hijerënda, 

sepse vijnë si rezultat i natyrshëm i proceseve të meditimit të 

vazhdueshëm dhe të shëndetshëm. Ato nuk janë ëndrra që 

burojnë prej zbraztësive të errëta të shpirtit, të mendjes dhe të 

zemrës. Ato janë ëndrra me themel. Ato janë shpresa dhe dëshira 

me taban. Ato janë aspirata të ndërtuara dhe të projektuara me 

përkujdesje hyjnore. Kjo i bën të vlefshme për vetë ëndërruesin 

dhe për njerëzit që e rrethojnë atë. Ëndërrat dhe qëllimet e tyre të 

mëdha janë të bukura dhe hijerënda, sepse janë të lidhura 

ngushtësisht me punën dhe përpjekjet e mëdha që duhen bërë për 

t‟i realizuar ato. Këto ëndërra bëhen akoma më të mahnitshme 

dhe më të bukura nga qëllimi i tyre përfundimtar. Ky qëllim u jep 

atyre shkëlqimin që nuk ka fuqi në botë që ta zbehë. Qëllimi i tyre 

i madh është që të jenë mëkëmbës të denjë të Krijuesit të tyre në 

Tokë. Ashtu siç i deshi Allahu i Madhëruar, mëkëmbës dhe 

pasues të Tij në Tokë, ashtu janë edhe ata, të gatshëm të jenë dhe 

të bëhen. Qëllimi i tyre më i madh është që ta realizojnë me sukses 

Mëkëmbësinë dhe të përfitojnë nëpërmjet saj krenari në këtë botë 

dhe kënaqësinë e Allahut në Botën e Përtejme.  

 E vërteta tjetër e madhe është se asgjë prej këtyre 

ëndërrave, aspiratave dhe planeve që ata kanë, nuk mund të 
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realizohen pa dituritë dhe njohuritë që ata kanë të depozituara në 

kraharorët e tyre. Në ata kraharorë besnikë dhe të sigurtë për të 

mbrojtur dhe për të ruajtur dijet që mbajnë.  

 “Kraharorë të sigurtë. Ëndërra të mahnitshme hijerënda.” 

  Këto janë cilësitë e tyre pozitive. Këto janë cilësitë më të 

rëndësishme nëpërmjet të cilave ata mund të njihen dhe të 

identifikohen.  

 Cilësitë negative 

 Krahas cilësive pozitve janë edhe disa cilësi negative të cilat 

pasuesit e Allahut të Madhëruar, pasuesit e Muhamedit tonë të 

dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), pasuesit e Elji Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), 

pasuesit e shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, 

(Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), duhet t‟i shmangin dhe të mos i 

bëjnë pjesë të sjelljeve dhe të edukatës së tyre. Këto cilësi negative 

i ka evidentuar Imam Xha‟afer Es-Sadiku, (Paqja qoftë mbi të!).  

 Ata janë njerëz që e shenjtërojnë jetën, që e shpenzojnë 

kohën e tyre për të provuar besimin dhe humanizmin e tyre. Për 

këtë arsye mund të themi se ata kanë edhe një cilësi tjetër shumë 

të rëndësishme:  

Pikësëpari, nuk ka fjalë të shumta tek shiat 

 Në tekstin e mësipërm thuhet: “Ata nuk janë përhapës, 

(amplifikues) të së keqes dhe të thashethemeve.”  

 Amplifikues apo përhapës të së keqes janë të gjithë ata që 

përhapin të keqen ndërmjet njerëzve. Ata sot quhen 

thashethemexhinj. Shiat nuk merren me fjalë boshe, nuk merren 
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me punët e të tjetërve, nuk merren me tranferimin e fjalëve nga 

njëri vend në tjetrin. Këto janë cilësi që karakterizojnë njerëzit me 

karakter të dobët dhe të paedukatë. Ata nuk merren me ngjarjet 

apo me bisedat që mund të ndodhin në shtëpitë e të tjerëve dhe 

më pas t‟i përcjellin ato te të tjerë njerëz duke u bërë kështu 

thashethemexhinj. Përhapësit e së keqes janë ata që flasin 

përgjithësisht për çështje dhe biseda që nuk kanë asnjë lidhje me 

ta, as nga afër sa nga larg. Këta janë ajo kategori njerëzish që kanë 

vetëm fjalë dhe asnjë rezultat pozitiv, përveç përçarjes, fjalëve të 

këqija, thashethemeve dhe ngatërresës ndërmjet njerëzve. Këta 

janë njerëz me karakter të dobët që merren me fjalë dhe nuk bëjnë 

asnjë punë. Fjalën e përdorin për të kaluar kohën dhe jo për 

qëllime të larta dhe të mbara. Të jesh llafazan, apo fjalëshumë do 

të thotë të mos kesh asnjë synim për të arritur me fjalët që thua. 

Llafazan do të thotë të flasësh sa për të folur, të luash gojën dhe 

muskujt e fytyrës, thjesht për të konsumuar biseda pa kurrëfarë 

dobie. Qëllimi i tyre i vetëm është të mos rrinë pa folur. 

 Amplifikuesit e bisedave dhe të fjalëve të të tjerëve janë 

njerëz që ndërhyjnë vazhdimisht tek punë dhe çështje që nuk u 

takojnë dhe që nuk kanë lidhje me ta. Janë njerëz që fusin hundët 

pa të drejtë tek punët e të tjerëve. Janë njerëz që nuk kanë asnjë 

kulturë dhe etikë. Ata janë njerëz të pavlerë, ata nuk kanë asnjë 

punë, asnjë angazhim dhe asnjë detyrë të rëndësishme për të bërë. 

Janë të specializuar në lëminë e fjalëve pa vlerë. Flasin dhe vetëm 

flasin, pa asnjë qëllim. Këto cilësi janë të padëshëruar dhe në 

kundërshtim të plotë me normat elemntare njerëzore, prej të 

cilave mund të rendisim: 

 Çështja e parë: Këto cilësi janë në kundërshtim të plotë me 

respektin dhe vlerësimin e fjalës si një nga tregueset e 
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personalitetit të njeriut. Këto cilësi janë në kundërshtim të plotë 

më cilësinë dhe peshën e fjalës e cila preferohet të jetë e pakët, e 

rëndësishme, me peshë dhe të zerë vend. Fjalët që janë të lidhura 

me besimin apo me humanizmin, janë fjalë të shenjta.  

 Çështja e dytë: Fjala duhet të jetë konstruktive.  

 Cështja e tretë: Është shumë e rëndësishme që të gjitha 

energjitë njerëzore të kenë qëllime të ndershme, të larta dhe 

dobiprurëse. Fjala është pjesë e energjive që shpenzon njeriu dhe 

si e tillë, duhet të investohet aty ku sjell dobi dhe ku mendohet se 

do të japë efektet e saj pozitive në të mirë të shoqërisë. Fjala është 

njëra prej energjive më të mëdha dhe më të rëndësishme që 

shpenzon njeriu dhe si e tillë duhet të vihet në shërbim të 

individit, në shërbim të familjes, në shërbim të fesë, në shërbim të 

komunitetit, në shërbim të shoqërisë, në shërbim të njerëzimit dhe 

në shërbim të umetit islam. Fjalët boshe, pa peshë, thashethemet, 

ndërhyrjet te punët e të tjerëve, transportimit të fjalëve prej njërit 

vend në tjetrin, interesimit dhe angazhimit për të parë çfarë po 

ndodh me këtë apo me atë person e për të përcjellë tek njerëzit e 

tjerë gjithçka ndodh karaktrerizojnë njerëzit më të përbuzur, më të 

urryer dhe më negativë të shoqërisë.  

 Pjesa tjetër e thashëthemexhjinjve apo e amplifikuesve të së 

keqes janë ata që përmend Allahu i Madhëruar në  Kur'anin 

famëlartë duke thënë: 

“O besimtarë, përse e thoni atë që nuk e bëni? Është shumë e 

urryer për Allahun që të thoni atë që nuk e bëni”1. 

                                                           
1 Surja "Saf", ajeti 2-3.  
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 Këta janë njerëz që flasin fjalë të bukura. I rregullojnë dhe i 

sistemojnë ato në mënyrë që të jenë më tërheqëse. E vërteta është 

se këto fjalë të bukura dhe të radhitura mirë, nuk kanë asnjë lidhje 

me realitetin dhe me praktikën. Këto fjalë të bukura nuk kanë 

asnjë lidhje me përpjekjet e njeriut për të ndërtuar veten e tij, për 

të ndërtuar dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës në shoqërinë ku 

jeton. Fjalët dhe mendimet e tyre të radhitur bukur nuk kanë asnjë 

ndikim te shtresat e ndryshme të shoqërisë. Prandaj, ato fjalë dhe 

ato mendime konsiderohen shterpë dhe pa kurrëfarë ndikimi. Për 

këtë arsye ata janë njerëz që flasin për gjëra që nuk i bëjnë. Duke 

mos bërë atë që e thonë, pra, duke mos qenë shembull konkret i 

kthimit në vepra të fjalëve që thonë, kthehen në njerëz pa asnjë 

ndikim. Një fjalë që nuk zbatohet në parktikë nga ai që e thotë, 

nuk mund të ketë ndikim as në përmirësimin e vetes dhe as në 

ndryshimin e shoqërisë.  

 Këta janë njerëz që vetëm flasin dhe nuk i zatojnë vetë ato 

që thonë, Imam Aliu, (Paqja qoftë mbi të!), thotë kështu: “Atyre që 

flasin shumë, do t‟u rrëshkasë goja shumë”. Në një tjetër transmetim 

po prej tij, (Paqja qoftë mbi të!), thuhet: “Kush flet shumë, do të 

gabojë shumë”. Duke iu referuar edhe njëherë cilësive të 

përmendura më sipër na duhet të ritheksojmë se shiat, (pauesit, 

mbështetësit dhe përkrahësit) e Allahut të Madhëruar, përkrahësit 

e të Dërguarit të Tij, Muhamedit ,(Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pasuesit e Kur'anit 

Famëlratë, ndjekësit e Ehli bejtit (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) dhe 

të sahabëve të nderuar të Profetit, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!), janë : 

 Njerëzit që bëjnë njëmijë llogari përpara se të flasin dhe të 

deklarohen për një çështje të caktuar. Ata janë shumë të 
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kujdesshëm, sepse kujtojnë fjalën e Allahut të Madhëruar, i Cili 

shprehet në Kur'anin Famëlartë kështu: 

“…dhe, për çdo fjalë që ai thotë, ka pranë vetës një mbikqyrës të 

gatshëm për ta shënuar atë”1. 

 Janë njerëzit që e përjetojnë dhe e ndjejnë fjalën krejt 

ndryshe nga mënyra sesi e ndjejnë dhe e përjetojnë njerëzit e tjerë. 

Ata besojnë dhe ndjejnë thellësisht, sepse zotërojnë dhuntinë 

hyjnore të të ndjerit dhe të të folurit duke i përjetuar shumë 

situatat. Kjo mënyrë e të përjetuarit dhe e të përceptuarit të 

gjërave duhet të përdoret për të përhapur fjalën e Allahut dhe për 

të përmbushur qëllimet e Tij madhore në Tokë. Si e tillë ajo duhet 

përdorur vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. E 

thënë me fjalë të tjera, fjala duhet përdorur për të ndihmuar 

njerëzit, për të përmirësuar jetët e tyre, për të përmirësuar 

funksionimin e shoqërisë. Nuk është e pranueshme që të flitet kot, 

që fjala të mos ketë qëllime madhore, që fjala të shpërdorohet pa 

kurrëfarë dobie. Mënyrat dhe format e shpërdorimit janë të 

shumta. Ka njërëz të cilët shpërdorojnë pasurinë e tyre. Ka njerëz 

të cilët shpërdorojnë ushqimin e tyre. Ka njerëz që shpërdorojnë 

fjalët. Fjalët shpërdorohen kur flet për gjëra që nuk i interesojnë 

askujt dhe nuk shërbejnë për asgjë, kur flet fjalë të cilat nuk 

ndikojnë në rregullimin e jetës së njerëzve. Fjalët shpërdorohen 

kur merresh me thashetheme, kur transporton fjalët nga njëri 

vend në tjetrin. Fjalët shpërdorohen kur flet gjithçka që të vjen 

nëpër mend, pa e peshuar më parë atë që thua, nëse janë të 

vërteta, apo gënjështra. Fjalët shpëdorohen edhe kur thua atë që 

nuk duhet. Shpesh herë njerëzit nuk kanë asnjë kriter apo njësi 

matëse për të thënë fjalë të caktuara dhe për të mos thënë të tjera. 

                                                           
1 Surja "Kaf", ajeti 17-18.  
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Këta janë njerëz që më shumë prishin, se ndërtojnë, më shumë 

shkatërrojnë, se rregullojnë.  

 Shpesh ndodh që njeriu nuk ka qëllime të qarta në jetë, që 

nuk ka ide dhe synime të përllogaritura mirë. Shpesh ndodh që 

edhe energjitë e tij të shpenzohen pa kriter, investimi i energjive 

është përgjithësisht konfuz, i paqartë dhe i shkujdesur. Në këto 

raste nuk pritet një rezultat i madh. 

 Ata që kanë pasuar Allahun e Madhëruar, që kanë pasuar 

Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ata që kanë pasuar trashëgiminë e Ehli Bejtit, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!), ata që kanë pasuar Kur'anin Famëlartë 

dhe shokët e ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre!), janë gjithmonë të qartë dhe të vendosur 

në atë çfarë kërkojnë dhe synojnë në jetën e tyre. Nuk ndodh që 

ata të devijojnë, për asnjë arsye dhe nga asnjë joshje. Nuk ndodh 

që ata të devijojnë as në deklarime, as në praktikë. Nuk ndodh që 

të devijojnë në mendim, në fjalë, në sjellje, apo në moralin e tyre.  

 Të gjithë ata që pretendojnë se përkrahin, pasojnë dhe 

mbështeten në Allahun e Madhëruar i kanë zemrat e tyre të 

mbushura me Allahun e Madhëruar. Është i Gjithpushtetshmi 

Allah Ai që mbush të gjitha hapësirat e qënies së tyre, përfshirë 

fjalët, mendimet dhe veprat e tyre të jetës së përditshme. 

 Të gjithë ata që kanë pretenduar se e mbështësin dhe e 

pasojnë Allahun e Madhëruar duhet të jenë prej atyre që kryejnë 

të gjitha veprat e tyre në përputhshmëri të plotë me kënaqësinë 

dhe miratimin e Allahut të Madhëruar. Të gjithë ata që kanë pasur 

Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

Familjen e tij të nderuar!) dhe e kanë mbështetur atë, duhet të jenë 
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prej ndjekësve dhe pasuesve të shembullit të tij, i cili përfaqëson 

shembullin më të lartë për një musliman dhe muslimane, për një 

besimtar dhe besimtare. Ata që e kanë pasuar dhe e kanë ndjekur 

shembullin dhe traditën e Muhamedit, duhet medoemos të 

ndjekin shembullin dhe trashëgiminë e vyer të (Ehli Bejtit, të 

Familjes Profetike). Të gjithë ata që pretendojnë se ndjekin dhe 

mbështeten në Allahun e Madhëruar, duhet të jenë prej atyre që 

pasojnë dhe ndjekin me të njejtin përkushtim dhe rigorozitet 

shembullin e shokëve të zgjedhur dhe të ndershëm të Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

duhet të jenë prej ndjekesve dhe pasuesve besnikë të brezave të 

parë të muslimanëve të ndershëm. Ata duhet të jenë ndjekësit dhe 

pasuesit e devotshëm të sahabëve dhe të dijetarëve të mëdhenj 

dhe të ndershëm të umetit islam. Ata duhet të jenë ndjekës dhe 

pasues të ndershëm dhe të devotshëm të fukahave, (juristëve) dhe 

mësuesve të mëdhenj muslimanë. Ata duhet të jenë ndjekës dhe 

pasues të devotshëm të hoxhallarëve dhe të mësuesve të 

ndershëm dhe të përkushtuar të umetit përgjatë shekujve. Ata 

duhet të jenë ndjekës, mbështetës dhe përkrahës të të gjithë atyre 

që kanë mësuar brezat dhe i kanë ndihmuar ata të qëndrojnë në 

rrugën e Allahut dhe të përhapin mësimet dhe dritën e Tij për 

gjithë njerëzimin. Ata duhet të jenë njerëzit që e kanë vënë theksin 

mbi rëndësinë e njeriut dhe rolit të tij në ekzistencë.  

 Fjala “medhaji‟i", “amplifikues, perhaps” përdoret në dy 

kuptime të ndryshme: 

 Kuptimi i parë tregon fjalët e tepërta, të pavlera dhe të 

padobishme, të cilat nuk kanë lidhje me njeriun që i artikulon ato, 

tregon futjen e hundëve në punët e të tjerëve dhe të flasësh për 

diçka që nuk të përket ty.  
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 Kuptimi i dytë tregon përpjekjet dhe angazhimin e njeriut 

për të përhapur tek njerëzit të metat dhe pikat e dobëta të dikujt 

tjetër. Këta janë ngatërrestarët thashethemexhinj, përgojuesit e 

njerëzve pas shpine. Këto të meta herë janë të dukshme dhe të 

evidentueshme dhe herë të tjera janë më të mbuluara. Përhapja e 

tyre konsiderohet përgojim.  

 Thashethemexhinjtë janë ata që përhapin në njerëz lajme 

përgjithësisht të mbuluara, sepse ajo që bëhet hapur dhe është 

tërësisht e zbuluar nuk është e nevojshme që të zbulohet prej 

dikujt tjetër. E vërteta është se thashethemexhinjtë dhe 

amplifikuesit e lajmeve të të tjerëve janë njerëz që përhapin lajme, 

ngjarje apo çështje që janë të mbuluara, apo që personi që i kryen 

ato, dëshiron që të mbeten të tilla. Këta janë njerëz që përpiqen 

vazhdimisht të kërkojnë në jetët e të tjerëve dhe më pas përpiqen 

dhe angazhohen maksimalisht që t‟i përhapin këto lajme dhe t‟i 

amplifikojnë ato, herë duke i përcjellë ashtu siç janë, por në më të 

shumtën e rasteve, duke i shtuar e zmadhuar.  

 Përfundimisht, mund të themi se rezultati i aktivitetit të 

tyre negativ, ndahet në tre pjesë, apo në tre nivele: 

 Në nivelin e parë futen ata që kanë vetëm fjalë dhe nuk 

kanë asnjë vepër për të kryer. 

 Në nivelin e dytë futen ata njerëz që përhapin dhe flasin 

fjalë që i ngacmojnë dhe i dëmtojnë të tjerët.  

 Në nivelin e tretë futen njerëzit që shkatërrojnë me vetëdije 

energjitë e tyre. Ashtu siç e kemi diskutuar më sipër, të flasësh pa 

asnjë qëllim dhe pa asnjë dobi, do të thotë të shpërdorosh energji. 

 Fjala në vetvete është energji e shpenzuar dhe si e tillë ajo 

shërben për të sjellë ndryshime pozitive në shoqëri, ndryshe ajo 
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konsiderohet konsumim i padobishëm energjish. Njerëzit që i 

përkasin këtij grupi njerëzish nuk janë të vëmendshëm dhe të 

kujdesshëm as në mënyrën e shpenzimit të energjive, as nuk janë 

të vëmendshëm ndaj fjalës së Allahut të Madhëruar, i Cili thotë: 

“... dhe, për çdo fjalë që ai thotë, ka pranë vetes një mbikqyrës të 

gatshëm për ta shënuar atë”1.  

 Tregohet se një herë Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu, 

(Paqja qoftë mbi të!), dëgjoi një thashethemexhi duke folur dhe 

duke përhapur fjalë të padobishme. Imami iu drejtua atij duke i 

thënë: 

“O ti njeri! A nuk e kupton se ti je duke u diktuar dy engjëjve të tu dhe 

ata janë duke shkruar?!” 

 Për këtë arsye, mund të themi se të gjithë ata që kanë 

pasuar Allahun e Madhëruar, Muhamedin dhe Familjen e 

Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), që kanë pasuar dhe 

ndjekur trashëgiminë e shokëve të ndershëm të Muhamedit, 

(Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!) dhe të Kur'anit Famëlartë, u 

japin rëndësi të madhe fjalëve të tyre përpara se t‟i artikulojnë. Ata 

me fjalët që thonë shprehin gjithmonë qëllime të larta njerëzore 

dhe besim. Fjala e tyre është gjithmonë e lidhur me qëllime të larta 

atdhetare, kombëtare dhe në të mirën e shoqërisë, pjesë e të cilës 

besimtari është.  

 Përhapësit e fjalëve për qëllime të caktuara mund t‟i 

ndajmë në dy kategori: 

 Në kategorinë e parë futen ata që përhapin farën e së keqes 

mes njerëzve. Janë ata që përpiqen të mbjellin ndarje dhe armiqësi 

                                                           
1 Surja "Kaf", ajeti 17-18. 
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ndërmjet njerëzve. Janë ata që përpiqen të ngatërrojnë njerëzit me 

njëri-tjetrin. Ata janë njerëz që duan të arrijnë një qëllim të keq 

përmes përhapjes së fjalëve të tyre. Ata janë njerëz që e thonë edhe 

të vërtetën edhe gënjeshtërën, edhe të mirën edhe të keqen. Parë 

nga ky këndvështrim, fjalët e tyre janë si farërat e këqia që mbillen 

në një shoqëri të caktuar dhe japin efektet e tyre pas një kohe të 

caktuar. 

 Për këtë arsye, në hadith thuhet: “Ata nuk janë përhapës, 

(amplifikues) të së keqes”. 

 Në kategorinë e dytë, futen të gjithë ata që mbjellin farën e 

së keqes. Janë ata që mbjellin farën e humbjes dhe të shkatërrimit 

të pjesës tjetër të njerëzve. Janë ata që mbjellin farën e të keqes për 

të shkatërruar besimin e njerëzve, fenë e tyre, humanizmin e tyre, 

atdhetarinë e tyre. Janë ata njerëz që përhapin në shoqëri fjalë 

shkatërruese, fjalë përçarëse dhe mendime të këqija. Janë ata që 

kanë për qëllim të çorodisin popujt dhe të çorientojnë masat për 

llogari të interesave të caktuara.  

 Për këtë arsye mund të themi se përkrahësit, ndjekësit dhe 

mbështetësit e Allahut të Madhëruar, ndjekësit dhe përkrahësit e 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ndjekësit dhe pasuesit e Kur'anit Famëlratë, të 

trashëgimisë së vyer të Ehli Bejtit dhe të shokëve të zgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), janë të qartët dhe 

të vërtetët në gjithçka thonë dhe deklarojnë. Ata e kanë parasysh 

gjithmonë fjalën dhe udhëzimin e vyer të Prijësit të Besimtarëve, 

Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: 

“O Allahu im! Ma trego mua të vërtetën dhe ma qartëso atë. Më pas më 

ndihmo mua që ta ndjek e ta zbatoj atë. Ma trego mua të kotën dhe ma 
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qartëso atë. Më pas më ndihmo mua që t‟i largohem asaj. Të lutem Ty, o 

Allah, që të më qartësosh mua që të mos kem dyshime. Nëse do të jem 

dyshues dhe i paqartë, do të ndjek gjykimin tim, i cili do të më çojë në 

humbje”. 

 Ata janë njerëz që mbajnë gjithmonë parasysh fjalën e 

çmuar të Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), kur thotë: “Sikur të 

kisha një qafë si ajo e devesë…”  

 Ata e kanë të qartë se fjala është në pronësinë e tyre për aq 

kohë sa nuk e kanë nxjerrë nga goja atë. Ata e kanë të qartë se fjala 

është ajo që i ka në pronësi ata, pasi ta kenë nxjerrë atë prej gojës. 

Për sa kohë nuk e ke thënë dhe nuk e ke deklaruar fjalën, ti je i 

qetë dhe i sigurtë. Pasi ta kesh nxjerrë fjalën nga goja, duhet të 

bëhesh gati për të paguar për pasojat e saj. 

“Ata janë kështjella të fortifikuara. Kraharorë të sigurtë. Ëndërra të 

mahnitshme hijerënda”. Ata nuk janë përhapës dhe amplifiukues të 

së keqes.  

 E vërteta është se ata që cilësohen si kështjella të 

fortifikuara, si kraharorë të sigurtë dhe si ëndrra të mahnitshme 

hijerënda, janë gjithmonë ata që veprojnë më shumë sesa flasin. 

Nuk mund të ndodhë kurrë që fjalët e tyre të jenë më të shumta se 

veprat e tyre. Për këtë arsye, mund të themi se ata që e përhapin të 

keqen, që e amplifikojnë të keqen dhe që nuk i japin rëndësi 

shenjtërisë së fjalës, nuk mund të jenë prej atyre që e pasojnë 

Allahun e Madhëruar. Ata nuk mund të jenë prej atyre që pasojnë 

Muhamedin dhe Familjen e Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!). Ata nuk mund të jenë prej atyre që pasojnë Kur'anin 

Famëlartë dhe shokët e ndershëm të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!). 
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Dy: Nuk janë hipokritë dyfytyrësh: 

 Në hadith thuhet: “Nuk janë hipokritë të ftohtë që përpiqen të 

duken dhe të bien në sy.”  

 Sjellja e ftohtë ajo mund të jetë e lidhur me sjellje 

individuale, por mund të jetë edhe sjellje e lidhur me një grup të 

caktuar njerëzish.  

 Sjellje individuale është ajo sjellje që lidhet me një individ 

të caktuar. Është sjellje personale edhe një sjellje e ftohtë ndaj një 

personi të caktuar. Sjelljet personale manifestohen në forma të 

ndryshme, si p.sh: një mungesë vëmendjeje ndaj një personi të 

caktuar pa ndonjë arsye të dukshme, lënie në harresë pa asnjë 

arsye, mënjanim pa asnjë arsye... Të gjitha këto janë forma 

nëpërmjet të cilave paraqitet ftohtësia me dikë. Herë të tjera ajo 

shfaqet edhe në formën e ashpërsisë. Pra, kur je i ashpër, apo 

sillesh ashpër me dikë.  

 Anëtarët e umetit islam që besojnë Allahun e Madhëruar, 

duhet të sillen me butësi, të jenë të vëmendshëm e të kujdesshëm. 

Mes anëtarëve të një bashkësie normale njerëzore, duhet të ketë 

marrëdhënie përulësie dhe përkujdesjeje. Ndërmjet anëtarëve të 

një shoqërie humane që beson Allahun e Madhëruar, kërkohet që 

të ketë marrëdhënie të kujdesshme dhe solidaritet shoqëror. 

Ndërmjet anëtarëve të një shoqërie besimtare kërkohet që të ketë 

marrëdhënie butësie.  

 Ndërsa ata që kanë dalë nga rruga e Allahut dhe kanë 

devijuar prej saj, kanë devijuar prej traditës së Profetit tonë të 

dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), që kanë dalë prej normave të moralit të përcaktuara 
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prej Allahut të Madhëruar, që kanë dalë nga rruga e Kur'anit 

Famëlartë, që kanë dalë nga rruga e Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të 

gjithë ata!) dhe nga rruga e shokëve të ndershëm dhe të 

përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!) do 

të jenë të ftohtë, të ngurtë dhe të ashpër në sjelljet e tyre.  Ata 

janë njerëz të ashpër dhe të ngurtë. Ata nuk e përdorin kurrë 

fjalën e urtë dhe të butë me të tjerët. Janë njerëz që të gjitha 

problemet dhe punët e tyre i zgjidhin me ashpërsi, ftohtësi dhe 

ngurtësi. Ata janë njerëz që nuk dinë dhe nuk duan ta përmendin 

kurrë fjalën e mirë. Nuk bëjnë asnjë përpjekje për të evituar fjalët 

ofenduese. Këta janë njerëz që përdorin vazhdimisht fjalët e 

ashpra dhe ofenduese.  

 Për këtë arsye ata konsiderohen njerëz të ashpër në sjellje 

dhe në komunikim me të tjerët. Duhet të jetë e qartë për të gjithë 

se, ashpërsia dhe fjalori ofendues tregon largësi prej Allahut të 

Madhëruar. Të gjitha këto cilësi dhe sjellje të shëmtuara nuk kanë 

asgjë të përbashkët me sjelljet hyjnore. Nuk kanë asgjë të 

përbashkët me sjelljet e pëlqyera prej Allahut të Madhëruar. Nuk 

kanë asgjë të përbashkët me sjelljet e dëshiruara prej të Dërguarit 

të Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Këto janë sjellje që nuk i kanë hije një qënieje 

humane. Për këto arsye, në të gjitha rastet, ato janë shprehje dhe 

tregues i qartë i largimit të njeriut prej Allahut të Madhëruar dhe 

prej dritës së udhëzimeve të Tij. Ato sjellje janë larg të qënit sjellje 

humane dhe njerëzore.  

 Një tjetër e vërtetë shumë e madhe dhe shumë e 

rëndësishme shfaqet këtu. Të gjithë ata që janë të larguar prej 

Allahut të Madhëruar, natyrshëm do të jenë të larguar edhe prej 

atyre që i dërgojnë ata tek Allahu i Madhëruar. Do të jenë larg prej 
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atyre që e hapin dhe e shtrojnë rrugën e tyre për tek Allahu i 

Madhëruar, pra, prej Muhamedit dhe Familjes së Muhamedit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), prej Kur'anit Famëlartë, prej 

shokëve të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre!).  

 Kjo është një arsye e mjaftueshme për të kuptuar përse janë 

të ashpër dhe të ngurtë në sjelljet e tyre me njerëzit.  

 Të humbasësh raportet dhe lidhjen me Allahun e 

Madhëruar, do të thotë të humbasësh besimin tek Ai. Të 

humbasësh lidhjet me pjesën tjetër të njerëzve, do të thotë të 

humbasësh njerëzoren thellë teje. Këta njerëz nuk janë dhe nuk 

mund të jenë kurrë bartës të një çështjeje të madhe. Ata nuk kanë 

për të mbajtur kurrë mbi supet e tyre as çështje hyjnore dhe as 

çështje njerëzore.  

 Të gjithë ata që mbajnë mbi supet e tyre barrën e rëndë të 

një çështjeje të rëndësishme kanë shenjat e tyre, kanë sjelljet e tyre 

dalluese. Ata që kanë mbi supet e tyre një çështje të shenjtë: Ata 

janë njerëz të matur, të edukuar dhe të ekuilibruar. Ndërsa ata që 

nuk kanë asnjë çështje për të mbajtur dhe asnjë mesazh për të 

përcjellë, nuk kanë asnjë problem që të jenë të ashpër dhe të 

vrazhdë në sjelljet e tyre me njerëzit. Këta janë njerëz që nuk u 

intereson vëmendja dhe mendimi i të tjerëve për ta. Ata janë 

njerëz që nuk u intereson si mund të duken në sytë dhe në 

përceptimin e shoqërisë. Nuk janë të vëmendshëm dhe nuk janë të 

interesuar, sepse te zemrat, te shpirtërat dhe te mendjet e tyre nuk 

rëndon asnjë barrë dhe asnjë përgjegjësi. Nuk ekziston asnjë 

mision dhe asnjë çështje për të cilën rrojnë. Këta janë njerëz pa 

kurrëfarë ndjeshmërie e përgjegjësie. Janë fare të painteresuar për 

të përcjellë te njerëzit mesazhin hyjnor, apo njerëzor. Ata nuk janë 
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të interesuar të përcjellin te njerëzit asnjë mesazh të lidhur me 

besimin, me humanizmin, me njerëzoren, me atdhetaren dhe me 

kombëtaren. Prandaj ata nuk kanë asnjë pengesë morale për të 

qenë të ashpër dhe të ngurtë. 

 Për sa kohë njeriu është larg prej besimit, do të thotë që 

është larg prej Allahut të Madhëruar. Për sa kohë njeriu do të jetë 

larg besimit, do të thotë që nuk ka për të patur moral dhe 

ndershmëri të kërkuar prej Allahut të Madhëruar. Tregues i 

ndershmërisë dhe moralit të kërkuar prej Allahut të Madhëruar 

është të sillesh mirë me njerëzit, të sillesh butë me ta, të jesh i 

mëshirshëm me krijesat e Allahut në Tokë. Ata që janë larg 

Allahut dhe larg besimit në Allah, nuk kanë mundësi të jenë të 

butë dhe të mëshirshëm me njerëzit. Nuk e kanë të mundur të 

kenë sjellje të ngjashme me ato të Profetit Muhamed, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  Nuk 

kanë mundësi të kenë sjellje të ngjashme me atë të anëtarëve të 

Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Allahu i Madhëruar 

thotë në Kur'anin Famëlartë: 

“Në të kemi dërguar ty, o Muhamed, mëshirë për mbarë 

njerëzimin”1. Gjithashtu i dërguari i Allahut ka dëshmuar për 

veten e tij dhe ka thënë: “Unë jam mëshira e dhuruar!”  

 Ata që janë larg Allahut të Madhëruar dhe larg besimit në 

Allahun e Madhëruar nuk kanë sjellje dhe cilësi të njëjta me ato të 

shokëve të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Për cilësitë e atyre njerëzve të mëdhenj 

dhe të ndershëm Allahu i Madhëruar thotë kështu: 

                                                           
1 Surja "Enbija", ajeti 107.  
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“Muhamedi është i Dërguari i Allahut. Ata që janë me të, janë të 

ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh 

ata si përkulen dhe bien në sexhde, duke kërkuar dhuntinë dhe 

kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. 

Ky është përshkrimi i tyre në Teurat. Ndërsa në Ungjill, 

shembulli i tyre përshkruhet si një farë e mbjellë që lëshon 

filiza e forcohet e pastaj ngrihet e fortë me kërcellin e vet, duke i 

gëzuar mbjellësit. (Kështu përshkruhen ata) me qëllim që, 

nëpërmjet tyre, Ai t‟i zemrojë mohuesit. Për ata (midis tyre) që 

besojnë dhe kryejnë vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe 

shpërblim të madh”1. 

 Mohuesit janë ata që mohojnë njerëzit, sepse ata që e 

mohojnë Allahun e Madhëruar nuk e kanë asnjë problem të 

mohojnë njerëzit. Ndërsa ata që besojnë Allahun e Madhëruar e 

respektojnë krijesën e Allahut, njeriun. Ata e respektojnë njeriun, 

sepse e konsiderojnë atë vepër të Allahut të Madhëruar. Ata e 

respektojnë njeriun, sepse e konsiderojnë atë të vlerësuar dhe të 

krijuar mjeshtërisht prej Tij. Ata e respektojnë njeriun, sepse e 

konsiderojnë atë krijesë të Allahut, ndërtesë frymore të krijuar dhe 

të ndërtuar prej Tij, ndaj dhe është i mallkuar ai, apo ajo që e 

shemb atë ndërtesë.  

 Ndërsa ata që nuk e kanë ndjekur, nuk e kanë pasuar dhe 

nuk e kanë përkrahur Allahun e Madhëruar, ata që nuk e kanë 

ndjekur dhe nuk e kanë pasur Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ata që nuk e kanë 

ndjekur traditën dhe trashëgiminë e vyer të Ehli Bejtit, (Paqja e 

Allahut qoftë mbi të gjithë ata!), janë të ashpër, të ftohtë dhe të 

ngurtë.  

                                                           
1 Surja "Fet‟h", ajeti 29. 
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 Ata që i kanë ndjekur të gjitha hallkat më të rëndësishme të 

sipërpërmendura të besimit dhe të hierarkisë hyjnore, nuk mund 

të jenë të ftohtë, të ashpër dhe të ngurtë. 

 Ai njeri që i ka humbur kontaktet dhe lidhjen shpirtërore 

me Allahun e Madhëruar, që është ftohur me Allahun e 

Madhëruar, që nuk respekton ndjekjen dhe pasimin e hierarkisë 

hyjnore, është i ftohtë, i ngurtë dhe i ashpër me njerëzit. 

 

HIPOKRITË TË FTOHTË DHE DYFYTYRËSH 

Këta dy përcaktime tregojnë:  

 Së pari se sjellja e tyre e përgjithshme është e lidhur 

ngushtësisht me hipokrizinë dhe dyfytyrësinë. E vërteta është se 

njerëzit që nuk kanë qëllime të larta dhe të pastra në jetë, sjelljet e 

tyre karakterizohen prej hipokrizisë dhe dyfytyrësisë. Këta janë 

persona që aktrojnë mirësi, por në të vërtetë e fshehin anën e tyre 

të errët, e cila është e gjitha dyfytyrësi dhe hipokrizi. 

 Së dyti, ngurtësia dhe ftohtësia e sjelljeve të tyre buron nga 

brendësia e qënies së tyre, është origjina dhe pasaporta e tyre 

origjinale e sjelljes. Ajo është trajektorja e përgjithshme e sjelljeve 

të tyre. Ata janë të tillë me të gjithë njerëzit. Sillen ftohtë, ashpër 

dhe ngurtë me të gjithë njerëzit. Vetëm kur kanë për të arritur një 

interes të caktuar, ata e zbulojnë dhe e fshehin ftohtësinë dhe 

ashpërsinë e sjelljes së tyre. Për këtë arsye ata mund të 

konsiderohen lehtësisht dyfytyrësh dhe hipokritë. Në këtë rast, ata 

shprehin dashurinë dhe respektin, por në thelb janë të njejtët. Të 

ashpër dhe hipokritë të ngurtë.  
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 Hipokrizia në vetvete është sjellja e pasinqertë e njeriut, 

sjellja që nuk është e tij në të vërtetë. Këta njerëz të ftohtë dhe 

hipoklritë, janë njerëz që shohin vetëm interesat e tyre personale. 

Nuk duan t‟ia dinë për interesat dhe problemet e njerëzve të tjerë. 

Janë hipokritë, mohues dhe cinikë dhe mendojnë vetëm për vete. 

Nëse kanë interesa dhe punët e tyre janë të lidhura me një individ 

të caktuar, apo me një grup të caktuar individësh, ata sillen të 

sjellshëm dhe butë me ta. Nuk janë të sjellshëm dhe të butë në 

shenjë respekti, apo dashurie. Nuk janë të sjellshëm dhe të butë në 

shenjë mirënjohjeje, apo vlerësimi ndërnjerëzor. Janë të tillë vetëm 

për arsye të interesave të tyre. Për shkak të interesave të tyre ata 

janë të gatshëm të bëjnë gjithçka. Për shkak të interesave të tyre 

ata janë të gatshëm që të shprehin të kundërtën e asaj që fshehin 

thellësive të mendjeve dhe të zemrave të tyre, për shkak të 

interesave të tyre ata janë të gatshëm që të shkelin mbi të gjitha 

normat elementare të sjelljes njerëzore. Për këtë asrye ata 

konsiderohen me plot gojën, dyfytyrësh dhe hipokritë.  

 Këta njerëz të ftohtë, të ngurtë dhe arrogantë angazhojnë të 

gjitha energjitë e tyre negative për të përfituar prej të mirave të 

kësaj bote. Ata janë të gatshëm që të sakrifikojnë gjithçka dhe këdo 

për hir të interesave të tyre të ngushta personale. Për hir të 

interesave të tyre të ngushta personale ata janë të gatshëm të 

hedhin poshtë të gjitha vlerat dhe normat elementare të sjelljes 

njerëzore, të hedhin poshtë dhe të mohojnë edhe besimin e tyre në 

Allahun e Madhëruar!  

 Për këtë asrye mund të themi me plot gojën, se të gjithë ata 

që kanë pasuar Allahun e Madhëruar, që kanë pasuar dhe kanë 

përkrahur Muhamedin dhe Familjen e Muhamedit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që kanë 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

180 

ndjekur udhëzimin e Kur'anit Famëlartë dhe shembullin e 

shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre!), mund të konsiderohen ekzaktësisht 

ashtu siç janë cilësuar në hadith: ”Ata janë kështjella të sigurta dhe të 

fortifikuara. Janë kështjella dhe kala të padepërtueshme prej asnjë lloj 

kërcënimi, sado i madh qoftë ai.” 

  Për këtë arsye ata mund të konsiderohen ëndrra të 

mahnitshme dhe të fortifikuara. Ata nuk mund të jenë kurrësesi të 

papërgjegjshëm, sepse e shenjtërojnë fjalën e dhënë dhe e mbajnë 

atë. Ata nuk mund të jenë të ngurtë dhe të ashpër me njerëzit, 

sepse janë të vetëdijshëm për origjinën e tyre, sepse e kanë të qartë 

se janë krijuar prej një pike të vetme uji, (sperme), sepse e kanë të 

qartë dhe janë të vetëdijshëm se fundi i tyre do të jetë një kufomë e 

pashpirt që do të kalbet dhe do ta hanë insektet e tokës. Nuk 

mund të jenë të ashpër, të ngurtë dhe të ftohtë. 

 Ata nuk mund të jenë hipokritë, sepse janë në lidhje të 

vazhdueshme dhe përjetojnë në mënyrë të pandërprerë imanin 

dhe besimin e tyre. Ata që e ndjejnë dhe e përjetojnë thellësisht 

imamin e tyre (besimin që kanë) nuk mund të jenë hipokritë, 

sepse të ndjesh dhe të përjetosh besimin, do të thotë që të ndjesh 

dhe të mendosh se e ke Allahun vazhdimisht pranë që të sheh dhe 

të mbikqyr në të gjitha veprat dhe mendimet e tua, sado të vogla 

dhe mikroskopike që të jenë. Ata janë të vetëdijshëm dhe besojnë 

thellësisht se Allahu i Madhëruar është më pranë tyre sa ç‟është 

damari më i rëndësishëm i qafës që e furnizon kokën me gjak. Ata 

besojnë fuqimisht dhe janë të vetëdijshem se Allahu qëndron 

ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij. Atëherë, pyetja që lind është: A 

mundet të jenë ata dyfytyrësh dhe hipokritë? A mundet që të jenë 

të ashpër dhe të ngurtë. Kujt t‟ia bëjnë këtë hile? Kujt t‟ia bëjnë 
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këtë dredhi ndërkohë që Allahu i Madhëruar tek i Cili besojnë, 

është vazhdimisht i vëmendshëm ndaj çdo lloj hollësie dhe 

imtësie të sjelljeve të tyre?! 

 Ata janë njerëz të qartë në të gjitha dimensionet e jetës së 

tyre. Ata e kanë të qartë përse jetojnë dhe cili është qëllimi i jetës 

së tyre. E kanë të qartë kë adhurojnë dhe kë lartësojnë. Të jesh i 

qartë në jetë është një dhuratë e vyer dhe që nuk mund të 

krahasohet me asgjë. Ata e përjetojnë deri në imtësi marrëdhënien 

e ngushtë ndërmjet njeriut dhe Krijuesit të tyre. Ata kanë një 

marrëdhënie të ngushtë me të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!). 

 Ata besojnë fuqimisht në domosdoshmërinë e zbatimit dhe 

të implementimit të besimit dhe të njerëzores së tyre. Ata besojnë 

fuqimisht dhe e kanë të qartë se nuk mund të realizohet me sukses 

dhe me dinjitet titulli i mëkëmbësisë së Zotit në Tokë, përveçse 

nëpërmjet zbatimit dhe ushtrimit të plotë të njerëzores dhe 

besimit. Ata besojnë se mëkëmbësia e Zotit në Tokë dhe 

administrimi i saj sipas vullnetit të Tij, nuk mund të arrihet, 

përveçse me besim të plotë tek Ai, me besim të plotë tek energjitë 

që burojnë prej besimit, me besim të plotë tek dija, tek njohuritë, 

tek paqja dhe tek dashuria që burojnë prej besimit tek Allahu i 

Madhëruar.  

 Nuk ka dyshim se besimi është dashuri. Besimi është paqe. 

Për sa kohë njeriu beson tek Allahu i Madhëruar, ai beson tek 

shenjtëria e marrëdhënieve ndërnjerëzore, beson se duhet të jetë 

pozitiv në jetë, pozitiv ndaj ekzistencës, ndaj njerëzve dhe të gjitha 

krijesave të tjera të Allahut. Në këtë mënyrë ai është paqe, në 

mëshirë dhe dashuri me të gjithë ekzistencën. Sa më fort ta ketë 

zemrën të lidhur me Allahun e Madhëruar, aq më e fortë është 
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lidhja e tij me krijesat e Allahut dhe me mëkëmbësin e Tij në tokë. 

 Sa më shumë të jetë e lidhur zemra e tij me Allahun e 

Madhëruar, aq më e madhe bëhet dëshira e tij për ta mbajtur dhe 

për ta përcjellë mesazhin hyjnor. Sa më shumë ta ketë zemrën të 

lidhur me Allahun e Madhëruar, aq më e madhë është dashuria e 

tij për njeriun.  

 

GJËNDJA E SHIAVE, (E PASUESVE TË ALLAHUT), 

NATËN DHE DITËN 

 Fillimisht u njohëm me mënyrën se si i ka përshkruar 

Imami i nderuar, Xha‟afer Es-Sadik, (Paqja qoftë mbi të!), shiat, 

(pasuesit) e Allahut të Madhëruar, shiat e Muhamedit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), shiat e Ehli 

Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), shiat e Kur'anit Famëlartë, 

shiat e shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, 

(Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Të gjitha kategoritë e 

sipërpërmendura ai i ka quajtur shia, (pasues, ndjekës dhe 

mbështetës). Këta njerëz janë ata që qëndrojnë larg cilësive 

negative. Këta janë njerëz që qëndrojnë gjithmonë pranë cilësive 

pozitive. Sa herë përballen me diçka të keqe, e shmangin atë. Sa 

herë përballen me diçka të mirë, janë të parët që vrapojnë ta 

posedojnë dhe ta bëjnë për vete. Ata lëvizin me mirësinë kudo që 

të lëvizë ajo. Lidhur me këto sjellje dhe me këto vlera të tyre, 

Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë kështu: 

“Ata janë kështjella të fortifikuara. Kraharorë të sigurtë. Ëndrra të 

mahnitshme hijerënda. Ata nuk janë përhapës të së keqes dhe të 

thashethemeve. Nuk janë hipokritë të ftohtë që përpiqen të duken dhe të 

bien në sy.”  
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 Më pas, Imami i nderuar përmend një tjetër cilësi të 

rëndësishme të tyre. Ai thotë: 

“Janë adhures të mëdhenj netëve. Luanë dhe luftëtarë ditëve.” 

 Imami i nderuar ka për qëllim të thotë se të gjithë ata njerëz 

që kanë një lidhje të fortë dhe të konsoliduar me Allahun e 

Madhëruar, mund të konsiderohen si kështjella të fortifikuara, 

kraharorë të sigurtë, ëndërra të mahnitshme hijerënda. Ata nuk 

janë përhapës të së keqes dhe të thashethemeve. Ai ka për qëllim 

të tregojë se ata nuk janë thashethemexhinj dhe nuk ndërhyjnë tek 

punët e të tjerëve. Ata janë njerëz që nuk merren me atë që nuk u 

takon. Ata nuk bëjnë asgjë për të dëmtuar të tjerët, nuk e 

amplifikojnë të keqen dhe nuk e përhapin atë. Ata nuk merren me 

dobësitë, magësitë e të tjerëve. Ata përpiqen t‟u tregojnë njerëzve 

të tjerë për to. Ata nuk janë njerëz të ashpër e të ngurtë. Nuk janë 

njerëz të ftohtë dhe të urryer. Më e rëndësishme se gjithçka tjetër, 

ata nuk janë dyfytyrësh e hipokritë.  

 Gjithçka u përmend më sipër tregon se këta njerëz kanë 

marrëdhënie të forta dhe të konsoliduara me Allahun e 

Madhëruar. Ata bëjnë gjithçka është në mundësitë e tyre për të 

mbajtur të fortë dhe të konsodliduar marrëdhënien ndërmjet tyre 

dhe Allahut të Madhëruar. Ata janë që ndërtojnë një marrëdhënie 

të ekuilibruar ndërmjet nevojave që kanë për këtë botë dhe 

synimit të tyre madhor që është Bota e Përtejme. E vërteta është se 

një besimtar që përpiqet vazhdimisht të ndërtojë një marrëdhënie 

të tillë të fortë dhe të konsoliduar ndërmjet tij dhe Krijuesit, nuk 

ka dyshim se do ta dojë Atë. Në rast se nuk ndjen dashuri për 

Allahun e Madhëruar, do të thotë një problem i madh po ndodh 

me të, i cili qëndron si pengesë mes tij dhe Krijuesit të tij. 

Besimtari që has probleme dhe veshtirësi të kësaj natyre duhet të 
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bëjë gjithçka është e mundur që ta përmirësojë këtë raport me 

Allahun e Madhëruar dhe ta tejkalojë si të mundet këtë pengesë të 

madhe. Një pengesë e tij tregon se diçka shumë e rëndësishme 

nuk funksionon në strukturën e marrëdhënies dhe të raporteve të 

tij me Allahun e Madhëruar. Ndërsa ata që e duan Allahun e 

Madhëruar dhe e përjetojnë këtë ndjenjë me të gjithë fuqinë e 

shpirtit, janë pjesë e rregullit kur'anor, të cilin e ka vendosur vetë 

Allahu i Lartësuar. Këtë rregull e gjejmë të përmendur në 

Kur'anin Famëlartë në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Ata e 

duan Allahun dhe Ai (Allahu) i do ata.”1 

 Ata janë njerëz që nuk mundet ta harrojnë Allahun e 

Madhëruar për asnjë çast. Për këtë arsye të gjithë ata ia kanë 

dorëzuar Atij jetët e tyre. I kanë dorëzuar Atij gjithçka të shtrenjtë 

që kanë. Të gjitha ata që e kanë pasur të Dërguarin e Allahut, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

që e kanë pasuar me devotshmëri dhe me përkushtim traditën dhe 

trashëgiminë e vyer të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), të 

gjithë ata që cilët e kanë pasuar Kur'anin Famëlartë dhe traditën e 

shokëve të ndershëm të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!), janë njerëz që jetojnë në vazhdimësi pranë Allahut të 

Madhëruar, janë njerëz që e ndjejnë vazhdimisht praninë e 

Allahut të Madhëruar, janë njerëz që e ndjejnë veten plotësisht të 

mbushur prej pranisë së Allahut të Madhëruar, që nuk mendojnë 

për asnjë çast se janë jashtë vëmendjes së Allahut të Madhëruar.  

 Allahu i Madhëruar mbush të gjithë zemrën e tyre. Zemra 

është qëndra që shpërndan energjitë pozitive dhe negative në të 

gjithë trupin. Zemra është ajo që e mbush mendjen e njeriut me 

energjitë e nevojshme për të menduar drejt dhe saktë. Një zemër e 

                                                           
1 Surja "Maideh", ajeti 54.  
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mbushur me dashuri do ta ndihmojë mendjen të mendojë atë që 

duhet të mendojë. Mendimi i mirë, mendimi pozitiv, prodhon 

meditim dhe gjëndje të vazhdueshme të të menduarit. Dhe gjendja 

e vazhdueshme e të menduarit do të prodhojë patjetër, zhvillim 

dhe produktivitet.  

 

PASUESIT E ALLAHUT VEÇOHEN NETËVE 

 PËR KRIJUESIN E TYRE 

 

 Kështu, pra, ata janë njerëz që vazhdimisht mendojnë, që 

vazhdmisht punojnë, që vazhdimisht shkruajnë apo lexojnë, që 

nuk kanë asnjë minutë për të humbur për nga jeta e tyre. Ata janë 

njerëz që gjatë gjithë aktiviteteve të tyre jetësore, edhe kur 

trishtohen, edhe kur ndjejnë lumturi, e kanë zemrën dhe mendjen 

e tyre ngushtësisht të lidhur me Allahun e Madhëruar. Ata e 

ndjejnë vazhdmisht praninë e Allahut. Ata e ndjejnë vazhdimisht 

të qënit e Allahut shumë pranë qënieve dhe aktivitetit të tyre.Ata e 

ndjejnë dhe e prekin në çdo minutë, në çdo sekondë dhe në çdo 

frymëmarrje praninë e Allahut të Madhëruar.  

 E vërteta është se gjëndje të tilla të mendimit dhe të 

përjetimeve shpirtërore kanë të nevojshme forma dhe mënyra të 

caktuara të ushtrimeve të shpirtit dhe të mendjes. Për të arritur një 

gjëndje të tillë shpirtërore nevojitet që njeriu të veçohet 

periodikisht me Krijuesin e tij, që të kalojnë çaste të adhurimit dhe 

të intimitetit mes tij dhe të dashurit të tij.  

 Janë të shumta adhurimet që kryhen në mesin e ditës, në 

mesin e angazhimeve, në mesin e punëve, në mesin e 

impenjimeve të shumta të njeriut, në mesin e lodhjes dhe të 
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ngarkesës, e megjithatë ai është i kapur fort pas Allahut të 

Madhëruar dhe ka një dashuri të madhe për të qëndruar me të.  

 Të gjithë ata që e pasojnë Allahun e Madhëruar, që e 

pasojnë Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), që e kanë pasuar Ehli Bejtin, (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!), të gjithë ata që i kanë pasuar shokët e 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!) dhe udhëzimin e 

Kur'anit Famëlartë, janë të gjithë njerëz që të gjitha energjitë e 

zemrave dhe të shpitërave të tyre i kanë të fokusuara tek Allahu i 

Madhëruar. Ata njerëz i kanë zemrat e tyre vazhdimisht të lidhura 

me Allahun e Madhëruar dhe presin me endje që të vijë nata, që të 

veçohen me Allahun e Madhëruar. Presin që të vijë mbrëmja që të 

veçohen me të dashurin e tyre. Presin që të vijë mbrëmja dhe, pasi 

errësira të ketë mbuluar gjithësinë, ata kanë momentet e tyre më të 

mëdha. Kanë momentet e tyre të veçimit dhe të vetmisë. Kanë 

momentet e komunikimit të ngushtë dhe të ngrohtë me të 

dashurin e tyre, me Krijuesin e tyre. Kjo është marrëdhënie e 

ngushtë respekti dhe dashurie për Krijuesin e tyre të cilën nuk e 

sheh askush. Nuk e dëshmon askush dhe ushtrohet larg syve, larg 

dritave dhe larg vëmendjes së njeriut.  

 Lidhja e besimtarit me Allahun e Madhëruar gjeneron 

ndjenja të fuqishme që çojnë në rritjen e besimit dhe të nivelit të 

afrimitetit me Allahun e Madhëruar. Besimtari mendon, ndjen 

dhe beson në vazhdimësi se Allahu i Madhëruar është më pranë 

tij se damari kryesor i qafës, i cili e furnizon kokën me gjak. Janë 

pikërisht këto momente të veçimit dhe të vetmisë, në të cilat 

besimtari e ndjen praninë e Allahut. Janë këto momente veçimi 

dhe intimiteti gjatë të cilave besimtari e ndjen se e ka krijuesin më 

pranë se damari i qafës. Këto momente janë të shenjta. Në këto 
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momente besimtari e ndjen më pranë se kurrë Allahun e 

Madhëruar. Në këto momente besimtari dhe besimtarja ndjejnë 

dhe mendojnë se rrahjet e zemrës së tyre janë të lidhura me 

Krijuesin e Gjithësisë. Janë këto momentë të shenjta, në të cilat 

besimtari mendon dhe përjeton se çdo rrahje e zemrës së tij është 

një dëshmi më vete e dashurisë ndaj Allahut të Madhëruar. Janë 

ato rrahje zemre që deklarojnë me të gjithë fuqinë e shpirtit 

dashurinë dhe nënshtrimin ndaj Allahut të Madhëruar dhe frikën 

ndaj Tij.  

 Mbështetur në arsyet e lartpërmendura mund të themi se 

sa prej shenjave dalluese të atyre që e ndjekin Allahun e 

Madhëruar. Shenjat dalluese të atyre që e ndjekin dhe e pasojnë 

Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), shenjat dalluese të atyre që e ndjekin udhëzimin e 

Kur'anit Famëlartë dhe të shokëve të ndershëm të Muhamedit, 

(Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), tregojnë se ata janë adhurues të 

mëdhenj netëve, të veçuar me Krijuesin e tyre netëve. I kalojnë 

netët e tyre me përjetimet e mëdha shpirtërore. Mendjet, zemrat 

dhe të gjitha gjymtyrët e trupit të tyre janë të lidhura me Allahun e 

Madhëruar. Ndërsa ditëve janë të parët në punët më të 

rëndësishme që duhen bërë. Janë të parët në detyrat e 

rëndësishme që duhen kryer. Janë kalorës të vërtetë në të gjitha 

betejat më të rëndësishme të jetës.  
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DITA ËSHTË FUSHËBETEJA E PASUESVE , (SHIAVE), 

TË ALLAHUT 

 Ata janë të kujdesshëm që të mos prishin ekuilibrat e jetës. 

Për këtë arsye adhurojnë Krijuesin e tyre netëve. Adhurojnë të 

dashurin e tyre netëve, mbushin zemrat dhe shpirtërat e tyre me 

Allahun netëve dhe më pas përpiqen të jenë të parët edhe në 

punët dhe në angazhimet e ditës. Nuk është e pranueshme që 

besimtari dhe besimtarja të adhurojnë natën dhe të flenë ditën. Kjo 

nuk është sjellje e besimtarëve. Një besimtar i vërtetë që e ka 

zemrën të lidhur me Allahun e Madhëruar, ushtron me përgjegjësi 

të lartë detyrat dhe impenjimet e tij adhurimore natën, kurse ditën 

vazhdon të mbetet në krye të punëve. Besimtari i vërtetë duhet të 

punojë ditën për të fituar me djersën e ballit ushqimin dhe bukën 

e fëmijëve. Besimtari nuk mund të jetë një parazit që e kalon gjithë 

kohën duke kryer adhurime dhe pret që të ushqehet prej djersës 

së të tjerëve.  

 Puna është njëri prej adhurimeve më të mëdha, për aq kohë 

që ushtrohet në aktivitet dhe veprimtari hallalle. Kryerja e punëve 

ka nevojë për energji të mëdha. Kryerja e punëve të lodhin, por 

besimtari përpiqet pa u ndalur. Edhe duke qenë e tillë, puna 

mbetet prej adhurimeve më të mëdha dhe më të rëndësishme.  

 Të adhurosh Allahun e Madhëruar dhe të shprehësh 

dashurinë ndaj Tij do të thotë që këtë adhurim dhe këtë dashuri ta 

kthesh në vepra konkrete gjatë ditës. Do të thotë që të gjitha 

energjitë e fituara prej këtij afrimiteti dhe adhurimi t‟i çlirosh në 

punë, në dobi të vetes dhe të shoqërisë. Sjelljet e tyre dhe morali i 

tyre gjithomë kordinon plotësisht me interesat e shoqrisë. Të 
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gjitha adhurimet dhe dashuria e tyre për Allahun e Madhëruar 

përkthehet në vepra konkrete në jetën e përditshme.  

 Ata janë njerëz që e jetojnë dynjanë të lidhur me Ahiretin e 

tyre. Ata janë njerëz që kujdesen vazhdimisht që të ekuilibrojnë 

energjitë dhe impenjimet e tyre. Adhurimi i tyre natën është në 

thelb reflektim i punës së tyre të ndershme të ditës dhe anasjelltas. 

Puna e tyre e ndershme e ditës është reflektim i adhurimeve të 

tyre gjatë natës. Ky është besimi i kthyer në praktikë. Ky është 

Islami i përkthyer në praktikë. Ky është shembulli më i qartë dhe 

më i vërtetë që duhet të japë një besimtar dhe një besimtare. Ky 

është humanizmi i përkthyer në praktikë. Kjo do të thotë të 

tregosh hapur përkatësinë tënde ndaj njerëzimit, ndaj Kombit dhe 

Atdheut. 

 Ata janë njerëz që përpjekjet, interesin dhe të gjitha 

energjitë e tyre i shpenzojnë për të reflektuar dhe për të kthyer në 

vepra konkrete dashurinë e tyre për Allahun e Madhëruar. 

Dashuria e tyre për Allahun nuk mund të ketë asnjë kuptim, në 

rast se nuk reflektohet në jetën e përditshme. Lidhja e tyre e fortë 

me Allahun e Madhëruar nuk ka asnjë kuptim, nëse nuk ndikon 

tek përmirësimi i cilësisë së jetës së njerëzve. Dashuria për 

Allahun dhe lidhja e fortë me Të duhet të ketë efektet e saj, duhet 

të jetë strategji jete, mënyrë të menduari dhe të vepruari. Nisur 

nga sa u përmend më sipër mund të themi se aktiviteti i tyre 

jetësor mund të ndahet në dy kategori: 

 E para: Ata janë thirrës të heshtur për në rrugën e Allahut. 

Kjo do të thotë se ata kanë vepra më shumë se fjalë.  

 E dyta: Ata e përdorin fjalën të shoqëruar vazhdimisht me 

vepra të mira. Pasi flasin për vlera dhe moral të lartë, ata përpiqen 
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vazhdimisht që edhe sjalljet e tyre të jenë në të njejtën linjë. Pasi 

identifikohen si thirrës në Rrugën e Allahut, ata janë të 

kujdesshëm që të flasin fjalë të mira dhe këta fjalë t‟ia nënshtrojnë 

udhëzimit të Allahut të Madhëruar në të cilin thuhet: “Thirr në 

rrugën e Zotit tënd më mençuri dhe me këshillë të bukur”1. Në 

rast se ndodh një debat, mos u përpiq që të imponosh mendimin 

tënd. Është e pafalshme dhe e patolerueshme një sjellje e tillë. Mos 

e detyro tjetrin që të ketë të njëjtin mendim me ty. Lidhur me 

edukatën dhe mirësjelljen në një debat, Allahu i Madhëruar thotë: 

“…dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë...”2 

 Prej këtij ajeti kuptojmë se debati dhe diskutimi janë të 

nevojshëm, por nuk duhet ta detyrosh tjetrin që të të bindet, apo 

të jetë në një mendim me ty. Muslimani duhet të jetë gjithmonë 

pro dialogut dhe një mbështetës i flaktë i tij, por këtë në asnjë 

mënyrë nuk duhet ta bëjë nëpërmjet ushtrimit të dhunës. 

 

SHIAT, PASUESIT E ALLAHUT, PASUESIT TANË, 

PASUESIT E XHA’FERIT 

 Të jesh ndjekës i rrugës së Allahut, është e vetmja mënyrë 

për të ecur në rrugën e Tij, është e vetmja mënyrë për të ecur në 

rrugën e të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo është mënyra më e mirë 

për të ecur në rrugën e Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). 

Kjo është mënyra më e mirë për të qenë ndjekës i udhëzimit të  

Kur'anit Famëlartë. Kjo është mënyra më e mirë për të qenë 

                                                           
1 Surja "Nahl", ajeti 125.  
2 Surja "Nahl", ajeti 125.  



Për Allahun është shiizmi jonë 

191  

ndjekës dhe pasues i rrugës së shokëve të ndershëm dhe të 

përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  

 Është shumë e rëndësishme të kuptojmë ndjekjen dhe 

pasimin tonë të Allahut të Madhëruar, të kuptojmë vërtetë se ç‟do 

të thotë të ndjekësh dhe të pasosh vërtetësisht trashëgiminë e 

Muhamedit dhe të Familjes së Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!), çdo të thotë të jesh ndjekës dhe pasues i 

devotshëm i kuptimeve të Kur'anit Famëlartë, çdo të thotë të jesh 

ndjekës i devotshëm dhe i përkushtuar i trashëgimisë së vyer të 

shokëve të zgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre).  

 Kjo është një rrugë dhe eksperiencë e veçantë, të cilën do të 

përpiqemi ta përmbledhim sa të jetë e mundur për lexuesin tonë 

të nderuar. 

 

SHIAT E ALLAHUT JANË GJITHMONË NDJEKËS  

DHE PRAKTIKUES TË RRUGËS SË ALLAHUT 

 

 Kur themi se është rrugë e gjatë, kemi për qëllim të 

kujtojmë lexuesin se ajo vazhdon gjatë gjithë jetës. Jeta në vetvete 

është e gjatë, e ndërlikuar dhe shumë e komplikuar. Edhe rruga 

për tek Allahu i Madhëruar është një rrugë e gjatë, gjithashtu. Prej 

njeriut kërkohet që ta mbushë jetën me përkushtimin ndaj 

Allahut, me frymën e udhëzimeve të Allahut të Madhëruar. Të 

mbushësh jetën me udhëzimin e Allahut nuk do të thotë të 

artikulosh saktë teoritë e mbushjes, apo të ambalazhimit të saj, por 

që t‟i zbatosh ato në praktikë, të zbatosh projektin hyjnor në 

terren, së bashku me njerëzit duke përballuar sfida të shumta. 
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 Për këtë arsye kemi sjellë për lexuesin tonë të nderuar një 

tjetër tekst të bekuar, në të cilin shpaloset qartë kuptimi i vërtetë i 

pasimit dhe i ndjekjes së Allahut të Madhëruar, i ndjekjes dhe 

pasimit të anëtarëve të Familjes së Profetit, (Paqja qoftë mbi të 

gjithë ata!), i ndjekjes së shkollës së  Kur'anit Famëlartë dhe 

shkollës së shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). 

Në hadith thuhet: 

“Shiat e Allahut dhe shiat tanë janë ata që e kanë mbrojtur barkun dhe 

nderin e tyre të paprekur prej harameve, janë ata që janë përpjekur 

shumë dhe kanë luftuar fort, janë ata që kanë punuar për të fituar 

kënaqësinë e Allahut, janë ata që kanë synuar dhe kanë shpresuar në 

shpërblimin e Tij. Shiat e Allahut dhe shiat tanë janë ata që i janë 

frikësuar ndëshkimit të Tij. Nëse shihni njerëz të tillë, dijeni se ata janë 

shiat e Allahut. Ata janë shiat tanë dhe shiat e Xha‟aferit.”  

 Për shiat e Allahut dhe ndershmërinë e tyre lexojmë në 

tekst të thuhet:  

“Shiat e Allahut dhe shiat tanë janë ata që e kanë mbrojtur barkun dhe 

nderin e tyre të paprekur prej harameve.” 

 Fillimisht le të flasim për nderin e mbrojtur duke mos 

ngrënë haram. Kur flasim për të ngrënit dhe për të pirit, duhet të 

kemi parasysh se këto janë çështje të rëndësishme që lidhen me 

jetën e njerëzve. Kjo është njëra prej çështjeve më të rëndësishme, 

e cila ka lidhje me të tashmen e njeriut dhe me të ardhmen e tij. 

Është prej çështjeve të rëndësishme që kanë një ndikim të madh te 

mendja, te zemra dhe te shpirti i njeriut. Çështja e ushqimit është 

prej çështjeve më të rëndësishme, të cilat janë të lidhura 

ngushtësisht me produktivitetin e mendjes dhe natyrën e 
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orientimit të saj. Çështja e ushqimit është ngushtësisht e lidhur me 

jetën e mendjes dhe me vdekjen e saj.  

 Nisur nga sa u përmend më sipër mund të themi se prej 

cilësive më të rëndësihme të cilat duhet t‟i ketë një besimtar është 

cilësia e ushqimit të tij. Prej cilësive më të rëndësishme të 

pasuesve të Allahuttë Madhëruar, të Muhamedit tonë të dashur, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

është pastërtia e ushqimit, në kuptimin e mënyrës se si është fituar 

ai. A është hallall, apo haram ushqimi që konsumon besimtari dhe 

besimtarja. Ky është njëri prej kushteve themelorë, është njësia 

matëse bazë për të vlerësuar një njeri si ndjekës, si pasues të 

Allahut të Madhëruar. Ky kusht është i lidhur me aspekte të 

rëndësishme: 

1. Aspekti i parë ka të bëjë me shmangien e ushqimit haram. 

Nuk është e tolerueshme që besimtari apo besimtarja të fusin vetë 

në barkun e tyre ushqim haram, siç mund të jetë ngrënia e 

ngordhësirës, apo e pisllëkut. Nuk është e tolerueshme që 

besimtari të fusë në barkun e tij pijet e ndaluara, haram, siç janë 

pijet alkoolike dhe gjithçka që ka lidhje me to, prej pijeve dehëse. 

Të gjitha llojet e pijeve, të cilat shkaktojnë dehje apo dobësim të 

proceseve të të menduarit, konsiderohen haram. 

2. Aspekti i dytë është i lidhur me konsumin e diçkaje që 

është bërë e ndaluar për një arsye. Shembull konkret është 

konsumimi i parasë së vjedhur. Përdorimi i parasë nuk është i 

ndaluar në vetvete, por është i ndaluar përdorimi i parave të 

vjedhura, i parave që burojnë nga kumari. Akoma më keq është 

kur përdorim para që ka ardhur si rezultat i shitjes së fesë. 

Tregëtia me fenë është prej formave më të rrezikshme dhe më të 

pista të haramit.  
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 Siç shihet, aspekti i parë është i lidhur me ruajtjen nga 

konsumi i ushqimeve dhe pijeve që i ka ndaluar Allahu i 

Madhëruar. Pastërti e barkut do të thotë pikërisht kjo: “Të mbash 

barkun të paprekur prej haramit. Qoftë prej haramit të drejtpërdrejtë, apo 

prej haramit për një arsye të caktuar”. 

 Aspekti i dytë është i lidhur me preferimin e më të 

pastërtës, pra, kur zgjedhin një gjë se është më e pastër se një 

tjetër, kur zgjedhim një ushqim që është më pak i dëmshëm se një 

ushqim tjetër, apo të hash pak, në vend të ngrënies së tepërt, e cila 

është e dëmshme. Aspekti i dytë përfshin edhe zgjedhjen e më të 

mirës prej dy të mirave, apo zgjedhjen e më pak të dëmshmes, 

ndër të lejuarat.  

 Këto kuptime janë të lidhura me ushqimin dhe kanë lidhje 

direkte me raportin e njeriut me Krijuesin e tij. Ushqimi i njeriut, 

sasia dhe cilësia e ushqimeve me të cilat ai ushqehet, është e 

lidhur me gjendjen e zemrës dhe të mendjes. Një bark i tejfryrë 

ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në formën e të menduarit dhe 

në mënyrën sesi ndjehet zemra. Njeriu që e ka deklaruar veten 

ndjekës dhe pasues të Allahut të Madhëruar nuk mund të tolerojë 

që mendja e tij të jetë gjatë gjithë kohës e lidhur me nevoja të 

parëndësishme gastronomie. Njeriu që e do Allahun e Madhëruar 

dhe ka deklaruar pasimin dhe ndjekjen e Tij duhet ta ketë 

mendjen dhe zemrën e tij të zbrazur prej nevojave të mishta të 

kësaj bote dhe të mbushur me përkushtimin ndaj Allahut të 

Madhëruar. Mendja dhe zemra e atij që e beson Allahun dhe ka 

deklaruar pasimin dhe mbështetjen e Tij duhet të jetë vazhdimisht 

e gatshme që të presë sinjalet dhe frymëzimin prej Allahut të 

Madhëruar dhe prej mësimeve të ardhura prej Zbulesës Hyjnore. 

E vërteta është se ushqimi i tepërt i shuan të gjitha ndjesitë e 



Për Allahun është shiizmi jonë 

195  

pastra të qënies. Për këtë asrye mund të themi se ushqimi i tepërt 

dhe pesha e tepërt ndikojnë drejtpërdrejtë në largimin e njeriut 

prej Allahut të Madhëruar. Njerëzit që e kanë mendjen 

vazhdmisht te të ushqyerit, nuk kanë mundësi të shumta që të 

përqëndrohen tek Allahu i Madhëruar. Edhe adhurimet bëhen 

akoma më të vështira, për shkak të ngarkesës së madhe dhe 

rëndesës së trupit.  

 E kundërta ndodh me ata që hanë pak. Ata janë më të lehtë. 

Ata janë treguar më të kujdesshëm ndaj të ushqyerit. Ata nuk e 

teprojnë me ushqimin edhe kur ushqimi është hallall. Ata 

ushqehen sa për të ndërprerë urinë e tyre dhe jo për të shkuar deri 

në tejngopje. 

  Duhet të jemi të vetëdijshem se ekziston gjithmonë një 

lidhje e fortë ndërmjet marrëdhënies tonë me Allahun e 

Madhëruar dhe me gjëndjen tonë shëndetësore. Njerëzit që kanë 

probleme shëndetësore për arsye të ditura apo të paditura, e kanë 

më të vështirë të ushtrojnë adhurimet e tyre se pjesa e njerëzve të 

shëndetshëm. Për këtë arsye njeriu duhet të tregohet i kujdesshëm 

në të ngrënë, sepse të ushqyerit e tepërt është një nga arsyet e para 

për shumë sëmundje. Për këtë pohim ekziston një thënie, të cilën 

po e citojmë: 

“Stomaku është shtëpia e sëmundjeve dhe mbrojtja e tij. Mosngrënia e 

tepërt është ilaçi dhe shërimi më i mire.” 

 Në këtë rast, mbrojtja mbrojtja më e mirë është e lidhur me 

të ushqyerit, ashtu siç e përshkruam shkurtimisht më lart. Të 

mbrohesh prej diçkaje të dëmshme, nuk do të thotë 

domosdoshmërisht që të heqësh dorë tërësisht prej saj, por edhe 

pakësimi e jep efektin e duhur. Të pakësosh konsumimin e 
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diçkaje, do të thotë se ke filluar të tregosh kujdes në konsumimin e 

saj. Theksojmë se shëndeti dhe pasha e tepërt e largon njeriun prej 

Allahut të Madhëruar. E kundërta ndodh kur stomaku është më i 

lirë. Në këtë rast njeriu e ndjen se është më pranë Allahut të 

Madhëruar. Në qoftë se njeriu ushqehet lehtë, sa për të mbajtur 

trupin në këmbë, ka një lloj përjetimi të kristaltë shpirtëror, i cili e 

mban më pranë Allahut të Madhëruar. Ekziston një lloj pastërtie 

shpirtërore që e mban njeriun shumë pranë Allahut të Madhëruar. 

Sa e madhe të jetë kjo pastërti shpirtërore, aq më shumë lind kjo 

tërheqje e mistershme. Sa më shumë të ndjejë njeriu një tërheqje të 

kësaj natyre, aq më pranë Allahut është dhe aq më shumë e ndjen 

se duhet ta ndjekë e ta pasojë atë. Sa më shumë ta ndjekë e ta 

pasojë Atë, aq më shumë e ndjen të nevojshme që të zbatojë 

urdhëresat e Tij. Sa më shumë të zbatojë urdhëresat dhe frymën e 

Zbulesës Hyjnore, aq më shumë do ta ndjejë të nevojshme të 

pasojë Traditën e Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Sa më e madhe të jetë ndjekja e 

shembulli i traditës së Profetit, aq më e madhe do të jetë edhe 

ndjekja dhe pasimi i traditës së Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të 

gjithë ata!), e kështu me radhë, për të mbërritur tek ndjekja e 

udhëzimeve të  Kur'anit Famëlartë dhe e mësimeve të vyera të 

shokëve të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). 

 Theksojmë se duke u mbështetur në gjithçka është 

përmendur më sipër, mund të themi se të ushqyerit e kujdesshëm 

është e lidhur me mospërdorimin e ushqimit haram, por është e 

lidhur edhe me gjëndjen e mrekullueshme shpirtërore dhe 

mendore të cilat shkaktohen prej mënyrës së konsumit të tij.  
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SHIAT E ALLAHUT DHE NJË LLOJ TJETËR PASTËRTIE 

 Ashtu siç e lexuam në tekstin e mësipërm, shiat tanë dhe 

shiat e Allahut të Madhëruar janë të gjithë ata që janë treguar të 

kujdesshëm ndaj të ushqyerit, që nuk kanë konsumuar ushqim me 

tepri dhe ushqim haram.  

 Kjo është arsyeja që në tekstin e mësipërm thuhet: “Shiat e 

Allahut dhe shiat tanë janë ata që e kanë mbrojtur barkun dhe nderin e 

tyre të paprekur prej harameve.”  

 Më poshtë do të diskutojmë lidhur me pastërtinë dhe 

mbrojtjen e nderit, siç diskutuam rreth mbrojtjes së stomakut nga 

të ngrënët e tepërt. Edhe kjo çështje është e lidhur me dy aspekte 

të rëndësishme.  

 Aspektii i parë është i lidhur me pastërtinë dhe me 

mbrojtjen e nderit, me mbrojtjen e vetes prej epshit të tepruar. 

Është i lidhur me mbrotjen e vetes nga epshi i shfrenuar dhe 

ilegal, i cili nuk e kënaq Allahun e Madhëruar. Është e 

rëndsishme, gjithashtu, që njeriu të ruhet prej të gjitha rrugëve që 

të shpien tek harami. Evitimi i rrugëve që të shpien në haram, në 

rastin e epshit është shumë i rëndësishëm, sepse është e vetmja 

mënyrë për të evituar rënien në haram. Ky është ndryshmi 

ndërmjet stomakut, (ngrënies së tepërt dhe epshit të tepërt) dhe 

nderit .  

 Nderi mbrohet në disa mënyra, por mjafton të themi se 

njeriu që dëshiron të ruajë nderin e tij, duhet t‟i evitojë të gjitha 

rrugët dhe rrethanat që të çojnë drejt humbjes së nderit. Kjo është 

mbrojtja më e mirë. Profilaksia, marrja e masave paraprake është e 

lidhur ngushtësisht me mbrojtjen e nderit. Nuk duhet ta lëmë për 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

198 

në fund kujdesin për të mbrojtur nderin, sepse njeriu mund ta 

këtë të pamundur këtë mbrojte për shkak të tërheqjes së fortë 

ndërmjet dy gjinive të kundërta. Për këtë arsye, për të mbrojtur 

nderin duhet të evitohen të gjitha rrugët që çojnë drejt haramit. 

Një mënyrë e mirë për të mbrojtur nderin është dovotshmëria, 

(takvaja). Në mungesë të saj misioni vështirësohet, për të mos 

thënë bëhet i pamundur. Devotshmëria dhe frika prej Allahut të 

Madhëruar është e vetmja mënyrë për ta mbrojtur trupin prej 

haramit, për ta mbrojtur nderin prej haramit, për të ruajtur 

ndershmërinë.  

 Aspekti i dytë edhe në këtë rast, është i lidhur me shkallën 

më të lartë të preferencës së më të pastrës. Edhe në përdorimin e 

gjymtyrëve të trupit duhet të jemi mesataristë. Ashtu si në çdo gjë, 

edhe përdorimi i gjymtyrëve të trupit nuk duhet shpërdoruar. 

 Besimtarët duhet të jenë gjithmonë mesataristë. Ky është 

dimensioni që lidhet me plotësimin e qënies njerëzore. Allahu i 

Madhëruar i ka krijuar gjymtyrët dhe organet në trupin e njeriut 

për të kryer funksionet e veta shumë të rëndësishme. Ato janë 

krijuar për të lehtësuar jetën e njeriut dhe për t‟i ofruar atij një jetë 

sa më të lumtur. Për të plotësuar këtë mision kërkohet që edhe 

përdorimi i tyre të jetë mesatarist, të jetë i kujdesshëm dhe në 

masën e duhur duke patur parasysh gjithmonë evitimin e 

përdorimit të tyre në haram. Është një nga rregullat e rëndësishme 

të Islamit që të ruhet gjithmonë e mesmja e artë, mesatarizmi në të 

gjitha çështjet e rëndësihme të jetës tonë. Këto kuptime i gjejmë të 

paraqitura qartë prej Allahut të Madhëruar në Kur'anin Famëlartë, 

ku thuhet:  
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“Mos e shtrëngo dorën, as mos u bëj dorëshpuar e të mbetesh i 

qortuar dhe i mjerë”1. 

 Sipas diskutimit të mësipërm, mund të themi se prej 

çështejeve, prej cilësive më të rëndësishme të pasueve të Allahut 

dhe të ndjekësve të Tij, në rrafshin praktik, është mbrojtja e 

stomakut dhe e nderit prej haramit. Sapo kemi prekur dy prej 

çështjeve më të rëndësishme të lidhura me ekzistencën e njeriut. 

 Ato janë ushqimi dhe seksi, të cilat ndikojnë sjelljen e 

përgjithshme të njeriut dhe tërësinë e raporteve të tij me Krijuesin 

e Madhëruar. Parë nga ky këndvështrim, kuptojmë se prej 

çështjeve më të rëndësishme të jetës është mbrojtja prej haramit 

dhe dy prej epsheve më të fuqishme të jetës që janë ngopja me 

ushqim dhe me marrëdhënie seksuale.  

 

NDERI ËSHTË REZULTAT I LUFTËS NDAJ VETES 

 Teksti i mësipërm na tregon format dhe mënyrat me të cilat 

mbrojmë nderin, na tregon metodat dhe mënyrën më të mirë për 

të mbrojtur pastërtinë e stomakut dhe të nderit, të përshkruara më 

sipër në aspektin e parë dhe të dytë. Aspekti i parë, ishte i lidhur 

me domosdoshmërinë e evitimit të rënies në haram, ndërsa 

aspekti i dytë ishte i lidhur me arritjen e niveleve preferenciale të 

pastërtisë, të cilat tregojnë përpjekjet e vazhdueshme të njeriut apo 

të shoqërisë njerëzore për t‟u përmirësuar.  

 Është shumë e rëndësishme që njeriu të përpiqet 

vazhdimisht për të ruajtur veten e tij prej të gjitha llojeve dhe 

formave të harameve, të ndalesave të sanskionuara prej Allahut të 

                                                           
1 Surja "Isra", ajeti 29.  
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Madhëruar. Përqëndrimi ynë tek dy prej epsheve kryesore të 

trupit, prej joshjes nga ushqimi dhe joshjes nga epshi është i lidhur 

me rëndësinë e jashtzakonshme dhe me ndikimin e tyre tek trupi i 

njeriut. Ndikimi i tyre i fuqishëm tek trupi i njeriut, do të thotë 

ndikimi i tyre tek jeta e tij e përditshme, do të thotë ndikim i 

fuqishëm në jetën e shoqërisë. Këto dy epshe, këto dy fuqi të 

brendshme të njeriut lehtësisht mund ta çojnë njeriun në gabim. 

Prandaj themi që njeriu të jetë i aftë t‟i kontrollojë këto dy fuqi të 

brendshme të tij. Mund të konsiderohet njeri i fortë ai që mund të 

kontrollojë shumë prej energjive të tij të errëta. 

 Për këtë arsye vërejmë se në hadith është vënë theksi mbi 

(luftën dhe përpjekjen e fortë) për të mbrojtur veten. Lufta më e 

ashpër që zhvillon njeriu është ajo që zhvillon kundër vetes.  

 Nga gjithçka u diskutua më sipër tregohet se njeriut i duhet 

të përpiqet vazhdimisht dhe të luftojë me veten e tij që të mbrohet 

prej ngacmimeve që vijnë prej këtyre dy fuqive të mëdha në 

trupin e njeriut. Janë dy fuqi dhe dy energji të errëta, të cilat 

arrijnë shpesh t‟i imponohen qënies. Për këtë arsye ato 

konsiderohen të rëndësishme dhe që duhen luftuar dhe duhen 

mbajtur nën kontroll. Këtu shfaqet një tjetër dimension shumë i 

rëndësishëm. Të gjithë ata që duan të ruhen nga këto dy fuqi, të 

ruhen prej devijimit dhe haramit, duhet të bëjnë kujdes që të 

luftojnë fort me vetet e tyre. Nuk mund të luftohen këto dy fuqi pa 

zhvilluar beteja të mëdha. Beteja të përgjashme me veten, me egon 

dhe me unin. Duke qenë se nevoja e njeriut për ushqim dhe për 

seks është pjesë e kënaqësive, qënia njerëzore është më e prirur 

drejt tyre. Njeriu është i prirur që të përkëdhelet, ta marrë veten 

me të mira, t‟i bëjë qejfin vetes dhe jo të vetëndëshkohet.  
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 Për rrjedhojë, mungesa e një komunikimi të ashpër me 

veten në këtë drejtim e bën njeriun që ta humbasë betejën e tij me 

këto dy fuqi të mëdha, të cilat ndiktojnë shumë në sjelljet e njeriut 

dhe orientimeve të tij. Është e nevojshme që njeriu të punojë dhe 

të luftojë vazhdimisht me të dyja këto nevoja të mëdha, të luftojë 

në mënyrë të pandërprerë për t‟i mposhtur ato dhe për të mos i 

lënë që të marrin nën kontroll qënien. Të vetmit që kanë mundësi 

dhe ia dalin ta mbajnë të pastër qënien prej papastërtive të kësaj 

natyre, janë ata që janë vetëedukuar dhe e kontrollojnë veten e 

tyre.  

 Për këtë arsye mund të themi se ata që punojnë për ta 

edukuar veten e tyre, ata që luftojnë dhe sakrifikojnë për ta 

mbajtur veten larg harameve, veçanërisht larg nga këto dy energji 

të fuqishme, janë të shpëtuarit. Janë ata që do të kenë të gjithë 

mbështetjen, vëmendjen dhe përkujdesjen e Allahut të 

Madhëruar. Këta janë besimtarët e shpëtuar dhe të fituar, sepse 

aktiviteti i tyre mendor dhe shpirtëror ka qenë konform rregullave 

dhe frymës së ndjekjes së Allahut të Madhëruar. orientimi i tyre 

ka qenë në përputhshmëri të plotë me ndjekjen dhe pasimin e 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Sjellja dhe aktiviteti i tyre ka qenë në 

përputhshmëri të plotë më frymën e ndjekjes dhe të pasimit të  

Kur'anit Famëlartë, të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) 

dhe të shokëve të ndershëm të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!).  

 Këta njerëz janë vazhdimisht duke punuar e luftuar për të 

pastruar vetet e tyre. Janë ata njerëz që e ushqejnë vazhdimisht 

mendjen dhe shpirtin e tyre me këshillat dhe udhëzimet e Allahut 

të Madhëruar. Këta janë njerëz të përkushtuar dhe të devotshëm, 
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janë gjithmonë të kujdesshëm të marrin në kohën e duhur 

“vaksinat” e nevojshme për shpirtin dhe për mendjen. Lidhur me 

këtë aspekt, Allahu i Madhëruar thotë në  Kur'anin Famëlartë: 

“Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të shpëtojë. Ndërsa 

kushdo që e shtyn atë (me punë të këqija) do të dështojë.”1 

 Ata që e pastrojnë shpirtin, kanë një marrëdhënie të qartë 

me Allahun e Madhëruar. Sa më e qartë të jetë marrëdhënia e 

njeriut me Krijuesin e tij, aq më i orientuar sipas frymës së 

përgjithshme të përcjellë prej Allahut të Madhëruar bëhet, sa më e 

qartë të jetë marrëdhënia e tij me Krijuesin e Gjithësisë aq më e 

fortë bëhet lidhja mes tij dhe mes atyre që janë në të vërtetë 

shembujt e tij më të lartë, aq më e madhe bëhet lidhja e tij me 

Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, (Paqja qoftë mbi ta!). Sa 

më e qartë të jetë marrëdhënia e tyre me Allahun e Madhëruar, aq 

më e qartë bëhet marrëdhënia e tyre edhe me sahabët e nderuar të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  

 Kjo mund të jetë njëra prej arsyeve që në tekstin e 

mësipërm theksohet rëndësia e pastrimit të vetes. Ajo është prej 

çështjeve kryesore që lidhet drejtpërsëdrejti me marrëdhënien e 

njeriut dhe Absolutit, ndërmjet njeriut dhe Allahut.  

 Këtu nuk flitet për marrëdhënie teorike, por për 

marrëdhënie në nivel praktik. Marrëdhënia në nivel teorie synon 

formimin e individit, ndërsa marrëdhënia për të cilën flasim, ajo 

praktike, është kthimi i marrëdhënies teorike në marrëdhënie 

praktike. Është shumë e nevojshme që marrëdhënia të kthehet në 

stil dhe në mënyrë jetese. Është e nevojshme që njeriu ta edukojë 

veten në mënyrë që ta ruajë këtë marrëdhënie ndërmjet tij dhe 

                                                           
1 Surja "Shems", ajeti 9-10.   
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ndërmjet Allahut të Madhëruar. Për këtë arsye lexojmë fillimin e 

tekstit në të cilin Imami i nderuar thotë: “Shiat e Allahut dhe shiat 

tanë, janë ata që e kanë mbrojtur barkun, (stomakun e tyre) dhe nderin e 

tyre të paprekur prej harameve”. 

 

SHIAT E ALLAHUT I KRYEJNË PUNËT E TYRE VETËM 

PËR ALLAHUN E MADHËRUAR 

 Në diskutimin e mësipërm u theksua rëndësia dhe qartësia 

e marrëdhënieve mes tyre dhe ndërmjet Krijuesit. Kështu pra, të 

gjithë ata që e mbrojnë barkun dhe nderin e tyre prej haramit dhe 

vazhdojnë gjatë gjithë jetës së tyre të intensifikojnë luftën dhe 

përpjekjet e tyre për të ruajtur këtë nivel, e bëjnë këtë për një 

qëllim të rëndësishëm. Pyetja që lind në këtë rast është: Cili është 

qëllimi i tyre? Për ç‟e bëjnë këtë përpjekje? Përgjigjen për këtë e 

gjejmë në tekstin e bekuar në të cilin thuhet: 

“…ai që ka punuar për Krijuesin e vet”  

 Në këtë tekst të bekuar kemi një lidhje të rëndësishme, një 

shenjë të fortë për një lidhje të përjetshme me Allahun e 

Madhëruar, kemi një sinjal të fortë për një lidhje të pandashme me 

Allahun e Madhëruar. Kjo është gjithçka që kërkohet prej Allahut 

të Madhëruar. Kjo është ajo që çdo besimtar dhe pasues i sinqertë i 

Allahut të Madhëruar duhet të bëjë në jetën e tij. Çdonjëri prej 

atyre që pretendon se e pason Allahun dhe e mbështet Atë, duhet 

të jetë ndjekës i Tij në të gjitha dimensionet e jetës. Duhet të jetë 

ndjekës dhe pasues i orientimeve të Tij në të gjitha detajet dhe 

imtësitë e jetës. Është shumë e rëndësishme për një marrëdhënie të 

tillë që nijeti, (qëllimi), në këtë raport, në të gjithë këtë 
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marrëdhënie, të jetë i qartë dhe i mirëspecifikuar. Është shumë e 

rëndësishme që qëllimi të jetë i mirëllogaritur dhe të tregohet 

kujdes që të mbetet i tillë gjatë gjithë jetës së njeriut. Është shumë e 

rëndësishme që qëllimi të mbahet gjithë kohën nën kontroll, sepse 

çdo devijim i qëllimit çon tek devijimi i thelbit dhe i esencës së 

adhurimit. Çdo lloj devijimi i qëllimit në marrëdhënie, është 

devijim i strukturës themelore të fondamenteve të fesë dhe të 

besimit. Është e nevojshme që njeriu pasi të ketë edukuar veten 

dhe të ketë fituar në betejat dhe luftërat më të mëdha, të reflektojë 

cilësisht mbi besimin dhe sjelljen e tij, fillimisht në raport me 

Krijuesin e Gjithësisë dhe më pas me të gjitha krijesat e tjera. 

Rëndësia e kësaj marrëdhënie merr një tjetër dimension të 

fuqishëm kur shikojmë se besimtari dhe besimtarja, në varësi të 

qëllimit, edhe kur e kryen një vepër të lejuar, hallall, është i 

shpërblyer prej Allahut të Madhëruar. Në këtë mënyrë edhe 

konsumimi i hallallit shndërrohet në adhurim dhe për sa kohë 

është adhurim është shpërblim.  

 

SHIAT JANË ATA QË SHPRESOJNË SHUMË PREJ 

ALLAHUT DHE I FRIKËSOHEN ATIJ 

 Pas diskutimit rreth përpjekjeve për të luftuar egon dhe 

epshin, për të mbrojtur nderin dhe barkun, kuptojmë se të gjitha 

këto janë ushtrime adhurimore. Pyetja që lind më pas është: Cili 

është qëllimi i këtyre adhurimeve?! Cili është qëllimi i këtyre 

përpjekjeve për të ndërtuar këtë marrëdhënie të fuqishme dhe të 

pandashme me Allahun e Madhëruar?  
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 Përgjigjen na e sjell i njejti tekst i bekuar, në të cilin Imami, 

(Paqja qoftë mbi të!), thotë kështu: “Janë ata që shpresojnë në 

shpërblimin e Zotit të tyre.”  

 Për sa kohë të gjitha segmentet e jetës së njeriut do të jenë 

adhurimore dhe e orientuar kah Allahu i Madhëruar, fundi është i 

qartë. Fundi i të gjitha këtyre përpjekjeve është shpërblimi i 

Allahut të Madhëruar. Ai do të shpërblehet për të gjitha çështjet 

prej të cilave ka hequr dorë për hatër të Allahut të Madhëruar. Ai 

do të shpërblehet për arsye se ka hequr dorë prej kryerjes së 

shumë veprimeve duke iu frikësuar Allahut të Madhëruar. Për 

këtë arsye lexojmë në hadith të thuhet: “Shiat shpresojnë tek Allahu i 

Madhëruar dhe i frikësohen Atij”. Njeriu e pret shpërblimin prej 

Krijuesit të tij në varësi të veprave dhe punëve të mira që ka kryer 

gjatë jetës së tij. Sigurisht, shpërblimi i Allahut është shumë herë 

më i madh se veprat tona modeste, megjithatë njeriu e pret dhe e 

shpreson shpërblimin e Allahut duke marrë si njësi matëse veprat 

dhe sakrificat që është përpjekur të ofrojë për sa kohë ka qenë në 

këtë botë. Kështu, pra, itinerari i orientimit të besimtarit dhe i 

besimtares së devotshme është pikërisht shpresa për të merituar 

shpërblimin e Allahut për veprat e mira që ka kryer, siç ka dhe 

frikën e Allahut të Madhëruar për shkeljet apo gjynahet e 

ndryshme të konsumuara gjatë jetës së tij. Ky është një shpjegim 

që vjen në harmoni të plotë me frymën e tekstit të bekuar. 

 Një tjetër dimension i rëndësishëm që lidhet me frymën e të 

njëjtit tekst: “Shpresojnë prej Allahut dhe i frikësohen Atij”, është se 

njeriu që e edukon veten e tij dhe lufton për ta mbajtur atë nën 

kontroll, është në marrëdhënie të vazhdueshme me Allahun e 

Madhëruar. Ajo është një marrëdhënie që lëviz vazhdimisht 

ndërmjet dy boshteve kryesore që janë shpresa dhe frika. Ata janë 
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njerëz që nuk i përmendin Allahut adhurimet dhe sakrificat e tyre 

dhe nuk heqin dorë prej shpresës së Tij çdo herë që mund të 

gabojnë a të konsumojnë kundravatje të caktuara fetare. Këtë bazë 

teorike e gjejmë të përmendur qartë në një hadith, në të cilin 

thuhet: 

“Edhe sikur ndonjëri prej jush të ketë bërë adhurime të mëdha, nuk duhet 

që t‟ia përmendë Allahut asnjë prej tyre. Edhe sikur ndonjëri prej jush të 

vijë tek Allahu me gjynahe të mëdha, le të mos e humbasë shpresën tek 

mëshira e Allahut.” 

 Të humbësh shpresën nga mëshira e Allahut është prej 

gjynaheve të mëdha. Kurrë nuk duhet të humbasë shpresa te 

mbështetja e Krijuesit të Gjithësisë. Më pas, teksti i mësipërm, 

thekson një tjetër moment i rëndësishëm : 

“Nëse shihni njerëz të tillë, dijeni se ata janë shiat e Allahut. Ata janë 

shiat tanë dhe shiat, pasuesit e Xha‟aferit.”  

 Të gjithë ata që kanë cilësitë e lartpërmendura janë njerëz 

që e kanë pasuar me sinqeritet Allahun e Madhëruar, janë ata që e 

kanë pasuar me sinqeritet dhe vërtetësisht të Dërguarin e Allahut, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Janë ata që e kanë pasur  Kur'anin Famëlartë, që kanë pasuar dhe 

e kanë ndjekur traditën e shkëlqyer të anëtarëve të Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Janë ata që kanë ndjekur dhe kanë 

pasur Imamët tanë të ndershëm dhe të pastër. Janë ata që kanë 

pasuar shokët e zgjedhur dhe të ndershëm të Muhamedit, (Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre!). Këta e kanë pasuar Xha‟aferin, (Paqja 

qoftë mbi të!).  
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SHIAT E ALLAHUT PËRJETOJNË NJË GJËNDJE  

TË PANDËRPRERË MALLI 

 

 Transmetohet prej Imam Xha‟afer Es-Sadiku, (Paqja qoftë 

mbi të!) që të ketë thënë : 

“Betohem në Allahun se shiat, (pasuesit) tanë janë të butët. Janë ata që 

kanë dituri rreth Allahut dhe fesë së Tij. Janë ata që i nënshtrohen 

Allahut dhe veprojnë sipas urdhëresave të Tij. Janë të udhëzuarit prej 

dashurisë së Tij. Janë të lodhurit dhe të rraskapiturit prej adhurimeve të 

shumta. Ata janë asketë të mëdhenj. Shenja e namazit të natës është tek 

fytyrat e tyre. Shenjat e pranisë së Allahut lexohen qartë tek fytyrat e 

tyre. Shenjat e adhurimit janë të dukshme tek ftyrat e tyre. Ata janë dritë 

për çdo errësirë. Nuk njihen kur prezantojnë. Janë të pranishëm edhe kur 

mungojnë. Ata janë shiat e Allahut. Ata janë shiat tanë të mirë dhe të 

ndershëm. Ata janë vëllezërit tanë bujarë. Ah, sa mall kam për ta!” 

 Në këtë tekst përballemi me disa prej cilësive më të 

rëndësishme, të dukshme dhe të padukshme të shiave të Allahut 

të Madhëruar, të shiave të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Këtu përballemi me 

cilësitë e pasuesve të  Kur'anit Famëlartë, me cilësitë e pasuesve të 

Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), me cilësitë e shokëve të 

zgjedhur dhe të ndershëm të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre!). 

Fillimisht le të trajtojme cilësitë e dukshme: 

 Kur lexojmë në tekst të thuhet: “Betohem në Allahun se shiat, 

(pasuesit) tanë janë të butët” mund të themi se flasim për urtësinë 

dhe modestinë e shiave. Për të qenë më të saktë, mund të themi se 

butësia është një “amalgamë”, një përbërje që bashkon modestinë 

dhe durimin. Këto janë dy prej cilësive më të rëndësishme, të cilat 
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Allahu i Madhëruar ua dëshiron anëtarëve të umetit islam. Ua 

dëshiron anëtarëve të njerëzimit. Ata që pretendojnë se pasojnë 

Allahun, duhet të jenë të butë dhe të duruar, nuk duhet të shfaqin 

asnjëherë sjellje të vrazhda e të egra.  

 E vërteta është se kjo urtësi nuk mund të vijë prej asgjëje 

apo nga rastësia. Ajo është rezultat i një pune të gjatë edukuese 

me veten. Urtësia, në rastin konkret, ka ardhur si rezultat i 

natyrshëm i një lufte të gjatë me veten, si rezultat i një procesi 

shumë të gjatë dhe shumë të kujdesshëm të autokontrollit.  

 

RRUGA E ALLAHUT DHE SHIAT E ALLAHUT 

 Lind pyetja: Cila është arsyeja që e ka shtyrë njeriun të 

edukojë veten?! Përse ai ka luftuar vazhdimisht me të?! Përse ai ka 

përjetuar një gjëndje të vazhdueshme vetëkontrolli?! 

 Përgjigja na vjen në të njejtin tekst, në të cilin përmendet 

cilësia e dytë e shiave të Allahut. Ajo është: “Shiat janë ata që kanë 

dituri rreth Allahut dhe fesë së tij”.  

 Në fakt ky është vetëm dimensioni teorik i parimit të 

ndjekjes së Allahut të Madhëruar, i pasimit të Muhamedit dhe 

anëtarëve të Familjes së Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!), i pasimit të  Kur'anit Famëlartë dhe i shokëve të ndershëm të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). E vërteta është se 

këto janë themeli i diturisë rreth Allahut dhe fesë së Tij. Arsyeja 

përse flas për dimensionin teorik është, sepse dija nuk është 

gjithmonë e lidhur me punën. Janë të shumtë ata që kanë dije, por 

nuk kanë vepra. Ka edhe prej atyre që kanë vepra, por nuk kanë 

dije. Pra, në më të shumtën e rasteve veprojnë me padituri dhe kjo 
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nuk është e pranueshme. E vërteta është se këta njerëz të urtë 

duhet të kenë dituri dhe njohuri të plota të lidhura me Allahun e 

Madhëruar dhe me të Dërguarin e Tij. Kjo do të thotë se ata duhet 

të kenë njohuri për Allahun e Madhëruar dhe për të Dërguarin e 

Allahut, (Paqja e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të 

nderuar!). Pasi të kenë njohur Allahun e Madhëruar, ata do të 

njihen edhe me urdhëresat e Tij, me rrugën e projektuar prej Tij, 

që është feja e Tij dhe, më pas, këta njerëz të butë do ta njohin 

Allahun dhe orientimet e ardhura prej Zbulesës Hyjnore me 

përpikëri të lartë. Kjo ishte sa i përket aspektit teorik.  

 

TEORIKISHT DHE PRAKTIKISHT ATA JANË SHIAT 

 E ALLAHUT 
 

 Më pas përballemi me kërkesa të tjera,. Ato na tregojnë se 

ndjekja dhe pasimi i Allahut të Madhëruar nuk mund të jetë i 

kufizuar vetëm në rrafshin teorik. Duhet medoemos që njohuritë 

teorike të vihen në praktikë. Për këtë në tekstin e mësipërm 

thuhet: 

“Betohem në Allahun e Madhëruar se shiat, (pasuesit) tanë janë të butët. 

Janë ata që kanë dituri rreth Allahut dhe fesë së Tij”. Në këtë citim 

përballemi me aspektin teorik të çështjes. Fjalia që vijon shpalos 

dimensionin praktik: “Janë ata që u nënshtrohen urdhëresave të 

Allahut dhe veprojnë sipas tyre.”  

 Ky është dimensioni praktik. Ata kanë sjellje dhe vepra të 

qarta që tregojnë se i kanë vënë në jetën dhe në praktikën e 

përditshme mësimet dhe udhëzimet e Allahut të Madhëruar. 

 Ashtu siç e kemi përmendur shpesh më lart, ndjekja e 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

210 

Allahut dhe pasimi i Tij nuk është dhe nuk mund të jetë e lidhur 

vetëm me aspektin teorik. Ajo është një frymë që duhet të 

pushtojë të gjitha hapësirat e mendjes, të shpirtit dhe të zemrës 

dhe më pas duhet të përkthehet në praktikë. Të pasosh Allahun e 

Madhëruar dhe të deklarosh me mish e me shpirt ndjekjen dhe 

pasimin e Tij, do të thotë që të vihesh në dispozicion të Tij për të 

përmbushur misionin dhe detyrën e rëndësishme të ndërtimit të 

Tokës. Lidhur me këtë Allahu i Madhëruar thotë në  Kur'anin 

Famëlartë:  

“O Besimtarë! Bindjuni Allahut dhe të Dërguarit, kur ju thërret 

drejt asaj që ju jep jetë! Dhe ta dini se Allahu ndërhyn midis 

njeriut dhe zemrës së tij dhe se tek Ai do të mblidheni të 

gjithë!”1 

 E vërteta e ndjekjes së sinqertë dhe të përkushtuar të 

Allahut të Madhëruar, e ndjekjes dhe e pasimit të Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

e ndjekjes së anëtarëve të Familjes së nderuar Profetike, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!), e ndjekjes së  Kur'anit Famëlartë dhe e 

shokëve të ndershëm dhe të zgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë 

i kënaqur prej tyre!), nuk mund të jetë një histori e ftohtë 

sloganesh dhe fjalësh të bukura. Kërkohet punë, përkushtim, 

devocion dhe praktikë.  

Cilësitë e padukshme:  

 Pasimi, ndjekja dhe mbështetja në Allahun e Madhëruar ka 

një qëllim të madh që tejkalon të gjitha qëllimet e tjera. Ai është 

dashuria për Allahun e Madhëruar.  

                                                           
1 Surja "Enfal", ajeti 24. 
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SHIAT E ALLAHUT JANË DASHURI DHE UDHËZIM 

 Në tekstin e bekuar thuhet: “Janë ata që i nënshtrohen Allahut 

dhe veprojnë sipas urdhëresave të Tij.” 

 Kjo do të thotë se qëllimi më i madh i këtyre njerëzve është 

kënaqësia e Allahut të Madhëruar. Kjo ndodh sepse ata e kanë 

pasur Allahun dhe e kanë mbështetur projektin e Tij në Tokë edhe 

në teori, edhe në praktikë. Për këtë arsye ata e kanë pasuar 

Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!), për këtë arsye kanë pasuar  Kur'anin Famëlartë, për këtë 

arsye kanë pasuar dhe kanë ndjekur udhëzimin e shokëve të 

ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo është një rrugë 

e bekuar. Kjo është një rrugë e ëmbël, e cila, përveç lumturisë së 

madhe shpirtërore, është e mbushur plot me të papritura, vuajtje 

dhe vështirësi. Prandaj besimtari dhe besimtarja duhet të jenë të 

përgatitur për të kaluar nëpër këtë rrugë të gjatë, të vështirë dhe 

me shumë të papritura. Për ta kaluar atë me sukses këtë rrugë, 

njeriu duhet të furnizohet pikësëpari me një dashuri të madhe për 

Allahun e Madhëruar.  

 Është shumë e rëndësishme që qëllimet të jenë të pastra, të 

vërteta, të sakta dhe të përqëndruara tek Krijuesi i tyre. Është 

shumë e rëndësishme që këto qëllime të mos devijojnë gjatë rrugës 

nga vështirësitë që mund të hasin. Zemra dhe mendja e tyre duhet 

të jetë plot e përplot me dashurinë për Allahun e Madhëruar. 

 Në këtë hadith sqarohet qartë një çështje shumë e 

rëndësishme. Ajo është: Të gjithë ata që e kanë pasuar Allahun 
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dhe kanë vendosur të mbeten të tillë deri në fund, duhet ta duan 

Allahun më parë. Të gjithë ata që e besojnë Allahun e Madhëruar 

dhe deklarojnë pasimin e Tij, duhet patjetër që të jenë pjesë e ajetit  

Kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Ata e duan 

Allahun dhe Ai i do ata!”1 Duhet të kuptojmë se dashuria e 

njerëzve për Allahun është shkak i udhëzimit të tyre prej Tij. 

Dashuria për Allahun nuk është e lidhur vetëm me zemrën dhe 

me një raport intim ndërmjet Krijuesit dhe krijesës, por është e 

lidhur ngushtësisht edhe me qartësinë vërtetësinë dhe me 

mbrojtjen e atyre qëllimeve. Këtu konsiston rëndësia e madhe e 

dashurisë për Allahun, si shkaku kryesor i udhëzimit të njeriut 

dhe i qëndrueshmërisë së tij në rrugën e gjatë dhe të vështirë të 

besimit.  

 

ATA JANË TË UDHËZUARIT PREJ DASHURISË SË TIJ 

 Të gjithë njerëzit e udhëzuar prej dashurisë së Tij nuk 

pranojnë kurrë të rrinë larg Tij për asnjë çast, sepse ata besojnë 

fuqimisht se janë të Allahut, besojnë fuqimisht se Ai i ka krijuar, 

besojnë fuqimisht se me qëndrimin larg Tij nuk kanë asnjë 

kuptim, nuk kanë asnjë vlerë. Ata besojnë se duke qenë të Allahut, 

do të jenë, gjithashtu, pranë Tij.  

 

 

 

 
                                                           
1 Surja "Maideh", ajeti 54.   
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SHIAT E ALLAHUT JANË FANARË NDRIÇUES 

 Të gjithë ata që janë udhëzuar nga dashuria e Allahut i janë 

nënshtruar Atij dhe kanë vepruar sipas udhëzimeve të Tij. Ata ia 

kanë nënshtruar Allahut çdo imtësi të aktivitetit të tyre jetësor.  

 Në tekstin e mësipërm përmendet edhe një cilësi tjetër e 

tyre: ”Janë të lodhurit dhe të rraskapiturit për adhurimet e shumta.” 

 Duke qenë të tillë ata janë njerëz që e kanë mbushur 

zemrën dhe shpirtin me dashuri të madhe për Allahun, e kanë 

mbushur zemrën dhe mendjen e tyre me dritën e adhurimeve të 

shumta dhe si të tillë, ata më pas fillojnë të ndriçojnë gjithçka që i 

rrethon me dritën e tyre të besimit. Ata shndërrohen në fanarë 

ndriçues. Ata janë pishtarë të ndezur që ndriçojnë çdo errësirë, 

sado e madhe qoftë ajo. Pasi kanë ndriçuar qëniet e tyre me dritën 

e besimit dhe të adhurimit, ndriçojnë jetët e pjesës tjetër të 

anëtarëve të njerëzimit. Për këtë arsye thuhet: ”Ata janë të lodhurit 

dhe të rraskapiturit prej adhurimeve të shumta”. Vetëm duke qenë i 

tillë, njeriu mbulohet prej Dritës hyjnore. Vetëm nëpërmjet asaj 

drite ai mund të ndriçojë të gjitha llojet dhe format e errësirave në 

jetë. Këto kuptime i gjejmë akoma më të qarta kur na i kujton i 

Dërguari ynë, Muhamedi, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), kur thotë se umeti i tij do të jenë 

dëshmitarë në Ditën e Gjykimit për popujt e tjerë të njerëzimit dhe 

i Dërguari i Allahut do të jetë dëshmitar për të gjithë ne. Për këtë 

çështje, Allahu i Madhëruar na tregon në  Kur'anin famëlartë: 

“Kështu, Ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë, që të bëheni 

dëshmitarë përmbi njerëzit dhe që i Dërguari të jetë dëshmitar 

përmbi ju”1 

 

                                                           
1 Surja "Bekare", ajeti 143. 
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SHIAT E ALLAHUT DHE ASKETIZMI I VËRTETË 

 Pasi lexojmë se ata janë njerëz të lodhur dhe të rraskapitur 

prej adhurimeve, njihemi me një tjetër cilësi të tyre: “Ata janë asketë 

të mëdhenj.” Ata nuk janë njerëz që jetojë herë në luks të madh dhe 

herë të tjera në varfëri, por janë njerëz që nuk i ndahen asketizmit, 

nuk i ndahen përuljes. Janë njerëz të cilët kurrë nuk i ndahen 

mënyrës modeste të të jetuarit. Të bësh jetën e asketit nuk do të 

thotë që të heqësh dorë plotësisht prej kësaj bote, të mënjanohesh 

nga gjithçka dhe të mos kesh më asnjë lidhje me punët dhe 

përgjegjësitë që i dikton ajo. E vërteta e asketizmit është që të mos 

luftosh si qentë për të kapur copa dhe llokma të majme të Kësaj 

bote të gënjeshtër dhe kalimtare. Asketizmi i vërtetë është të mos 

marrësh për vete dhe për familjen tënde prej hallallit dhe prej 

haramit të kësaj bote. Të jesh asket është të ushqesh veten dhe 

familjen tënde vetëm me hallall. Disa dijetarë kanë thënë se 

askush nuk mund ta përkufizojë asketizmin e vërtetë më mirë se 

Allahu i Madhëruiar, i Cili thotë në  Kur'anin Famëlartë: 

“Këtë përcaktim e kemi bërë që ju të mos dëshpëroheni për atë 

që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar së tepërmi, për atë 

që Ai ju ka dhënë. Allahu nuk i do kryelartët, mburravecë.”1 

 Fjala “gëzimi” e cituar në ajetin e lartpërmendur, 

nënkupton gëzimin e tepruar, i cili të nxjerr nga nënshtrimi ndaj 

Allahut të Madhëruar, kurse gëzimi për mirësitë e Allahut të 

Madhëruar që buron prej falenderimit ndaj Allahut të Madhëruar, 

gëzimi që vjen nga  mirësitë dhe begatitë e pafundme të Allahut të 

                                                           
1 Surja "Hadid", ajeti 23.  
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Madhëruar, është prej formave të adhurimit dhe të ibadetit. Të 

gjitha llojet e tjera të gëzimeve apo të lumturive, të cilat mund të 

ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë, apo të tërthortë në devijimin 

e njeriut nga orientimi i përgjithshëm i adhurimit të Allahut, janë 

të ndaluar dhe nuk janë të pranueshëm. Këta njerëz citohen në 

tekstin e bekuar si njerëz që janë udhëzuar prej dashurisë së 

Allahut, si njerëz që janë të lodhur dhe të rraskapitur prej 

adhurimeve të shumta dhe si njerëz që nuk heqin dorë kurrë prej 

asketizmit dhe jetës modeste.  

 

FYTYRAT E SHIAVE TË ALLAHUT JANË PASQYRA 

HYJNORE 

 Më pas njihemi me shenjat e atyre që e kanë pasuar 

Allahun dhe të Dërguarin e Tij, me shenjat e dukshme të atyre që 

kanë pasuar traditën e Ehli bejtit, (Paqja e Zotit qoftë mmbi të 

gjithë ata!), me shenjat e atyre që kanë pasuar udhëzimin e 

Kur'anit Famëlartë dhe shokët e Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!). Njëra prej tyre është: “Shenjat e namazit të natës 

janë në fytyrat e tyre.”  

 Kjo do të thotë se një prej cilësive të dukshme të këtyre 

njerëzve janë shenjat e namazit të natës dhe të adhurimit, të cilat 

janë të dukshme në fytyrat e tyre. Ky lloj adhurimi mund të jetë i 

ushtruar në çdo kohë. Mund të jetë adhurim i ushtruar ditën ose 

natën. Por namazi i natës, (tehexhudin), është i specifikuar. 

Prandaj i quajnë “el-mutehexhid” ata që çohen natën dhe falin 

namaz. Ata janë njerëz që kanë shenjat e tyre. Më lart thamë se ata 

janë fanarë ndriçues, se ata ndriçojnë me sjelljet dhe me diturinë e 

tyre jetët e pjesës tjetër të njerëzve. Për arsye të adhurimeve të tyre 
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të shumta, Allahu i Madhëruar i pajis dhe i zbukuron me një dritë, 

të cilën nuk ia dhuron çdokujt. Kjo është drita që zbukuron qëniet 

e tyre dhe bashkë me to edhe gjithçka tjetër që lëviz rreth tyre. Kjo 

dritë është si rezultat i njërës prej shkallëve më të larta të 

devocionit dhe të përkushtimit. Këto kuptime i gjejmë edhe në një 

ajet  kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Në fytyrat e 

tyre shihen shenjat e sexhdes”1. 

 Këto shenja ua zbukurojnë dhe ua ndriçojnë fytyrat. Këto 

shenja dhe këto mrekulli që u ndodhin atyre, i projekton Vetë 

Allahu i Madhëruar, prandaj ato bëhen më të bukura, më të 

pashme, më të ndritura. Këta janë njerëz që të kujtojnë Allahun, 

sapo të hedhësh një vështrim tek fytyrat e tyre. Këto kuptime 

përmenden edhe në një tekst tjetër, nga i cili citojmë: “Shikimi i 

besimtarit në fytyrën e vëllait të tij besimtar, me mirësi dhe me dashuri, 

është adhurim. Fytyra e tij të kujton Allahun e Madhëruar.” Kështu, siç 

është adhurim shikimi në drejtim të Qabesë, shikimi i Kur'anit 

Famëlartë, shikimi në fytyrën e Imam Aliut, shikimi i prindërve 

me dashuri dhe mëshirë, edhe shikimi në fytyrën e vëllait tënd 

besimtar që të kujton Allahun, është adhurim. Është adhurim 

edhe shikimi në fytyrën e një dijetari që të kujton Allahun. Të 

gjitha këto, veçanërisht shikimi në fytyrën e një dijetari të madh të 

devotshëm, është prej adhurimeve të mëdha, jo në vetvete, por 

për arsye se të kujtojnë Allahun e Madhëruar.  

 

 

 

                                                           
1 Surja "Fet'h", ajeti 29.  
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SHIAT E ALLAHUT NDËRMJET HYJNORES  

DHE ADHURIMIT 

 Në hadith lexojmë: “Shenjat e pranisë së Allahut janë të qarta 

tek fytyrat e tyre”.  

 Më sipër u tregua se fytyrat e tyre që të kujtojnë Allahun e 

Madhëruar, është shkalla më e ulët e afrimitetit me Allahun. Nuk 

ka dyshim se janë të tjera shkallë, akoma më të larta, që rriten 

vazhdimisht dhe kanë lidhje të ngushta me Allahun e Madhëruar.  

 Teksti i mësipërm na tërheq në mënyrë të kujdeshme drejt 

qëllimeve të caktuara. Na tërheq nga njëra shkallë në tjetrën, për 

të arritur përfundimisht tek qëllimi i tij kryesor. Fillimisht na 

tregoi se ata janë fanarë ndriçues për arsye të lidhjes dhe të 

udhëzimit që kanë prej Allahut të Madhëruar. Më pas na tregoi se 

ata janë asketë të mëdhenj. Na tregoi rreth atyre që netëve 

adhurojnë Allahun e Madhëruar. Na tregoi për ata që Allahu i 

Madhëruar ua ndriçon fytyrat e tyre për shkak të adhurimeve që 

bëjnë. Më pas panorama nis e bëhet më e qartë kur na tregohet 

rreth shenjave të afrimitetit me Allahun. Ato shfaqen të qarta dhe 

të dukshme tek fytyrat e tyre. Afrimiteti është ai që ua ndriçon 

fytyrat. Hyjnorja (gjëndja hyjnore në adhurim) është tërësia e 

adhurimeve, të cilat e shkëpusin njeriun nga realitetet e kësaj bote 

dhe e bëjnë atë që të jetë i përqendruar vetëm tek Krijuesi i tij 

nëpërmjet llojeve dhe formave të ndryshme të adhurimeve. Të 

përjetosh hyjnoren në adhurime, do të thotë të ndjesh thellë 

praninë e Allahut të Madhëruar në adhurime. Të përjetosh 

hyjnoren në adhurime, nuk do të thotë kurrësesi që të heqësh dorë 

prej angazhimeve sociale dhe të shkëpusësh marrëdhënien me 

njerëzit. Kjo është një mënyrë e caktuar e jetesës në të cilën 
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besimtari përjeton dhe vepron sipas të njejtit përjetim. Ai ndjehet 

sikur është tërësisht i Allahut të Madhëruar. Ai i përjeton 

thellësisht të gjitha kuptimet që e bëjnë atë të mendojë se e gjithë 

jeta e tij i përket Allahut të Madhëruar. Ata janë njerëz që e 

përjetojnë thellësisht praninë e Allahut të Madhëruar dhe e 

ndjejnë se e gjithë ekzistenca i përket vetëm Allahut të Madhëruar. 

Ata e ndjejnë thellësisht se gjithçka në ekzistencë e kujton, e 

përmend dhe e lartëson Allahun e Madhëruar. Ata e ndjejnë 

thellësisht se gjithçka në këtë ekzistencë e kujton dhe e adhuron 

atë me forma nga më të ndryshmet dhe më të mistershmet. Lidhur 

me këto kuptime të larta hyjnore, Allahu i Madhëruar na njofton 

në Kur'anin Famëlartë :  

“Allahun e përlëvdon gjithçka që gjëndet në qiej dhe në Tokë)1. 

Në një ajet tjetër Ai thotë, gjithashtu:”Atij i përket çdo gjë që 

gjëndet në qiej e në Tokë dhe Atij i nënshtrohet gjithçka!”2 

 Adhurimi dhe hyjnorja në adhurim është historia e lidhjes 

fort me Allahun e Madhëruar. Adhurimi dhe lidhja me Allahun 

është mënyrë sjelljeje në jetë, është njohje e ekzistencës dhe e të 

fshehtave të saj. Rezultati është të mësosh se si të sillesh me ato të 

fshehta. Të gjitha këto rezultate janë të lidhura ngushtë me 

adhurimin dhe me hyjnoren në adhurim.  

 Kur themi se adhurimi duket qartë tek fytyrat e tyre, kur 

themi se shenjat e adhurimeve të veçanta dhe të pandërprera janë 

të lidhura me cilësinë e përjetimeve dhe të adhurimeve gjatë 

marrëdhënies me Allahun e Madhëruar, duhet të themi, 

gjithashtu se të adhurosh Allahun cilësisht dhe të kesh raporte të 

forta me Të, nuk do të thotë që të mos kesh lidhje me njerëzit, të 
                                                           
1Surja "Xhumua", ajeti 1.   
2 Surja "Bekare", ajeti 116. 
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ndahesh prej tyre. Përkundrazi duhet të jesh frymëzimi i njerëzve 

për të punuar dhe për të qenë në krye të detyrave më të 

rëndësishme të shoqërisë. Duhet të jesh në krye të mbrojtjes së të 

drejtave të njerëzve dhe në krye të zgjidhjes së halleve dhe të 

problemeve që ata kanë. Të adhurosh Allahun cilësisht dhe të 

kesh raporte të ngrohta, do të thotë që ta zbrazësh zemrën tënde 

dhe qënien tënde prej gjithckaje tjetër, përveç Allahut të 

Madhëruar, ta boshatisësh zemrën dhe qënien tënde prej 

dashurive të tjera të parëndësishme. Të kesh marrëdhënie të 

ngrohta me Allahun e Madhëruar do të thotë që të mos kesh në 

kraharorin tënd dy zemra. Një për këtë dynja dhe një për Ahiretin. 

Të kesh lidhje të ngrohta me Allahun e Madhëruar do të thotë që 

të kesh në kraharorin tënd një zemër të vetme, plotësisht të lidhur 

me Allahun e Madhëruar. Marrëdhënia e ngushtë me Allahun e 

Madhëruar dhe hyjnorja në adhurim na kujton vazhdimisht 

Allahun e Madhëruar, na kujton se duhet të punojmë bashkarisht 

dhe t‟i japim dorën njëri-tjetrit. Na kujton vazhdimisht se një 

marrëdhënie e ngushtë dhe e ngrohtë me Allahun e Madhëruar, 

nuk mund të jetë dhe nuk mund të funksionojë, pa e përkthyer në 

realitetin e përditshëm. Gjithçka ka lidhje me udhëzimin e Allahut 

të Madhëruar të prezantuar në  Kur'anin Famëlartë. 

 Për këtë arsye dhe për të gjitha arsyet e tjera të 

lartpërmendura, është e gabuar të mendohet dhe të kuptohet se 

adhurim, përkushtim, devocion dhe asketizëm do të thotë që të 

veçohesh prej njerëzve. Është e gabuar të mendohet se adhurimi 

është të shkëputesh prej realitetit të përditshëm dhe të kalosh në 

gjëndje adhurimi i ndarë nga pjesa tjetër e njerëzve dhe nga 

aktiviteti normal njerëzor. Nuk është e mundur dhe nuk është e 

pranueshme që adhuruesi dhe pasuesi i Allahut të Madhëruar të 

shkëputet prej çështjeve më të rëndësishme të umetit. Asketizmi 
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dhe adhurimi është një gjëndje e caktuar shpirtërore e mendore, e 

cila dikton imtësisht marrëdhënien e njeriut me Krijuesin e tij. Ajo 

është gjëndje, e cila përjetohet vetëm mes njeriut dhe Krijuesit të 

tij. Ata janë njerëz e ndjejnë pranë autoritetin e Allahut të 

Madhëruar dhe e reflektojën këtë në punët e tyre, në veprat e tyre 

dhe në raport me jetën dhe pjesën tjetër të njerëzve. Ky lloj raporti 

dhe kjo lloj marrëdhënie ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë te 

njeriu që të fitojë energji për të vazhduar përballjen me jetën e 

përditshme. Kjo marrëdhënie e furnizon atë me optimizëm, me 

shpresë, me dashuri dhe me lumturinë e nevojshme për ta 

përballaur misionin dhe detyrimet me sukses. Kjo marrëdhënie e 

ngrohtë e furnizon njeriun me fuqinë për të vënë në praktikë të 

gjitha udhëzimet e Allahut duke i nxjerrë ato prej kornizave të 

teorisë.  

 Allahu i Madhëruar na shpjegoi qartë shenjat e atyre që e 

duan dhe e adhurojnë Atë. Ai na tregoi qartë shenjat e atyre 

dijetarëve dhe adhuruesve të mëdhenj në mënyrë që t‟i dallojmë, 

t‟i respektojmë dhe të mësojmë prej tyre fenë e Allahut.  

 Lexuam në hadithin të cilin Imami, (Paqja qoftë mbi të!) 

thotë: “Shenjat e pranisë dhe të afrimitetit të Allahut lexohen qartë tek 

fytyrat e tyre. Shenjat e adhurimit janë të dukshme tek fytyrat e tyre”.  

 Fjala “simetuhum”, (shenja e tyre), ka dy interpretime. 

Fillimisht ajo mund të nënkuptojë shenjën në pamjen fizike. Nga 

një këndveshtrim tjetër, ajo tregon shenjën që lënë praktikat dhe 

veprat e tyre konkrete. Pra, shenjat që tregojnë adhurimin e tyre të 

madh dhe afrimitetin e tyre me Allahun e Madhëruar janë punët e 

tyre të përditshme, janë angazhimet e tyre të përditshme, të cilat i 

dëshmojnë të gjithë njerëzit. Njeriu nuk njihet nga fjalët, por nga 

veprat. Ky është rregull i vendosur prej adhuruesve të mëdhenj të 
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Allahut, të cilët kanë qenë të parët në teori dhe të parët në 

praktikë. Kjo është gjëndja e tyre. Ata janë njerëz që e adhurojnë 

Allahun e Madhëruar me fjalët dhe me punët e tyre. Ata ia 

dëshmojnë Allahut të Madhëruar afrimitetin dhe dashurinë për 

Atë edhe nëpërmjet fjalëve, por më së shumti nëpërmjet veprave 

të tyre. Ata zbatojnë në jetën e përditshme, gjithçka që thonë me 

fjalë.  

 

ERRËSIRA E UNIVERSIT TRETET NË PRANINË 

 E SHIAVE TË ALLAHUT 

 Këta janë ata njerëz që e kanë pasuar Allahun e Madhëruar 

edhe në teori edhe në rrafshin praktikë, që kanë sakrifikuar shumë 

për të bashkuar ndërmjet teorinë dhe praktikën me adhurimin e 

Allahut të Madhëruar. Ata janë njerëz që e kanë dëshmuar 

afrimitetin dhe dashurinë ndaj Allahut me vepra konkrete. Të 

adhurosh Allahun duke vënë në praktikë gjithçka ke marrë dhe ke 

mësuar prej Tij, mund të realizohet vetëm duke ndjekur 

udhëzimin e Kur'anit Famëlartë. Kjo nuk mund të realizohet pa 

vënë në praktikë udhëzimin e shenjtë dhe të shtrenjtë të të 

dashurit tonë Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo mund të realizohet vetëm duke 

ndjekur shembullin e ndritur dhe të bekuar të shokëve të 

ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!).  

 “Ata janë ndriçues të çdo errësire” Ky është rezultat i 

natyrshëm, sepse ata janë udhëzuar për shkak të dashurisë që 

Allahu ka ndaj tyre dhe për shkak të dashurisë që ata kanë për 
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Allahun e Madhëruar. Duhet patur parasysh fakti se në hadith 

nuk thuhet se ata janë të udhëzuar për shkak të punëve të tyre të 

mira. Nuk thuhet se ata janë të udhëzuar për shkak të frikës që 

kanë prej ndëshkimit të Allahut. Është prej qëllimeve më të mëdha 

të Islamit që të ndërtojnë besimin mbi baza të mirëfillta të 

dashurisë. Nuk mund të ketë besim pa dashuri. Nuk mund të ketë 

nënshtrim pa dashuri. Është prej kërkesave themelore të Islamit 

që pasimi i Allahut të bëhet mbi baza të mirëfillta të dashurisë. Kjo 

është mënyra e vetme që njeriu ta bëjë adhurimin me shumë 

dashuri dhe me shumë kënaqësi. Kjo është mënyra më e mirë që 

njeriu ta ushtrojë adhurimin e tij. Kjo është e vetmja dhe më e 

përsosura mënyrë që njeriu ta adhurojë Allahun e Madhëruar i 

mbuluar dhe i pushtuar prej lumturisë. Të adhurosh prej 

dashurisë dhe prej lumturisë është diçka krejtësisht e ndryshme 

nga adhurimi i detyruar nga çdo lloj arsyeje apo rrethane tjetër 

detyruese. Kjo është shkalla më e lartë nëpërmjet të cilës mund të 

shprehet adhurimi dhe dashuria ndaj Allahut të Madhëruar. Të 

duash Allahun do të thotë ta pasosh Atë. Ata që e duan Allahun, e 

duan pashmangshmërisht edhe të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata që e 

duan Profetin, nuk ka dyshim se do të duan gjithashtu edhe 

mesazhin me të cilin ai ka ardhur, se do të duan të afërmit dhe të 

dashurit e tij prej anëtarëve të Familjes Profetike. Ata që e duan 

Profetin, do të duan gjithashtu shokët dhe miqtë e tij të ndershëm 

dhe të drejtë, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  

 Duke ndjekur me kujdes dhe me përpikëri të gjitha këto 

etapa njeriu ka hyrë në rrugë të mbarë dhe është bërë pjesë e 

trajektores së vërtetë dhe të sigurtë të përcaktuar prej Allahut të 

Madhëruar. Kjo është rruga e vërtetë. Ky është udhëzimi që e 

mbush mendjen me dritë, që e mbush shpirtin, mendjen dhe 
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zemrën me dritën e Allahut të Madhëruar, me dritën e Profetit 

tonë të dashur dhe me dritën e anëtarëve të nderuar të Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Ky është besimtari i vërtetë, i cili 

shndërrohet në dritë, nëpërmjet së cilës ndriçon veten, ndriçon 

edhe të tjerët që e rrethojnë.  

 

SHIAT E ALLAHUT JANË TË FSHEHURIT  

TEK EKZISTENCA E ALLAHUT 

 

 Thamë më sipër se shiat e Allahut janë ata, të cilëve shenjat 

e pranisë dhe të afrimitetit me Allahun u lexohen qartë tek fytyrat 

e tyre. Ata i kanë të qarta tek fytyrat e tyre shenjat e adhurimit. 

Duke qenë të tillë, ata ndriçuan jetët e tyre dhe jetët e pjesës tjetër 

të njerëzimit. Ata janë njerëz, të cilëve nuk u intereson aspak kjo 

botë. Ata nuk i kanë zemrat e tyre të lidhura me të mirat materiale 

të kësaj bote. Kjo është shprehje e gjëndjes së tyre, të cilën e 

përjetojnë dhe e kultivojnë vazhdimisht. Kjo është gjëndja e 

dorëzimit të plotë dhe e vetëshkrirjes për hir të Allahut të 

Madhëruar, është gjëndja e dorëzimit të plotë për hir të Allahut të 

Madhëruar, e vetëofrimit dhe e shkallës më të lartë të 

vullnetarizmit të qënies për t‟u vënë në shërbim të një çështjeje 

kaq të lartë dhe kaq madhore. Ata janë njerëz që e kanë deklaruar 

hapur dashurinë e tyre për Allahun e Madhëruar. Ata i kanë 

dorëzuar jetët e tyre në shërbim të çështjes së Allahut. Ata e 

përjetojnë thellësisht dashurinë për Allahun e Madhëruar dhe, 

pasi e ndjenë ëmbëlsinë e dashurisë së Tij, i shkrijnë jetët dhe vetet 

e tyre për hatër të Allahut të Madhëruar. Është e pamundur që 

njeriu të marrë vendim për të shkrirë jetën e tij për diçka, apo për 

dikë që nuk e do shumë. Ata nuk kanë më asnjë interes për vetet e 
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tyre, por gjithçka e bëjnë për hatër të Allahut të Madhëruar, sepse 

për Atë e kanë shkrirë jetën e tyre. Ata duan që në gjithçka që 

bëjnë të përmendet Allahu për të cilin ata janë shkrirë dhe 

sakrifikuar. Nuk kanë asnjë interes të përmenden ata. Ata duan që 

të përmendet Emri i të Përjetshmit. Ata nuk duan që të mbetet 

emri i tyre, sepse ata nuk do të jenë më një ditë. 

 Ata janë njerëz që janë përpjekur të demostrojnë shkrirjen 

dhe tretjen e njerëzores relative për hatër të Absolutit që ka 

gjendur ekzistencën. Për këtë arsye i janë dorëzuar plotësisht Atij. 

Adhuruesi i Allahut në këtë rast është tretur për hatër të Krijuesit 

dhe për arsye të lidhura me Të dhe për këtë arsye ai nuk e sheh 

dhe as e konstaton ekzistencën e vetes së tij.. Ai nuk është në 

gjëndje të shikojë, apo të pranojë ekzistencën e vetes, përveçse në 

kuadër të Absolutit që e ka krijuar ekzistencën. Kjo është 

marrëdhënie e shenjtë, e cila ka lidhje të ngushta me mënyrën sesi 

e shikon besimtari praninë e tij në këtë ekzistencë. Ai mendon dhe 

beson fuqimisht se Allahu është Drita e qiejve dhe e Tokës, 

prandaj ai e sheh veten nëpërmjet kësaj drite. Ekzistenca e tij është 

e lidhur me këtë dritë dhe me këtë nur që buron nga Absoluti, 

Allahu i Madhërishëm. Ata i kanë të gjitha shenjat e hyjnores tek 

fytyrat e tyre, në të cilat shfaqet qartë dashuria e madhe për 

Allahun e Madhëruar dhe ndjekjen e rrugës së Tij. 

 Këto arsye e shtyjnë besimtarin të mos ketë nevoja të 

ngjashme me ato të njerëzve të tjerë. Këto arsye janë të 

mjaftueshme që besimtari të mos ketë nevojë për të rënë në sy apo 

për t‟u dukur. Gjithçka për të cilën ai ka nevojë është se është një 

njeri që është udhëzuar për arsye të dashurisë për Allahun dhe të 

dashurisë së tij ndaj Allahut të Madhëruar. Të gjitha përpjekjet 

dhe lufta e tij janë të lidhura me praninë e dritës së Allahut në çdo 

vend. Pasuesi dhe i dashuri i Allahut nuk është aspak i interesuar 
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që të jetë i pranishëm, që të jetë ai vendi ku drejtohen dritat e 

njohjes dhe të famës. Prania e Dritës së Allahut dhe e udhëzimit të 

Tij në çdo vend dhe në çdo kohë është e mjaftueshme për të. Ai e 

quan veten vetëm një përfaqësues fare të parëndësishëm në gjithë 

këtë. Po të lexojmë me vëmendje hadithin, do të shohim se ata 

përshkruhen si njerëz që nuk interesohen shumë për vetet e tyre. 

Ata nuk kanë interesa vetjake, nuk kanë angazhime dhe përpjekje 

të mëdha për të siguruar mirëqënien e tyre. Ata madje as nuk 

kanë dëshirë të duken dhe të bien në sy në mesin e njerëzve. Ata 

janë prej njerëzve të cilët nuk ndjejnë kurrëfarë dhimbje, nëse 

injorohen, apo nuk bien përmbi ta dritat e famës apo të 

publicitetit. Ata janë njerëz të plotësuar dhe tërësisht të ngopur 

me dashurinë e Krijuesit dhe i kanë mohuar vetet e tyre, janë 

njerëz të shkrirë dhe të humbur si pluhuri në Hapësirat e Shenjta 

të Krijuesit. Kjo është arsyeja që në hadith thuhet: “Ata nuk njihen 

edhe kur prezantojnë. Ata janë të pranishëm edhe kur mungojnë.” Kjo 

ndodh për një arsye shumë të thjeshtë. Ata janë njerëz të cilët nuk 

punojnë për vetet e tyre!  

 

SHIAT E ALLAHUT JANË BUJARË DHE TË 

NDERSHËM 

 Në tekst thuhet: “Ata janë shiat e Allahut. Ata janë shiat tanë 

të mirë dhe të ndershëm. Ata janë vëllezërit tanë bujarë. Ah, sa mall kam 

për ta!” 

 Në këtë tekst ka disa lloje mësimesh. Aty gjejmë leksione, 

aty gjejmë mësime teorike dhe praktike nga jeta e përditshme, aty 

lexojmë të thuhet se ata janë asketë të mëdhenj. Shenja e namazit 

të natës është tek fytyrat e tyre. Shenjat e pranisë së Allahut 
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lexohen qartë tek fytyrat e tyre. Ata janë dritë për çdo errësirë. Ata 

kanë shkrirë jetën e tyre për hatër të Allahut të Madhëruar. Këta 

njerëz e përjetojnë pasimin e Allahut në të gjitha kuptimet e fjalës 

ndjekje apo pasim. Ata e ndjejnë Allahun me të gjithë fuqinë e 

shpirtit të tyre, me të gjithë fuqinë e qelizave të trupave të tyre. 

Ata e ndjejnë praninë e Allahut më fuqinë e çdo atomi, prej të cilit 

përbëhet qënia e tyre. Ata janë njerëz që jetojnë vazhdimisht 

vetëm për të vërtetën. Ata janë njerëz që kanë lidhje vetëm me të 

vërtetën. Ata janë pjesë e pandarë e kuptimeve të thënies së 

mirënjohur të Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!): “O Allahu im! Ma 

trego mua të vërtetën si të vërtetë dhe ma mundëso ndjekjen e saj. Të 

lutem Ty që të ma tregosh të kotën si të kotë dhe të heq dorë prej saj. Të 

lutem Ty, o Allah, që të me qartësosh lidhur me këto çështje që të mos jem 

në mëdyshje dhe të pasoj dëshirat e mia dhe të humbas.” Këta janë 

njerëz që e jetojnë të vërtetën deri në detajet e saj më të imëta, që e 

kanë prekur të vërtetën dhe e kanë poseduar atë ose një pjesë të 

saj. Kjo është arsyeja përse ata janë gjithmonë të qartë dhe të 

vendosur në çështjet më të rëndësihme të jetës. Ky është rezultati i 

natyrshëm i pasimit dhe i ndjekjes së vërtetë të Allahut të 

Madhëruar. Kjo formë pasimi dhe ndjekjeje gjeneron pasimin e 

Muhamedit, të shokëve të Muhamedit dhe të Familjes së 

Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Kjo është një 

marrëdhënie e shenjtë e cila e mbush qënien me qartësi dhe njëlloj 

vepron edhe me të ardhmen e afërt dhe të largët. Kjo është 

marrëdhënia e shenjtë, e cila ka fuqi të bashkojë mrekullisht 

synimet për këtë botë dhe për Botën Tjetër. Kjo është një 

marrëdhënie e shenjtë e cila mund të shtrojë rrugën e sigurtë 

ndërmjet ndërmjet kësaj bote dhe Tjetrës, ndërmjet Dynjasë dhe 

Ahiretit. Kjo është marrëdhënia pa të cilën besimtari dhe pasuesi i 

vërtetë i Allahut nuk mund të rrojë, sepse do të përjetonte vetmi të 

madhe.  
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KATËR LLOJET E MARRËDHËNIEVE TË SHIAVE  

TË ALLAHUT 

 

 Të tjera tekste të bekuara të transmetuara Imami Xha‟afer 

Es-Sadiku tregojnë qartë shenjat e atyre që pasojnë Allahun e 

Madhëruar, të atyre që kanë pasur  Kur'anin famëlartë, që kanë 

pasuar Trashëgiminë e Muhamedit dhe të Familjes së Muhamedit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), tregojnë shenjat e atyre që kanë 

pasuar trashëgiminë e shokëve të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!). Në njërin nga këto tekste thuhet: “Shiat e 

Allahut dhe shiat tanë janë ata që për hatër të Allahut dhe për të fituar 

kënaqësinë e Tij, nuk duan t‟ia dinë nëse bie vdekja përmbi ta, apo bien 

ata përmbi vdekjen”.  

 Shenja e tyre e parë është guximi dhe trimëria. E kemi 

treguar dhe më lart se shiat e Allahut të Madhëruar, shiat e 

Profetit, shiat e Familjes së nderuar të Profetit, (Paqja qoftë mbi të 

gjithë ata!) dhe shiat e shokëve të nderuar të Profetit, (Allahu qoftë 

i kënaqur prej tyre!), janë gjithmonë të qartë në mendimet dhe në 

përjetimet e tyre. Të ndikuar nga kjo qartësi, ata janë bujarë të 

mëdhenj me të gjitha krijesat e Zotit dhe u ofrojnë atyre gjithçka 

kanë. 

  Le të bëjmë një pyetje shumë të rëndësishme. Cila është 

gjëja më e shtrenjtë që njeriu ka? Përgjigja vjen e shpejtë dhe e 

qartë. Gjëja më e shtrenjtë që ka njeriu në zotërim është jeta e tij, 

shpirti i tij. Ata janë të gatshëm të ofrojnë shpirtërat e tyre për 

çështjet e rëndësishme dhe për hatrin e madh të Allahut të 

Madhëruar. Ata janë të gatshëm t‟i ofrojnë ato shpirtëra edhe pse 

shpirti nuk shpërbëhet dhe nuk vdes kurrë. Ata janë të gatshëm t‟i 

ofrojnë ato shpirtëra. Ata janë njerëz që nuk bëjnë shumë llogari 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

228 

për jetët dhe për shpirtërat e tyre. Këto cilësi të tyre i gjejmë në 

shumë hadithe të Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Cilësitë e tyre i gjejmë në shumë hadithe 

të sahabëve të nderuar dhe të imamëve tanë të ndershëm dhe të 

pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi ta!). Ata nuk duan t‟ia dinë për 

jetët dhe për shpirtërat e tyre, sepse janë të qartë në adhurimin e 

tyre dhe në lidhjen e tyre me Allahun e Madhëruar. Ata janë të 

qartë në lidhjen e shpirtërave të tyre me Krijuesin e tyre. Për sa 

kohë ata e kanë të qartë rrugën e tyre, e kanë të qartë edhe arsyen 

e jetës së tyre. Për sa kohë ata e kanë të qartë se cila është e 

ardhmja dhe fundi i tyre, ata nuk bëjnë asnjë llogari për vetet dhe 

për shpirtërat që i mbajnë gjallë. Ata nuk kanë asnjë lloj frike, edhe 

në rast se trupat dhe shpitërat e tyre rrezikohen nga vdekja.  

 Kjo gjëndje krijohet për arsye të lidhjes së tyre të ngushtë 

me Krijuesin e tyre, të lidhjes së tyre të ngushtë me Allahun e 

Madhëruar, i Cili ka shpirtërat e tyre në dorë. Kjo gjëndje krijohet 

për arsye të marrëdhënies së tyre të konsoliduar për jetën dhe 

vdekjen. Këto lidhje, këto gjëndje e kuptime kanë ndikimin e tyre 

të fortë dhe të pashmangshëm në umetin islam. Qartësia e tyre 

është në nivele shumë të larta. E thënë me fjalë të tjera, qartësisa e 

marrëdhënieve midis tyre dhe Allahut të Madhëruar i bën ata të 

mos jenë aspak të shqetësuar për jetët dhe për shpirtërat e tyre.  

 Një cilësi tjetër e rëndësishme e tyre është: 

 “Shiat e Allahut dhe shiat tanë janë ata që u japin rëndësi 

vëllezërve të tyre më shumë se vetes, edhe nëse janë vetë nevojtarë”  

 Prej shenjave më të rëndësishme që kanë pasuesit e Allahut 

përparësia që ata u japin nevojave të vëllezërve të tyre muslimanë, 

edhe nëse vetë kanë nevoja të forta. Në tekstin e mësipërm njihemi 
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me shenja të tjera rreth jetës së shiave të Allahut. Një prej tyre 

tregon se pasuesit e Allahut u japin përparësi nevojave të 

vëllezërve dhe të motrave të tyre në besim, edhe nëse mund të 

jenë vetë nevojtarë. Pra, ata janë të gatshëm që t‟ia heqin vetes së 

tyre një të mirë të caktuar, nëse dikush prej vëllezërve të tij ka 

nevojë për të. Kjo nevojë mund të jetë e lidhur me ushqimin, me 

pijen apo me të tjera nevoja njerëzore të përditshme. Këto skena i 

kemi hasur shpesh në jetën e bekuar të Profetit tonë të dashur, të 

anëtarëve të Familjes së tij të nderuar, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!). Këto skena i kemi parë të përsëritura shpesh edhe tek jetët e 

besimtarëve të ndryshëm që e kanë pasuar Allahun e Madhëruar. 

Këto skena i kemi hasur edhe në raste të jashtëzakonshme, si për 

shembull: në koherat e luftërave dhe të betejave të mëdha të 

muslimanëve. Ka ndodhur që kur dikush u ka çuar ujë për të 

shuar etjen e vëllezërve të plagosur, secili prej tyre ka bërë me 

shenjë që të shkojnë tek tjetri e kështu me radhë, pasi askush prej 

të plagosurve nuk pranoi të pijë dhe të shuajë etjen sepse 

mendonte se tjetri mund të kishte më shumë nevojë për ujë, por 

kur u rikthye tek i pari dhe më pas tek i dyti e kështu me radhë, i 

gjeti të vdekur. Deri në këtë nivel kanë qenë sakrificat e tyre. Deri 

në këtë nivel kanë sakrifikuar me jetët dhe shpirtërat e tyre për të 

ndihmuar vëllezërit e tyre, të cilët kanë patur nevoja të ngjashme 

me ta.  

 Transmetime të tilla të ngjashme janë pafund për çdo 

popull dhe në çdo segment të historisë. Raste të tjera janë ato që 

tregojnë sakrificat e panumërta të bëra për vëllezërit e tyre nëpër 

burgje. Këto sakrifica dhe këto kontribute të jashtzakonshme na 

kujtojnë një prej perlave të Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!) kur i 

drjtohet Malik El-Eshterit duke i thënë: “Njerëzit janë dy llojesh (dy 

kategori). Ose vëllai yt në fe, ose i ngjashmi yt në krijim”. 
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 Ky pohim përcjell dy sinjale për dy lloje të rëndësishme 

lidhjesh mes njerëzve. Njëra lidhje është ajo që ndodh për arsye të 

besimit dhe fesë së njejtë. Lidhja e dytë është ajo që mund të 

ndodhë për arsye të humanizmit, apo përkatësisë ndaj të njejtës fe. 

Ata janë njerëz që u japin përparësi nevojave të vëllezërve të tyre, 

edhe pse mund të jenë vetë nevojtarë. Ata janë njerëz që janë të 

gatshëm të japin gjithçka të shtrenjtë që kanë për të përmbushur 

nevojat dhe hallet e vëllezërve të tyre besimtarë.  

 Së treti: “Ata janë njerëz të cilët Allahu i Madhëruar nuk ka për 

t‟i gjetur kurrë duke frekuentuar e konsumuar gjërat që Ai ka ndaluar, si 

dhe nuk kanë për të munguar kurrë prej kryerjes së detyrave të cilat 

Allahu ua ka obliguar atytre.”  

 Një tjetër cilësi e rëndësishme e tyre është se ata i përgjigjen 

Allahut për gjithçka dhe nuk e diskutojnë urdhrin e Tij. Kështu, 

kur bëhet fjalë për obligimin e rëndësishëm të namazit, ata nuk e 

bëjnë dysh urdhrin e Tij. Allahu i Madhëruar është i kënaqur prej 

tyre, sepse ata e zbatojnë me përpikëri urdhrin e Tij. Ata i falin me 

përkushtim dhe me devotshmëri të gjitha namazet. Edhe me 

agjërimin ndodh njëlloj. Allahu i Madhëruar i ka urdhëruar që të 

agjërojnë dhe ata agjërojnë me dëshirë dhe me shumë dashuri 

Muajin e madhnueshëm të Ramazanit, por ata bëjnë edhe 

agjërime të tjera, të cilat mund të mos jenë të detyrueshme. E njëjta 

gjë ndodh edhe me pelegrinazhin. Të gjithë ata që i kanë 

mundësitë ta kryejnë pelegrinazhin, nuk e bëjnë dysh urdhrin e 

Allahut dhe e kryejnë me devocion e përkushtim ritualin e Haxhit. 

E njëjta gjë ndodh edhe kur këta njerëz të ndershëm përballen me 

hadithin në të cilin thuhet: “Nuk më kanë besuar dhe as më kanë 

pasuar mua të gjithë ata të cilët flenë të ngopur ndërkohë që komshinjtë e 

tyre flenë të uritur." 
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 Ata janë njerëz që sapo kanë dëgjuar hadithin e mësipërm, 

marrin ushqimet dhe shkojnë të ushqejnë komshinjtë e tyre. Ata 

janë njerëz që kur dëgjojnë një tjetër hadith të thotë: “Ata që 

gdhihen, ngrysen dhe nuk interesohen për çështjet e muslimanëve, nuk 

janë prej nesh”, nxitojnë të ndihmojnë njerëzit dhe përpiqen të 

përmbushin nevojat e tyre emergjente me aq sa kanë mundësi. 

 Për këtë e ka fjalën hadithi që lexuam më sipër kur thotë se 

ata janë njerëz, të cilët Allahu i Madhëruar nuk ka për t‟i gjetur 

kurrë duke frekuentuar dhe konsumuar gjërat që Ai i ka ndaluar, 

si dhe nuk kanë për të munguar kurrë në kryerjen e detyrave që 

Allahu ua ngarkuar atyre.  

 Ashtu siç ka obligime, ka edhe çështje të ndaluara. Ashtu 

siç ka obligime të shumta, ka edhe ndalesa të shumta. Për të qenë 

më konkretë, mund të sjellim një shembull. Allahu i Madhëruar e 

ka ndaluar përgojimin dhe thashethemet. Kjo nënkupton se ata 

njerëz kurrë nuk kanë për të përgojuar njeri. Ata shkojnë edhe 

përtej kësaj. Ata janë njerëz, jo vetëm nuk përgojojnë, por edhe 

shmangin ato vende, apo ambjente ku përgojohen njerëzit e tjerë. 

Kjo do të thotë se ndjekja dhe pasimi i Allahut prej tyre është 

ndjekje shpirtërore, e shëndoshë dhe pa asnjë devijim. Ata e 

ndjekin Allahun e Madhëruar vërtetësisht dhe me të gjithë fuqinë 

e shpirtit, e kanë kuptuar plotësisht dhe me të gjithë fuqinë e 

shpirtit pasimin e Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), e kanë kuptuar thellësisht pasimin, 

ndjekjen dhe mbështetjen e trashëgimisë së vyer të Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Ata janë njerëz që e kanë kuptuar 

thellësisht pasimin dhe ndjekjen e frymës dhe orientimit të 

Kur'anit Famëlartë dhe atë të shokëve të Muhamedit, (Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre!).  
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 Cilësia e katërt: “Shiat e Allahut dhe shiat tanë janë ata që 

ndjekin shembullin tonë në respektimin dhe nderimin e vëllezërve të tyre 

besimtarë.”    

 Shenja e katërt është e lidhur me ndjekjen e shembullit dhe 

me bujarinë.  

 Të gjithë ata të cilët e kanë si dritën e syrit Allahun e 

Madhëruar, të gjithë ata që e ndjekin shembullin e Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

të gjithë ata që ndjekin shembullin e vyer dhe të shenjtë të 

anëtarëve të nderuar të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), 

të gjithë ata që veprojnë siç thonë, që ndjekin imtësisht në çdo 

aspekt të jetës së tyre shembullin e astyre njerëzve të ndershëm 

dhe kanë moralin e tyre, sigurisht që janë “Pasuesit tanë të 

vërtetë”, siç i përcakton teksti i mësipërm .  

 Qënia e tyre pasues të Allahut të Madhëruar, pasues të 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), pasues të trashëgimisë së vyer të Ehli Bejtit, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!), pasues të shokëve të ndershëm të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!) dhe i Imamëve 

tanë të ndershëm dhe të pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi ta!), i bën 

ata adhurues të mëdhenj dhe të përkushtuar të Allahut të 

Madhëruar, pasues të drejtë dhe të sinqertë të Allahut të 

Madhëruar, i bën ata si yjet që ndriçojnë çdo errësirë me praninë e 

tyre.  

 Ata na pasojnë ne në mendim dhe në besim. Ata na pasojnë 

ne duke pastruar zemrat dhe shpirtërat e tyre prej çdo lloj 

papastërtie, ashtu siç bëjmë edhe ne. Ata na pasojnë ne duke 

mësuar dhe duke mbushur zemrat e tyre me dije e besim. Ata na 
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pasojnë ne duke bërë ashtu si ne, duke thënë gjithmonë fjalë të 

drejta. Ata na pasojnë dhe na ndjekin ne duke qenë të sinqertë dhe 

të ndershëm në gjithçka që thonë dhe bëjnë. Ata na pasojnë ne 

duke qenë të sinqertë dhe duke patur një përputhshmëri të plotë 

mes veprave dhe fjalëve. Na pasojnë dhe na ngjasojnë ne duke 

qenë të sinqertë me veten e tyre dhe me njerëzit. Na pasojnë dhe 

na ndjekin ne duke qenë të vërtetë dhe plotësisht të sinqertë me 

Allahun e Madhëruar. Na ngjasojnë ne dhe na pasojnë ne duke 

qënë të ndershëm dhe të sinqertë me të gjitha ngjarjet dhe 

zhvillimet e jetës. Të jesh i ndërshëm me ngjarjet dhe me 

zhvillimet e jetës do të thotë që të kesh një qëndrim parimor ndaj 

të gjitha çështjeve, pa u ndikuar prej interesave personale. Na 

pasojnë dhe na ndjekin ne duke qënë të vërtetë dhe të sinqertë në 

të gjithë mendimet e tyre, në të gjitha veprat dhe angazhimet e 

tyre në jetë. Ata e kanë programuar jetën, mendjen, zemrën dhe 

shpirtin e tyre njëlloj si të parët e tyre të ndershëm, si shembujt e 

tyre më të lartë. Ata na ndjekin ne, sepse e kanë programuar dhe e 

kanë projektuar qënien e tyre, sipas obligimeve dhe ndalesave të 

përcaktuara prej Allahut të Madhëruar. Ata janë njerëz që e kanë 

projektuar moralin e tyre, sipas edukatës dhe moralit 

muhamedan. Ata janë besimtarë të ndershëm që e kanë ndërtuar 

jetën e tyre mbështetuar mbi shembullin e ndritshëm të Imamëve 

tanë të ndershëm, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Ata e kanë 

ndërtuar jetën e tyre të ngjashme me atë të sahabëve të nderuar të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Gjithçka u 

përmend më lart është e lidhur me kuptimet e vërteta dhe të 

sinqerta të ndjekjes dhe të pasimit.  

 Gjithçka është përmendur më sipër është e lidhur me 

mënyrën sesi duhet ta ndërtojë dhe ta projektojë jetën një besimtar 

dhe një besimtare e ndershme, se si ta ndërtojnë jetën ata që kanë 
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zgjedhur të jenë pasues të ndershëm dhe të sinqertë të Allahut të 

Madhëruar. Po të lexojme me kujdes dhe të analizojmë frymën e 

tekstit të mësipërm, do të gjejmë se aty ka shenja të qarta 

devotshmërisë. Në rastin konkret nuk bëhet fjalë për pasim dhe 

për ndjekje të verbër, apo periodike. Aty kërkohet ndjekje 

programore, ndjekje e mendimit dhe e besimit deri në detajet më 

të imëta të tij. Kemi të bëjmë me ndjekje të shoqëruar me luftën 

dhe përpjekjet e vazhdueshme për ta realizuar me sukses atë. Nuk 

mund të ketë ndjekje dhe pasim periodik, pra, ndjekje dhe pasim 

kur jemi mirë dhe largim prej rrugës dhe prej strategjisë në ditët 

tona të vështira. Ata janë njerëz që përpiqen dhe luftojnë në 

mënyrë të pandërprerë për të qenë robër të nënshtruar të Allahut 

të Madhëruar. Ata përpiqen në mënyrë të pandërprerë dhe 

luftojnë që të jenë njerëz të nënshtruar në rrugën e drejtë dhe të 

shenjtë. Ata nuk e ndërpresin luftën dhe përpjekjet për të ndjekur 

dhe për të vënë në jetë shembullin e nderuar dhe të bekuar të 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Ata nuk i ndalin përpjekjet e tyre për të ndjekur me 

përpikëri shembullin dhe trashëgiminë e vyer të Imamëve tanë të 

ndershëm dhe të pagabueshëm. Për këtë arsye, në vijim të tekstit 

të bekuar të mësipërm, konstatojmë se vihet theksi mbi këtë lloj 

sjellje: 

“Shiat tanë dhe shiat e Allahut janë ata që e ndjekin shembullin tonë në 

nderimin e vëllezërve të tyre besimtarë.” 

 Në disa ajete kur'anore tregohet nderimi që i është bërë 

njeriut nga Allahu i Madhëruar. Në njërin prej tyre Allahu i 

Madhëruar thotë: “Në i kemi nderuar bijtë e Ademit.”1 I dashuri 

i zemrave tona, Muhamedi, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

                                                           
1 Surja "Isra", ajeti 70.  
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mbi të dhe mbi familjen e tij!), konsiderohet nxënësi i parë i 

shkollës hyjnore. Lidhur me këtë dimension shumë të 

rëndësishëm të tij Profeti ka thënë kështu: “Më ka edukuar Zoti im 

me më të mirën edukatë.” Allahu i Madhëruar e ka marrë përsipër të 

mësojë dhe të edukojë Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nga fillimi deri në fund. 

Kështu, të gjithë ata që e pasojnë Allahun e Madhëruar, të gjithë 

ata që ndjekin shembullin e Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), do të jenë prej atyre 

që do t‟i qëndrojnë besnikë rrugës së Allahut të Madhëruar.  

 Duhet të rikujtojmë edhe njëherë se njëra prej pikave më të 

rëndësishme të këtij orientimi dhe të kësaj fryme është nderimi i 

njeriut. Nderimi i njeriut, respekti i krijesës njerëzore është thelbi i 

të gjitha orientimeve nëpërmjet të cilave Allahu i Madhëruar ka 

për synim të organizojë jetën në tokë. Allahu i Madhëruar e ka 

nderuar njeriun dhe i ka dhënë atij pozita të larta. Të nderuar do 

ta shohë atë në këtë botë dhe në Botën Tjetër. Për këtë arsye të 

gjithë ata që pretendojnë dhe deklarojnë se e besojnë Allahun e 

Madhëruar dhe e pasojnë atë, duhet të punojnë dhe të 

angazhohen maksimalisht për të nderuar të gjithë njerëzit, duhet 

ta programojnë jetën në mënyrë të atillë që njeriu të jetë i nderuar, 

i respektuar dhe i vlerësuar deri në detajet më të imëta të 

njerëzores. Ky është dhe ky duhet të jetë projekti për mbarë 

njerëzimin. Duhet të nderohen të gjitha krijesat e Zotit. Të gjithë 

anëtarët dhe besimtarët e të gjitha feve qiellore dhe të gjithë 

njerëzit e tjerë, të cilët respektojnë njerëzit. Të gjithë ata që e kanë 

besuar Allahun janë vëllezër. Këtë mesazh e gjejmë në ajetin 

kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar thotë:”Të gjithë 
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besimtarët janë vëllezër”1. Një tjetër ajet kur'anor vjen për të na 

treguar dhe për të na e specifikuar akoma më qartë se cilat janë 

kategoritë e besimtarëve që duhet të vëllazërohen ndërmjet tyre. 

Allahu i Madhëruar thotë: ”Ata që besojnë në Kur'an, hebrenjtë, 

të krishterët dhe Sabi‟inët. Kushdo prej trye që beson Allahun 

dhe në Jetën Tjetër (sipas Kur'anit) dhe bën vepra të mira (sipas 

Islamit), do të shpërblehen nga Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë 

përse të frikësohen, apo të pikëllohen”2.  

 Në këtë ajet të nderuar dhe të bekuar gjejmë një prej 

kuptimeve më të rëndësishme të tekstit të mësipërm, nderimi dhe 

respektimi i vëllezërve besimtarë. Ndërsa kuptimi i dytë është më 

gjithëpërfshirës: Të gjithë njerëzit që besojnë te Zoti duhen 

nderuar e respektuar. Mund ta zgjerojmë kuptimin dhe të 

përfshijmë të gjithë njerëzit e drejtë dhe të ndershëm. Këtë zgjerim 

kuptimor e mbështesim në pretendimin se nuk ka njerëz që nuk 

besojnë në Zot. Ka njerëz që nuk i kanë lejuar rrethanat e caktuara 

dhe ambjenti që i rrethon që të besojnë Zotin dhe të prekin dritën 

e besimit. Përndryshe, ne besojmë se të gjithë njerëzit e kanë 

nevojën të besojnë Zotin. Ne mendojmë se çështja e besimit është 

çështje e natyrshmërisë, e cila lind bashkë me njeriun. Për 

rrjedhojë është e vështirë të përfytyrohet diksuh që nuk e beson 

fare Zotin. Njerëzit që nuk e besojnë Zotin, janë ata që e refuzojnë 

dhe e mohojnë atë me vetëdije. Por është edhe një kategori tjetër 

njerëzish e cila as beson dhe as mohon. Këta e kanë të fshehur 

besimin thellë natyrshmërisë së tyre, por janë rrethanat e caktuara 

dhe ambjenti që i rrethon ato që nuk ua mundësojnë një besim të 

qartë dhe të vullnetshëm. 

                                                           
1 Surja "Huxhurat", ajeti 10.  
2 Surja "Bekare", ajeti 62.  
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 Këto kuptime i gjejmë të pranishme tek hadithi i Profetit 

tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), në të cilin thuhet: “Të gjithë të porsalindurit janë 

të lindur bashkë me besimin e tyre”. Ky është një sinjal që tregon se të 

gjithë njerëzit lindin besimtarë. Kjo është një çështje e 

natyrshmërisë, të cilën e ka vendosur Allahu i Madhëruar tek çdo 

krijesë e gjallë, sapo lind. Ndodh që njeriu, për arsye të rrethanave 

të caktuara në jetë, apo për arsye të diktimit të prindërve, të 

ndryshojë fe, apo të mos besojë fare tek Allahu i Madhëruar, por 

që në thelb ai është besimtar. Ai besim thellë tij, mund të zgjohet 

në momente të caktuara të jetës. Kjo është një çështje që ka nevojë 

për trajtesë të veçantë, sepse lidhet me udhëzimin e Allahut dhe 

mënyrat që Ai përdor për të përzgjedhur njerëz të caktuar që të 

bëhen pjesë e besimit dhe e udhëzimit. Ndodh shpesh që njeriu të 

jetë viktimë e një ambienti të egër, të ashpër dhe jo besimtar, në të 

cilin ai ushtron aktivitetin e tij jetësor. Për këtë arsye ky njeri nuk e 

ka të mundur të besojë Allahun, sepse kushtet dhe rrethanat nuk e 

lejojnë udhëzimin e tij, por Allahu i Madhëruar zgjedh kë të dojë 

për ta udhëzuar në rrugën e Tij, pavarësisht kushteve dhe 

rrethanave në të cilat mund të gjenden njerëzit. 

 Duke u bazuar tek kuptimet dhe shpjegimet e mësipërme, 

mund të themi se kur në tekstin e bekuar të mësipërm flitet për 

(vëllezërit e tyre besimtarë) duhet të kuptojmë se kemi të bëjmë 

me të gjithë besimtarët, pavarësisht fesë qiellore së cilës i përkasin. 

Nuk është e mundur që të lexohet e të kuptohet ndryshe ky tekst, 

për arsyet që i përmendëm më sipër kur thamë se njerëzit të gjithë 

lindin me besim, por rrethanat e caktuara mund të ndikojnë që në 

periudha ta caktuara të jetës, njeriu të mos besojë. Edhe sikur të 

pretendojmë se teksti i mësipërm nuk nënkupton besimtarët e të 

gjitha besimeve të tjera qiellore, por vetëm besimtarët e të njëjtit 
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besim, vjen ajeti kur'anor, nëpërmjet të cilit Allahu i Madhëruar na 

qartëson dhe na ndez një tjetër dritë të rëndësishme prej nga 

mund të shihet marrëdhënia vëllazërore ndërmjet njerëzve. 

Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë: “O njerëz! Në të 

vërtetë, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe 

ju bëmë popuj e fise, për ta njohur njëri-tjetrin. Më i nderuari 

prej jush tek Allahu, është ai që i frikësohet më shumë Atij. 

Vërtet, Allahu është i Gjithëdijshëm dhe për Atë, asgjë nuk 

është e fshehtë”1.  

 Fjalia “…ai që i frikësohet më shumë Atij” tregon se bëhet 

fjalë për frikën që është e lidhur me kujdesin për të mos dëmtuar 

veten dhe shoqërinë. Pra, njeriu duhet të ketë frikë Allahun duke 

u përpjekur dhe duke u angazhuar maksimalisht që të evitojë për 

veten dhe për të gjithë pjesën tjetër të shoqërisë të gjitha llojet e 

dëmeve dhe të këqijave. Këto kuptime i gjejmë të qarta edhe tek 

thënia e Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), kur i drejtohet Malik El-

Eshter-it: “Njerëzit janë të ndarë në dy lloje (kategori). Vëllai yt në fe, 

ose i ngjashmi yt në humanizëm”.  

 Nisur nga ky fakt, vëllazëria ndërmjet njerëzve mund të 

jetë e bazuar mbi fenë e njëjtë, ose mbi origjinën e njëjtë në krijim. 

 Të kesh origjinë të njëjtë në krijim me vëllain tënd njeri, do 

të thotë që të kesh prejardhjen prej të njëjtës lëndë. Të kesh ardhur 

në jetë me të njëjtën mënyrë. Këto kuptime i gjejmë tek thënia e 

Profetit tonë të nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), kur thotë: “Të gjithë e keni prejardhjen nga 

Ademi dhe ai është krijuar prej dheut”. Në një tjetër thënie të Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

                                                           
1 Surja "Huxhurat", ajeti 13.  
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sqarohet: “Të gjithë bijtë e Ademit janë të barabartë si dhëmbët që kemi 

në gojë”.  

 Ky fakt është përmendur shpesh për arsye të rëndësisë që 

ai përfaqëson. Është vënë theksi mbi këtë pike, gjithashtu, edhe 

për arsye se njerëzit në të gjitha vendet dhe kohërat e kanë harruar 

dhe nuk i kanë dhënë rëndësinë e duhur këtij aspekti, këtij 

dimensioni. Marrëdhënia e njerëzve më njëri-tjetrin është prej 

marrëdhënieve më të rëndësishme që diktojnë natyrën e një 

shoqërie njerëzore. Pjesa më e madhe e njerëzve, në të gjitha 

vendet dhe kohërat përgjatë historis, kanë qenë të prirur të shohin 

interesat e tyre personale dhe të mos interesohen për të tjerët. Në 

të gjitha kohërat dhe në të gjitha vendet përgjatë historisë njerëzit 

janë përpjekur të përfitojnë sa më shumë për vete në kurriz të 

pjesës tjetër të njerëzve. Kjo i dëmton rëndë marrëdhëniet 

ndërmjet njerëzve dhe marrëdhëniet në një shoqëri të caktuar 

njerëzore. Gjatë gjithë historisë së njerëzimit pjesa më e madhe e 

njerëzve janë përpjekur të mbrojnë interesat e tyre të ngushta, 

interesat e tyre familjare, interesat e grupit apo të farefisit. Vetëm 

dhe pak prej tyre janë përpjekur të përkujdesen për interesat dhe 

për mirëqënien e të gjithë njerëzve. Njeriu nuk mund dhe nuk 

duhet të shohë vetëm veten e tij, apo të afërmit dhe familjarët e tij. 

 Ka shumë edhe njerëz të tjerë që kanë nevojë për ndihmë 

dhe mbështetje. E gjitha kjo e përkthyer në terma konkret, quhet 

humanizëm. Njerëzit kanë nevojë për një trajtim njerëzor.  

 Nisur nga sa lexuam më lart, arrijmë në konkluzionin se të 

gjithë ata që na pasojnë ne duhet të kenë përparësi nderimin e 

besimtarëve dhe respektin ndaj tyre, duhet të besojnë patjetër te 

humanizmi. Prania e njërës pa tjetrën është e mangët. Edhe nëse 

një individ i caktuar, nuk i përket asnjë feje qiellore, përsëri ka 
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diçka që na bashkon me të. Është origjina e njëjtë. Është 

ngjashmëria në krijim. Më sipër thamë se njerëzit mund të jenë 

vëllezër ose për arsye njerëzore, ose për arsye të besimit dhe të 

fesë së njejtë.  

 Kjo është pjesa më e rëndësishme dhe thelbi i ndjekjes dhe i 

pasimit të shembullit të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ky është thelbi i ndjekjes së 

shembullit të anëtarëve të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!). Ky është shembulli i ndjekjes së shembullit të vyer të 

Kur'anit Famëlartë, të sahabëve të nderuar, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!) dhe i Imamëve të nderuar dhe të 

pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Ndjekja e 

shembullit të tyre do të thotë ndërmarrja e të gjitha përpjekjeve 

për ta edukuar qënien, mendjen, zemrën dhe shpirtin në të njëjtën 

mënyrë që kanë vepruar ata.  

 Qënia njerëzore është prej krijesave më të komplikuara. Ajo 

duhet edukuar me kujdes, duhet orientuar, duhet këshilluar. 

Duhet stërvitur dhe duhet mbajtur vazhdmisht nën kontroll. Kjo 

bëhet duke ndjekur imtësisht dhe me përpikëri të plotë 

shembullin e këtyre kolosëve. Kjo është e vetmja mënyrë për ta 

organizuar qënien dhe për ta orientuar atë në mënyrën më të mirë 

të mundshme. Lidhur me këtë, Allahu i Madhëruar ka thënë në 

Kur'anin Famëlartë:  

“Betohem në shpirtin dhe në Atë që e ka përsosur, duke ia bërë 

të njohur atij të keqen dhe të mirën! Vërtet, kushdo që e pastron 

shpirtin, do të shpëtojë!”1 

                                                           
1 Surja "Shems", ajetet (7-10).  
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 Nxënësit dhe pasuesit më të zellshëm të Kur'anit Famëlartë 

janë: Muhamedi, (Paqja e dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi Familjen e tij të nderuar!). Më pas janë Imamët tanë të 

ndershëm dhe të pagabueshëm. Më pas janë shokët e ndershëm 

dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!). Këta janë njerëzit që e kanë pastruar më së shumti veten, që 

e kanë edukuar veten sipas udhëzimeve hyjnore. Këta janë 

njerëzit që kanë arritur shkallët dhe gradat më të larta të pastërtisë 

shpirtërore. Lidhur me këtë dimension shumë të rëndësishëm, 

Imam Aliu, (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Kjo është qënia ime, të cilën e edukoj me përkushtim e devocion (në këtë 

jetë) që të jetë e qetë dhe e sigurtë në Ditën e Gjykimit”.   

 Edukimi është gjëndje e vazhdueshme e punës me veten. 

Është një stërvitje e mendjes dhe e shpirtit me metodat hyjnore. 

Kjo lloj stërvitje dhe ky lloj edukimi e ushqen qënien me llojet më 

të mira të ushqimit shpirtëror. Për këtë arsye lexojmë në një tjetër 

thënie të Imamit të nderuar, (Paqja qoftë mbi të!) të thotë: “Në të 

vërtetë, shpirtërat tanë ndryshken. Zbutini ato duke lexuar Kur'anin.”  

 

SHIAT E ALLAHUT JANË GJITHMONË NË RRUGËN  

E DREJTË 

 

 Ne sqaruam se ata që e pasojnë Allahun e Madhëruar nuk 

mund të mos jenë pasues të Kur'anit Famëlartë, nuk mund të mos 

jenë pasues të Muhamedit dhe të anëtarëve të familjes së 

Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Ata janë pasues të 

ndershëm dhe të devotshëm të trashëgimisë së vyer dhe të 

shokëve të ndershëm të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej 
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tyre!). Kur themi se një njeri e ndjek dhe e pason udhëzimin e 

Kur'anit Famëlartë, kemi thënë njëkohësisht se ai është njeri që e 

pastron veten, pastron mendjen dhe shpirtin vazhdimisht 

nëpërmjet Kur'anit Famëlartë dhe nëpërmjet mësimeve të tij të 

vyera. Të merresh vazhdimisht me pastrimin e qënies, do të thotë 

që ke pastruar mendjen, ke patsruar shpirtin, ke pastruar trurin, 

ke pastruar zemrën, ke pastruar qëllimet, ke pastruar itinerarin e 

rrugëtimit tënd në këtë dynja, ke pastruar arsyet për të cilat 

ekziston dhe jeton. Kjo është arsyeja që theksojmë se të gjithë ata 

që kanë pasuar Allahun e Madhëruar dhe kanë pasuar 

Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), duke i vënë udhëzimet e tyre në praktikë, janë 

njerëz që kanë cilësi dhe shenja të caktuara, të cilat i përmendëm 

më lart. Ata janë njerëz që nuk e kanë kufizuar pasimin vetëm në 

dimensionin teorik, por e kanë vënë në jetë gjithçka që kanë 

mësuar dhe janë udhëzuar prej Krijuesit të tyre. Ata janë njerëz që 

e shprehin respektin dhe dashurinë ndaj Allahut dhe ndaj të 

Dërguarit të Tij duke qenë konkretë dhe të përpiktë na zbatimin 

dhe në vënien në jetë të kuptimeve më të larta dhe më të shenjta të 

Zbulesës hyjnore.  

 Duke qenë se janë njerëz që kanë lidhje dhe marrëdhënie të 

forta me Krijuesin e Gjithësisë, do të thotë se janë adhurues të 

vazhdueshëm të Tij. Kjo do të thotë se ata e ruajnë këtë 

marrëdhënie të fortë nuk e ndërpresin për asnjë çast adhurimin 

ndaj Tij. Ata janë njerëz që ndërtojnë një marrëdhënie të fortë me 

të dashurin e zemrave tona, Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata zbatojnë me 

përpikëri udhëzimet dhe këshillat e të dashurit tonë, Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

si një mënyrë për të mos e humbur kurrë lidhjen me të. Ata 
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zbatojnë me përpikëri dhe ndjekin me dashuri këshillat dhe 

mësimet e vyera të Imamëve tanë të ndershëm dhe të 

pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). Këto janë mënyrat e 

vetme, nëpërmjet të cilave njeriu mund të qëndrojë i lidhur fort 

me Allahun e Madhëruar dhe me të gjitha hallkat e tjera të nderit, 

të moralit, të virtytit dhe të dijes të përcaktuar prej Tij. Kjo është e 

vetmja mënyrë, nëpërmjet të cilës njeriu komunikon vazhdmisht 

me veten dhe e kontrollon atë. Kjo është e vetmja mënyrë për të 

pasu një raport të ngrohtë dhe të përhershëm me Allahun e 

Madhëruar.  

 Kjo është e vetmja mënyrë për të mbajtur veten nën 

kontroll. Kjo është skema e vetme shpirtërore dhe mendore, 

nëpërmjet të cilës njeriu mund të kuptojë luhatjet dhe natyrën si 

lëviz qënia. Kjo është e vetmja mënyrë për të mbajtur nën kontroll 

kordinatat e sakta të orientimit sipas busullës së përcaktuar prej 

Allahut të Madhëruar dhe prej të Dërguarit të Tij. Kjo është e 

vetmja mënyrë për të punuar dhe për të sakrifikuar duke qënë 

gjithmonë në marrëdhënie të ngushtë me Allahun e Madhëruar, 

me Krijuesin e Gjithësisë. Kjo është e vetmja mënyrë për të 

qëndruar vazhdimisht në rrugën e drejtë.  

 Kur përmendim të gjitha këto mënyra dhe forma, të cilat na 

ndihmojnë për të mbajtur veten vazhdimisht nën kontroll dhe 

vazhdimisht të lidhur me Allahun e Madhëruar, përjashtojmë (el 

ismeh), pagabueshmërinë, sepse pagabueshmëria është garanci 

hyjnore e cila është vetëm për një kategori të caktuar të njerëzve, 

të cilët i ka nderuar dhe i ka veçuar Allahu i Madhëruar. Gjithçka 

që duam të themi është e lidhur me përpjekjet e vazhdueshme të 

njeriut për ta pastruar veten dhe për ta mbajtur atë nën kontroll. 

 Kjo është rruga dhe përpjekjet që bën njeriu vazhdimisht 
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drejt përsosmërisë. Kjo është e lidhur me përpjekjet e 

vazhdueshme të njeriut për të qenë korrekt në marrëdhëniet me 

Krijuesin e Tij, nëpërmjet adhurimeve të ndryshme dhe nëpërmjet 

respektimit të strukturës dhe hierarkisë hyjnore të përcaktuar prej 

vetë Krijuesit. Për këtë dimension të sjelljes së besimtarit, Allahu i 

Madhëruar na njofton dhe na thotë nëpërmjet Kur'anit Famëlartë: 

“Prandaj, qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu siç je i 

urdhëruar”.  

 

SHIAT E ALLAHUT KANË KATËR SY 

  Nga sa u diskutua më sipër, mund të themi se të gjithë ata 

që kanë ndjekur dhe kanë pasuar me devotshmëri Allahun e 

Madhëruar, të gjithë ata që kanë ndjekur dhe e kanë respektuar 

me rigorozitet hierarkinë hyjnore të mirëpërcaktuar dhe të 

mirëdetajuar prej Allahut të Madhëruar, nuk mund të jenë njerëz 

që shohin si të gjithë të tjerët. Ata nuk shohin vetëm nëpërmjet dy 

syve. Ata njerëz Allahu i ka pajisur me dy lloje shikimi. Ata mund 

të shohin me sytë e ballit, por mund të shohin edhe me sytë e 

zemrës. Këto realitete mund t‟i përjetojnë vetëm ata që e kanë 

frikë Allahun dhe janë shumë të përpiktë në respektimin e 

gjithçkaje që ka vendosur dhe përcaktuar Ai.  

 Të gjithë ata që kanë një marrëdhënie të ngushtë me 

Allahun e Madhëruar, janë njerëz të cilët Allahu i furnizon me 

privilegje dhe me mirësi të tjera të shumta. Është e rëndësishme të 

dihet se ata njerëz që ruajnë marrëdhënien me Allahun, janë 

njerëzit, te të cilët Allahu është i pranishëm në zemrat e tyre. Nuk 

ka dyshim se ata njerëz, zemrat e të cilëve Allahu i zgjedh për t‟i 

mbushur dhe për t‟i banuar, janë zemra të forta, janë zemra të 
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mençura, janë zemra nëpërmjet të cilave mund të shohësh shpesh 

shumë më qartë se sytë që kemi në ballë, janë zemrat me “sy të 

mrehtë”. Ato e fitojnë këtë dhunti prej Krijuesit të Gjithësisë. Ata 

njerëz, zemrat e të cilëve Allahu i Madhëruar i ka zgjedhur si 

vendbanim, janë zemra të ndriçuara prej pranisë së Tij dhe zemrat 

e ndricuara prej pranisë së Tij nuk ka dyshim që janë të 

armatosura me fuqi dhe me dhunti të tjera të shumta, të ndryshme 

e të veçanta. Për të sqaruar më tej këtë dimension të rëndësishëm 

na vjen në ndihmë një tjetër tekst, nëpërmjet të cilit shpjegohet 

akoma më mire gjendja e atyre që kanë pasuar Allahun e 

Madhëruar, na tregohet më qartë gjëndja e atyre që kanë pasuar 

Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), na tregohet gjendja e atyre që kanë pasuar 

udhëzimin e Kur'anit Famëlartë, gjendja e atyre që kanë pasuar 

shembullin e Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), 

gjëndja e vërtetë e atyre që kanë ndjekur dhe pasuar me 

devotshmëri shembullin e shokëve të ndershëm dhe të 

përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  

Në këtë tekst të bekuar thuhet: 

 “Shiat e Allahut dhe shiat tanë kanë katër sy. Dy sytë e ballit dhe 

sy sytë e zemrës”. Siç e kemi hasur në transmetime të ndryshme 

dhe në hadithe të shumta, nuk ka dyshim se besimtari sheh 

nëpërmjet dritës së Allahut të Madhëruar. Të shohësh nëpërmjet 

dritës së Allahut, do të thotë që të shohësh me dritën e zemrës dhe 

jo vetëm më dritën e syve. Drita e syve depërton deri në një kufi të 

caktuar, ndërsa drita e zemrës nuk i njeh këto kufij. Ajo arrin të 

depërtojë edhe në të tjera hapësira të fshehta, të mistershme dhe të 

padukshme me lejen e Allahut të Madhëruar. Për këtë arsye, në 
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tekstin e mësipërm thuhet: “Shiat e Allahut dhe shiat tanë kanë katër 

sy. Dy sytë e ballit dhe dy sytë e zemrës.”  

 Duhet ta kemi të qartë edhe një fakt tjetër shumë të 

rëndësishëm të lidhur ngushtësisht me këto dhunti ekstra të 

ofruara prej Krijuesit të Gjithësisë. Një zemër e lidhur fort pas 

Allahut të Madhëruar nuk ka dyshim që është një zemër e cila ka 

lidhje vazhdimisht me burimin e dritës absolute. Kjo dritë e 

madhe, me të cilën Allahu i veçon besimtarët e Tij të devotshëm 

prej krijesave të tjera, është një dritë e cila nuk mund t‟i dhurohet 

çdokujt. Kjo është një dritë e veçantë, nëpërmjet së cilës Allahu i 

Madhëruar ia mundëson robit të Tij të dashur, zemrën e të cilit e 

ka zgjedhur si vendbanim, për të parë dhe për të depërtuar me 

shikimin e tij për tek hapësirat e përtej fizikës dhe të përtej ligjeve 

të saj. Kjo është një dhunti dhe një lloj “vaksine hyjnore”, 

nëpërmjet së cilës Allahu i Madhëruar i mban vazhdimisht të 

ndriçuara ato zemra. Ajo është një dritë e shenjtë, nëpërmjet së 

cilës Allahu i Madhëruar i armatos njerëzit e Tij të dashur dhe të 

devotshëm. Kjo dritë dhe ky lloj dimensioni është i lidhur 

ngushtësisht edhe me aftësinë për të mësuar dhe për të zotëruar 

dije. Edhe procesi i marrjes së dijes i nënshtrohet të njëjtave 

rregullave hyjnore. Lidhur me këtë, një tjetër hadith, thuhet: 

“Dija nuk është një çështje e lidhur vetëm me cilësinë dhe sasinë e 

mësimit. Ajo është dritë të cilën e hedh Allahu i Madhëruar në zemrat e 

atyre që dëshiron Ai”.  

 Lidhur më kuptimet e këtij teksti të bekuar dëshiroj të them 

se njeriu duhet të përpiqet dhe të angazhohet maksimalisht për të 

mësuar. Ai duhet të mos i ndërpresë përpjekjet për të mësuar dhe 

për t‟u informuar, por dija e vërtetë dhe dija që qëndron më gjatë 

në mendjen dhe në zemrën e njeriut është dija dhe drita që buron 
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prej Allahut të Madhëruar. Ajo është drita dhe dija që mund të 

përdoret më lehtë dhe është më efektive. Kjo është prej kuptimeve 

të shprehjes: ”Ajo është dritë të cilën e hedh Allahu i Madhëruar 

në zemrat e atyre që dëshiron Ai”. Dija, si e tillë, është e ndarë në 

kategori. Është dija hyjnore e cila u përket profetëve të Allahut 

dhe Imamëve të pagabueshëm, (Paqja e Zotit qofët mbi ta!). Kjo 

është dije e cila nuk ka nevojë të mësohet. Nuk është e nevojshme 

të ndiqet një shkollë, një kurs, të të mësojë një dijetar apo një 

formë tjetër e formave tradicionale të marrjes së dijes. Ndërsa lloji 

tjetër, apo kategoria tjetër e dijeve është dija e përftuar. Kjo është 

dije e cila lidhet me njerëzit e thjeshtë. Ata duhet të mësojnë dhe 

duhet të përpiqen për të nxënë dije.  

 Kur lexojmë në tekstin e bekuar të thuhet: “Ajo është dritë 

të cilën Allahu i Madhëruar e hedh në zemrat e atyre që 

dëshiron Ai”, do të thotë se kjo është dije e cila mbetet gjithmonë 

aty dhe mund të përfitohet prej saj gjatë gjithë kohës. Kjo është e 

vetmja mënyrë për të shpjeguar dhe për të komentuar këtë ajet. 

(Ajo është dritë të cilën Allahu i Madhëruar e hedh në zemrat e 

atyre që dëshiron Ai).  

 Këta janë ata njerëz, apo ata besimtarë të devotshëm, të 

cilët Allahu i Madhëruar i ka pajisur me dy palë sy. Këta janë 

njerëzit që e shohin edhe realitetin, edhe përtej realitetit nëpërmjet 

dritës me të cilën i ka furnizuar Allahu i Madhëruar. Këta janë 

njerëz që e ruajnë lidhjen e tyre të ngshutë dhe të fortë me Allahun 

e Madhëruar. Këta janë njerëz të cilët e mbrojnë, e kultivojë dhe e 

ujisin vazhdimisht këtë lidhje të shenjtë, janë njerëz që përpiqen 

në vazhdimësi për të riparuar dhe për të forcuar lidhjen e tyre me 

të dashurin e zemrave tona, Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke e ndjekur dhe 
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duke e pasur me devotshmëri dhe përkushtim shembullin e tij 

dhe jo duke u mjaftuar thjesht me dimensionin teorik. Ata 

punojnë dhe përpiqen në vazhdimësi për ta trajtuar me kujdes 

dhe me delikatësë këtë lidhje të shenjtë. Ata bëjnë gjithçka është e 

mundur duke vënë në dispozicion të gjitha energjitë e qënieve të 

tyre për të përforcuar dhe për ta zhvilluar akoma më shumë këtë 

lidhje të shenjtë ndërmjet tyre dhe të dashurit të zemrave të tyre. 

Ata i pasojnë dhe i ndjekin me përkushtim të madh shembullin 

dhe udhëzimet e shenjta të Zulesës hyjnore duke e shndërruar 

orientimin e saj në një strategji të përgjithshme dhe në një mënyrë 

të panegocueshme jetese. Kjo është një tjetër marrëdhënie e 

shenjtë, të cilën besimtari përpiqet ta zhvillojë dhe ta rrisë akoma 

më shumë duke rritur kapacitetet përceptuese dhe përfituese prej 

mësimeve dhe udhëzimeve të Allahut të Madhëruar.  

 Ata janë njerëz që, duke kryer të gjitha këto hapa me 

sukses, munden që të qëndrojnë vazhdimisht në rrugen e drejtë, 

në rrugën e të udhëzuarve.  

 Në të gjitha namazet tona ne lexojmë suren “El-Fatiha”, 

lexojmë prej saj ajetin me të cilin i lutemi Allahut të Madhëruar 

duke i thënë: “Udhëzona në rrugën e drejtë!”1  Pra, ne i lutemi 

Allahut në çdo namaz që falim që të na udhëzojë dhe të na tregojë 

rrugën e kësaj bote dhe të Botës Tjetër.  

 Rruga e parë është rruga që na çon për te Allahu i 

Madhëruar gjatë rrugëtimit tonë në jetën e kësaj bote. Kjo nuk 

mund të realizohet në rast se nuk do të respektojmë kufijtë dhe 

hierarkinë e përcaktuar prej Zotit.  

                                                           
1 Surja "Fatiha", ajeti 6.  
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 Rruga e dytë është rruga e Ahiretit. Ne i lutemi Allahut të 

Madhëruar që të na shpëtojë, të na ndriçojë dhe të na mëshirojë 

Ditën kur nuk do të ketë ndihmues, shpëtues dhe mëshirues tjetër 

përveç Tij.  

 Në qoftë se të gjithë besimtarët e ndershëm dhe të 

devotshëm do ta ndjekin dhe do ta pasojnë Allahun e Madhëruar 

sipas rregullave që ka vendosur Ai, në qofrtë se të gjithë ata e 

kanë ndjekur dhe e kanë pasuar Allahun e Madhëruar duke 

punuar vazhdimisht me veten dhe duke e edukuar atë sipas 

mësimeve dhe këshillave të shenjta hyjnore, në qoftë se ata kanë 

dëshmuar vullnet dhe përkushtim të plotë për ta ndjekur dhe për 

ta pasuar këtë rrugë të shenjtë deri në fund të jetës së tyre, janë 

njerëzit, të cilëve Allahu i Madhëruar do t‟ua mundësojë që të jenë 

prej ndjekësve dhe pasuesve të rrugës së shenjtë deri në fund të 

jetës.  

 Kjo është arsyeja përse këta njerëz kanë rëndësi të veçantë 

dhe pozita të larta edhe tek njerëzit, edhe tek Allahu i Lartësuar. 

Ata janë njerëz, të cilëve Allahu i Madhëruar u ka dhënë autoritet 

të lartë në këtë botë, u ka dhënë dritë, shpëtim dhe shpërblim 

edhe për në Botën Tjetër. Ata janë njerëz që qëndrojnë 

vazhdimisht të lidhur me Allahun e Madhëruar dhe nuk mund te 

jenë të pavëmendshëm për asnjë cast. Janë gjithmonë në 

gadishmëri të plotë për të zbatuar rregullat e vendosura dhe të 

përcatuara prej Allahut të Madhëruar. Janë gjithmonë të vendosur 

për ta përmendur dhe për ta kujtuar Allahun e Madhëruar. Ata e 

kujtojnë Allahun e Madhëruar nëpërmjet një procesi të 

vetëdijshëm dhe intelegjent të kujtimit e të përmendjes. Ata nuk 

janë papagallë që përsërisin fjalë pa kuptim.  
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 Kujtimi i Allahut i ndihmon ata të gjenerojnë energji, 

nëpërmjet të cilave ndriçojnë jetët e tyre dhe të njertëzve të tjerë, 

ndriçojnë jetën e shoqërisë, pjesë e së cilës janë. Kjo është energjia 

që i ndihmon ata të ndërtojnë njeriun e vlefshëm dhe të dobishëm. 

Kjo është energjia që i ndihmon ata të ndërtojnë shoqërinë në të 

cilën jetojnë. Nuk mund të jetë përkujtuesi i Allahut për parazitët 

që shkëputen nga jeta dhe realiteti për të kujtuar Allahun. Prej 

tyre nuk i vjen asnjë e mirë, as vetes, as familjes, as shoqërisë. Këto 

janë koncepte të gabuara që duhet të korrigjohen urgjentisht, 

sepse kjo është e vetmja mënyrë për të dëshmuar në mënyrë 

korrekte rezultatet e marrëdhënies së fortë ndërmjet njeriut dhe 

Allahut të Madhëruar. Kjo është e vetmja mënyrë për t‟u ulur me 

këmbë në tokë dhe për ta përkthyer teorinë në realitet dhe në 

dëshmi të qartë. 

 Pas këtyre shpjegimeve, na vjen në ndihmë një tjetër tekst i 

bekuar në të cilin shpaloset qartë rezultati i pasimit të Allahut dhe 

i të qenit në rrugën e drejtë. Në këtë tekst thuhet: “Nëse shiat tanë 

do të qëndrojnë në rrugën e drejtë, engjëjt do të vijnë për t‟u 

përshëndetur me ta. Atyre do t‟u bëjnë hije retë ngado që të shkojnë. Ata 

do të ndriçojnë ditët. Do të ushqehen nga poshtë dhe nga lart (do t‟u vijë 

rrizku nga të gjitha anët). Nuk do t‟i luten Allahut të Madhëruar për 

diçka, përveçse ka për t‟ua pranuar atyre.)”.  

 Ata janë njerëz që do të fitojnë pozita të larta si rezultat i 

ndjekjes së tyre të rrugës së drejtë, do të fitojnë pozita dhe 

privilegje të veçanta prej Allahut të Madhëruar, për arsye të 

këmbënguljes së tyre për të qenë ndjekës dhe pasues të rrugës së 

drejtë. Në pamje të paqtë mund të kuptohet prej tekstit të bekuar, 

se në rastin konkret, kemi të bëjmë me pozita dhe privilegje, të 

cilat janë të lidhura me Botën Tjetër. Po ta analizojmë tekstin me 
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hollësi, mund të themi se në rastin konkret, kemi të bëjmë me 

pozita dhe me privilegje të ofruara edhe në këtë botë edhe për në 

Botën Tjetër. Për këtë pohim tani mbështetemi tek argumenti i 

përftuar prej të njejtit tekst të bekuar ku thuhet: “Atyre do t‟u bëjnë 

hije retë ngado që të shkojnë”, kurse në Ahiret ata nuk kanë për t‟u 

prekur as prej diellit përvëlues dhe as prej të ftohtit të acartë. Sipas 

këtij konteksti ne kuptojmë se ata do të mbulohen prej reve dhe do 

të mbrohen prej diellit të kësaj bote. Është Allahu i Madhëruar Ai i 

Cili i dërgon retë për t‟i mbrojtur ata prej diellit përvëlues. Ndërsa 

për takimin dhe përshëndetjen me engjëjt duhet thënë se engjëjt 

nuk mund të shihen me shikim të lirë, por në rastin konkret kemi 

të bëjmë me një metaforë, e cila ka për qëllim të përcjellë takimin 

moral me mirësinë dhe me dritën që ata përfaqësojnë. “Nëse shiat 

tanë do të qëndrojnë në rrugën e drejtë, engjëjt do të vijnë për t‟u 

përshëndetur me ta. Atyre do t‟u bëjnë hije retë ngado që të shkojnë. Ata 

do të ndriçojnë ditët. Do të ushqehen nga poshtë dhe nga lart (do t‟u vijë 

rrizku nga të gjitha anët). Nuk do t‟i luten Allahut të Madhëruar për 

diçka, përveçse ka për t‟ua pranuar atyre.”.  

 Për njerëzit që e kanë pasuar Allahun e Madhëruar dhe të 

Dërguarin e Tij janë prej njerëzve të cilët nuk mund të jenë të 

ndaluara kërkesat që i ka ndaluar Allahu i Madhëruar për të 

tjerët.. Kërkesat dhe nevojat e tyre janë gjithmonë legjitime. Janë 

kërkesa të lidhura me nevojën e tyre për të vazhduar rrugën e 

Allahut të Madhëruar. Janë kërkesa të lidhura me nevojën që ai ka 

për ndihmë, janë të lidhura me nevojën që kanë për mbështetje 

për të qëndruar në rrugën e Allahut të Madhëruar. Për këtë asrye 

të gjitha kërkesat e tyre janë të pranuara tek Allahu i Madhëruar . 

 Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm është se të gjithë ata 

që besojnë fuqimisht se e kanë pasuar dhe e janë mbështetuar në 
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Allahun e Madhëruar, që besojnë fuqimisht se e kanë mbështetur 

dhe e kanë pasuar Muhamed Mustafanë, (Paqja dhe bekimi i 

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

e kanë pasuar dhe e kanë respektuar me rigorozitet hierarkinë e 

Autoritetit hyjnor, që pretendojnë se e kanë ndjekur, e kanë 

pasuar dhe e kanë vënë në praktikë traditën dhe trashëgiminë e 

vyer të Ehli bejtit dhe të Imamëve tanë të ndershëm dhe të 

pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), që e kanë pranuar 

udhëzimin e Kur'anit Famëlartë dhe e kanë ndjekur me 

devotshmëri udhëzimin e tij, i kanë pasuar sahabët e ndershëm 

dhe të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!), duhet të jenë shembull për pjesën tjetër të njerëzve. Sjelljet e 

tyre duhet të jenë udhëzues dhe udhërrëfyes për pjesën tjetër të 

njerëzve. Morali i tyre duhet të jetë pasqyra, nëpërmjet së cilës 

njerëzit duhet të kontrollojnë sjelljet dhe moralin e tyre. Morali i 

tyre i lartë duhet të jetë pasqyra, në të cilën pjesa tjetër e njerëzve 

masin dhe kontrollojnë cilësinë e besimit dhe të moralit të tyre. 

Nderi i tyre duhet të jetë njësi matëse nëpërmjet të cilës pjesa tjetër 

e njerëzve të masin nivelin dhe cilësinë e nderit të tyre. Ata duhet 

të jenë shembull për të gjithë shoqërinë me sjelljet dhe me veprat e 

tyre dhe nuk duhet të kufizohen thjesht në dimensionin teorik dhe 

në atë të shpërndarjes së dijes për njerëzit. Ata duhet të tregojnë 

më të gjitha mundësitë që kanë në dispozicion se cilat janë 

mendimet, idetë dhe projektet e tyre për një shoqëri më të mirë. 

Ata duhet t‟i dëshmojnë mbarë njerëzimit se janë të gatshëm të 

ndërtojnë themelet për një shoqëri njerëzore të shëndoshë dhe të 

moralshme krah për krahë me vëllain e tij njeri, edhe në ato raste 

kur nuk i përket së njejtës fe, apo të njejtit besim. Për këtë arsye kjo 

konsiderohet rruga e drejtë. Kjo konsiderohet pa më të voglën 

mëdyshje, rruga e të udhëzuarve. Kjo konsiderohet rruga e atyre 
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që kanë fituar përkrahjen dhe mbështetjen e Allahut të Madhëruar 

për të gjitha projektet që kanë për mbarëvajtjen e punëve të 

njerëzimit. Kjo është rruga e vetme që të çon te Allahu i 

Madhëruar, te kënaqësia e Tij. Është e rëndësishme që 

marrëdhënia e tij me Allahun të nisë fillimisht si një marrëdhënie 

e bazuar mbi mendimin, më pas mbi fjalën dhe teorinë dhe më 

pas mbi zbatimin dhe vënien në praktikë dhe kështu të bëhet  

shembull për pjesën tjetër të njerëzve.  

 

THIRRJE HYJNORE DREJTUAR SHIAVE TË ALLAHUT 

 Është një tekst i bekuar, i cili u drejtohet me një thirrjë të 

posaçme dhe të veçantë pasuesve të Allahut të Madhëruar, u 

drejtohet të gjithë atyre që e kanë pasuar Kur'anin Famëlartë, 

atyre që e kanë pasuar dhe e kanë mbështetur traditën e Profetit 

tonë të dashur, Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), atyre që e kanë pasuar dhe e kanë 

mbështetur traditën dhe trashëgiminë e shkëlqyer të Ehli Bejtit, 

atyre që e kanë ndjekur dhe e ndjekin me rigorozitet e përkushtim 

shembullin e vyer të Kur'anit Famëlartë, atyre që kanë ndjekur 

shembullin e shokëve të nderuar të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!): ”O shiat e Allahut. Bëhuni (qëndroni) shtresa e 

mesme, së cilës i referohen njerëzit e thjeshtë dhe ata më të shtrënguarit, 

dhe ata që e teprojnë në dashuri”. 

 Shtresa e mesme që përmendet në rastin konkret, 

nënkupton atë pjesë të shoqërisë që ka mendimeve dhe ide të “të 

mesmes së artë”. Kjo do të thotë se kërkohet prej shiave të Allahut 

që të jenë mesataristë. As të mos lëshojnë pe tek çështjet e 

rëndësishme, por as të mos e teprojnë duke kaluar në 
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ekstremizëm. Mesatarizmi është prej çështjeve më të rëndësishme 

tek të cilat e ka vënë theksin Allahu i Madhëruar dhe feja islame. 

Për këtë dimension shumë të rëndësishëm të Islamit Allahu i 

Madhëruar ka thënë në Kur'anin Famëlartë: ”Kështu, Ne ju kemi 

bërë një bashkësi të drejtë, që të bëheni dëshmitarë përmbi 

njerëzit dhe që i Dërguari të jetë dëshmitar përmbi ju”1.  

 Është e rëndësihme të dimë se njerëzit prej umetit islam që 

e kanë pasuar Allahun e Madhëruar, Muhamedin, (Paqja dhe 

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

trashëgiminë e Kur'anit Famëlartë dhe të Ehli Bejtit dhe të 

sahabëve, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) duhet patjetër që të jenë 

mesataristë në të gjitha aktivitetet e tyre më të rëndësishme 

jetësore.  

 Është e nevojshme që ata të jenë mesataristë në kuptimin që 

të jenë prej njerëzve të cilëve u referohen pjesa tjetër e njerëzve, të 

cilët mund të kenë vendosur ndonjëherë, qoftë edhe rastësisht, për 

të qenë ekstremistë, për të ndjekur linjën më të ashpër, apo më 

radikale të interpretimit të fesë. Të gjithë ata njerëz që kanë besuar 

Allahun dhe të Dërguarin e Tij, duhet t‟u referohen dijeve dhe 

gjykimeve të tyre për çështjet e fesë dhe jo vetëm, si e vetmja 

mënyrë për të shpëtuar prej kurthit në të cilin kanë rënë, apo 

mund të bien.  

 Ashtu siç e kemi përmendur edhe në trajtesat e mësipërme, 

është e nevojshme, madje e detyrueshme që pasuesit e Allahut, të 

Profetit tonë të nderuar dhe të Ehli Bejtit, duhet të jenë shembull 

për të gjithë të tjerët. Ata janë dritë nëpërmjet së cilës e ndriçojnë 

jetën e tyre dhe pjesën tjetër të shoqërisë. Ata orientojnë dhe 

                                                           
1 Surja "Bekare", ajeti 143. 
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ndriçojnë të gjithë ata që kanë humbur rrugën, apo e kanë 

devijuar atë. Ata janë fanarë ndriçues i mendjeve njerëzore. 

Ndriçojnë zemrat e tyre, ndriçojnë jetët e tyre, ndriçojnë nëpërmjet 

punëve të tyre. Duke qenë të tillë, sjelljet e tyre shërbejnë si pikë 

reference për pjesën tjetër të njerëzve, të cilët i kanë sytë tek ata.  

 

SHIAT E ALLAHUT JANË NJË GJËNDJE 

 E NDËRMJETME MES ATYRE QË NUK ADHUROJNË  

ALLAHUN DHE ATYRE QË KALOJNË NË EKSTREMIN  

TJETËR 

 

 Në tekstin e mësipërm kemi të bëjmë me një thirrje të 

fuqishme, të drejtpërdrjtë dhe të sinqertë drejtuar të gjithë atyrë që 

e konsiderojnë veten shiat dhe pasuaesit e Allahut të Madhëruar. 

Ajo është një thirrje e fuqishme dhe e drejtpërdrejtë drejtuar të 

gjithë atyre që e kanë deklaruar veten e tyre ndjekës dhe pasues të 

Profetit të nderuar dhe të anëtarëve të Ehli Bejtit. Në tekstin e 

bekuar kemi një thirrje të fortë dhe të sinqertë të drjtuar të gjithë 

atyre që pretendojnë se kanë pasuar dhe kanë mbeshtetur 

trashëgiminë e vyer të sahabëve të nderuar, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!). Thirrja është ftesë për të qënë patjetër 

mesataristë, larg ekstremizmave. Duhet të jenë njerëz të 

ekulibruar që e ruajnë qetësinë, njerëzve të edukuar që nuk flasin 

fjalë të ulta, edhe nëse kanë të bëjnë me kundërshtarin e tyre. Janë 

të vendosur dhe të qëndrueshëm në mendimet dhe në gjykimet e 

tyre dhe si të tillë, mund të konsiderohen të denjë për t‟u referuar 

te ata edhe edhe njerëzit që kanë mangësi në adhurimet dhe në 

lidhjen e tyre me Allahun e Madhëruar, por edhe ata që kanë 

kaluar në ekstremizëm për arsye nga më të ndryshmet. Islami 
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është fe e paqes, e mëshirës dhe e drejtësisë! Besimtari islam nuk 

mund të jetë në asnjë rast përfaqësues i egërsisë, i dhunës dhe i 

ekstremizmave, cilido qoftë justifikimi i tyre.  

 Sipas besimit islam, njeriu më i ndershëm i të gjitha 

kohërave, më i madhi i të gjithë njerëzve, më i nderuari ndër 

krijesat e Allahut në ekzistencë, më i nderuari dhe më i bekuari i 

të dërguarve të Allahut dhe i pejgamberëve, është i dashuri i 

zemrave tona, Muhamedi, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai është pjesë e të gjitha falejeve 

tona sa herë ia dëshmojmë Allahut të Madhëruar adhurimin, 

dashurinë, bindjen, përuljen dhe nënshtrimin tonë të plotë duke 

deklaruar se nuk ka Zot tjetër të adhuruar me të drejtë, përveç 

Allahut të Madhëruar dhe se Muhamedi, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është i Dërguari i 

Tij. Për këtë asrye, si ndjekës të shembullit të lartë të tij, ne duhet 

të pranojmë se nuk mund të ketë në Islam asnjë lloj frymëzimi për 

të qenë të ngurtë, të egër dhe ekstremistë. Të njëjtat sjellje dhe 

udhëzime i gjejmë edhe tek shembulli dhe trashëgimia e vyer e 

Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), i cili kur u pyet një ditë nga njëri 

prej besimtarëve nëse është apo nuk është Profet, ai është 

përgjigjur kështu: “Mjerë ti për këtë që thua. Unë jam vetëm një skllav 

dhe një rob prej skllevërve dhe robve të Muhamedit”.  

 Robëria dhe skllavëria e nënkuptuar prej Imam Aliut, 

(Paqja qoftë mbi të!), tregon për nënshtrimin e plotë ndaj 

urdhërave dhe direktivave të ardhura prej Profetit të Islamit. 

Urdhrat e tij janë të padiskutueshme. Urdhrat e tij janë të 

zbatueshme në çdo mënyrë, në çdo formë dhe në çdo kohë që ta 

kërkojë ai. Imam Aliu është përfaqësues i një trimërie të rrallë dhe 

i të tjera virtyteve të larta, të cilat nuk ka arritur askush t‟i ketë pas 

tij. I dashuri i Muhamedit, trimi i trimave, i forti i të fortëve, i 



Për Allahun është shiizmi jonë 

257  

guximshmi i guximtarëve, Imam Aliu, (Paqja qoftë mbi të!), ka 

thënë: “Sa herë që lufta bëhej e ashpër dhe e rrezikshme shkonin dhe 

fshiheshim pas Muhamedit”.  

 Nga sa u tha më sipër, del plotësisht e qartë se në Islam nuk 

ka vend për ekstremizmin. Nuk ka vend për asnjë prej formave të 

egërsisë dhe të ashpërsisë në Islam. Islami është fe e paqes, fe e 

dashurisë dhe e mëshirës, është fe e mendjes së ndritur, fe e 

mendjes së hapur. Pjesë e Islamit është edhe besimi tek e 

padukshmja dhe shpesh të gjëra, të cilat llogjika jonë me aftësi 

perceptuese relative, nuk mund t‟i arrijë. Kjo do të thotë se ne, 

muslimanët besojme tek e panjohura dhe tek e padukshmja, e cila 

ka ardhur ekskluzivisht nëpërmjet Zbulesës hyjnore, duke e 

krahasuar më pas dhe duke e peshuar me kujdes aq sa mundet, në 

peshoren e mendjes dhe të intelektit, me të cilin Allahu e ka 

zbukuruar njeriun.  

 Në tekstin e mësipërm jemi njohur me cilësitë e atyre që 

kanë pasuar Allahun e Madhëruar, të atyre që pretendojnë dhe 

deklarojnë se e kanë pasuar dhe e kanë mbështetur Muhamedin, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

me cilësitë e atyre që kanë ndjekur dhe e kanë pasuar me 

devotshmëri dhe me përkushtim shembullin e anëtarëve të Ehli 

Bejtit dhe të shokëve të nderuar të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!). Kategoritë e sipërpërmendura janë shembull 

për ne dhe për të gjithë njerëzimin, janë shembull për ne dhe për 

të gjithë ata që pretendojnë se e pasojnë Allahun e Madhëruar. Ata 

janë shembulli më i lartë i devocionit, i përkushtimit, i nderit, i 

drejtësisë, i moralit, i mëshirës, i faljes, i dashurisë dhe i 

mesatarizmit. Për këtë arsye të gjithë ata që kanë mangësi në 

lidhjen e tyre me Allahun e Madhëruar, por edhe ata që mund të 
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kenë rrëshkitur paksa në ekstremizëm, duhet patjetër që t‟u 

referohen këtyre fanarëve të mëdhenj ndriçues. Ata janë pika më e 

drejtë dhe më e vërtetë e referencës për mbarë njerëzimin. Këtë 

kuptim e gjejmë edhe tek teksti i mësipërm, kur thuhet: “... kjo 

është kategoria e njerëzve, së cilës duhet t‟i referohen ekstremistët”. 

Atyre u referohen edhe ata që nuk janë në nivelin e duhur të 

marrëdhënies me Allahun e Madhëruar. Ashtu siç kemi 

ekstremistë, ashtu kemi edhe njerëz diametralisht në gjëndje të 

kundërt me të parët. Edhe kjo kategori njerëzish mund të kthehet 

dhe t‟u referohet këtyre fanarëve të ndriçuar, si pika më e 

rëndësishme e referencës, nëpërmjet shembullit të të cilëve ata 

mund të korrigjojnë marrëdhënien e tyre me Allahun e 

Madhëruar dhe mund ta fusin atë në rrjedhën e saj të nevojshme.  

 

EKSTREMISTËT DHE INDIFERENTËT,  

SIPAS MENDIMIT TË MUHAMED EL BAKIRIT 

 (Paqja qoftë mbi të!) 

 

 Transmetohet se dikush prej ensarëve ka prezantuar dikë 

në një mexhlis ku ka qenë i pranishëm Imam Muhamed El-Bakiri, 

(Paqja qoftë mbi të!). Emri i tij ishte Sa‟ad. Ai i drejtohet Imamit të 

nderuar duke i thënë: “T‟u bëfsha kurban unë ty, a mund të më 

tregosh se cilët janë ekstremistët?!” Ai u përgjigj kështu: “Janë ata 

njerëz që thonë për ne atë që ne nuk e kemi thënë për veten tonë”. 

 Janë ata që mund të konsiderohen si ekstremistë. Disa të 

tjerë i quajnë të ngurtë, të ashpër, apo të egër në gjykimet e tyre në 

fe. Në një tjetër transmetin thuhet se përgjigjja e Imamit të nderuar 

ishte: “Ata njerëz që thonë për ne diçka që ne nuk e kemi thënë për veten, 

nuk janë prej nesh:” (këtu bëhet fjalë për ekstremistët, për njerëzit e 
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ashpër të cilët i përmendëm në tekstin e mësipërm). Më pas, i 

njëjti person drejton një tjetër pyetje: “Cilët janë indiferentët?!” 

Imami, (Paqja qoftë mbi të!), tha kështu: “Ata janë njerëz që e duan 

të mirën. U mbërrin e mira dhe do të shpërblehen, nëse bëjnë mirë”. 

 Nga kjo thënie e bekuar kuptojmë se ata janë njerëz të mirë 

në thelb, sepse natyra e tyre është e mirë që në gjenezë. Ata janë 

njerëz që mbërrijnë deri në kufijtë e veprimit, por ndalen aty. Këta 

njerëz mbeten vetëm në nivelin teorik. Ata nuk munden që teorinë 

ta venë në praktikë. Këta janë njerëzit indiferentë, të cilët duhet të 

kthehen dhe duhet t‟u referohen atyre që kanë pasuar Allahun e 

Madhëruar në aktivitetitn e tyre. Ata duhet të kthehen dhe të 

marrin si shembull për jetën e tyre të gjithë ata që kanë kthyer në 

praktikë teoritë dhe çështjet tek të cilat besojnë. Janë ata njerëz që 

kanë njohur dhe më pas u janë nështruar plotësisht të gjitha atyre 

që quhen nivelet e Autoritetit hyjnor duke i shndërruar udhëzimet 

e ardhura prej tyre në mënyrë dhe strategji jetese.  

 

UMETI I PASUESVE TË ALLAHUT ËSHTË UMET 

MESATARIST 

 Të gjithë ata që e kanë pasuar Allahun e Madhëruar, ata që 

e kanë pasuar Muhamedin dhe anëtarët e Familjes së Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

ata që anë pasuar shembullin e Kur'anit Famëlartë dhe kanë 

ndjekur e pasuar shembullin e shokëve të ndershëm të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), duhet patjetër që 

të jenë prej umetit mesatarist. Vetëm si të tillë ata do të jenë të aftë 

që të dëshmojnë edhe për popujt e tjerë. Vetëm si të tillë mund të 

jenë në nivelin e atyre për të cilët Profeti Muhamed, (Paqja dhe 
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bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) mund të 

dëshmojë në Ditën e Gjykimit. Për t‟i qartësuar më mire këto 

kuptime shumë të rëndësishme, Allahu i Madhëruar thotë në 

Kur'anin Famëlartë: “Ju jeni populli më i mirë i dalë për 

njerëzimin, sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i 

ndaloni të këqiat dhe besoni Allahun”1  

 

JINI TË BINDUR SE DËSHMIA E PROFETIT PËR NE 

NË DITËN E GJYKIMIT ËSHTË MËSHIRË 

 

 Dëshmia e Profetit tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është një urtësi, 

është një mirësi dhe një shpërblim i madh hyjnor. Kjo mëshirë dhe 

ky shpërblim i madh është posaçërisht për umetin mesatarist të 

Muhamedit tonë të dashur. Kjo është një mirësi hyjnore me të 

cilën Allahu i Madhëruar dëshiron të gëzojë besimtarët e vërtetë. 

Është e natyrshme që të dëshmojnë për ta gjuha dhe gjymtyrët e 

tyre. Është më se e natyrshme që të dëshmojë për ta edhe toka në 

të cilën kanë ecur. Është e natyrshme që të dëshmojë për ta 

gjithçka është e lidhur me aktivitetin e tyre jetësor në këtë botë 

kalimtare. Është e natyrshme që të dëshmojë për ta koha që kanë 

jetuar dhe të gjitha vendet ku kanë qenë gjatë jetës së tyre dhe e 

kanë zhvilluar aktivitetin e tyre jetësor. Do të dëshmojnë për ta 

edhe fletët e shkruara prej engjejve ku janë regjistruar veprat e 

tyre të mira dhe të këqija. Dëshmia e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është shprehje e një 

mirësie të shtuar, e cila është e shoqëruar prej mëshirës dhe 

                                                           
1 Surja "Ali Imran", ajeti 110.  
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dashurisë. Është një lloj garancie më shumë për të kuptuar atë që 

do të ndodhë Ditën e Madhe. Është një mënyrë e mirë për të 

kuptuar se sa e rëndësishme do të jetë dëshmia e të dashurit tonë 

për umetin e tij dhe mënyra sesi ai do të ndërhyjë tek Krijuesi i 

Gjithësisë për të përfituar akoma më shumë prej faljes dhe 

mëshirës së Tij. Është një ndërhyje plot mëshirë dhe dashuri, sepse 

nuk mund të mendohet një profet i pamëshirshëm, aq më tëpër 

kur bëhet fjalë për më të dashurin e krijesave të Allahut, (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo 

është një dhuratë e veçantë, e cila shpreh në mënyrë të veçantë 

pozitën e lartë të umetit të Muhamedit, si umet mesatarist.  

 Allahu i Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë: “Ne të 

kemi dërguar ty, o Muhamed, mëshirë për mbarë njerëzimin.”1  

 

UMETI MESATARIST ËSHTË UMET PRAKTIK 

 Një prej cilësive kryesore të umetit mesatarist është kthimi 

në praktikë i teorive që predikojnë dhe përsërisin për njerëzit. Ata 

nuk mund të kërkojnë prej njerëzve që të veprojnë diçka nëse nuk 

e japin të parët shembullin për këtë. Ata nuk mund të jenë njerëz 

me dy standarte. Nuk mund të jenë të dyzuar në veprimtarinë e 

tyre të përditshme, të jenë prej njerëzve që u bëjnë të tjerëve moral 

dhe vetë nuk janë në gjëndje të praktikojnë asgjë. Nuk janë në 

gjëndje të venë në jetë dhe asnjë pikë të lidhur me teoritë që 

predikojnë. Kjo është një sjellje e papranueshme e cila jep efekt të 

kundërt dhe shpesh negative tek njerëzit. Nuk mund të pretendojë 

askush se është pasues dhe ndjekës i Allahut të Madhëruar, 

ndjekës i Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

                                                           
1 Surja "Enbija", ajeti 107. 
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dhe mbi familjen e tij!) dhe të mos jetë shembull për gjithçka që e 

thotë. Kjo nuk është sjellja dhe morali i pasuesve të Allahut, nuk 

është sjellja dhe morali i pasuesve të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të 

gjithë ata!). Pasimi i Allahut të Madhëruar, pasimi i Muhamedit 

tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe ndjekja me rigorozitet e të gjithë strukturës 

së Autoritetit hyjnor, është e gjitha praktikë, është vënia në zbatim 

ditë pas dite, orë pas ore dhe minutë pas minute e të gjitha teorive 

duke i konvertuar ato në praktikë. Kjo është arsyeja përse lexojmë 

në tekstet e bekuara se nuk mund të jenë pasues të Allahut, pasues 

të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ndjekës dhe pasues të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi 

ta!), ndjekës dhe pasues i të shokëve të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), ndjekës dhe 

pasues i Kur'anit Famëlartë ata që nuk kanë përputhshmëri 

ndërmjet punëve dhe deklaratave të tyre. Këtë e lexojmë qartë 

edhe në tekstin e bekuar, në të cilin thuhet: “Nuk janë prej shiave të 

Allahut ata, të cilët thonë me gojët e tyre atë që bie në kundërshtim më 

veprat që kryejnë. Nuk mund të jenë prej pasuesve të Allahut ata, të cilët 

nuk i kanë veprat e tyre njëlloj me tonat. Nuk mund të jenë prej pasuesve 

të Allahut ata, të cilët nuk i kanë praktikat e tyre në përputhje me 

praktikat tona.”  

 Është prej thelbit të Islamit, prej thelbit të edukatës hyjnore, 

që njerëzit të përjetojnë një marrëdhënie të qartë me Allahun e 

Madhëruar. Është prej thelbit të Islamit që njeriu të jetë i qartë në 

raport me veten e tij. Për këtë arsye teksti i bekuar vjen për të 

shpjeguar apo për të komentuar ajetin kur'anor, në të cilin Allahu 

i Madhëruar i kritikon ashpër të gjithë ata që nuk e praktikojnë atë 

që e predikojnë. Ky tekst i bekuar vjen për të hedhur më shumë 

dritë rreth kuptimeve të qarta dhe të plota të ajetit kur'anor, në të 
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cilin Allahu i Madhëruar thotë: “O besimtarë, përse thoni atë që 

nuk e bëni?! Është shumë e urryer për Allahun që të thoni atë që 

nuk e bëni”.1  

 Kur një njeri deklaron atë që nuk e praktikon vetë, kjo do të 

thotë të jesh dyfytyrësh, do të thotë që të jesh i dyzuar, do të thotë 

që të jesh njeri me dy standarte. Të deklarosh atë që nuk e bën 

vetë do të thotë që të mos jesh vetvetja, të mos jesh i besueshëm në 

ato që thua. Do të thotë që, edhe nëse mund t‟u hedhësh njerëzve 

hi në sy për një kohë të caktuar, këtë nuk do mund ta realizosh për 

një kohë të gjatë, sepse do të zbulohen veprat e tua të mangëta, do 

të demaskosh veten. Të deklarosh diçka që nuk e praktikon, do të 

thotë të mos kesh një marrëdhënie të fortë dhe të konsoliduar me 

Allahun e Madhëruar, të mos jesh i qartë në lidhjen që ke krijuar 

mes teje dhe Krijuesit tënd. Kjo është arsyeja kryesore që shumë 

njerëz shpesh herë thonë gjëra që nuk janë të gatshëm t‟i kryejnë 

vetë të parët.  

 

SHIAT E ALLAHUT TRISHTOHEN VETËM PËR HIR  

TË TIJ 

 Më pas teksti i bekuar trajton çështje të përditshmërisë së 

njeriut. Aty bëhet ftesë e qartë që të ruhet, të mbahet e padëmtuar 

lidhja jonë me Allahun e Madhëruar. Aty na mësohet, na tregohet 

qartë se nuk është e pranueshme të jetojmë të shkëputur prej 

parimeve dhe normave të larta islame. Për këtë arsye në tekstin e 

bekuar shkruhet: ”O ju që e keni pasuar Allahun e Madhëruar! O ju që 

keni pretenduar se jeni pasuesit dhe mbështetësit tanë! O ju njerëz, që 

                                                           
1 Surja "Saf", ajeti 2-3.  
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keni deklaruar se jeni pasuesit e Allahut të Madhëruar. O ju njerëz, që 

keni deklaruar se jeni prej pasuesve të Familjes së Muhamedit, (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)! Nuk është 

prej nesh ai që nuk e përmban veten gjatë nxehjes dhe mërzisë. Nuk është 

prej nesh ai që nuk sillet mirë me miqtë dhe shokët e tij. Nuk është prej 

nesh ai që nuk kujdeset për të dashurit e tij. Nuk është prej nesh ai që 

nuk pajtohet me ata që i kërkojnë pajtim. Nuk është prej nesh ai që nuk 

kundërshton dhe nuk u kundërvihet atyre që na kundërvihen neve!”  

 Është e natyrshme se duhet të ketë një njësi matëse për 

normat që ka vendosur Allahu i Madhëruar për punët dhe veprat 

e të gjithë atyre që pretendojnë se e kanë pasuar Atë. Është 

normale të ketë njësi matëse për veprat dhe punët e atyre që kanë 

pasuar Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), për punët dhe veprat e atyre të cilët e kanë 

pasuar shembullin e Kur'anit Famëlartë, për të gjithë ata që kanë 

pretenduar se ndjekin dhe pasojnë shembullin e Familjes 

Profetike, (Paqja qoftë mbi ta!). Këto njësi matëse, këto standarte të 

përcaktuara qartë nga Kur'anit Famëlartë duhet të jenë pjesë e 

praktikës sonë të përditshme. Këto kuptime të mëdha i gjejmë të 

pranishme edhe në ajetin kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar 

thotë: “E mposhtin zemërimin dhe ua falin fajet njerëzve. 

Allahu i do bamirësit”1  

 Për këtë arsye, në tekstin e bekuar të mësipërm gjejmë 

kuptime të ngjashme me ato të ajetit kur'anor: ”O, ju njerëz që keni 

deklaruar se jeni pasuesit e Allahut të Madhëruar! O, ju njerëz që keni 

deklaruar se jeni prej pasuesve të familjes së Muhamedit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk është prej 

nesh ai që nuk e përmban veten gjatë nxehjes e mërzisë.”  

                                                           
1 Surja "Ali Imaran", ajeti 134.  
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 Ky është një element shumë i rëndësishëm i moralit dhe i 

sjelljes së njeriut, sepse kontrolli i vetes është rezultat i një pune të 

madhe që është bërë paraprakisht. Është rezultat i një pune të 

madhe që është bërë me egon, me nefsin, me unin, me epshin dhe 

me mendjemadhësinë. Të gjitha këto energji të errëta të instaluara 

thellë qënies së njeriut, e nxisin atë vazhdimisht të devijojë. Për 

këtë arsye është e nevojshme dhe kërkohet vazhdimisht që njeriu 

ta kontrollojë veten. Të gjithë ata që nuk punojnë vazhdimisht me 

veten, nuk do të mund ta përmbajnë veten e tyre gjatë hidhërimit, 

apo mërzisë. Kjo do të thotë se ky njeri është i dyzuar dhe nuk ka 

asnjë mundësi të verë në praktikë teoritë e tij. Ky njeri nuk ka 

mundësi të veprojë sipas asaj që thotë, nuk ka mundësi të jetë në 

nivelin e deklaratave të veta. Ky është njeri që flet me fjalë të 

ëmbla dhe të urta, por që nuk është në gjendje të kontrollojë veten 

e tij në rastin më të parë, kur përballet më hidhërimin dhe 

mërzinë. Të kontrollosh veten gjatë hidhërimit, gjatë nxehjes është 

çështje e rëndësishme që tregon karakterin e fortë të njeriut. 

Njerëz të tillë e humbin toruan gjatë nxjehjes, dalin prej vetvetes, 

nxehen dhe, në nxehje e sipër, thonë gjëra që nuk do t‟i kishin 

thënë në kushte normale. Janë njerëz që bëjnë punë dhe vepra që 

nuk do të kishin mundësi t‟i bënin në kushte normale. Kjo vjen 

ngaqë nuk e kontrollojnë dot veten kur nxehen dhe mërziten.  
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BËHU PREJ ATYRE TË CILËT E PASOJNË ALLAHUN, 

DUKE U SJELLË MIRË ME MIQËSINË 

 DHE SHOQËRINË 

 

 Më pas në tekstin e bekuar të mësipërm thuhet kështu: 

“Nuk është prej nesh ai që nuk sillet mirë me miqtë dhe me shokët e tij. 

Nuk është prej nesh ai që nuk përkujdest për të dashurit e tij”.  

 Ashtu siç thamë më sipër, nuk mund të jenë prej shiave, 

prej pasuesve të Allahut të Madhëruar ata që nuk mund ta 

kontrollojnë veten gjatë nxehjes. E njëjta gjë është me këtë 

kategori. Nuk mund të jenë dhe as nuk mund të pretendojnë se 

janë prej shiave dhe pasuesve të Allahut ata që nuk përkujdesen 

që të sillen mirë me miqtë dhe me të dashurit e tyre, që nuk mund 

të jenë pjesë e skemës së nënshtrimit ndaj Autoritetit hyjnor, që 

nuk punojnë dhe nuk përpiqen me të gjitha mundësitë që kanë në 

dispozicion për të qenë të ndershëm, përveçse të sjellshëm më 

miqtë dhe shokët e tyre. Është e rëndësihme që të ndalemi tek një 

tjetër aspekt i rëndësishëm i lidhur me këtë fakt.  

 Kur themi se njerëzit që nuk plotësojnë kushtet e 

mësipërme nuk mund të jenë ndjekës dhe pasues të Allahut të 

Madhëruar, themi se për të qenë ndjekës dhe pasues i Allahut të 

Madhëruar duhet të plotësojmë kriteret e përmenduara në tekstin 

e bekuar. Kur themi se ata janë njerëz që duhet ta kontrollojnë 

veten e tyre gjatë nxehjes apo mërzisë, themi se duhet të jetë i tillë 

me të gjithë njerëzit dhe jo vetëm me njerëz të caktuar. Kur themi 

se pasuesit e Allahut duhet të sillen mirë me miqtë dhe me të 

dashurit e tyre, nuk mund të ndalemi vetem tek miqtë dhe të 

dashurit, por me të gjitha shtresat humane që quhen njerëz. Ai 

duhet të jetë i sjellshëm dhe i kujdesshëm me të gjitha krijesat e 
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Zotit mbi tokë, veçanërisht me njerëzit. Një sjellje e tillë nuk mund 

të jetë vetëm për anëtarët e të njejtës fe, vetëm për anëtarët e fesë 

islame. Kjo është sjellje dhe mënyrë jetese e ushtruar në mënyrë të 

barabartë për të gjithë njerëzimin, pavarësisht, racave, ngjyrave të 

lëkurës, feve, kulturave dhe zakoneve të tyre, është sjellje e atyre 

që kanë pretenduar dashurinë dhe pasimin e Allahut të 

Madhëruar, është sjellje e atyre që janë të dashur dhe të 

kujdesshëm me të gjithë bijtë e Ademit, (Paqja qoftë mbi të!).  

 Ata që kanë pretenduar dashurinë dhe pasimin e Allahut të 

Madhëruar, të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) nderojnë çdo njeri mbi tokë, në 

respekt të Allahut i Cili i krijoi. Për këtë arsye ata duhet të sillen 

mirë me miqte dhe të njohurit e tyre. Ata nuk mund të jenë pasues 

të Allahut dhe të Ehli bejtit, nëse nuk sillen mirë me ta.  

 Në qoftë se nuk i zbatojnë me përpikëri këto këshilla ata 

nuk kanë mundësi të konsiderohen prej atyre që e duan Allahun e 

Madhëruar dhe e kanë pasuar Atë me përkushtim dhe 

devotshmëri. Ata nuk mund të jenë prej atyre që e kanë pasuar 

Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), prej atyre që e kanë pasuar Ehli Bejtin dhe traditën 

e ndritur të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), nuk mund të 

kenë pasuar shembullin e Kur'anit Famëlartë dhe shembullin e 

sahabeve të nderuar, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). 

 Në tesktin e bekuar thuhet: “Nuk është prej nesh ai që nuk 

sillet mirë me të njohurit dhe me miqtë e tij, ai që nuk sillet mirë me të 

dashurit e tij”. Po ta analizojmë me kujdes këtë tekst të bekuar, do 

të vemë re se miqësia vlerësohet më shumë se shoqëria. Shoqëria 

konceptohet si një marrëdhënie që konkretizohet duke mbajtur 

komunikim të vazhdueshëm, i cili mund të ndërpritet në një 
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moment të caktuar. Ndërsa miqësia është shumë më e forte, është 

diçka e shenjtë. Ajo përfaqëson të tjera ngarkesa dhe detyrime, të 

cilat kanë palët karshi njëra-tjetrës. Shoqria mund të ndërpritet një 

ditë pa patur ndonjë arsye të madhe. Miqësia nuk mund të ndalet 

pa asnjë arsye. Miqësia nuk mund të shkëputet dhe të 

konsiderohet sikur nuk ka ekzistuar, kurrë pa patur një arsye 

madhore. Besimtari që pretendon se e ka pasuar Allahun e 

Madhëruar, duhet të jetë i sjellshëm dhe besnik edhe me miqtë e 

tij, edhe me shokët e tij. Ai duhet të jetë i butë, i sjellshëm dhe i 

edukuar. Këto cilësi janë detyrim në një shoqëri. Nisur nga të 

gjitha këto kuptime mund të themi se të gjithë ata që nuk janë të 

butë me miqtë dhe me shokët e tyre, nuk mund të konsiderohen 

prej pasuesve të ndershëm dhe të devotshëm të Allahut të 

Madhëruar, nuk mund të konsiderohen prej atyre që i venë në 

praktikë teoritë e tyre. Ata nuk mund të jenë prej njerëzve që e 

kanë ndjekur me rigorozitet hierarkinë e Autoritetit hyjnor. 

 

SHIAT E ALLAHUT JANË TË SHPEJTË NË PAJTIMIN  

E TYRE ME NJERËZIT 

 Më pas, teksti i mësipërm flet për një tjetër cilësi të 

rëndësishme. Ai thotë: “Ata që shpejtojnë të pajtohen me të gjithë ata, 

të cilët u kërkojnë pajtim”.  

 Shpesh here mund të ndodhin keqkuptime dhe paqartësi 

ndërmjet njerëzve. Është e natyrshme që miqtë dhe shokët të mos 

kuptohen me njëri-tjetrin, sepse jeta është e tillë, e mbushur plot 

me paqartësi dhe vështirësi, të cilat mund të mos kuptohen qartë 

nga të gjithë miqtë dhe vëllezërit tanë. Njerëzit nuk janë të 

pagabueshëm. Mund të ndodhë shpesh që prej ngarkesës së 

madhe me të cilat është e mbushur jeta njerëzore, të tregohemi të 
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pakujdesshëm dhe të themi një fjalë të pa kontrolluar pa pas 

qëllim të dëmtojmë miqtë dhe shokët tanë. Mund të ndodhë 

shpesh që të bëjmë deklarata që mund të dëmtojnë miqtë dhe 

shokët tanë, sepse të tilla janë ritmet e jetës dhe në çdo rast të 

gjithë mund të jemi viktima të sjelljeve të ngjashme. Ky nuk është 

fundi i një miqësie dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë. Këto janë 

gjëra që ndodhin dhe një besimtar i mirë dhe i devotshëm duhet të 

përpiqet që t‟i tejkalojë. Në rast se miku që mund të ketë gabuar, 

vjen dhe i kërkon pajtim, ai duhet të pranojë dorën e pajtimit. Nuk 

duhet që të tregohet i vrazhdë, kokëfortë dhe i ngurtë. Në rast se 

nuk e pranon pajtimin dhe paqen me mikun dhe me shokun e tij, 

nuk është dhe nuk mund të jetë kurrësesi prej pasuesve të Allahut 

të Madhëruar, prej pasuesve të Muhamedit tonë të dashur, (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata 

nuk mund të jenë prej pasuesve të Allahut, sepse Allahu i 

Madhëruar është shprehur qartë lidhur me këtë pikë të 

rëndësishme të marrëdhënieve ndërnjerëzore dhe ka thënë se 

miqtë duhet të jenë bashkëpunues në të mira dhe në bamirësi. Për 

asnjë arsye nuk duhet të tregojnë armiqësi për njëri-tjetrin, nuk 

mund të jenë të ftohtë dhe të ngurtë me njëri-tjetrin. Nuk mundet 

dhe nuk duhet të jenë të tillë jo vetem me miqtë dhe me shokët e 

tyre, jo vetëm me vëllezërit e tyre të një feje, por me të gjithë 

njerëzit, pavarësisht përkatësive që ata kanë. 

 Fjalia: “Ata duhet të kundërshtojnë ata që nuk i ndjekin”, 

do të thotë se ata nuk mund të ndjekin dhe nuk mund të miratojnë 

sjelljet e njerëzve që nuk kanë zgjedhur rrugën e Allahut të 

Madhëruar. Ata nuk mund të miratojnë sjelljet e atyre që veprojnë 

në kundërshtim me normat dhe me sjelljet e përcaktuara prej 

Kur'anit Famëlartë, në emër të shoqërisë dhe të miqësisë. Ky është 

njëri prej kuptimeve. Kuptimi tjetër i fjalisë së cituar tregon se ata 
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janë njerëz që nuk kundërshtojnë çdo njeri që i kundërshton ata, 

janë njerëz të paqtë dhe nuk priren të konfliktohen me pjesën 

tjetër të njerëzve. Ata janë njerëz që cilët nuk futen në sherr e në 

përplasje me ata që i kundërshtojnë. Nuk janë grindavecë që 

merrën me këdo që u del përpara për t‟i kundërshtuar. Ata 

mendojnë, gjykojnë dhe besojnë se secili ka punët e veta dhe 

tregon veten me sjelljet që bën. Sjellja e njeriut është ngushtësisht e 

kushtëzuar më natyrën dhe me fortësinë e marrëdhënies së tij me 

Allahun e Madhëruar. Në qoftë se të kundërshton dikush, kjo nuk 

do të thotë që edhe ti duhet t‟i përgjigjesh me të njejtën monedhë. 

Kjo është prej kuptimeve më të rëndësishme dhe më të larta të asaj 

që quhet bashkëjetesë ndërnjerëzore dhe paqe sociale. Kjo është e 

vetmja mënyrë dhe më e mira strategji për të realizuar 

bashkëjetesën në paqe me njerëzimin.  

 

PRAKTIKË PROFETIKE E SHIAVE TË ALLAHUT 

 Pas këtij diskutimi na vjen në ndihmë një hadith i Profetit 

tonë të nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), nëpërmjet të cilit besimtarëve dhe besimtareve 

u tërhiqet vëmendja dhe u tregohen disa prej punëve që bien në 

kundërshti me pasimin e Allahut të Madhëruar. Ky hadith na 

tregon punët që janë në kundërshtim me pasimin dhe me ndjekjen 

e Muhamedit tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), në kundërshtim me pasimin dhe 

mbështetjen e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), për të na 

treguar punët dhe veprat që bien në kundërshtim me pasimin e 

Kur'anit Famëlartë, me shembullin dhe me udhëzimin e shokëve 

të zgjedhur dhe të dashur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre!).  
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 Në këtë hadith profetik na transmetohet: Një ditë një burrë 

e pyetitë Dërguarin e Allahut : "O i Dërguari i Allahut! Filani e hedh 

shikimin tek gruaja e komshiut të tij dhe, nëse do t‟i krijohej mundësia që 

të kryente marrëdhënie me të, nuk do të ndalej." I Dërguari i Allahut u 

mërzit shumë dhe tha: "Sillmani mua atë njeri". Ky njeri ishte një 

person i zakonshëm i cili ngriti një problem të caktuar shoqëror 

tek i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Profeti ynë u mërzit sepse nuk dëshiron 

që cilësi të tilla të jenë pjesë e sjelljes dhe e normave të atyre që 

kanë deklaruar se e kanë pasuar Allahun e Madhëruar.  Ai 

nuk mund të pajtohej me një sjellje të tillë të një njeriu që e kishte 

deklaruar veten e tij, pasues të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai nuk mund ta 

pranonte dhe nuk mund ta toleronte një sjellje të tillë për një 

pasues dhe për një prej anëtarëve të umetit të tij për gjëndjen e të 

cilëve ai shqetësohej vazhdimisht. Nuk mund të jetë kjo gjëndja e 

atyre që pretendojnë se i janë dorëzuar Allahut të Madhëruar dhe 

pretendojnë dashurinë e Tij të madhe. Kjo ishte një çështje delikate 

e cila e kishte preokupuar dhe mërzitur shumë atë, prandaj kishte 

kërkuar që t‟ia sjellin atë njeri. Në ato momente ngrihet në kembë 

një burrë tjetër dhe thotë: "O i dërguari i Allahut! Ai njeri është prej 

pasuesve tuaj. Ai është prej njerëzve që besojnë dhe pranojnë se ju jeni i 

pari i tyre. Ai është prej atyre njerëzve që kanë besuar dhe kanë pranuar 

se Aliu është kreu i punëve të tyre. Ai është prej atyre që u kanë shpallur 

armiqësi armiqve tuaj dhe është distancuar prej tyre.” Ky ishte 

momenti që Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) u mërzit shumë dhe ktheu përgjigjen e tij: “Mos 

thuaj se ai është prej pasueve tanë. Kjo është një gënjeshtër. Shiat tanë, 

pasuesit tanë, janë ata që na kanë ndjekur, na kanë pasur dhe kanë 

vepruar si ne!”  
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 Hadithi tregon qartë se besimtari që konsiderohet pasues i 

Allahut dhe i Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk mund të jetë i tillë! Ai nuk 

mund të flasë ndryshe dhe të veprojë ndryshe! Besimtari, pasues i 

Allahut të Madhëruar dhe i Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duhet të veprojë si 

në teori , ashtu edhe në praktikë, duhet të koordinojë fjalët dhe 

veprat, duhet që të ketë deklarata dhe sjellje që shkojnë në të 

njejtën linjë me sjelljen dhe me edukatën. Pasimi dhe ndekja e tyre 

nuk është e lidhur me një deklaratë të ftohtë të zhveshur prej 

kuptimeve dhe ngarkesave të tjera. Pasimi dhe ndjekja e tyre është 

një aktivitet shpirtëror i shenjtë, i cili përkthehet në edukatë, në 

sjellje, në moral dhe në mënyrë jetese.  Pasimi i tyre është një 

gjest i lidhur me angazhimin dhe përpjekjet e tërësisë së qënies 

për të reflektuar moralin dhe sjelljet e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!), në sjelljet 

dhe në jetën e tyre të përditshme, duke e bërë moralin dhe 

udhëzimin e tij njësi matëse për sjelljet dhe veprat e tyre në jetën e 

përditshme, në marrëdhëniet që kanë ndërtuar me njerëzit dhe me 

të njohurit e tyre.  

 Udhëzimi profetik është një paketë, vlerash, normash dhe 

sjelljesh, të cilat njeriu duhet t‟i reflektojë vetë dhe në marrëdhënie 

me të tjerët. Për këtë arsye dhe për shumë të tjera të cilat nuk 

mund të përmenden të gjitha në këtë trajtesë të shpejtë, mund të 

themi se pasuesit e Allahut të Madhëruar janë njerëz të pastër e të 

kulluar, të cilët duhet të jenë domosdoshmërisht të pajisur me një 

arsenal të madh vlerash morali të përftuara prej vlerave dhe 

normave të Udhëzimit te Allahut. Të tillë duhet të jenë pasuesit 

dhe shiat e Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Të tillë duhet të jenë të gjithë ata që 
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pretendojnë se pasojnë trashëgiminë e vyer të Ehli Bejtit, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!). Të tillë duhet të jenë të gjithë ata që kanë 

pretenduar se kanë ndjekur dhe kanë pasuar trashëgiminë e vyer 

të mësimeve të Kur'anit Famëlartë dhe të shokëve të nderuar të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Ata që pasojë 

Allahun dhe të Dërguarin e Tij, janë njerëz që duhet të kenë cilësi 

pozitive të caktuara dhe duhet të jenë sa më larg të qënit njerëz me 

dy standarte. Sjelljet dhe morali i tyre nuk mund të kenë lidhje me 

dyfytyrësinë. Nuk mund të jenë njerëz që deklarojnë diçka dhe 

bëjnë diçka tjetër. Botëkuptimi i tyre, deklaratat dhe parimet për të 

cilat flasin vazhdimisht duhet të reflektohen në përditshmërinë e 

tyre dhe të bëhen pjesë e pandarë e jetës së tyre. Vetëm si të tillë 

do të mund të jenë shembull për pjesën tjetër të njerëzve, do mund 

të jenë të besueshëm në atë që thonë. E gjithë jeta e tyre duhet të 

jetë e ndërtuar dhe e bazuar mbi ndjekjen dhe pasimin e dëshirës 

së Allahut dhe të mënyrës sesi e sheh dhe si e perception Ai jetën 

për ta. Ata duhet ta ndërtojën jetën bazuar në shembullin e 

mrekullueshëm të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 

BOTËKUPTIME PRAKTIKE TË SHIAVE TË ALLAHUT 

 Për këtë arsye lexojmë Në tekstin e mësipërm lexojmë se 

kur njëri prej sahabeve të nderuar, i quajtur Muhamed bin 

Axhelan, hyri tek Imami i nderuar, Xha‟afer Es-Sadiku, (Paqja 

qoftë mbi të!), Imami e pyeti se cila ishte gjëndja vëllezërve të tij, 

të cilët pretendojnë se e kanë pasuar dhe e kanë ndjekur atë. Kur 

Imami  i nderuar e pyeti sahabiun: Si është gjëndja e vëllezërve të 

tu, të cilët të kanë pasuar, ai tha për ta fjalët më të mira. E vërteta 

është se Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!) nuk u mjaftua me 
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fjalët e tij të mira dhe nisi ta pyesë në terma konkretë për të 

kuptuar nëse ishte shtrirë edhe në terma konkretë pasimi dhe 

mbështetja e tyre dhënë Allahut të Madhëruar, Profetit të nderuar, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

e kështu me radhë deri në fund. Për këtë arsye Imami i nderuar 

nisi ta pyesë lidhur me disa prej “paketave” më të rëndësishme të 

sjelljeve njerëzore.  

Pyetja e tij e parë ishte:  

 “A i vizitojnë të pasurit e tyre të varfërit e tyre?!” Kjo pyetje 

kishte për qëllim të ndihmonte pyetësin që të kuptojë nëse të 

pasurit e atij vendi përkujdesen, apo nuk përkujdesen për të 

varfërit e tyre. A janë të pasurit prej njerëzve që i dinë 

përgjegjësitë e tyre ndaj të varfërve? A janë ata të vëmendshëm 

ndaj këtyre shtresave të pafuqishme dhe a ndihmojnë në 

përmirësimin e jetëve të tyre? A janë të kujdesshëm në të gjithë 

aspektet e jetëve të tyre? Përgjigja e sahabiut të nderuar ishte: “E 

dobët”. Kjo do të thotë se të pasurit e tyre nuk përkujdesen shumë 

për të varfërit e tyre, nuk janë edhe aq të vëmendshëm për të 

ndihmuar ata që të kalojnë pa dhimbje të mëdha vështirësitë e 

jetës. Duket qartë se këta njerëz që kanë pretenduar se e kanë 

pasuar Allahun e Madhëruar, e kanë harruar hadithin “Kudsij” në 

të cilin Allahu i Madhëruar shprehet qartë : “O Robi im! Përse nuk 

më ke vizituar mua?! Përgjigja e të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte: “Si 

mundem të të vizitoj unë Ty, Zoti im?! Ti je Drita e qiejve dhe e Tokës?! 

Allahu i Madhëruar përgjigjet sërish: “Po të kishe vizituar robin Tim të 

sëmurë, do të më kishe gjetur pranë tij”.  

 Pyetja e dytë ishte e lidhur me një tjetër sjellje të tyre. A 

janë ata të kujdesshëm që të kuptojnë nevojat dhe kërkesat jetike 
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të vëllezërve të tyre më të varfër?! A qëndrojnë bashkë me njëri-

tjetrin, apo kanë krijuar shtresat e ndryshme sipas nivelit të 

secilës?! Kjo është ekzaktësisht ajo çfarë kërkonte të dinte Imami i 

nderuar dhe për këtë arsye pyeti nëse i vizitojnë të pasurit e tyre 

të varfërit ndër ta dhe përgjigja ishte: “E pakët”.  

 Pyetja e tretë ishte: “Cila është natyra e marrëdhënieve të 

pasanikëve me të varfërit e tyre? A mendojnë duart e të pasurve për 

duart e të varfërve të tyre?!” 

 Kjo do të thotë se të gjithë ata që kanë pasuar Allahun dhe 

të Dërguarin e Tij, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), të gjithë ata që kanë pasuar Muhamedin dhe 

Familjen e Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), duhet të 

ndjejnë përgjegjësi për pjesën tjetër të njerëzve të varfër të 

shoqërisë, bazuar mbi rregullin dhe parimin e lartë islam në të 

cilin thuhet: “Të gjithë ju jeni përgjegjës dhe secili prej jush është 

përgjegjës për anëtarët e familjes së tij”. Pra, të gjithë njerëzit janë 

përgjegjës për njerëzit që kanë nën përgjegjësi. Të gjitha shtresat e 

popullsisë duhet të ndjejnë përgjegjësi për njëra-tjetrën si e vetmja 

mënyrë për të ruajtur të fortë dhe të konsoliduar marrëdhënien 

me Allahun e Madhëruar dhe me të Dërguarin e tij, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 Një tjetër rregull dhe parim i lidhur ngushtësisht me 

përgjegjësinë që ka secili prej anëtarëve të shoqërisë muslimane 

ndaj pjesës tjetër të pafuqishme dhe të vobektë të saj, e gjejmë të 

pranishëm tek thënia tjetër e Profetit tonë të dashur: “Nuk ka 

besuar tek unë ai që bie të flerë i ngopur dhe komshiu i tij fle i uritur”. 

 Kur Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!) pyeti se cila 

është natyra e marrëdhënieve dhe e raporteve ndërmjet 
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pasanikëve dhe të varfërve të tyre dhe sahabiu i nderuar u përgjigj 

me fjalën “e pakët, apo e dobët”, Imami i nderuar iu përgjigj 

sahabiut: “Ti je duke folur për një sjellje dhe për një moral që nuk është i 

pranishishëm ndër ata që na kanë ndjekur dhe na kanë pasuar ne”. 

 Imami i nderuar ka për qëllim të përforcojë mendimin se 

ndjekja dhe pasimi i Allahut të Madhëruar duhet të jetë edhe me 

vepra dhe jo vetëm me fjalë. Pasimi dhe ndjekja e Muhamedit dhe 

e Familjes së Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), është 

sjellje, është moral, është frymë, është praktikë, është ushtrim, 

është vazhdimësi, është përkushtim, është sakrificë, është ofrim, 

është përpjkeje, është vetëmohim, është dhënie, është ofrim, është 

ndihmë, është të gjëndesh pranë nevojtarëve në ditët e tyre më të 

vështira. Ajo është mënyrë jetese dhe nuk mund të jetë vetëm një 

sjellje, apo slogan i ftohtë, efekti i të cilit përfundon menjëherë 

sapo të ketë dalë nga goja e deklaruesit të saj. Për këtë arsye vjen 

përgjigja e Imamit të nderuar, (Paqja qoftë mbi të!) duke thënë: 

“Atëherë, si mund të pretendosh se ata janë prej shiave të Allahut 

dhe shiave të Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!)? Si mund të pretendosh se ata janë pasuesit 

tanë?" Ai ka dashur të thotë se njerëz që kanë sjellje të tilla, nuk 

janë të denjë për t‟u quajtur e as për t‟u konsideruar prej 

ndjekësve dhe pasueve të Allahut. Është titull i lartë ky dhe 

meriton përkushtim të madh!  

 I ngjashëm me këtë hadith është edhe hadithi i transmetuar 

prej Imam Muhamed bin Ali El –Bakirit, (Paqja qoftë mbi të!) kur 

është përballur me një situatë të njëjtë. Ai i ka drejtuar pyetësit një 

pyetje të ngjashme me atë të Imamit të lartpërmendur. Ai ka bërë 

këtë pyetje: “A u dhimbsen të varfërit të pasurve të tyre?! A i falin 

bamirësit gabimet e fajtorëve?! A përkujdesen për njëri-tjetrin?!” 
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 Nga sa u diskutua më sipër duhet të kuptojmë se të gjithë 

të pasurit duhet të kenë dhembshuri për shtresat e varfëra të 

popullsisë. Të gjitha ata që i kanë mundësitë, duhet të shikojnë 

dhe duhet të përkujdesen për ata që nuk kanë mundësi. Duhet të 

shohin dhe duhet të përkujdesen për të gjithë ata që janë të 

pafuqishëm për të marrë atë që u takon nga kjo jetë. Ata duhet të 

ndjejnë dhe të kuptojnë mirë kuptimet e hadithit “Kudsij” në të 

cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Pasanikët janë distributorët e 

Mi në tokë. Të varfërit janë familjarët e Mi !”  

 Gjithçka kërkohet është që distributorët të shpërndajnë atë 

që u ka dhënë Allahu i Madhëruar anëtarëve të familjes njerëzore. 

Ç‟kuptime të larta dhe të shenjta që janë këto!  

“A kanë dhembshuri të pasurit për të varfërit? A janë tolerantë 

dhe bamirës me njerëzit që u kanë bërë keq?!” 

 Në rast se ndodh një konflikt ndërmjet tyre, a janë të 

gatshëm të falin, për hir të vëllazërisë dhe të besimit?! Një tjetër 

cilësi e tyre është: “Ata janë njerëz të cilët përkujdesen për njeri-

tjetrin”. Në rastin konkret, përkujdesja dhe mirësjellja është e 

lidhur me kërkimin e faljes. Pra, secili prej tyre i kërkon falje palës 

tjetër. Ose, secili prej tyre e vendos veten në vendin e tjetrit. Pra, 

kërkohet prej të gjitha shtresave të shoqërisë që të shprehin 

përkujdesje për njëra-tjetrën në të gjitha format e mundshme 

nëpërmjet të cilave mund të shfaqet përkujdesja. Pasi u pyet 

sahabiu i nderuar prej Imamit lidhur me këto situata, pra, lidhur 

me gjëndjen e atyre që kanë pretenduar se e kanë pasuar Allahun 

e Madhëruar, ai ka thënë se gjëndja nuk është e tillë. Ai ka treguar 

se gjendja nuk është e ngjashme me këto cilësi të përmendura prej 

Imamit të nderuar. Ai është përgjigjur duke thënë kështu: 
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 “Këta njerëz nuk janë prej pasuesve të Allahut dhe as prej 

pasuesve të Familjes së Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!). Ashtu siç e kemi përsëritur vazhdmisht më sipër, ndjekja 

dhe pasimi i Allahut të Madhëruar është aksion konkret me fjalë 

dhe me vepra. Është një tërësi e madhe përpjekjesh dhe 

angazhimesh shpirtërore, mendore dhe fizike për të mbërritur 

kënaqësinë e Allahut të Madhëruar dhe për të marrë gradën e 

lartë të pasuesve të drejtë dhe të sinqertë. Të pasosh Allahun e 

Madhëruar, të pasosh Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të pasosh Kur'anin 

Famëlartë, të pasosh shembullin dhe trashëgiminë e vyer të 

Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), të pasosh 

shembullin dhe traditën e vyer të shokëve të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), është e nevojshme 

pikësëpari që të kesh qartësi në vizion. Të jesh i qartë në raport me 

veten dhe me Allahun e Madhëruar. Është e nevojshme të jesh i 

vërtetë me veten dhe me Allahun e Madhëruar. Është e nevojshme 

që të jesh i përgatitur edhe në teori edhe në praktikë. Është e 

nevojshme të jesh i sinqertë me veten dhe me Allahun e 

Madhëruar. Nuk mundet dhe nuk duhet të luash me dy standarte. 

Nuk është e mundur që të jesh prej pasuesve dhe mbështetësve të 

Allahut të Madhëruar, nëse nuk e krijon këtë lidhje të fortë dhe të 

palëkundur mes teje dhe Allahut të Madhëruar. Kjo është një 

lidhje që përqëndrohet në tri pika kryesore. Mbi besimin. Mbi 

ndjekjen dhe pasimin dhe mbi vënien në jetë të gjithçkaje. Ata që e 

kanë pasuar me sinqeritet dhe me vërtetësi Allahun e Madhëruar 

janë njerëz që nuk pranojnë të venë në jetë vetëm mësimet e 

Allahut të Madhëruar. Për këtë kategori besimtarësh, Allahu i 



Për Allahun është shiizmi jonë 

279  

Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë: “Ata që besuan dhe 

kryen vepra të mira”1. 

“Ata që besuan...” është e lidhur me dimensionin teorik, ndërsa 

“... kryen vepra të mira” përfaqëson dimensionin praktik.  

 

LLOJI I SHIAVE TË ALLAHUT 

 Transmetohet prej Imam Xha'fer Es-Sadikut, (Paqja qoftë 

mbi të!), që të ketë thënë kështu për llojet e njerëzve: “Një pjesë 

zbukurohen me ne. Një pjesë tjetër ushqehen duke përdorur emrin tonë 

dhe një pjesë tjetër janë tanët dhe mund të konsiderohen pjesë e jona.” 

 “Zbukurohen me ne” do të thotë se ata janë njerëz që 

përdorin emrin tonë për të rregualluar imazhin e tyre dhe të 

bëhen më të besueshëm për njerëzit. Për këtë arsye mund të themi 

se gjithçka kanë thënë, e kanë thënë me gojët e tyre. Ata duken në 

pamje të parë sikur besojnë tek kjo çeshtje, por në realitet nuk 

është se kanë ndonjë besim të madh. Besimi i tyre mund të jetë 

sipërfaqësor. Kjo është një marrëdhënie sipërfaqësore që nuk është 

e lidhur me mendjet e tyre, me zemrat, me shpirtërat dhe me 

dritën e syve të tyre. Me Përpjekjet e tyre për t‟u dukur të 

besueshëm në sytë e njerëzve, janë përpjekje për të maskuar të 

vërtetën e tyre. Përmendja e Allahut, e Ehli Bejtit dhe transmetimi 

i dashurisë së tyre në publik, mund të jetë një mënyrë e 

rëndësishme për të manipuluar masat. Në këtë mënyrë mund të 

bëhen më të besueshëm dhe, pasi të kenë fituar besimin e 

njerëzve, zbatojnë planet dhe intrigat e tyre. 
                                                           
1 Surja "Bekare", ajeti 25. Surja "Nisa‟a", ajeti 57, 122. Surja "A‟araf", ajeti 42. 
Surja "Ankebut", ajeti 7, 9, 58. Surja "Fatir", ajeti 7. Surja "Gafir", ajeti 58. Surja 
"Shura", ajeti 22. Surja "Muhamed", ajeti 2. dhe Surja "Asr", ajeti 3.    
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 Kategoria e dytë e këtyre njerëzve janë ata që përdorin 

emrin tonë për t‟u ushqyer dhe për të siguruar jetesën e tyre, sipas 

mënyrës së shprehur në tekstin e bekuar.  

 Kjo do të thotë se ata janë njerëz dyfytyrësh që nuk besojnë 

tek deklaratat që bëjnë dhe, për të përfituar prej të mirave 

materiale të kësaj bote dhe për të siguruar jetesën e tyre, janë në 

gjëndje që të bëjnë gjithçka, qoftë edhe duke përdorur besimin tek 

Allahu i Madhëruar dhe tek Ehli Bejti, edhe duke u deklaruar 

njerëzve se janë pasues të devotshëm të tyre. Është e dhimbshme, 

por fatkeqsisht na duhet ta pranojmë se këto dy fenomene kanë 

qenë të përhapura vazhdimisht gjatë historisë në vende dhe në 

kohëra të ndryshme. Gjatë gjithë historisë islame ka patur njerëz 

që kanë pretenduar se janë pasues dhe ndjekës të Allahut të 

Madhëruiar, që kanë dëshmuar ndjekjen dhe dashurinë e tyre për 

Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të!), që 

janë maskuar me Islam dhe me besim si një mënyrë e mirë për të 

siguruar jetesën dhe për të patur përfitime të mëdha prej njerëzve 

naivë që besojnë gjithçka që shohin. Njerëzit janë të prirur të 

besojë dhe të mbyllin sytë përballë besimtarëve dhe njerëzve të 

cilët kanë deklaruar se e duan Allahun dhe të Dërguarin e Tij. 

Njerëzit janë të prirur t‟u besojnë atyre personave, sepse janë të 

bindur se ata e duan Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe nuk kanë 

arsye që të mashtrojnë, apo të shtiren. Ata mendojnë se njerëzit që 

e besojnë Allahun dhe e pasojnë Atë, nuk mund të jenë mashtrues 

dhe tinzarë. Ata mendojnë se njerëzit e Kur'anit që kanë pasuar 

traditën e Ehli Bejtit dhe kanë ndjekur shembullin e sahabeve, janë 

njerëz të besueshëm. Ata nuk mund ta imagjinojnë që pasuesit të 

përdorin besimin e tyre për të fituar jetesën, apo për përfitime të 

tjera meskine të kësaj bote.  
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 Në kategorinë e tretë futen njerëzit që teksti i bekuar i 

konsideron si: “Njerëzit tanë dhe prej nesh”. Kjo është kategoria e 

të sinqertëve. Kjo është kategoria e të dashurve të Allahut, të cilët 

nuk e përdorin besimin e tyre për t‟u maskuar. Ata nuk e përdorin 

besimin e tyre për të përfituar para, por besojnë me mish dhe me 

shpirt. Besojnë me zemër dhe me fuqinë e shpirtit të tyre gjithçka e 

deklarojnë. Ata e tregojnë në praktikë se nuk janë të shtirur. Japin 

prova për këtë. “Ata janë shiat e Allahut dhe shiat tanë.” 

 

SHIAT E ALLAHUT NDËRMJET SHTRESAVE 

SHOQËRORE 

 Në një transmetim që na ka mbërritur thuhet: Një burrë 

hyri tek Imam Xha‟afer Es-Sadiku, (Paqja qoftë mbi të!). Imami i 

tha atij: “Cili jeni ju?!” Ai tha: “Unë jam prej njerëzve që ju duan 

dhe ju pasojnë ju, o Imam i nderuar”. Imami e pyeti sërish: “Prej 

cilës kategori të njerëzve që pretendojnë se na duan je ti?!” Në këtë 

moment burri heshti dhe menjëherë fjalën e mori Sudejri, një i 

pranishëm në takim dhe e pyeti Imamin: “Në sa lloje janë të ndarë 

njerëzit që ju duan ju, o i biri i Resulullahut?!” Imami i nderuar, 

(Paqja qoftë mbi të!), përgjigjet: 

 “Ata janë të ndarë në tri kategori. Një kategori janë ata që 

cilat shfaqin publikisht dashurinë, por, në të vërtetë, në 

fshehtësinë e tyre, nuk na duan. Një kategori tjetër janë ata që na 

duan në fshehtësi dhe nuk na duan publikisht. Është edhe një 

kategori e tretë. Ata na duan edhe publikisht, edhe në fshehtësi 

dhe ata janë shprehje e nivelit më të lartë të dashurisë. Grupimi i 

dytë, i cili është shtresa më e ulët, janë ata që pretendojnë 

publikisht dashurinë për ne, por në thelb ndjekin interesat e 
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monarkëve dhe të politikës. Na mbështesin ne me fjalë, por 

shpatat e tyre i kanë kundra nesh në fshehtësi. Ndërsa grupimi i 

tretë, janë shtresa e ndërmjetme, të cilët na duan në fshehtësi, por 

nuk e pohojnë në publik. Betohem se po të na kishin dashur në 

fshehtësi dhe të mos na duan publikisht, kanë disa shenja të qarta 

nëpërmjet të cilave mund t‟i njihni ata. Ata agjërojnë ditën. 

Ngrihen netëve për të falur namaz. Shenjat e lidhjes dhe të 

dashurisë së tyre për Allahun e Madhëruar, janë të qarta tek 

fytyrat e tyre. Janë paqësorë dhe njerëz të drejtë.”  

 Në këtë moment burri përgjigjet dhe thotë: “Unë jam prej 

njerëzve, që ju duan publikisht dhe në fshehtësi, o Imami ynë”. 

Imami, (Paqja qoftë mbi të!), i tha: “Me të vërtetë të dashurit tanë 

të drejtë dhe të sinqertë kanë shenja të qarta.” Në atë moment 

burri tha: “Cilat janë ato shenja?!” Imami, (Paqja qoftë mbi të!), 

tha: “Njëra prej atyre shenjave është se ata janë njerëz që e kanë 

njohur diturinë e teuhidit, (Njëtimit). Janë prej njerëzve, të cilët e 

kanë perfeksionuar atë dije.” 

Kjo ishte një pyetje, fryti i të cilës u shfaq në përgjigje. 

Në këtë transmetim konstatojmë si më poshtë:    

 Ka qenë prej zakonit të imamëve tanë të nderuar, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!), edhe prej zakonit të Imamit Xha‟afer Es-

Sadikut, (Paqja qoftë mbi të!) që kur dikush hynte në kuvendet e 

tyre, ta mirëpresin me fjalë të mira, me mikpritje, me nderime dhe 

me mirëseardhje. Prej formave të mikpritjes dhe të nderimit ka 

qenë që njerëzit të pyeten se prej cilës kategori të njerëzve të 

dashur janë. Nisur nga kjo, mund të themi se pyetja e Imamit, 

(Paqja qoftë mbi të!), drejtuar burrit që prezantoi në kuvend, ka 

më shumë se një arsye dhe më shumë se një dimension. 
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 Pikësëpari mund të themi se pyetja që Imami i nderuar i 

drejtoi atij burri është prej pyetjeve që konsideroheshin pjesë e 

protokollit të mikpritjes, të nderimit dhe të bekimit në atë kohë. 

Zakoni e ka dashur në atë kohë që, sapo të vijë dikush, të pyetet se 

cilës kategori të njerëzve të dashur i përket ai. Ka qenë zakon i 

shoqërisë së asaj kohe, që të pyeten ata që vijnë. Zakonisht, pyetjet 

bëheshin për një çështje të caktuar.  

 Së dyti, mund të themi se kuvendet e Imamëve të Ehli 

Bejtit, (Paqja qoftë mbi ta!), kanë qenë të ngjashme me kuvendet e 

Profetit tonë të dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Kështu, kuvendet e Imamëve kanë qenë të 

mbipopulluara dhe të vizituara prej të gjitha shtresave të 

shoqërisë. Në kuvendet e tyre kanë qenë të pranishëm njerëz prej 

shtresave të ndryshme kulturore dhe intelektuale. Është tregues i 

edukatës dhe mirësjelljes që të pyesësh njerëzit për çështje që u 

interesojnë atyre. Kjo ndodh edhe në ditët e sotme. Kur takojmë 

dike, e pyesim për shëndetin, familjen etj, pra, për gjëra që atij i 

interesojnë. Kjo ndodh për arsye se njeriu ndjehet i nderuar kur 

pyetet për çështje që i interesojnë atij. Kjo ka qenë edhe arsyeja 

përse Imami i nderuar e ka pyetur atë në atë mënyrë.  

 Përgjigja e burrit të pyetur prej Imamit ishte e bukur, por 

gjithësesi ishte një përgjigje e përgjithshme: “Unë jam prej 

njerëzve që ju duan dhe ju pasojnë ju”, ishte përgjigjur burri.  

 E vërteta është se nuk ka ekzistuar dikush prej bijve të 

Islamit dhe të imanit që të mos e dojë të Dërguarin e Allahut, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Në fakt kjo është e papërfytyrueshme dhe nuk mund të ndodhë, 

sepse është plotësisht kontradiktore. Nuk mund të ndodhë që 

dikush prej bijve të Islamit dhe të imanit, të mos ketë respekt dhe 
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dashuri të thellë për anëtarët e Familjes Profetike, (Paqja qoftë mbi 

të!). Nuk është e mundur që të ketë njerëz që të besojnë Allahun e 

Madhëruar dhe të mos duan Imamët tanë të pagabueshëm. Të 

vetmit njerëz që nuk i duan ata, janë hipokritët dhe dyfytyrëshat. 

Kjo kategori njerëzish ka egzistuar në të gjithë kohërat. E 

përgjithshmja është se të gjithë muslimanët dhe muslimanet, 

besimtarët dhe besimtaret e kanë dashur dhe vazhdojnë ta duan 

shumë të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Të gjithë muslimanët kanë respekt 

dhe dashuri për Imamët tanë të pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi 

ta!), sepse ata, bashkë me profetët e nderuar, janë prej njerëzve të 

cilët i ka nderuar Allahu i Madhëruar dhe ata kanë vepruar 

konform rregullave dhe udhëzimeve që kanë marrë prej Tij. Të 

gjithë muslimanët dhe muslimanet përgjatë historisë i kanë 

respektuar mendimet dhe gjykimet e këtyre njerëzve të mençur, të 

ditur e besimtarë. Të respektosh tjetrin, do të thotë të shprehësh 

respekt për gjithçka përfaqëson ai, të tregosh respekt për të gjitha 

mendimet e tij, për frymën e tij, për formimin e tij, për identitetin e 

tij kulturor dhe fetar dhe ta trajtosh atë duke patur parasysh gjithë 

këtë konsideratë.  

 Dashuria për Profetin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), ndjekja dhe pasimi i tij, janë çështje 

që nuk kanë asnjë diskutim në mesin e muslimanëve, në të 

kundërt pushojnë së qëni të tillë. Sigurisht ka patur ndër 

muslimanët njerëz prej havarixhëve dhe prej en-neuasibëve, të 

cilët nuk përfaqësojnë asgjë prej Islamit dhe prej besimit, as ata as 

shkollat e tyre juridike.  

 Për këtë arsye Imami i nderuar e pyeti burrin që u afrua 

dhe hyri në kuvend, se cilës kategori të njerëzve i përket dhe i 
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kërkoi atij të prezantohet dhe ai u përgjigj: “Jam prej njerëzve, të 

cilët ju duan dhe ju kanë pasuar”.  

 Në pamje të parë kjo duket se është një përgjigje e 

përgjithshme dhe, në më të shumtën e rasteve, ndodh që përgjigjet 

e pergjithshme e bëjnë të detyrueshëm një sqarim më shumë. Kjo 

nuk është e lidhur domosdoshmërisht me ndonjë kureshtje të 

tepruar, por merret më shumë si një diskutim dhe bisedë rreth 

çështjeve që u interesojnë më shumë. Kjo ndodh natyrshëm mes 

njerëzve që duan të krijojnë një mjedis të ngrohtë e miqësor për të 

sapoardhurit që të ndjehen mire dhe të marrin pjesë lirisht në 

bisedë.  

 Për këtë arsye, mund të themi se sqarimi i parë është i 

lidhur me pyetjen (cili jeni ju?) dhe më pas, kur përgjigja erdhi: 

“Jemi prej të dashurve dhe prej pasuesve tuaj”, lindi natyrshëm 

pyetja e dytë sqaruese nga ana e Imamit, nëpërmjet së cilës ai 

kërkoi të dinte se prej cilës kategori të të dashurve dhe pasuesve 

ishte ai burrë.  

 Kjo ndodh për arsye se Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi 

të!), e përjetonte thellësisht dashurinë që i buronte nga imani. Ai 

ishte njeri, zemra e të cilit ishte e hapur për të pranuar dhe për të 

mirëpritur të gjithë anëtarësinë e umetit besimtar, pavarësisht 

mënyrës, apo fesë në të cilin ata besonin, sikurse ka qenë i hapur 

për të përfshirë të gjithë umetin njerëzor. Pra, për të përfshirë të 

gjithë anëtarët e shoqërisë njerëzore, pa dallim. Për këtë arsye, 

vemë re se ka patur shumë takime e biseda ndërmjt tij dhe atyre 

që nuk kanë besuar. Ka patur shumë diskutime me kategori të 

ndryshme njerëzish. Kur themi “njerëz të cilët nuk kanë besuar”, 

nënkuptojmë atë kategori njerëzish të cilët nuk besojnë tek një fe 
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qiellore. Kjo do të thotë se nuk kanë besuar as në Islam dhe as në 

një fe tjetër.  

 Po të kthehemi pas në histori, do të vërejmë se ashtu 

sikurse i dashuri i zemrave tona, Muhamedi, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e ka pasur shtëpinë 

e tij të hapur për të gjithë llojet e njerëzve, po ashtu kanë vepruar 

edhe Imamët tanë të ndershëm dhe të pagabueshëm, (Paqja qoftë 

mbi ta!). Shtëpitë dhe mexhliset (kuvendet) e tyre kanë qenë të 

hapura për të gjithë. Zemrat e tyre kanë qenë të hapura për të 

gjithë. I kanë dashur të gjithë njerëzit pa dallim. Kanë patur tek 

zemrat e tyre vend për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë nevojtarët 

pa dallim. I kanë mirëpritur dhe i kanë nderuar të gjithë ata që 

kanë ardhur për t‟i vizituar dhe të gjithë ata që mund të kenë 

patur nevoja të caktuara. Kjo është shkolla e tyre. Kjo është 

kultura e tyre. Kjo është fryma e tyre. Kjo është dhembshuria e 

tyre të cilën e kanë mësuar tek shkolla e Muhamedit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata janë 

njerëz para së gjithash. Ata janë njerëz përpara se të jenë anëtarë të 

një kulture të caktuar, të një feje të caktuar, apo të një race të 

caktuar. Ata janë pjesë e familjes së madhe njerëzore. Kjo është 

raca njerëzore, të cilën e nderoi dhe e bekoi Allahu i Madhëruar 

ditën që mori vendim t‟i krijojë dhe t‟i zbukurojë me intelekt. 

Përderisa Allahu e ka nderuar, është e detyrueshme që edhe ata ta 

duan dhe ta nderojnë atë. Për këtë arsye, Imami i nderuar, (Paqja 

qoftë mbi të!), për ta nderuar akoma më shumë burrin që hyri në 

kuvendin e tij, e pyeti duke i thënë: “Cilës kategori të njerëzve 

tonë të dashur i përket ti?!”. Pas kësaj pyetje të Imamit të nderuar 

burri u duk sikur u turpërua pak, heshti dhe u struk në një cep të 

kuvendit. Kjo ndodhte për arsye të respektit dhe të autoritetit të 

lartë që kanë patur Imamët tanë të nderuar. Në këto momente, një 
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tjetër sahabi i nderuar, i quajtur Sudejr, e vrojtoi situatën me 

kujdes dhe e vlerësoi si momentin më të përshtatshëm për të 

përfituar nga kjo stepje e burrit. Ai e vlerësoi si momentin më të 

përshtatshëm për të bërë protagonistin dhe “për të shpëtuar” 

burrin, për ta çliruar prej gjëndjes së krijuar, por edhe për të 

mësuar diçka më shumë, pasi kjo ishte arsyeja përse gjëndej ai në 

atë kuvend. Situata u “çlirua” kur ai i drejtoi Imamit të nderuar 

një tjetër pyetje: “Në sa kategori ndahen ata që ju duan dhe ju 

pasojnë ju, o i biri i Resulullahut?!” 

 Dëshira e madhe e Sudejrit për të mësuar diçka më shumë e 

shtyu atë të vihet në kërkim të sqarimeve dhe të mendimeve të 

mëtejshme të Imamit të nderuar, (Paqja qoftë mbi të!). Ai kishte 

shumë dëshirë të dëgjonte dhe të mësonte më shumë rreth 

gjëndjes së vërtetë të atyre që pretendojnë se e duan Allahun e 

Madhëruar dhe e pasojnë atë. Ai ishte i interesuar të dinte dhe të 

mësonte më shumë rreth gjëndjes së vërtetë të atyre që 

pretendojnë se e pasojnë dhe e mbështesin të Dërguarin e Allahut, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

të mësonte se cila ishte gjëndja e vërtetë e pasuesve dhe të 

mbështetësve të trashëgimisë së Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të 

gjithë ata!) dhe të shokëve të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre!). Në këtë moment erdhi edhe përgjigja e 

Imamit të nderuar i cili tha:  

 “Ata janë të ndarë në tri kategori”. Kjo do të thotë se ata që 

pretendojnë se e duan dhe e pasojnë Allahun e Madhëruar dhe 

gradët e Autoritetit hyjnor i ka ndarë në tri pjesë. Nisur nga sa u 

tha më sipër, mund të themi se sa më e madhe dhe sa më e thellë 

të jetë dashuria, aq më të mëdha janë frytet e saj, përndryshe ka 
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diçka që nuk funksionon. Për këtë arsye mund të themi se Imami i 

nderuar i ka ndarë në tre grupe këta njerëz.  

 Në grupin e parë futen ata që e shprehin hapur dashurinë 

për ne, por që në thelb nuk na duan dhe nuk kanë besim tek ne.  

 Në grupin e dytë futen ata që nuk e shprehin hapur 

dashurinë e tyre për ne, por na duan në fshehtësi.  

 Kurse në grupin e tretë futen ata që na duan edhe haptaz, 

edhe në mënyrë të fshehur dhe ata janë të gradës më të lartë.  

 Në këtë rast lind një pyetje: “Përse shtresa e parë është 

shtresa më e ulët se e dyta dhe e treta është më e larta?!” 

 

SHTRESA E PARË ËSHTË SHTRESA MË E ULËT 

 Shtresa e parë qëndron në mes dy përjetimeve të dukshme 

dhe të prekshme.  

 I pari është i lidhur me dyfytyrësinë dhe me hipokrizinë. 

Ata janë njerëz që shprehin diçka dhe fshehin diçka tjetër. Kjo 

është njëra prej formave më të qarta të shprehjes së hipokrizisë.  

 Përjetimi i dytë është i lidhur me gënjeshtrën. Kjo është 

gjithashtu njëra prej cilësive bashkëudhëtare të njerëzimit në të 

gjitha vendet dhe kohërat. Kjo është një gjendje në të cilën njeriu 

shfaq në publik diçka që nuk e përfaqëson atë realisht. 

Sipërfaqësorja e tij është në kundërshtim të plotë me brendësinë e 

tij. Kjo është e lidhur me përfytyrime të caktuara të njeriut, të cilin 

e shtyjnë të mendojë se një gjëndje e tillë mund të sigurojë për të 

përfitime të caktuara materiale dhe se në mungesë të kësaj sjellje, 
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do të ishte e pamundur që të marrë atë që meriton. E vërteta është 

se këto janë thjesht imagjinata jasht çdo realiteti.  

 Kjo kategori e ulët njerëzish (ata që na duan në publik, por 

nuk na duan në fshehtësi), janë prej atyre që imagjinojnë se duke 

aktruar dhe gënjyer mund të arrijnë përfitime të caktuara 

materiale dhe mund të jenë prej njerëzve të rëndësishëm të cilëve 

u dëgjohet fjala. Duke parë ndikimin dhe autoritetin e lartë të 

njerëzve të fesë dhe të dijetarëve të nderuar, ata mendojnë se 

mënyra më e mirë për të përfituar prej të mirave të kësaj bote dhe 

për të rezervuar një pozicion të rëndësishëm ndër njerëzit, duhet 

të shpallesh dhe duhet të deklarohesh sikur ke një dashuri të rrallë 

dhe të veçantë për Allahun e Madhëruar. Ata janë njerëz që 

përfytyrojnë se për t‟u hedhur njerëzve hi syve, duhet të aktrojnë, 

të duken si besimtarë në sy të njerëzve, të duken si pasues të 

devotshëm të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata mendojnë se duhet të aktrojnë 

dhe të duken si pasues dhe ndjekës të ndershëm të udhëzimeve të 

Kur'anit Famëlartë dhe të shokëve të dashur dhe të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  Ata nuk 

përfaqësojnë në thelb asnjë prej vlerave të sipërpërmendura. Këta 

njerëz sot i quajmë se janë besimtarë dhe muslimanë vetëm me 

pasaportë. Ata janë muslimanë vetëm në sipërfaqet e tyre, por në 

thelb nuk përfaqësojnë asgjë prej normave dhe vlerave të mëdha 

të Islamit. Ata janë muslimanë vetëm me letra. Ata nuk kanë 

ndonjë lidhje të madhe me fenë, të cilës i përkasin. Ata shprehin 

diçka, por në thelb fshehin diçka tjetër. Ndryshimi mes asaj që 

shprehin dhe asaj që bëjnë është i lidhur me themelet e besimit, 

(akaidit). Disa herë mund të jetë i lidhur edhe me mungesën e 

devotshmërisë, për arsye të indeferentizmit.  E vërteta është se 

të dyja këto sjellje kanë përfundim të njejtë. Ata paraqiten në 
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publik si pasues dhe bartës të vlerave të kësaj feje të pastër 

hyjnore, por që në thelb nuk zbatojnë asgjë prej vlerave dhe 

normave të saj. Në pamje të parë ata pretendojnë se janë pasuesit e 

metodikës dhe të frymës së Udhëzimit hyjnor, pretendojnë se janë 

pasues dhe ndjekës të frymës së Zbylesës hyjnore sipas të gjitha 

formave dhe mënyrave nëpërmjet të cilave shfaqet ajo.  

 Këta njerëz janë të ndarë në dy kategori: Ose nuk e besojnë 

fare atë që deklarojnë, ose janë prej njerëzve që nuk veprojnë sipas 

atyre që thonë se i besojnë, nga që janë dembelë dhe indiferentë. 

Këta njerëz jetojnë me hipokrizi. Këta njerëz nuk druhen aspak të 

jetojnë jetën e tyre në dualitet të dhimbshëm dhe të frikshëm me 

pasoja në këtë botë dhe në Botën e Përtejme.  

 Ndërsa pala tjetër janë ata që jetojnë një gënjeshtër të 

madhe. Për këtë kategori Allahu i Madhëruar ka thënë në 

Kur'anin Famëlartë: “O besimtarë, përse thoni atë që nuk e 

bëni?! Është shumë e urryer për Allahun të thoni atë që nuk e 

bëni!”1 

 Kjo është ajo kategori njerëzish që vinin tek i Dërguari i 

Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), për të shprehur besimin e tyre, por në thelb nuk 

kanë besuar kurrë. Këta janë ata njerëz që shfaqnin të kundërtën e 

asaj që fshihnin në zemër. Ata kanë qenë prej njerëzve që nuk 

kanë patur asnjë përputhshmëri ndërmjet deklaratave të tyre dhe 

asaj që mbajnë fshehur në zemrat e tyre.  

 Janë ata që na e kanë shprehur dashurinë publikisht, por në 

fshehtësinë e tyre nuk na duan. E thënë me fjalë të tjera, kjo 

kategori njerëzish përpiqet të veshë veten me legjitimitet apo me 

                                                           
1 Surja "Saf", ajetet 2-3.  
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autoritet fetar për të fituar terren shoqëror dhe autoritet që, më 

pas, të mund ta investojnë këtë autoritet për të përfituar të mira 

materiale. Prandaj ata deklarohen hapur si pasues dhe si 

mbështetës të flaktë të Allahut dhe të Profetit tonë të dashur, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Për të fituar legjitimitet fals ata detyrohen që të paraqiten 

publikisht si ndjekës dhe pasues të flaktë të mësimeve dhe të 

udhëzimeve të  Kur'anit Famëlartë. Ata janë të detyruar të 

paraqiten si njerëz të devotshëm dhe si pasues të Ehli bejtit dhe të 

shokëve të zgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej 

tyre!). kjo është e vemtja mënyrë që ata të sigurojnë dhe të 

garantojnë infrastrukturën e nevojshme autoritare për të mbërritur 

më pas tek inetresat e tjera, të cilat përpiqen t‟i përfitojnë me 

rrugën më të ulët të mundshme. Kjo është tregëtia me fenë e 

Allahut dhe njëra prej metodave më të ulta për të siguruar jetën, 

apo e të mirave materiale. Prandaj, mund të themi se ata janë 

njerëz që deklarojnë të kundërtën e gjërave që i besojnë vetëm në 

fshehtësinë e tyre. Ata janë aktorë të mirëfilltë dhe njerëz të 

rrezikshëm për fenë dhe për muslimanët në përgjithësi. Prandaj 

bëhet mëse e nevojshme ndërhyjra e Imamit të nderuar për të 

sqaruar dhe për t‟ua zhveshur plotësisht maskat prej fytyrave të 

tyre, duke sqaruar për të pranishmit fytyrën e tyre të vërtetë. Ai i 

cilëson ata si shtresa më e ulët që mund të ekzistojë. Për këtë arsye 

Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), thotë se shtresa më e ulët 

janë ata që e shprehin dashurinë për ne (Ehli Bejtin) në publik, por 

në thelb nuk na duan. Ai shkon edhe përtej kësaj duke shtuar se 

kjo kategori njerëzish, për të mbrojtur interesat e tyre, u bëjnë 

qejfin pushtetarëve dhe mbretërve të tyre. Ata janë njerëz, janë 

pseudo dijetarë, të cilët i devijojnë udhëzimet dhe rregullat e fesë, 

sipas interesave të pushtetit dhe të njerëzve me pozitë, të cilët 
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përpiqen vazhdmisht të kenë nën kontroll fenë e Allahut dhe t‟ia 

nënshtrojnë atë interesave të tyre të ulëta.  

 Kur në hadith lexojmë se ata janë njerëz që na e shprehin 

dashurinë në publik, duket qartë se kemi të bëjmë me atë kategori 

njerëzish, të cilët e shprehin dashurinë për Allahun dhe për 

Familjen Profetike, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), por në thelb ata 

janë të fokusuar tek interesat e pushtetit dhe të mbretit. Ata janë të 

fokusuar tek interesat e njerëzve të fuqishëm. Zemrat e tyre janë të 

lidhura me të mirat materiale të kësaj bote, prandaj ata janë 

makiavelistë që mendojnë se qëllimi e justifikon mjetin. Ata janë të 

gatshëm të bëjnë gjithçka për të arritur atë që duan. Ata janë të 

gatshëm të bëjnë gjithçka për të arritur synimet dhe qëllimet e tyre 

të ulta. Ata e përmendin dashurinë për Allahun dhe për të 

Dërguarin e Tij vetëm me gojë, por në thelb ata nuk kanë pikën e 

respektit as të dashurisë. Janë pretendime boshe, të cilat nuk kanë 

lidhje me realitetet e shpirtërave dhe të zemrave të tyre. Këtë 

mund ta dallojë lehtë kushdo që sheh se ata nuk zbatojnë asgjë 

prej pretendimeve të tyre. Këtë e lexojmë qartë në historinë e disa 

prej kalifëve gjatë historisë islame, të cilët kanë qenë duke lexuar 

Kur'an kur janë njoftuar se janë zgjedhur të parët e muslimanëve 

dhe, sapo kanë marrë vesh lajmin, kanë ndryshuar rrënjësisht. Në 

momentin e fundit kanë mbyllur Kur'anin dhe kanë thënë: “Ky 

ishte takimi ynë i fundit bashkë”. Janë të shumtë njerëzit që janë të 

gatshëm të heqin dorë prej Kur'anit Famëlartë, për të përfituar 

pushtet. Janë të gatshëm “të nënshkruajnë çdo lloj kontrate” me 

kushte të pista, vetëm për të arritur tek qëllimet e tyre të ulta. Për 

të mbrojtur pushtetin dhe qeverisjen e tyre, ata janë të gatshëm ta 

shesin Kur'anin dhe të nëpërkëmbin rregullat, normat dhe frymën 

e udhëzimit të tij. Ata janë njerëz, të cilët sapo ndjejnë aromën e 

pushtetit, janë të gatshëm që të heqin dorë prej normave dhe 
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parimeve të Kur'anit Famëlartë. Janë të gatshëm që të heqin dorë 

prej gjithçkaje, vetëm që t‟u shërbejnë interesave të tyre të 

ngushta, posteve të tyre, qeverisjes dhe pushtetit të tyre.  

 Për këtë arsye Imami Xha‟afer Es-Sadiku, (Paqja qoftë mbi 

të!) i cilëson këta njerëz si shkalla më e ulët.  

 Ai thotë se ata janë njerëz, të cilët na duan haptazi, por në 

të vërtetë, brenda vetes së tyre, nuk na duan. Ai thotë gjithashtu, 

se ata janë njerëz të cilët ndjekin dhe pasojnë interesat e politikës. 

Kalifi, të cilin e cituam më sipër, ka qenë prej atyre që e kanë 

besuar  Kur'anin Famëlartë. Ka qenë prej atyre që e kanë besuar të 

Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Kjo është arsyeja përse gjatë kohës kur 

ishte duke lexuar Kur'an dhe e kuptoi se tashmë, ai nuk e kishte të 

mundur që t‟u rezistonte lëkundjeve të joshjes. Për këtë arsye ai e 

mbylli Kur'anin dhe tha: “Ky ishte takimi ynë i fundit” dhe pjesën 

tjetër të jetës së tij e kaloi duke shfaqur dashurinë vetëm në nivel 

teorik dhe aspak në nivel veprash. Le t‟i kthehemi edhe njëherë 

kategorisë më të ulët, të cilën e përmendëm në hadithin e 

mësipërm: ”Ata na duan publikisht, por nuk na duan në 

fshehtësinë e tyre. Ata janë njerëz që ndjekin interesat e mbretërve 

dhe të politikës. Gjuhët e tyre shprehin dashurinë për ne, ndërsa 

shpatat e tyre janë drejtuar kundra nesh.” 

 Ka njerëz që ndjekin interesat e politikës dhe të mbretërve 

për të realizuar përfitime dhe qëllimet e tyre në jetë, por në zemrat 

e tyre fshehin besim. Këta janë njerëz që ndjekin interesat e tyre në 

aktivitetin e tyre jetësor dhe besimin e mbajnë të fshehur. Nuk e 

shfaqin besimin për të mos dëmtuar interesat e tyre. Kjo kategori 

njerëzish ka qenë historikisht e përhapur gjatë gjithë historisë. 

Këta janë njerëz të dobët, të cilët e kanë besimin e tyre të 
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deformuar. Këta janë njerëz, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me 

dashurinë për Allahun dhe për Hierarkinë hyjnore.  

 Është një tjetër shkallë akoma më e ulët dhe më negative se 

e sipërpërmendura. Ata janë njerëzit që përveçse nuk e shprehin 

dashurinë në mënyrë të hapur dhe pretendojnë se e fshehin atë 

për të mbrojtur interesat e tyre, shkojnë përtej çdo kufiri. Ata e 

luftojnë fenë e Allahut me të gjitha format dhe mënyrat. Ata janë 

njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me Allahun, as me të Dërguarin e 

Tij, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Ata janë të gatshëm ta luftojnë me të gjitha mënyrat Islamin. 

Janë të gatshëm të luftojnë dhe të dëmtojnë me të gjitha mënyrat 

njerëzit që punojnë për Islamin. Ata janë të gatshëm të luftojnë me 

të gjitha mënyrat ata që përpiqen për Islamin. Janë të gatshëm ta 

sulmojnë Islamin në zemrën e tij, të luftojnë pa kompromis të 

gjitha format e lulëzimit dhe të zhvillimit të Islamit dhe kërkojnë 

njëkohësisht të quhen muslimanë, apo besimtarë. Ata janë të 

gatshëm të sulmojnë hierarkinë e Autoritetit hyjnor. Kur themi se 

“sulmojnë Hierarkinë” nuk nënkuptojmë persona të caktuar, por 

frymën dhe strategjinë e përgjithshme të lulëzimit dhe të 

përhapjes së Islamit. Ata sulmojnë çdo lloj forme nëpërmjet të cilës 

shfaqet shkolla dhe fryma Islame. Për këtë arsye Imami i nderuar, 

(Paqja qoftë mbi të!), thotë se janë shtresa më e ulët ata që në 

publik deklarojnë se na duan, por në të vërtetë, në fshehtësinë e 

tyre, nuk na duan. Ndjekin interesat e mbretërve dhe të plotikës. 

Gjuhët e tyre flasin për ne, ndërsa shpatat e tyre janë kundër nesh.  
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SHTRESA E DYTË JANË KATEGORIA E MESME 

“Ata janë njerëz, të cilët na duan në fshehtësi dhe nuk na duan 

në publik” 

 Të gjithë ata njerëz, të cilët e përjetojnë këtë dualizëm, do të 

ndikohen negativisht në periudha të ndryshme kohore. Mund të 

ndodhë që njerëzit, në periudha të ndryshme kohore, herë mund 

të ndikohen negativisht dhe herë të tjera në pozitivisht.  

 Ndikimi pozitiv në një periudhë të caktuar kohore, ndodh 

atëherë kur kryejmë veprimtari të mira. Kjo veprimtari ka nevojë 

për urtësi dhe qartësi. Njeriu duhet të përpiqet të gjejë gjithmonë 

atë që e bashkon me të tjerët dhe jo ato që e ndajnë me ta. Kjo 

është mënyra më e mirë për ta kthyer kohën në favor të tij, në 

favor të projekteve të tij. E vërteta është se të gjithë njerëzit duhet 

të kenë një projekt të rëndësishëm për jetën e tyre. Nuk mund të 

përfytyrohet një njeri i cili jeton pa projekt, të cilit i kushton gjithë 

energjitë e veta mendore dhe fizike. Njeriu pa një projekt është i 

dështuar, është pa vlera, i dobët, njeri inekzsitent.  

 Kështu pra, të gjithë njerëzit duhet të kenë në mendjet dhe 

në zemrat e tyre një projekt të madh dhe të rëndësishëm për të 

cilin rrojnë, për të cilin punojnë dhe mendojnë vazhdimisht. Është 

e pamundur që njeriu ta ndryshojë tërësisht rrjedhën e historisë, 

por me mençuri dhe me urtësi, mund të përshtatet me kohën. Të 

përshtatesh me kohën nuk do të thotë që të bëhesh si ajo, por të 

përpiqesh të realizosh sa të mundesh prej qëllimeve të tua, pa 

shkelur parimet dhe normat e tua të të jetuarit. Kjo është gjithçka 

kërkohet.  
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 Ata që veprojnë negativisht me kohën janë njerëz të 

shtresës “Na duan në fshehtësi dhe nuk na duan në publik”. 

Mund të ndodhë që kushtet dhe rrethanat e jetës ta vështirësojnë 

përshtatjen pozitive me kohën, por këto janë raste të veçanta. 

Përshtatja pozitive me kohën kërkon një formim, kulturë, edukatë 

dhe një urtësi të caktuar. Njerëzit e grupit të dytë janë ata që na 

duan në fshehtësi, por nuk e shpallin dhe nuk e deklarojnë këtë 

dashuri në mënyrë të hapur.  

 Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), sqaron diçka më 

shumë rreth këtij grupi, rreth shtresës së mesme. Shtresa e mesme 

janë ata që na duan në fshehtësi, por nuk na duan në publik. 

Betohem se po të jetë e vërtetë që ata na duan në fshtësi, por nuk 

munden ta bëjnë këtë në publik, duhet t‟i dalloni ata prej shenjave 

që kanë. Ata agjërojnë ditën, falin namaz natën dhe shenjat e 

dashurisë dhe të lidhjes së tyre me Allahun shihen në fytyrat e 

tyre. Ata janë njerëz të paqtë dhe të drejtë.  

 Ashtu siç u diskutua më sipër, këta janë njerëz që shohin 

interesat e tyre, por shumë prej interesave të tyre nuk janë 

gjithmonë brenda normave të nderit dhe të moralit të kërkuar prej 

një besimtari. Interesat më të mëdha dhe më të rëndësishme të 

njeriut marrin vlerë kur ato përputhen me normat dhe me 

rregullat që ka vendosur Allahu i Madhëruar. Ndodh shpesh që 

interesat e njeriut dhe rruga që duhet të ndjekë për t‟i arritur ato 

nuk përputhet gjithmonë me rrugën e drejtë të udhëzimit. Për këtë 

arsye na vjen në ndihmë hadithi i Profetit tonë të dashur, (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në të 

cilin ai ka thënë: “Ai që qëndron i kapur fort pas parimeve të fesë, është 

si ai njeri që mban në dorë një thënjgjill të zjarrtë.” Kjo ndodh sepse 

ka qenë dhe është shumë e vështirë që njeriu të qëndrojë i drejtë. 
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Është shumë e vështirë që njeriu të veprojë dhe të zbatojë normat 

dhe parimet e shenjta të fesë dhe të shprehë publikisht atë që 

mendon. Prandaj Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), thotë: 

“Betohem se po të jetë e vërtetë se ata na duan në fshehtësi, por nuk 

munden ta bëjnë këtë publikisht, duhet t‟i dalloni prej shenjave që kanë. 

Ata janë prej njerëzve që agjërojnë ditën, falin namaz natën dhe shenjat e 

dashurisë dhe të lidhjes së tyre me Allahun shihen në fytyrat e tyre. Ata 

janë njerëz të paqtë dhe të drejtë. Po të jenë prej njerëzve që na duan në 

fshehtësi, ashtu siç pretendojnë, ata e dinë se ka adhurime të shumta të 

cilat nuk i di askush tjetër, përveç Allahut të Madhëruar. Ata duhet t‟i 

kryejnë këto adhurime me përpikëri."  

 Kështu, pra, të gjithë ata që pretendojnë se e duan Allahun 

e Madhëruar dhe e pasojnë Atë, se kanë respekt për normat e 

vendosura prej Allahut të Madhëruar dhe se e respektojnë 

Autoritetin hyjnor, duhet minimalisht që të jenë prej 

praktikantëve që i kryejnë këto adhurime të fshehta. Ata duhet të 

jenë prej njerëzve që agjërojnë ditën, pasi agjërimi është prej 

adhurimeve, i cili nuk është i dukshëm dhe demonstrativ. Ata 

duhet të jenë prej njerëzve që ngrihen në mes të natës për të 

adhuruar Allahun dhe për t‟u falur. Edhe kjo është prej 

adhurimeve që i di vetëm Allahu i Madhëruar. Duke agjëruar 

ditën dhe duke falur namaz natën ata e kanë ushtruar adhurimin 

sipas mënyrës që pretendojnë se e ushtrojnë. Këto janë mënyra për 

ta adhuruar Allahun në fshehtësi, pa rënë në sy tek njerëzit. Por, 

vallë, a i bëjnë këto adhurime njerëzit e kategorisë së dytë, apo 

është kjo një mënyrë për t‟u justifikuar dhe për të mos bërë asnjë 

adhurim prej adhurimeve që Allahu i Madhëruar ka kërkuar që të 

bëhen?! Kjo është mënyra e vetme për të treguar dashurinë dhe 

lidhjen e fortë me të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo është mënyra 
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më e mirë për të treguar dhe për të vërtetuar se janë pasues të 

trashëgimisë së Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), se janë 

pasues dhe ndjekës të Kur'anit Famëlartë dhe të sahabëve të 

zgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Këta 

njerëz e kanë shenjën e adhurimit dhe të dashurisë ndaj Allahut 

në fytyrat e tyre. Ata i kanë shenjat e adhurimit ndaj Allahut të 

Madhëruar në çdo centimetër të fytyrave të tyre. Ata kanë fytyra 

të ndriçuara, zemra të mëdha dhe shpirtëra të gjerë për të gjithë 

njerëzit dhe hallet e tyre. Këto kuptime i lexuam të qarta edhe në 

tekstin e bekuar në të cilin thuhet se shenjat e adhurimit dhe të 

dashurisë ndaj Allahut të Madhëruar janë të pranishme tek fytyrat 

e tyre. Ata janë njerëz që agjërojnë ditën dhe falen netëve. Shenjat 

e dashurisë dhe të lidhjes së fortë me Allahun e Madhëruar janë të 

qarta dhe të dukshme tek fytyrat e tyre. Më pas njohim të tjera 

cilësi shumë e rëndësishme të tyre, të cilat evidentohen në tekstin 

e mësipërm, në të cilën thuhet: “Ata janë njerëz të paqtë dhe të 

drejtë”. Kjo do të thotë se ata janë njerëz që nuk krijojnë konflikte 

me të tjerët. Nuk janë agresive, nuk konfliktohen me të tjerët pa të 

drejtë, nuk përplasen lehtë me të ndryshmit e tyre. Ata janë të 

prirur që të bashkëpunojnë. Në qoftë se nuk kanë mendime të 

njëjta dhe shikojnë se nuk ekziston mundësi për të qenë dakord 

me asnjërin prej mendimeve të të tjerëve, respektojnë mendimin e 

tjetrit, por kërkojnë prej tij njëkohësisht që të respektojë mendimin 

e tij. Ata janë njerëz të paqes dhe të dashurisë. Nuk sulmojnë të 

tjerët dhe nuk i luftojnë ata. Ata janë njerëz që punojnë dhe nuk 

krijojnë konflikte. Ata janë të dashur, të urtë dhe të paqtë.  

 Ata njerëz që i janë dorëzuar me mendje, me shpirt dhe me 

zemër Allahut të Madhëruar, janë njerëz që sjellin vetëm paqe në 

shoqëri. Kjo ndodh, sepse ata janë të lidhur fort me Allahun e 

Madhëruar, me Krijuesin e tyre, i Cili është burimi më i madh i 
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paqes dhe i dashurisë. Ata nuk janë të poshtër, grindavecë e 

ngatërrestarë që synojnë të përçajnë njerëzit dhe të nxisin konflikte 

ndërmjet tyre.  

 

SHTRESA E TRETË JANË SHTRESA MË E LARTË 

 Shtresa e tretë, apo kategoria e tretë, siç i ka cilësuar ata 

Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), janë : “Ata të cilët na duan në 

fshehtësi dhe në publik dhe ata janë shkalla më e lartë”. Ky përcaktim 

tregon se çështja e dashurisë është e lidhur me praktikën. Ajo nuk 

është thjesht, një çështje teorike e lidhur me mendjen, me shpirtin 

apo me një emocion të caktuar pozitiv. Dashuria e vërtetë është 

ushtrim që kthehet në mënyrë veprimi e sjelljeje në realitet. Është 

ushtrim i saj në të gjitha dimensionet e fjalës praktikë.  

 Pra, mund të themi se shkalla më e lartë, grada më e lartë, 

apo niveli më i lartë i dashurisë ndaj Allahut të Madhëruar është 

ta duash Atë në fshehtësi dhe në publik. Të shprehësh dashurinë e 

madhe për Të dhe për udhëzimin e Tij në fshehtësi dhe në publik. 

Të deklarosh me zë të lartë dorëzimin e plotë ndaj Tij dhe ndaj 

frymës së udhëzimeve të Zbulesës hyjnore. Ata janë njerëz që e 

duan Allahun e Madhëruar dhe e shprehin dashurinë ndaj Tij dhe 

ndaj gjithçkaje që ka ardhur prej Tij me shpirt, me zemër dhe me 

gjymtyrë. Ata venë në dispozicion të Krijuesit të tyre të gjithë 

fuqinë e qënieve të tyre për të treguar adhurimin dhe nënshtrimin 

e plotë ndaj Tij. Ata janë të gatshëm që, në emër të kësaj dashurie 

të madhe, të programojnë qënien dhe ta vendosin aktivitetin e saj 

në funksion të kënaqësisë së Allahut të Madhëruar. Për këtë 

çështje duhet të ndalemi tek një argument shumë i rëndësishëm. 

Çështja e dashurisë është çështje e zemrës, e emocionit dhe e 
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ndjenjës së brendshme, të cilën mund ta përjetojë çdo njeri. Sipas 

kritereve të vendosura prej fesë islame, dashuria është shprehje e 

ndjenjës, e cila duhet të shoqërohet domosdoshmërisht me 

veprime konkrete. Gjithçka që e deklarojmë me zemër duhet ta 

realizojmë praktikisht. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, 

e cila duhet vlerësuar me shumë kujdes. Në shoqëritë tona është 

shumë i përhapur një fenomen aspak i pëlqyeshëm dhe negativ. 

Janë të shumtë njerëzit që deklarojnë dhe dëshmojnë hapur se e 

duan Allahun e Madhëruar dhe e pasojnë atë. Janë të shumtë 

njerëzit që deklarojnë publikisht se e duan të Dërguarin e Allahut, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

por Imami i nderuar, (Paqja qoftë mbi të!), dëshiron të sqarojë 

faktin se dashuria e vërtetë ndaj Allahut të Madhëruar duhet të 

përkthehet në vepra konkrete, në angazhim konkret. Nuk mund të 

ketë dashuri vetëm me fjalë, të cilat nuk shoqërohen me vepra. 

Dashuria për Kur'anin Famëlartë dhe për udhëzimin e tij duhet të 

përkthehet në praktika konkrete në jetën e përditshme. Udhëzimi i 

tij duhet të reflektohet tek veprat dhe punët e përditshme. 

Dashuria ndaj Ehli Bejtit, ndaj shokëve të nderuar dhe të 

përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), 

duhet të përkthehet në një angazhim konkret, frytet e të cilit bëhen 

të prekshme në veprimet konkrete të përditshmërisë. Për këtë 

arsye, në një transmetim tjetër të Imamit, lexojmë që ai të ketë 

thënë kështu: “Shiat tanë janë ata janë ata të cilët i janë nështruar 

Allahut dhe kanë bërë vepra si tonat.”    

 Duket sikur Imami i nderuar ka dashur të thotë se niveli i 

lidhjes tonë me shoqërinë, është në raport të drejtë me 

marrëdhënien tonë me Allahun e Madhëruar në praktikë. Ne i 

duam njerëzit, sepse ata janë krijesa të Allahut. Ne përpiqemi të 

mbajmë raporte të ngrohta me njerëzit, sepse ata janë krijesa të 
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nderuara dhe të respektuara prej Allahut të Madhëruar. Ne i 

duam dhe i vlerësojmë njerëzit, sepse i do dhe i vlerëson Allahu i 

Madhëruar. Sa më të lidhur të jemi me Allahun e Madhëruar, aq 

më të lidhur do të jemi edhe me krijesat e Allahut. Sa më e madhe 

të jetë dashuria jonë për Allahun e Madhëruar, aq më e madhe do 

të jetë dashuria jonë për krijesat e Allahut, ndaj njerëzve të tjerë. 

Sa më shumë të jemi të kapur pas udhëzimit të Allahut të 

Madhëruar, sa më shumë të jemi të kapur pas hierarkisë së 

Autoritetit hyjnor, sa më shumë të jemi të kapur dhe të lidhur pas 

udhëzimit dhe shembullit të lartë të Muhamedit tonë të dashur, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

aq më e fortë, aq më e sinqertë dhe aq më e shëndetshme do të jetë 

marrëdhënia jonë më pjesën tjetër të njerëzve. Sa më e madhe të 

jetë lidhja dhe marrëdhënia jonë me këto praktika të natyrshme 

njerëzore, aq më e madhe, aq më e fortë, aq më e shëndetshme do 

të jetë marrëdhënia jonë me pjesën tjetër të krijesave të Allahut të 

Madhëruar. Për këtë arsye Imami i nderuar do të ketë folur për 

shtresën më të lartë, të cilët i ka cilësuar si njerëz që i duan dhe i 

ndjekin ata edhe në fshehtësi, edhe në mënyrë të hapur, publike.  

 

ATA JANË SHIAT E ALLAHUT NË FSHEHTËSI 

 DHE NË PUBLIK 

 

 Le të vijojmë të analizojmë me kujdes të gjitha fragmentet e 

citimit të Imamit të nderuar, (Paqja qoftë mbi të!). Përmes tij 

Imami përpiqet të na japë një mësim të madh dhe shumë të 

rëndësishëm. Pasi na qartësoi se ata na duan edhe fshehurazi edhe 

në publik, përballemi me një tjetër moment të rëndësishëm. 

Përballemi me momentin kur ai burri hyri në kuvendin e Imamit 
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dhe tha: “Unë jam prej të dashurve dhe prej ndjekësve tuaj në fshehtësi 

dhe në publik”. Imami i nderuar iu përgjigj duke i thënë kështu: 

“Nuk ka dyshim se ata njerëz që pretendojnë se janë prej të dashurve dhe 

prej pasuesve tanë, kanë shenja të qarta dhe të dukshme në fytyrat e 

tyre”. Ata kanë shenja që tregojnë devotshmërinë, sinqeritetin dhe 

përkushtimin e tyre. Burri pyeti sërish: “Cilat janë shenjat e tyre, o 

Imam i nderuar?!” Edhe njëherë vjen përgjigja e Imamit, (Paqja 

qoftë mbi të!), kur thotë se shenja e tyre kryesore është njojhja prej 

tyre e Teuhidit, (njëhsimit). Ata janë prej njerëzve që e kanë 

prefeksionuar shkencën e njëhsimit.  

 

SHIAT E ALLAHUT E JETOJNË NË ÇDO MOMENT 

 TË JETËS SË TYRE TEUHIDIN 

 

 Këtë çështje e kemi trajtuar në citimin e parë që kemi sjellë 

në fillim të librit tonë, kur kemi thënë se ata janë njerëz që e kanë 

njohur Allahun e Madhëruar më së miri. Ata e kanë adhuruar Atë 

në formën më të mirë të mundshme. Ata i janë nështruar Atij në 

formën më të dashur të pëlqyer prej Tij. Ata i janë dorëzuar Atij, 

ashtu siç i takon Madhështisë së Tij. Ata i janë nështruar atij me 

adhurim, ashtu siç u takon lartësive në të cilat qëndron Ai. Por 

vetëm adhurimi është i pamjaftushëm.  

 Gjatë një marrëdhënieje të saktë dhe korrekte me Allahun e 

Madhëruar, përveç adhurimit, kërkohet përmbushja e një 

gjendjeje tjetër të rëndësishme shpirtërore dhe mendore. Ajo është 

gjendja e nënshtrimit dhe e dorëzimit të plotë ndaj Vullnetit të Tij 

absolut. Prandaj këto kuptime i gjejmë të shpalosura në Kur'anin 

Famëlartë në formën e dorëzimit dhe të nënshtrimit të plotë ndaj 



Për Allahun është shiizmi jonë 

303  

Allahut të Madhëruar. Kjo është forma më e paqtë e nënshtrimit 

dhe e dorëzimit. Këto kuptime të shenjta i gjejmë të pranishme në 

Kur'anin Famëlartë, ku Allahu i Madhëruar e ka cilësuar 

dorëzimin dhe nënshtrimin nëpërmjet fytyrës, duke nënkuptuar 

dorëzimin tërësor të qënies. Në fakt, të gjithë komentuesit e 

Kur'anit Famëlartë kanë thënë se fjala “fytyrë” e lidhur me 

dorëzimin dhe me nënshtrimin në Kur'anin Famëlartë, nënkupton 

nënshtrimin e plotë, nënshtrimin tërësor të qënies ndaj Allahut të 

Madhëruar. Për këtë çështje po sjellim për lexuesin tonë ajetin 

Kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, ata që i 

përulen Allahut dhe bëjnë vepra të mira, do ta kenë 

shpërblimin te Zoti i tyre, nuk do të frikësohen e as do të 

pikëllohen:”1 Në një tjetër ajet kur'anor Allahu i Madhëruar thotë 

gjithashtu: “Kush është besimtar më i mirë se ai që i dorëzohet 

sinqerisht Allahut, duke qenë bamirës dhe zbatues i fesë së 

pastër të Ibrahimit, të cilin Allahu e ka marrë për mik të 

ngushtë.”2 

 Ata janë njerëz që e njohin mirë diturinë e teuhidit. Ata 

përjetojnë me të vërtetë të gjitha kuptimet e mëdha dhe të shenjta 

të teuhidit. Kjo është shkalla, apo niveli i parë. Në shkallën e dytë, 

apo në nivelin e dytë janë ata njerëz të cilët i kanë vënë në praktikë 

kuptimet e vërteta të dijes apo të përjetimeve të teuhidit. E vërteta 

është se teoria duhet të pasohet prej praktikës dhe duhet të shihen 

të gjitha efektet e saj të drejtpërdrejta në terren. Të kuptosh mirë 

teuhidin dhe ta përjetosh atë në formën e duhur, do të thotë që të 

përkthehen praktikisht normat dhe orientimet e përgjithsme të 

sheriatit. Të kuptosh mirë teuhidin do të thotë të trajtosh çështjet 

themelore të sheriatit dhe frymën e përgjithshme të orientimeve të 

                                                           
1 Surja "Bekare", ajeti 112.   
2 Surja "Nisa‟a", ajeti 125. 
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tij si elementë thelbësorë dhe kryesorë të jetës, të konsiderosh 

sheriatin si një tërësi normash dhe vlerash mbi të cilat duhet 

ndërtuar çdo segment i jetës tonë në tokë. Vetëm kështu ata mund 

të konsiderohen pasuesit e Allahut të Madhëruar, vetëm kështu 

mund të konsiderohen pasues dhe ndjekës të Muhamedit, (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjn e tij të 

nderuar!). Vetëm si të tillë do të mund të quhen dhe të 

konsiderohen me të vërtetë si pasuesit dhe ndjekësit e 

trashëgimisë së vyer të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). 

Vetëm si të tillë mund të jenë dhe mund të konsiderohen si 

mbështetës dhe pasues të shokëve të zgjedhur dhe të dashur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Nga sa u diskutua 

ne jemi të informuar se shenjat e atyre që e duan dhe e pasojnë 

Allahun e Madhëruar janë të shumta dhe njëra prej shenjave 

kryesore dhe më të rëndësishme është përceptimi dhe përjetimi i 

saktë i dijeve të teuhidit (të njëhsimit).  

 Po të analizojmë hollësisht trajtesën që ka bërë Imami i 

nderuar duket sikur ai e shmang hyrjen në detaje, sepse detajet 

janë të shumta dhe të lidhura ngushtësisht me të gjitha detajet dhe 

imtësitë e praktikimit të sheriatit, qofshin ato gjykime, dispozita, 

norma të përgjithshme të moralit, marrëdhënia e njeriut me 

Allahun e Madhëruar, marrëdhënia e njeriut me veten e kështu 

me radhë. Ajo që Imami i nderuar po përpiqet të thotë, është se 

nëse përjetohen me të vërtetë dijet dhe njohuritë e teuhidit, pjesa 

tjetër e aktivitetit njerëzor, mund të hyjë vetë në shina. Ata që e 

përjetojnë thellësisht teuhidin dhe i nënshtrohen plotësisht 

Allahut të Madhëruar duke e njohur Atë si Një dhe të Vetëm në të 

gjitha kuptimet e njehsimit, janë të gatshëm të mos bëjnë tolerime 

tek aktivitetet e tjera jetësore, sepse qënia është automatikisht e 

programuar sipas teuhidit dhe natyrës së sjelljeve dhe të 
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përjetimeve hyjnore që dikton ai. Për këtë arsye lexojmë se Imami 

i nderuar i mëshon shumë kësaj pike, i jep asaj një rëndësi të 

jashtzakonshme. Ajo është një gjëndje e cila e ndihmon njeriun të 

përballet i qetë me të gjitha vështirësitë e jetës dhe tendencat e 

herëpashershme të qënies për të devijuar dhe për të dalë jashtë 

kontrollit. Për këtë arsye Imami i nderuar thotë: ”Janë ata të cilët e 

kanë njohur dhe e kanë përjetuar teuhidin më së miri.”  

 Kur lexojmë që Imami i nderuar thotë “... e njohin dijen e 

teuhidit më së miri ...” e kuptojmë atë si përpjekje e tij për të 

avantazhuar atë përjetim të teuhidit, i cili është tërësisht i 

zhveshur prej dyshimeve, prej politeizmit dhe prej hipokrizisë. 

Duhet të jetë kështu, sepse teuhidi në vetvete është e njëjta gjë me 

adhurimin. Në libra të ndryshëm të fesë dhe të moralit fetar e 

kemi përmendur vazhdimisht se ka dy lloje teuhidi. Ka teuhid të 

plotë, ka edhe teuhid të mangët. Kjo është e ngjashme me gjëndjen 

e shirkut, (të politeizmit). Kemi politeizëm të qartë, siç kemi edhe 

politeizëm të fshehur, të paqartë dhe të padukshëm.  

 Kur flasim për njerëzit që e kanë njohur Allahun më së miri 

dhe e kanë përjetuar më së miri teuhidin, do të thotë se kemi të 

bëjmë me njerëz, të cilët nuk kanë përjetuar asnjë shkallë dhe asnjë 

gradë të politeizmit. Ata janë njerëz që nuk kanë ushtruar kurrë në 

jetën e tyre as politeizëm të hapur as të fshehur. Pra, ata janë 

njerëz, të cilët i kanë zemrat, shpirtërat dhe mendjet e tyre të 

mbrojtura prej papastërtive të politeizmit. Kjo do të thotë se ata 

janë njerëz të ndershëm dhe të sinqertë. Kjo do të thotë se ata janë 

njerëz të pastër, të cilët e kanë adhuruar Allahun e Madhëruar me 

të njejtën pastërti. Ata janë njerëz që e kanë adhuruar Allahun e 

Madhëruar konform të gjitha nevojave apo detyrimeve që i 

përcakton dija dhe njohuria e teuhidit.  
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 Vërtetësia dhe sinqeriteti janë të lidhura me fjalët që 

përdorim, por që duhen të përkthehen në paktikë. Pra, një 

angazhim i vërtetë është i dukshëm dhe i prekshëm. Këto kuptime 

të shenjta i gjëjmë të pranishme në ajetin kur'anor, në të cilin 

Allahu i Madhëruar thotë: “Midis besimtarëve ka të atillë, që e 

kanë mbajtur besëlidhjen me Allahun. Disa prej tyre kanë 

vdekur, kurse të tjerët presin pa ndryshuar asgjë nga besnikëria 

e tyre.”1 

 Ky ajet kur'anor flet për vërtetësinë dhe për besnikërinë e 

pëkthyer në aksion konkret në jetën e përditshme. Kjo është 

besnikëria e vërtetë ndaj Allahut të Madhëruar dhe e përkthyer në 

aksione konkrete në jetën e përditshme.  

 

SHIAT E ALLAHUT E ADHUROJNË ALLAHUN  

NËPËRMJET FONDAMENTEVE TË FESË 

 

 Themelet apo fondamentet e fesë janë elementët më të 

rëndësishëm të një marrëdhënieje të saktë dhe të vërtetë me 

Allahun e Madhëruar. Ato janë themelet e një akideje, besimi të 

pastër dhe të çliruar prej të gjitha llojeve të papastërtive të 

dukshme dhe të padukshme. Ato janë themeli i marrëdhënieve 

tona me të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe me mesazhin hyjnor me 

të cilin erdhi ai. Ato janë bazat mbi të cilat do të ndërtohet një 

marrëdhënie e sinqertë, sipas të gjitha rregullave të sheriatit. Ato 

janë themelet mbi të cilat mund të ndërtojmë një marrëdhënie të 

shëndoshë dhe solide me trashëgiminë e vyer dhe të shenjtë të 

                                                           
1 Surja "Ahzab", ajeti 23.  
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Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi ta!). Ato janë themelet më të forta dhe 

më të sigurta mbi të cilat mund të ndërtojmë një marrëdhënie të 

fortë dhe të konsoliduar me udhëzimin e Kur'anit Famëlartë dhe 

me trashëgiminë e vyer të shokëve të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!).  Prandaj, është shumë e rëndësishme që të 

gjithë besimtarët dhe besimtaret, secili sipas nivelit të tij arsimor 

dhe kapaciteteve intelektuale, të njihen imtësisht me themelet dhe 

fondamentet (bazat) e fesë.  

Themelet e fesë mbi të cilat mbështetet marrëdhënia jonë me 

Allahun e Madhëruar dhe me të Dërguarin e Tij, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe me 

hierarkinë e Autoritetit hyjnor janë: 

Njëhsimi (teuhidi), themeli i parë. 

Profetësia, themeli i dytë. 

Ringjallja në Ditën e Gjykimit, themeli i tretë.  

 Këto tre themele kanë konsensusin e plotë të gjithë 

dijetarëve të umetit islam. Ndërsa shkolla e Ehli Bejtit, (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!), kanë shtuar edhe dy kushte, sipas tyre, shumë 

të rëndësishme: 

 Çështja e parë që duan të shtojnë ata është drejtësia. 

Drejtësia vjen menjëherë pas njëhsimit dhe teuhidit. Ata kanë 

vendosur si kusht të besimit të plotë dhe të vërtetë besimin tek 

drejtësia e Allahut të Madhëruar dhe se gjithçka vjen prej Allahut 

të Madhëruar është e drejtë. Allahu nuk mund të jetë i padrejtë me 

robërit e Tij. Ai nuk mund t‟ia lejojë Vetes që të jetë i Padrejtë më 

krijesat e Tij. Janë të shumta ajetet kur'anore që e mbështesin këtë 

tezë.  



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

308 

 Çështja e dytë është imamati. Ata mendojnë se kjo çështje 

radhitet menjëherë pas profetësisë. Ata janë prej njerëzve që 

besojnë se profetësia ka zgjatjet dhe shtrirjet e saj, qoftë si grade, 

apo si gjëndje e ushtrimit të përgjegjësive hyjnore. Kjo ka ndodhur 

më shumë prej të dërguarve dhe pejgamberanëve. Ata kanë patur 

pasuesit dhe të ngarkuarit e tyre me punë, nëse do të mund t‟i 

quanim të tillë.  

 Sipas shkollës së Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi ta!), mendohet 

se çështaja e trashëgimtarëve, e pasuesve, apo të caktuarve si të 

ngarkuar me punë prej profetëve të Allahut të Madhëruar, është e 

përcaktuar nga Allahu i Madhëruar. Ata mendojnë se këto janë 

emërime me ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të Allahut të Madhëruar. 

Ashtu siç besojmë dhe pranojmë se profetësia është emërim i 

ardhur me rekomandim dhe me mandat hyjnor, ashtu janë edhe 

(eusijatë), trashëgimtarët, apo të emëruarit si pasardhës të 

profetëve. Ata mendojnë, gjithashtu, se numri i pasuesve apo i 

trashëgimtarëve, mund të jetë më i ulët apo më i lartë, në varësi të 

rëndësisë së secilës profetësi. Secila prej profetësive është një 

mision i caktuar hyjnor i përcaktuar nga Allahu i Madhëruar për 

një periudhë të caktuar kohore, për një popull të caktuar. Secila 

prej tyre ka rëndësi të veçantë, në varësi të specifikave të situatave 

dhe popujve. Këto specifika dhe këtë rëndësi e përcakton vetë 

Allahu i Madhëruar me dijet e Tij absolute. Rritja e numrit të 

eusijave, (trashëgimtarëve apo pasardhësve) të profetëve është e 

lidhur me periudhën kohore të një misioni profetik dhe me 

hapësirat gjeografike në të cilat shtrihet ai. Sa më e madhe të jetë 

hapësira kohore e një profetësie dhe sa më e madhe të jetë shtrirja 

e saj gjeografike, aq më i madh duhet të jetë dhe numri i eusijave 

për nevoja të përhapjes së fesë dhe për nevoja të njohjes së 

njerëzve me detajet dhe imtësitë e rregullave të sheriatit.  
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 Për këtë arsye mund të themi se numri i këtyre njerëzve të 

veçantë të quajtur (eusija) është i lidhur me shtrirjen kohore dhe 

gjeografike të Mesazhit hyjnor. Sa më e gjatë të jetë shtrirja kohore 

e një Mesazhi hyjnor dhe sa më i madh të jetë numri i njerëzve të 

targetuar, apo të synuar prej atij Mesahzi hyjnor, aq më i madh 

duhet të jetë edhe numri i eusijave, të cilët u mësojnë njerëzve 

natyrën e sheriatit dhe imtësitë e tjera të mistereve kur'anore, të 

cilat ata i kuptojnë me vështirësi.  

 Po të shohim dhe të analizojmë me kujdes historinë e 

profetëve, do të vemë re se disa prej tyre kanë patur një (uesij), 

pasardhës të vetëm dhe disa të tjerë kanë patur dy ose tre. Disa te 

tjerë kanë patur më pak, apo më shumë se kaq.  

 Profetësia e Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), mund të themi (me 

dëshminë e vetë Allahut dhe të Dërguarit të Tij), se është 

profetësia e fundit, komunikimi i fundit i Allahut të Madhëruar 

me njerëzimin. Ai është komunikimi i fundit i Allahut të 

Madhëruar me krijesat e Tij deri në Ditën e Gjykimit. Deri në 

Ditën kur do ta trashëgojë Tokën dhe gjithë ç‟ka në të.  

 Për këtë arsye mund të themi se ka qenë prej urtësisë së 

Allahut të Madhëruar që të caktojë më shumë eusija, (pasues dhe 

trashëgimtarë juridikë), për Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata janë imamët e 

pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!).  
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ËSHTË I DOMOSDOSHËM PËR SHIAT E ALLAHUT 

NJË SHPËTIMTAR I ARDHSHËM 

 Pas martirizimit të njëmbëdhjetë imamëve dhe ndarjes së 

tyre nga jeta, ka qenë prej urtësisë së Allahut të Madhëruar që 

Imami i dymbëdhjetë, (Paqja qoftë mbi të!), prej imamëve të 

pagabueshëm të jetë i pranishëm, por që do të zhduket nga sytë e 

njerëzve. Ai do të vazhdojë të jetë larg syve të njerëzve deri në një 

moment të dytë, të cilin e përcakton Allahu i Madhëruar. Ai do të 

vijë për të përhapur zhvillimin, prosperitetin dhe drejtësinë e 

Allahut në Tokë, përpara se të fillojnë ngjarjet e Kiametit. Ai do të 

vijë për të realizuar plotësisht qëllimet e Profetësisë hyjnore, ashtu 

siç ka dashur Allahu i Madhëruar, përpara fundit të kësaj bote. 

 Kjo do të ndodhë përpara se të fillojë Jeta e Përtejme. Ky 

është ai që ne e quajmë Imam Mehdiu, (Paqja qoftë mbi të!). 

Projekti i Imam Mehdiut, (Paqja qoftë mbi të!), ka qenë dhe është 

prezent deri në ditët e sotme. Ftesa dhe fryma që ai përfaqëson ka 

qenë e pranishme tek të gjitha fetë hyjnore. Kjo është një çështje e 

gjithëpranuar prej të gjitha shkollave islame. Ndryshimi ndërmjet 

shkollës së Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) dhe shkollave 

të tjera të mendimit islam konsiston në faktin se Shkolla e Ehli 

Bejtit është e mendimit se Imam Mehdiu ka lindur dhe është i 

pranishëm në mesin tonë, pavarësisht se nuk mund të shikohet 

prej njerëzve. Kjo nuk është një çështje që habit, sepse të gjithë 

jemi në dijeni se shumë prej profetëve kanë jetuar disa mijëra vite.  

 Urtësinë e kësaj ngjarjeje e gjejmë të përmendur në 

transmetime të ndryshme. Atë e ka shpjeguar vazhdimisht 

profesori El-Ammu, Imami i martirizuar Es-Sej-jid Muhamed 

Bakir Es-Sadr, kur thotë: “Imami i dymbëdhjetë ka mision të 

ngarkuar prej Allahut të Madhëruar që të përhapë fenë e Zotit në 



Për Allahun është shiizmi jonë 

311  

të gjithë sipërfaqen e Tokës, duke e konkretizuar zbatimin e saj të 

plotë para Ditës së Gjykimit. Është prej urtësisë së Allahut të 

Madhëruar që ky imam i nderuar të jetojë të gjitha fazat dhe 

periudhat, të gjitha mendimet, të gjitha zhvillimet pozitive dhe 

negative të njerëzimit. Ai është aty për të parë dhe për të 

monitoruar gjithçka, sepse ai është njeriu që do ta rishfaqë Allahu 

i Madhëruar si shpëtimtar për gjithë njerëzimin. Është prej 

urtësisë së Allahut të Madhëruiar që ai ta shoqërojë historinë e 

njerëzimit për një kohë të gjatë, për të parë dhe për të kuptuar 

gjithçka ka lidhje me zhvillimet më të rëndësishme të racës 

njerëzore. Ai është aty për të kuptuar gjithçka dhe për të ndërhyrë 

në momentin e fundit me të gjithë arsenalin e mundësive të 

dhuruara prej Allahut të Madhëruar për të shpëtuar njerëzimin 

prej zullumqarve dhe prej padrejtësive. Pas kësaj ai do të kalojë në 

periudhën post pagabueshmëri. Roli që do të ketë kërkon një 

eksperiencë të tillë. Ai është aty për të monitoruar dhe për të 

përfituar prej të gjitha zhvillimeve më të rëndësishme të historisë 

që prej kohës kur është fshehur dhe deri ditën që Allahu i 

Madhëruar do t‟i japë urdhër të rishfaqet. Kjo është arsyeja përse 

Urtësia e madhe e Allahut të Madhëruar ka përcaktuar që ai të 

ketë lindur dhe të jetë i pranishëm në mesin e njerëzve.  

 Në të gjitha rastet, të njohësh Allahun dhe teuhidin në 

mënyrë të përsosur do të thotë të njohësh bazat dhe fondamentet e 

fesë. Është e pamundur që të besojmë në ekzistencën e Allahut të 

Madhëruar, nëse nuk e njëhsojmë Atë, nëse nuk besojmë tek 

drejtësia e Tij. Nuk mund të besojmë në ekzistencën dhe në 

drejtësinë e Tij, pa besuar në profetësinë e Muhamedit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Nuk mund 

të besojmë në ekzistencën dhe në njëhsimin e Tij, nëse nuk 

besojmë se Ai është i Vetëm, i Pashoq dhe i Drejtë. Nuk do të 
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besojmë se ka dërguar një profet, nëse nuk do të pranojmë 

ekzistencën e eusijave, (trashëgimtarëve) të profetit. Nuk mund t‟i 

besojmë këto, nëse nuk kemi besuar Ringjalljen dhe rizgjimin prej 

varreve në Ditën e Gjykimit. Është prej shtyllave të fesë, besimi në 

këto parime të shenjta.  

 

SHIAT E ALLAHUT E ADHUROJNË ALLAHUN 

NËPËRMJET DEGËVE TË FESË, (DERIVATEVE TË SAJ) 

 Është shumë e rëndësishme që të aplikohen me korrektësi 

dhe seriozitet edhe derivatet e fesë, degëzimet e saj, krahas 

çështjeve themelore. Është e nevojshme që njohja dhe dituria të 

bëhen pejsë e përditshmërisë dhe e praktikës. Është e rëndësishme 

që t‟u japim rëndësi të njëjtë të gjitha degëzimeve të fesë, ashtu siç 

u kemi dhënë çështjeve themelore të saj. Duhet t‟i zbatojmë ato me 

përpikëri dhe korrektësi dhe t‟i bëjmë pjesë të praktikave tona të 

përditshme. Vetëm kështu mund t‟u afrohemi shumë aryre që 

kemi thënë deri tani. Duhet të flasim për Islamin praktik, të 

zbatuar dhe të vënë në jetë. Duhet të flasim për besimin praktik, 

për besimin e lidhur ngushtësisht me teorinë dhe me praktikën. E 

vërteta është se sa më praktike të jetë marrëdhënia dhe njohja jonë 

me Allahun e Madhëruar, aq më i zbatueshëm dhe praktik do të 

jetë Islami ynë. “Ata janë njerëz të cilët e kanë perfeksionuar dijen 

e teuhidit, të njëhsimit.”  

 Mund të ndodhë që njeriu gjatë jetës së tij të përballet me 

mendime të këqija, me dyshime, të cilat janë ngacmime të shejtanit 

të mallkuar për ta devijuar dhe për ta trazuar atë. Kjo është mëse 

normale dhe mund të ndodhë me të gjithë njerëzit. E rëndësishme 

është që të mos lëkundemi. Kjo arrihet vetëm duke patur përgjigje 
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të plota, të sinqerta, të fuqishme dhe të vërteta për të gjitha ato 

dilema. Vetëm kështu mund të përballemi me tronditjet e 

ndryshme gjatë jetës. Nëse do të kemi të forta themelet e 

mbështetjes, tronditjet dhe dyshimet nuk mund të na dëmtojnë 

sado të fuqishme që të jenë. Por nëse nuk i kemi të forta ato 

themele, ndërtesa e besimit dhe e imanit do të shembet mbi kokat 

tona që në tërmetin më të parë duke na kërcënuar seriozisht në 

këtë botë dhe në Botën e Përtejme. Në raste të tilla, nuk është e 

nevojshme t‟i japësh vetës përgjigje të mëdha filozofike, por të 

mjaftohesh me përgjigjet që burojnë prej besimit tënd të pastër 

dhe të kulluar që ndërtohet mbi themelet e shëndosha të fesë.  

 Pasi kemi folur për rëndësinë e besimit, për bazat dhe 

themelet e fesë dhe më pas, për çështjet dytësore dhe degëzimet e 

dispozitave fetare, për ndjekjen dhe zbatimin me përpikëri të 

udhëzimeve dhe të dispozitave të fesë, për zbatimin me përpikëri 

të rregullave të përgjithshme, qofshin ato të lidhura me aspektin 

juridik, me aspektin moral dhe edukativ të Islamit, me aspektin 

shpirtëror, apo me atë njerëzor, na vjen një tjetër apel i 

rëndësishëm që na drejtohet prej Autoritetit hyjnor. Na vjen një 

apel i rëndësishëm prej Autoritetit hyjnor në Tokë, prej Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

prej anëtarëve të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), prej 

Kur'anit Famëlartë dhe prej shokëve të dashur dhe të përzgjedhur 

të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), i cili na fton që 

ta zbatojmë në praktikë lidhjen tonë të fortë me Allahun e 

Madhëruar, lidhjen tonë të fortë të deklaruar dhe të dëshmuar me 

Profetin e dashur, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Kërkohet prej gjithë besimtarëve të vërtetë që 

të tregojnë me angazhime konkrete lidhjen e tyre të fortë me 

dispozitat hyjnore dhe me të gjitha shkallët e Autoritetit hyjnor në 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

314 

Tokë. Sa më i pastër dhe sa më i vërtetë të jetë ushtrimi i 

përgjegjësive që rrjedhin prej besimit, aq më i madh dhe aq më i 

pastër do të jetë edhe imazhi i Islamit tek pjesa tjetër e njerëzimit. 

Sa më e fortë të jetë lidhja e anëtarësisë së umetit me Islamin dhe 

me Krijuesin e tyre, aq më e fortë dhe aq më e bukur do të 

paraqitet kjo marrëdhënie për popujt e tjerë të botës.  

 Kjo është mënyra më e mirë për të përfaqësuar denjësisht 

Islamin, për të përfaqësuar denjësisht imamin, besimin tonë. Kjo 

është mënyra më e mirë për të qenë shembull i drejtësisë dhe i 

virtyteve të larta në sytë e pjesës tjetër të njerëzimit. Kjo është e 

vetmja mënyrë për ta bërë Islamin të dashur dhe të pranushëm 

për zemrat e tyre, për të përfaqësuar denjësisht Muhamedin, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Kjo është mënyra më e mirë për të qenë përfaqësues të denjë të 

Kur'anit Famëlartë, për të qenë përfaqësues të denjë të Ehli Bejtit, 

(Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) dhe përfaqësues të denjë dhe të 

ndershëm të sahabëve të dashur dhe të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). 

 Këto kontekste tregojnë se Islami është vazhdimisht në 

gjëndje të nxisë njerëzit për të qenë të mirë dhe të ndershëm në të 

gjitha rrethanat dhe kushtet në të cilat ndodhen. Islami nuk ka 

nevojë për njerëzit, por njerëzit kanë nevojë për Islamin. Është e 

nevojshme që njerëzit të komunikojnë pozitivisht me të gjitha 

shtresat e shoqërisë njerëzore. Është në të mirën e tyre dhe në të 

mirën e njerëzimit që të ketë një ndërveprim pozitiv ndërmjt të 

gjithë bijve dhe bijave të njerëzimit. Kjo është rruga e vetme për të 

realizuar paqen dhe bashkekzistencën njerëzore. Kjo është e 

vetmja mënyrë për të dëshmuar praktikisht lidhjen e fortë të 

umetit me Krijuesin e tyre, me dispozitat dhe normat që derivojnë 

prej këtij besimi dhe prej kësaj lidhjeje.  
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SJELLJA JUAJ ËSHTË IMAZHI YNË 

 Janë të shumta tekstet dhe transmetimet, në të cilat vihet 

theksi mbi sjelljet dhe moralin e atyre që kanë pasuar Allahun e 

Madhëruar dhe e kanë mbështetur atë, gjëndja e atyre që e pasojnë 

Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Janë të shumta transmetimet në të cilat paraqiten 

sjelljet dhe mënyra e jetesës e të gjithë atyre që e kanë pasuar Ehli 

Bejtin, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), sjelljet e atyre që pasojnë 

udhëzimin e Kur'anit Famëlartë, sjelljet e atyre që pasojnë 

trashëgiminë e vyer të shokëve të dashur dhe të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Në këto tekste 

përcaktohen qartë normat që mbizotërojnë tek aktivitetit i tyre 

njerëzor, normat që duhet të diktojnë sjelljet e tyre.  

 

SHIAT E ALLAHUT DHE PËRGJEGJËSIA E MADHE  

E KËTIJ ANËTARËSIMI 

 Për të qartësuar këtë çështje na vjen në ndihmë një tekst që 

u drejtohet me një thirrje të gjithë pjesëtarëve të umetit. Në atë 

tekst thuhet:  

“O ju (shia) që e keni pasuar Allahun dhe e keni pasuar Muhamedin. Ju 

jeni, tashmë, të anëtarësuar tek ne, (te grupimi i vlerave tona). Jeni, 

tashmë, të identifikuar me ne. Jeni të ftuar të na përfaqësoni denjësisht 

me sjelljet tuaja të bukura dhe të mos na e dëmtoni imazhin duke u sjellë 

keq me njerëzit.”  

 Të gjitha dispozitat e ardhura dhe të përcaktuara në sheriat 

prej Allahut të Madhëruar, janë të bukura dhe pozitive. Sa më 

shumë t‟i përvetësojë ato dhe t‟i vejë në praktikë, aq më shumë 

zbukurohet vetë ai, aq më i dashur dhe më i respektuar bëhet për 
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njerëzit. Mesazhi i këtij teksti të bekuar është i qartë. Ai i fton të 

gjithë muslimanët e botës që të kapen fort pas mësimeve dhe 

udhëzimeve që burojnë prej Allahut të Madhëruar, si e vetmja 

mënyrë për t‟u shndërruar në qënie pozitive, e cila ndërvepron 

pozitivisht me habitatin e saj human e njerëzor. Për të realizuar 

këtë, është e nevojshme që të jemi të sinqertë dhe të vërtetë në 

raportin që kemi ndërtuar me Allahun e Madhëruar dhe me 

veten. Për të realizuar me sukses këtë, duhet të jemi besnikë ndaj 

udhëzimeve të përcaktuara imtësisht prej Allahut të Madhëruar, 

duke përcaktuar të gjitha segmentet dhe detajet nëpërmjet të 

cilave duhet jetuar kjo jetë dhe mënyrën sesi duhet të 

ndërveprojmë me pjesën tjetër të njerëzve. E vetmja mënyrë për ta 

realizuar këtë është që të jenë bësnikë të trashëgimisë së vyer të 

Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), të jemi besnikë dhe të 

sinqertë në marrëdhënien që kemi ndërtuar me Udhëzimin hyjnor 

të përfaqësuar në Kur'anin Famëlartë dhe në traditën profetike. 

Për të realizuar me sukses këtë duhet të jemi besnikë dhe të 

sinqertë në raportin dhe në marrëdhënien që kemi ndërtuar me 

trashëgiminë e vyer të trashëgimtarëve të ndershëm të 

Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), duhet të jemi pasues 

të ndershëm dhe të devotshëm ndaj Profetit tonë të dashur, siç 

kanë qenë ndjekësit e profetëve të tjerë,(hauarijinët). Në tekste dhe 

hadithe të ndryshme lexojmë të thuhet: “Secili prej profetëve të 

Allahut ka ndjekës dhe përkrahës prej umetit (popullit) të tij”. Këta janë 

njerëzit më të afërt që e kanë ndjekur në çdo hap dhe e kanë 

ndihmuar atë të mbajë mbi supe peshën e rëndë të Mesazhit të 

Allahut. Janë njerëzit më të afërt që e kanë ndihmuar atë të 

përhapë fenë e Allahut në skajet e ndryshme të botës. Këta quhen 

hauarijjinë.  
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 “O ju, shia që keni pasuar Allahun dhe Muhamedin. Ju jeni, 

tashmë, të anëtarësuar tek ne, (te grupimi i vlerave tona)." Në rast 

se shiat e Allahut dhe të Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të pyeten rreth identitetit 

të tyre fetar, do të thonë: “Ne jemi muslimanë. ”Nëpërmjet kësaj 

deklarate ata tregojnë hapur përkatësinë e tyre, lidhjen e tyre të 

fortë me Allahun e Madhëruar. Nëpërmjet kësaj deklarate, 

muslimani deklaron anëtarësinë e tij tek Allahu i Madhëruar, 

deklaron anëtarësinë e tij tek shkallët dhe hierarkia e Autoritetit 

hyjnor. Sapo të deklarojë lidhjen e tij me Allahun dhe 

anëtarësimin e tij tek shkolla e udhëzimit të Tij, ai duhet të zbatojë 

në praktikë gjithçka ka kërkuar Allahu i Madhëruar prej tij. Sapo 

të deklarojë anëtarësimin e tij në shkollën e Muhamed Mustafasë, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

duhet të veprojë sipas udhëzimit të tij. Vetëm duke u sjellë kështu 

ai mund të jetë frytdhënës në zbukurimin e imazhit të tyre. Për ta 

bërë pak më të qartë këtë çështje për lexuesin tonë të nderuar, le të 

sjellim një shembull të përafërt nga jeta e përditshme. Një nxënës i 

mirë, i zgjuar dhe i zellshëm del në fund të vitit me rezultate të 

shkëlqyera. Një nxënës që del prej bankave të shkollës dhe korr 

sukses në jetë, i zbardh fytyrën dhe zbukuron imazhin e mësuesve 

të tij, shkollës së tij. E njejta gjë ndodh edhe me ata që kanë pasuar 

Allahun e Madhëruar, që e kanë pasuar Muhamedin, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Nëse sillen 

mirë dhe janë të ndershëm me njerëzit reflektojnë mësimet dhe 

fenë tek e cila besojnë, por nëse bëjnë të kundertën dëmtojnë dhe 

shkatërrojnë në sytë e njerëzve imazhin e besimit dhe të fesë së 

tyre, shkatërrojnë dhe dëmtojnë imazhin e shkollës, së cilës i 

përkasin.  
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 Në këtë hadith lexojmë dhe prekim nga afër shumë 

kuptime të tjera të lidhura me çështjen e imazhit. Në këtë hadith të 

nderuar u bëhet një thirrje e fortë dhe e drejtpërdrejtë atyre që 

pretendojnë se kanë besuar Allahun e Madhëruar, atyre që kanë 

besuar dhe e kanë pasuar Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i 

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

pretendojnë se kanë pasuar udhëzimin e Kur'anit Famëlartë dhe 

trashëgiminë e vyer të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!). 

  Kjo është një thirrje e fortë dhe e drejtpërdrejtë drejtuar të 

gjithë atyre të cilët kanë pretenduar se e pasojnë trashëgiminë e 

vyer të shokëve të dashur dhe të përzgjedhur të Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

se duhet të jenë gjithmonë në nivelin e përgjegjësisë dhe të 

përfaqësimit. Sjelljet e tyre të mira zbukurojnë imazhin e asaj ç‟ka 

përfaqësojnë, kurse sjelljet e tyre të liga e dëmtojnë dhe e 

shkatërrojnë imazhin e tyre. Për këtë arsye thirrja në tekstin e 

mësipërm është e qartë dhe e mirëpërcaktuar. Jeni të ftuar të na 

zbukuroni imazhin dhe jo të na e shkatërroni atë duke u sjellë keq 

me njerëzit. Kjo do të thotë, gjithashtu, se nëse do të jeni të 

deklaruar si përfaqësuesit dhe mbështetësit tanë dhe nuk do të 

keni sjelljet e duhura, do të thotë se do të jeni barrë për ne. Do të 

thotë se do të dëmtoni imazhin tonë. Në këtë mënyrë do të 

përçoni një imazh të errët për ne dhe për gjithçka përfaqësojmë ne, 

si përfaqësues të Mesazhit hyjnor.  

“O ju, (shia), që e keni pasuar Allahun dhe Muhamedin. Ju jeni, tashmë 

të anëtarësuar tek ne, (te grupimi i vlerave tona). Jeni, tashmë, të 

identifikuar me ne. Jeni të ftuar të na përfaqësoni denjësisht me sjelljet 

tuaja të bukura dhe të mos na e dëmtoni imazhin duke u sjellë keq me 

njerëzit.”  
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 Ky është njëri nga kuptimet më të larta të vërtetësisë dhe të 

marrëdhënies së sinqertë me Allahun e Madhëruar. Individi dhe 

grupi shoqëror që është i vërtetë dhe i sinqertë, me veten dhe me 

Allahun e Madhëruar, duhet medoemos ta përkthejë këtë 

marrëdhënie në realitet. Duhet medoemos që ta përkthejë këtë në 

jetën praktike. Besnikëria e individit dhe e shoqërisë ndaj Allahut 

të Madhëruar duhet të jetë praktikë dhe jo vetëm në nivel teorik. 

Këtë e kemi theksuar edhe në këtë libër. Sa më besnikë dhe sa më 

të sinqertë që të jenë me Zbulesën hyjnore dhe me Krijuesin e tyre, 

aq më të mëdha do të jenë ndikimet e Zbulesës hyjnore në 

përmirësimin e jetëve të tyre dhe në përmirësimin dhe rritjen e 

cilësisë së jetës së shoqërisë. Vetëm kështu kemi vënë në praktikë 

teorinë dhe e kemi bërë atë të prekshme për të gjithë njerëzit. 

Vetëm kështu mund të zbukurojmë imazhin për njerëzit, mund të 

tregojmë se jeta në këtë mënyrë (si e ka dashur Allahu i 

Madhëruar), është më e bukur. Kjo është mënyra më e mirë për të 

dhënë një imazh të shkëlqyer për ligjet e Allahut të Madhëruar, 

për legjislacionin që Ai ka përcaktuar për rregullimin e jetës në 

tokë. Kjo është e vetmja mënyrë për t‟u treguar njerëzve rëndësinë 

e tyre, vlerat e tyre të vërteta dhe se ata janë krijesa të nderuara 

prej Allahut të Madhëruar, të cilat meritojnë të kenë një jetë të 

mirë, të ndershme të mbuluar prej mirësisë dhe drejtësisë. Në 

hadithin tjetër thuhet: 

“O ju, shiat e Allahut dhe shiat e Familjes së Muhamedit, (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!). Jeni të ftuar të zbukuroni imazhin tonë duke na 

përfaqësuar denjësisht me sjelljet tuaja të bukura dhe të mos na e dëmtoni 

imazhin tonë me sjelljet tuaja të shëmtuara duke u sjellë keq me 

njerëzit.” 

 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

320 

Kërkesa e parë është fjala e mirë 

 Hadithi na kërkon që të themi fjalën e mirë. “Jeni të ftuar të 

zbukuroni imazhin tonë duke na përfaqësuar denjësisht me sjelljet tuaja 

të bukura dhe të mos na e dëmtoni imazhin tonë me sjelljet tuaja të 

shëmtuara:” Në një tjetër hadith thuhet: “Thuajuni njerëzve fjalë të 

mira. Mbrojini gjuhët tuaja prej fjalëve të këqia. Hiqni dorë prej 

kryeneçësisë dhe prej fjalëve të këqia.” Pra, kërkesa e parë e këtij teksti 

të bekuar është që t‟u themi njerëzve fjalë të mira.  

 Të gjithë besimtarët, të gjithë muslimanët dhe muslimanet 

janë të ftuar që të sillen mirë me njerëzit. Janë të ftuar që t‟u thonë 

atyre fjalë të mira. Janë të ftuar që të lenë gjurmë të mira gjatë 

komunikimit të tyre me krijesat e Allahut. Thënia e fjalës së mirë 

mund të ushtrohet edhe nëpërmjet gjuhës edhe nëpërmjet sjelljes. 

Duhet të përpiqemi të përcjellim realisht atë që përfaqësojmë edhe 

nëpërmjet fjalës, edhe nëpërmjet praktikave të ndryshme pozitive. 

E vërteta është se praktika dhe veprat konkrete janë më të 

rëndësishme se fjala. Ndikimi i veprave konkrete është më i madh 

tek njerëzit, sesa fjala e mirë. Të tregosh veten nëpërmjet 

veprimeve konkrete, do të thotë se je më pranë njerëzve. Këto 

kuptime i gjejmë të pranishme edhe tek thirrja e herëpashershme e 

imamëve të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), kur thonë: 

“Bëhuni përfaqësuesit tanë të heshtur”. Kjo do te thotë se duhet që të 

përfaqësojnë moralin dhe frymën e Ehli Bejtit nëpërmjet praktikës 

dhe veprave të tyre. Duhet të përfaqësojnë Ehli Bejtin dhe moralin 

e tyre me vepra të bukura dhe jo me slogane të bukura. Tregojeni 

realitetin tuaj me moralin tuaj, me sjelljen tuaj të mirë, me 

shembullin tuaj të mirë. Tregojeni moralin tuaj të lartë me 

ndershmërinë tuaj në marrëdhëniet me njerëzit në të gjitha fushat 

e jetës. Nuk është e mundur të jeni bindës duke përdorë slogane 
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dhe fjalë të bukura. Do të jeni bindës me veprat tuaja të mira, të 

cilat janë fjalët tuaja të kthyera në ato vepra. Prandaj themi se kjo 

është njëra prej çështjeve kryesore e cila theksohet në tekstin e 

bekuar.  

 “Thuajuni njerëzve fjalë të mira.” Ky tekst i bekuar na sjell 

ndërmend një ajet kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: 

“E kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt Allahut, se ai 

që bën vepra të mira dhe thotë: „Unë, me të vërtetë jam 

musliman!”1  

 Kur ftohen t‟u thonë njerëzve fjalë të mira, duhet kuptuar 

se kjo është mënyra më e mirë për t‟u përcjellë atyre rrugën e 

Allahut të Madhëruar. T‟u thuash njerëzve fjalë të mira, do të 

thotë të lexosh për ta Kur'anin dhe tua shpjegosh atyre atë. E ku 

ka fjalë më të mirë se Kur'ani Famëlartë! Kjo është mënyra më e 

mirë për t‟i ftuar njerëzit për tek Krijuesi i tyre. Kjo është mënyra 

më e mirë për t‟i njohur njerëzit me Krijuesin e tyre. Pasi t‟u keni 

lexuar atyre fjalën e Allahut të Madhëruar, hidhuni menjëherë në 

vepra dhe në sjellje të mira, sepse fjala nuk ka asnjë ndikim pa 

veprën e mirë. Ajeti i mësipërm kur'anor është mëse i qartë: “E 

Kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt Allahut, se ai që 

bën vepra të mira dhe thotë: „Unë, me të vërtetë jam musliman! 

„” 

 Fjalia: ”I fton njerëzit drejt Allahut” tregon se bëhet fjalë 

për thirrjen nëpërmjet fjalës dhe shprehjes. Më pas kemi tregues të 

qartë që tregojnë se ftesa është për ta konkretizuar thirrjen me fjalë 

në thirrje me vepra, pra, për të dhënë shembullin e mirë. Duket 

qartë se praktika dhe veprat janë mënyra më e mirë për t‟i thirrur 

                                                           
1 Surja "Fusilet", ajeti 33. 
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njerëzit në rrugën e Allahut të Madhëruar, në rrugën e të 

Dërguarit të Tij, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), në rrugën e Ehli Bejtit dhe në rrugën e 

imamëve të pagabueshëm, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!).  

 “E Kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt 

Allahut, sae ai që bën vepra të mira dhe thotë: „Unë me të vërtetë 

jam musliman. „” Kjo është e vërteta e madhe. Nuk mjafton të 

ftosh në rrugën e Allahut vetëm me fjalë, vetëm me slogane të 

bukura dhe me parrulla të mëdha. Nuk është e mjaftueshme që të 

thirrësh në rrugën e Allahut, vetëm me populizëm dhe 

propagandë. Përveç fjalëve, kërkohen edhe veprat e mira, edhe 

puna, edhe veprimi konkret. Për këtë arsye lexojmë në ajetin 

kur'anor: “Vepruan vepra të mira” që do të thotë se fjalët i 

shoqëruan me vepra. Që njeriu të jetë i vërtetë dhe i sinqertë në atë 

që thotë, duhet patjetër që vepra të përputhet me fjalët që thotë. 

Nuk mund të jetë i besueshëm, nëse ndodh ndryshe. Në rast se 

fjalët dhe deklaratat nuk përputhen gjëkundi me veprat, personi 

mund të jetë një propagandist dhe populist i pavlerë që tregëton 

fenë e Allahut dhe shet fjalë boshe për t‟u dukur. Janë të shumtë 

njerëzit që zbukurohen me fjalët e bukura. Ka shumë njerëz që 

zbukurojnë veten me pasimin dhe me ndjekjen e Allahut të 

Madhëruar. Ka njerëz që e zbukurojnë veten duke u deklaruar 

pasues dhe ndjekës të Muhamedit dhe të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë 

mbi ta!), por që realisht nuk zbatojnë në praktikë asgjë prej 

sloganeve dhe fjalëve të tyre. Kur lexojmë në tekstin e bekuar të 

thuhet: ”Thuajuni njerëzve fjalë të mira”, na vjen në mendje 

menjëherë teksti i bekuar, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “E 

kush flet me bukur se ai që i fton njerëzit drejt Allahut, se ai që 

bën vepra të mira dhe thotë: „Unë me të vërtetë jam musliman. „” 
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 Prej ajetit dhe tekstit të mësipërm kuptojmë se ekziston 

mundësia nëse ftesa për në rrugën e Allahut dhe në rrugën e të 

Dërguarit të Tij të jetë thjesht një maskë, një mburojë, një përpjekje 

për t‟u dukur, për të rënë në sy dhe për të patur përfitime. Këta 

njerëz ftojnë në rrugën e Allahut me fjalë, por nuk i shoqërojnë ato 

që thonë me vepra. Ajo që kërkohet është konkretizimi i fjalëve 

me vepra. Ky dimension na shpaloset i qartë edhe në Kur'anin 

Famëlartë. Një tjetër çështje e rëndësishme është se nuk kërkohet 

prej njeriut që të kryejë disa vepra të caktuara. Ai duhet t‟i dijë të 

gjitha dimensionet e fjalës “praktikë”. Ai duhet të jetë ndjekës 

korrekt i Udhëzimit hyjnor. Ai duhet të jetë ndjekës korrekt dhe 

zbatues i rregullt i të gjithë legjislacionit të përcaktuar prej Allahut 

të Madhëruar. Duhet të jetë zbatues i përpiktë i mësimeve dhe i 

udhëzimeve të qarta të pranishme në trashëgiminë e vyer 

profetike dhe në atë të Ehli Bejtit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të gjiithë ata.) Gjithçka ka ardhur prej Allahut të 

Madhëruar, duhet të jetë themel mbi të cilin ai e ndërton çdo 

segment të aktivitetit të tij jetësor. Këtë e kuptojmë prej pjesës 

tjetër të ajetit të bekuar, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe 

thotë që unë jam prej muslimanëve.” Kjo do të thotë se unë si 

musliman dhe si besimtar i jam dorëzuar Allahut të Madhëruar, 

Krijuesit të Gjithësisë në çdo segment të jetës sime. T‟i dorëzohesh 

Allahut të Madhëruar, nuk do të thotë thjesht t‟i dorëzohesh 

caktimit dhe vendimeve të Tij. T‟i dorëzohesh plotësisht Allahut të 

Madhëruar, do të thotë t‟i nënshtrohesh legjislacionit të Tij në të 

gjitha segmentet e jetës tënde, në të gjitha detajet e aktivitetit tënd 

jetësor. Do të thotë të organizosh jetën në përputhje të plotë me 

frymën dhe orientimin e Kur'anit Famëlartë. Do të thotë t‟i 

nënshtrohesh Allahut të Madhëruar në detajet e imëta dhe në 

detajet e mëdha të aktivitetit tënd jetësor. Do të thotë që të jesh 
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praktikues i të gjitha atyre detajeve në marrëdhënien e ndërtuar 

me Allahun e Madhëruar. Të jesh praktikues i të gjitha atyre 

detajeve në marrëdhënien që ke ndërtuar me veten, në 

marrëdhënien që ke krijuar me gjithësinë, në marrëdhëniet që ke 

ndërtuar me njerëzit. Duhet të jemi prej njerëzve që besojnë dhe 

mendojnë se ne jemi vetëm një hallkë e vogel në zinxhirin e 

stërmadh të hallkave që përbëjnë ekzistencën. Duhet të bindemi 

dhe të kuptojmë se ne jemi vetëm një hallkë plotësuese dhe jo 

gjithçkaja. Vetëm kështu mund të kuptojmë dëshminë: ”Unë jam 

prej muslimanëve, prej të dorëzuarve” në dimensionin e saj më të 

gjerë. Në këtë mënyrë ne kemi zbatuar atë që kërkon udhëzimi i 

parë, t‟u themi njerëzve fjalë të mira.  

 Fjalia : ”… thuajuni njerëzve fjalë të mira…” tregon mëshirën 

për njerëzit e Islamit. Është e rëndësishme që të shprehni 

mëshirën e të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 Është detyrë e çdo muslimani të shfaqë mëshirën e Islamit 

dhe të mesazhit të tij të shenjtë përmes sjelljeve dhe moralit të tij, 

të shpalosë për pjesën tjetër të njerëzve mëshirën e anëtarëve të 

Ehli Bejtit, faljen e tyre të madhe, bamirësinë e tyre ndaj njerëzve, 

dashurinë e tyre për të gjithë njerëzit, edhe sikur të jenë armiqtë e 

tyre. Ata që pretendojnë se pasojnë Allahun e Madhëruar, duhet 

të shpalosin për njerëzit mëshirën e madhe hyjnore. Ata duhet 

t‟ua bëjnë të njohur njerëzve mëshirën e Muhamedit dhe të 

Familjes së Muhamedit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), t‟u 

prezantojnë njerëzve mëshirën dhe dashurinë e madhe të shokëve 

dhe miqve të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur 

prej tyre!), duhet të bëjnë gjithçka që t‟u prezantojnë njerëzve 

mëshirën e madhe të përfaqësuar në Kur'anin Famëlartë.  
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Kërkesa e dytë është mbrojtja e gjuhës prej fjalëve të 

këqia 

 Teksti i mësipërm sjell një kërkesë tjetër për ata që 

pretendojnë se e kanë pasuar Allahun e Madhëruar, sipas asaj që 

është përcaktuar në Zbulesën hyjnore. Kërkohet prej tyre që të 

mbrojnë gjuhët e tyre, të mos flasin fjalë të këqia.  

 Fjala është shumë e rëndësishme. Ajo është një armë shumë 

e fortë në dorën e njeriut. Nëse përdoret për mire, ajo ka efektet e 

saj pozitive, kurse nëse përdoret për keq, sjell pasoja negative. 

Gjuha është si shpata që ka dy tehe. Mund të presë për të 

rregulluar dhe mund të presë për të shkatërruar. Përdorimin e saj 

pozitiv e gjejmë të pranishëm në ajetin kur'anor, në të cilin Allahu 

i Madhëruar thotë: “E kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit 

drejt Allahut, se ai që bën vepra të mira dhe thotë: „Unë, me të 

vërtetë, jam musliman.” 

 Ky është përdorim pozitiv i gjuhës. Në një tjetër ajet 

kur'anor Allahu i Madhëruar thotë: “Thirr në rrugën e Zotit tënd 

me mençuri dhe këshillë të bukur dhe diskuto me ata në 

mënyrën më të mirë.”1 

 Të përmendësh vazhdimisht Allahun është përdorimi më i 

mirë i fjalës. Të lexosh vazhdimsht Kur'anin Famëlartë është 

përdorimi i fjalës në mënyrën më të mirë. Të përmendësh Allahun 

duke e kujtuar atë me namaz dhe me llojet e ndryshme të 

tesbihëve, është përdorim i fjalës në mënyrën më të mirë. Të jesh i 

mirë, i butë dhe i sjellshëm me njerëzit nëpërmjet fjalës, do të thotë 

                                                           
1 Surja "Nahl", ajeti 125. 
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që të përdorësh fjalën në mënyrën më të mirë. Për këto kuptime të 

rëndësishme Profeti i Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Zoti im më ka udhëzuar që 

të sillem mirë me njerëzit, t‟u them atyre fjalë të mira, ashtu siç më ka 

udhëzuar që të kryej detyrimet e mia adhurimore.” 

  Të thuash fjalë të mira dhe të ëmbla, fjalë të buta dhe të 

dashura për njerëzit, do të thotë që të përdorësh pozitisht fjalën. 

Ky përdorim pozititv të ndihmon të ndërtosh një marrëdhënie të 

fortë me njerëzit. Me të njëjtën gjuhë, me të cilën mund të thuash 

fjalë të mira, mund të thuash edhe fjalë të këqia dhe të shkatërrosh 

gjithçka. Në një tjetër hadith të Profetit tonë të dashur, (Paqja dhe 

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

transmetohet që ai të ketë thënë:  

“A nuk do të bëhen shkak fjalët e dala prej gjuhëve të tyre, që njerëzit të 

hidhen me hundët e tyre në zjarrin e Xhehenemit?!” 

 Ky hadith përcjell mesazhin se permes gjuhës, (fjalëve që 

flasim), mund të fitojmë kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. Por 

përmes saj mund të fitojmë zemëratën dhe ndëshkimin e Tij. Pjesë 

e të këqiave të ngatërrosh njerëzit me fjalët që thua, t‟i fusësh ato 

në sherr, t‟i përgojosh, të gënjesh, të akuzosh, të shpifësh dhe të 

flasësh për të tjerët pas krahëve. Është kjo arsyeja që në pjesën më 

të madhe të haditheve ftohen shiat e Allahut dhe të Dërguarit të 

Tij të jenë të kujdesshëm dhe të maten mirë përpara se të flasin me 

gjuhët e tyre.  
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Kërkesa e tretë është: Të mos tregohen kuriozë të 

tepruar dhe të mos flasin fjalë të ulëta 

Këtë ftesë e gjejmë në pjesën e dytë të hadithit, ku shiat, pasuesit e 

Allahut ftohen që të mos jenë kryeneçë e mendjemëdhenj dhe të 

mos flasin fjalë të ulëta. 

 Në fillim kërkohet të mos përdoret fjalor i papërshtatshëm. 

(Këtë kuptim ka fjala “Kuffuu”). 

 Fjala “fudul-kuriozitet i tepruar” nënkupton të gjitha 

çështjet që nuk kanë lidhje me ty as nga afër, as nga larg.  

 Çështja e “kuriozitetit të tepruar”është trajtuar edhe prej 

Imam Aliut, (Paqja qoftë mbi të!). Lidhur me të ai thotë: “Ai që fut 

hundët tek çështjet që nuk i përkasin, do të gjejë atë që nuk i pëlqen.” 

Pra, njeriu nuk duhet të tregohet kurioz i tepruar, as nuk duhet të 

përdorë fjalë të tepërta, fjalë që nuk lidhen me problemin përkatës, 

thashetheme etj.  

 Njerëzit janë ftuar të heqin dorë prej kuriozitetit të tepërt, të 

mos fusin hundët aty ku nuk u takon dhe të mos përdorin fjalë të 

këqija. Ky mesazh është përcjellë në teksin e mësipërm në këtë 

mënyrë: “Ashtu siç kërkohet prej jush që të hiqni dorë prej fjalëve të 

tepërta, prej çështjeve që nuk ju interesojnë dhe që nuk janë të lidhura me 

ju, njëherësh jeni të ftuar të hiqni dorë edhe nga përdorimi i një fjalori të 

papërshtatsëm.”  

 Ky është një mesazh i qartë, i cili i fton njerëzit të heqin 

dorë prej përdorimit të fjalorit të papërshtatshëm. Njerëzit ftohen 

të heqin dorë prej mallkimeve, prej sharjeve, prej shpifjeve, prej 

përgojimeve dhe prej të gjitha llojeve të fjalëve që i përkasin kësaj 
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kategorie flasësh të këqija, është tregues i një morali të keq, njëlloj 

si të ndërhysh në punët e të tjerëve, apo t‟i përgojosh ata. 

 Mund të ndodhë që të flasim edhe për çështje që nuk janë 

pjesë e punëve tona, por kjo nuk është negative në të gjitha rastet. 

Mund të ndodhë që të ndërhyjmë tek punët e të tjerëve për të 

ndrequr dhe për të korrigjuar çështje a problematika të caktuara. 

Kjo është sjellje e mirë. Nuk mund të ketë fjalë më të mire se ajo që 

ka për qëllim të rregullojë e të pajtojë njerëzit, të largojë një 

konflikt, një urrejtje etj. Sidoqoftë, në çdo rast duhet të jemi të 

kujdesshëm, të flasim aq sa fjala jonë të mos krijojë problem.  

 

DUHET TË JEMI GJITHMONË NDËRMJET TEUHIDIT, 

(NJËHSIMIT) DHE DEVOTSHMËRISË 

 Një pjesë e teksteve të mësipërme janë përqëndruar tek 

teuhidi, (njëhsimi), i cili konsiderohet si shtyllë kryesore e besimit. 

Ndërsa tekste të tjera citojnë se çështja më e rëndësishme, shtylla 

më e rëndësishme e besimit është devotshmëria. Këtë e gjejmë të 

pranishme në hadithin në të cilin thuhet: “Frikësojuni Allahut. Na 

zbukuroni me sjelljet tuaja të mira dhe mos na shëmtoni duke u sjellë me 

njerëzit keq” 

 Në këtë thënie ftesa është e qartë: O ju shiat e Allahut, ju 

shiat e Muhamedit dhe Ehli Bejtit, shiat e Kur'anit Famëlartë, shiat 

e shokëve të ndershëm dhe të përzgjedhur të Muhamedit! Nuk 

kërkohet prej jush vetëm të besoni Allahun dhe të pranoni 

Mesazhin hyjnor. Prej jush kërkohet që edhe të zbatoni në 

praktikë udhëzimin e Allahut të Madhëruar, kërkohet që të bëni të 

pamundurën për ta ndaluar veten prej devijimit. Prej jush 
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kërkohet të bëni të pamundurën që të mbani të fortë dhe të 

konsoliduar lidhjen tuaj me Allahun e Madhëruar. Kërkohet që të 

mos largoheni për asnjë arsye prej Allahut të Madhëruar, prej 

trashëgimisë së vyer të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!), 

prej trashëgimisë së vyer të shokëve të nderuar dhe të përzgjedhur 

të Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). Ashtu siç e 

kemi thënë edhe më sipër, përkushtim dhe devotshmëri do të 

thotë: Të mbrosh veten prej devijimit, të mbrosh zemrën dhe 

mendjen prej papastërtive të dyshimit dhe të kufrit. Të mbrosh 

veten prej poshtërsive të kësaj bote, prej formave të ndryshme dhe 

shumë të komplikuara të devijimit. Të mbrosh me përkushtim dhe 

me sakrifica punët dhe veprat e tua të mira që ke arritur në jetën 

tënde. Jeta është e vështirë dhe shejtani i mallkuar është gjithmonë 

i pranishëm me planet e tij djallëzore. Për këtë arye njerëzit janë 

vazhdmisht të ekspozuar ndaj devijimit, ndaj gabimeve. Janë të 

ekspozuar që të gabojnë rëndë dhe të devijojnë nga rruga e 

Allahut të Madhëruar. Për këtë arsye njerëzit duhet të luftojnë dhe 

të përpiqen vazhdimisht që të mbajnë të paprekur lidhjen e tyre 

me Allahun e Madhëruar. Është e rëndësishme që besimtari të 

mbrojë të paprekur sistemin imunitar të lidhjes dhe të 

marrëdhënies së tij me shkallët e hierarkisë hyjnore. Duhet të ruajë 

dhe të mbrojë sistemin imunitar të besimit si e vetmja mënyrë dhe 

rrugë për t‟u bërë ballë lëkundjeve gjatë jetës.  

 Kërkohet prej të gjithë besimtarëve që të mbrojnë veten e 

tyre prej të gjitha formave dhe llojeve të deviacionit, qoftë në 

mendime, qoftë në fjalë, qoftë në vepra. Kjo është e vetmja mënyrë 

për të qëndruar besnikë ndaj dëshmisë së dorëzimit dhe të 

nënshtrimit. Kjo është e vetmja mënyrë për të mbetur muslimanë. 

(“Unë jam prej muslimanëve”). Kjo është e vetmja mënyrë për të 

qenë gjithmonë shia të Allahut dhe të të Dërguarit të Tij, (Paqja 
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dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo 

është e vetmja mënyrë për të qenë besnikë të Allahut dhe të 

Islamit me fjalë dhe me vepra. Kjo është e vetmja mënyrë për t‟i 

qëndruar besnikë trashëgimisë së vyer të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë 

mbi të gjithë ata!). Kjo është e vetmja mënyrë për t‟i qëndruar 

besnikë besëlidhjes sonë me Kur'anin Famëlartë dhe me 

trashëgiminë e vyer të shokëve të përzgjedhur të Muhamedit, 

(Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!).  

 Sa herë na vjen ftesa për të patur frikë Allahun e 

Madhëruar dhe për të bërë ç‟është e mundur për të zbukuruar 

imazhin e atyre që i pasojmë nëpërmjet sjelljeve tona të mira me 

njerëzit, sa herë na vjen ftesa për të mbrojtur imazhin e atyre që i 

pasojmë duke u sjellë mirë me njerëzit, duhet të kuptojmë 

menjëherë se devocioni dhe përkushtimi duhet të shoqërohen 

vazhdmisht me fjalë dhe me vepra të mira.  

 

PASIMI I ALLAHUT, (ET-TESHEJU’U),  

ËSHTË PJESË E NATYRSHMËRISË SË NJERIUT 

 

 Në një tjetër moment të tekstit të bekuar përballemi më një 

ftesë të nënkuptuar. Duket sikur kemi një ftesë, e cila në vetvete 

ka për qëllim që të ngacmojë dhe të zgjojë një çështje të lidhur me 

natyrshmërinë, me natyrën nëpërmjet së cilës funksionon çdo 

qënie njerëzore. Njerëzit ftohen të punojnë dhe të përpiqen me 

kujdes për të zgjuar tek pjesa tjetër e njerëzve (fitren, 

natyrshmërinë). Çështja e besimit te Allahu i Madhëruar është 

pikësëpari, çështje e natyrshmërisë. Ajo është kërkesë dhe nevojë e 

brendshme e njeriut që ditën kur Allahu i Madhëruar e sjell atë në 
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jetë. Njeriu është i pajisur me nevojën dhe me dashurinë për 

Allahun që ditën e lindjes, por janë rrethanat e ndryshme të jetës 

të lidhura shpesh me origjinën e besimit dhe të formimit të 

familjarëve të tij, ato që ndikojnë në devijimin e kësaj nevoje, apo 

të kësaj natyrshmërie. Nuk mundet që njeriu të jetë besimtar i 

Allahut dhe të mos e dojë Atë. Ata që e kanë besuar Allahun e 

Madhëruar do të njihen me mirësitë dhe me shpërblimin e Tij të 

madh. Ata që njihen me mirësitë dhe me begatitë e mëdha të 

Allahut dhe nuk e duan Atë, do të thotë se janë të çmendur, të 

sëmurë mendorë. Ata që e njohin Allahun, do të ekspozohen ndaj 

mirësive të Tij. Nëse ekzopzohen ndaj mirësive të Tij, do ta duan 

dhe, nëse do ta duan, Ai do t‟ua shtojë mirësitë dhe begatitë edhe 

në këtë botë edhe në Botën Tjetër. Në këtë tekst vjen edhe një ftesë 

tjetër për besimtarët, në të cilën thuhet: 

“Bëni gjithçka mundeni që të fusni në zemrat e njerëzve dashurinë për 

ne. Bëni gjithçka mundeni që njerëzit të na duan.” 

 Teksti i bekuar kërkon prej të besimtarëve të devotshëm të 

përdorin të gjitha mundësitë që kanë në dispozicion për të zgjuar 

tek njerëzit natyrshmërinë e vendosur prej Allahut të Madhëruar. 

 Të gjithë njerëzit kanë lindur bashkë me nevojën dhe 

dëshirën për të adhuruar Allahun e Madhëruar, kanë lindur 

bashkë me nevojën për ta ndjekur dhe për ta pasuar udhëzimin e 

ardhur prej Tij. Prej besimtarëve të ndershëm dhe të devotshëm 

kërkohet që me kujdes dhe delikatesë, me sjellje të mira dhe të 

bukura, me fjalë të ëmbla dhe të mira, të përpiqen të zgjojnë thellë 

tyre besimin tek Allahu dhe dashurinë për të. Ata që e besojnë 

Allahun, nuk ka dyshim se do ta duan Atë. Ata që e duan 

Allahun, nuk ka dyshim se do ta duan edhe të Dërguarin e Tij. Ata 

që e duan Profetin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), do të duan edhe anëtarët e nderuar të Familjes 
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së Tij, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) dhe shokët e miqtë e tyre, ata 

që duan Ehli Bejtin, do të duan edhe pasuesit dhe pasardhësit e 

tyre. Nëse i do ata, nuk ka dyshim se do ta dojë edhe mesazhin e 

ardhur prej tyre, të cilin ua dërgoi Allahu i Madhëruar. Për këtë 

arsye, në hadith thuhet:  

“Përpiquni të bëheni shkak për të sjellë tek ne dashurinë e njerëzve. 

Përpiquni dhe luftoni që të na mbroni ne prej çdo të keqeje”.  

 Kjo do të thotë se të gjithë ata që pretendojnë se e kanë 

pasuar Allahun e Madhëruar, duhet të punojnë fort dhe të 

përpiqen në vazhdimësi për të zgjuar tek njerëzit natyrshmërinë e 

tyre. Duhet të bëjnë gjithçka është e mundur për të zgjuar tek 

njerëzit dashurinë për Allahun dhe për të Dërguarin e Tij. Duhet 

që të gjithë njerëzit ta transformojnë atë që Allahu i Madhëruar ua 

ka vendosur në natyrshmërinë e tyre, në sjelljen dhe në pamjen e 

tyre të jashme. Duhet ta implementojnë në praktikat e tyre jetësore 

frymën e udhëzimit të shenjtë hyjnor, pjesë e të cilit është dashuria 

për Allahun dhe për të Dërguarin e Tij. Kjo do të thotë se 

besimtarët dhe të gjithë ata të cilët e kanë pasuar Ehli Bejtin duhet 

të përpiqen që të mbrojnë imazhin e atyre njerëzve të bekuar duke 

u treguar njerëzve cilësitë e tyre më të mira dhe e vërteta është se 

ata janë mirësia vetë. Kur themi se duhet të largojmë prej tyre çdo 

të keqe, nënkuptojmë që nëpërmjet sjelljeve tona të mbrojmë 

imazhin e tyre, sepse ata nuk kanë asnjë të keqe. Ata janë vetëm 

mirësi, por kur pasuesit e tyre sillen keq me njerëzit, apo kryejnë 

vepra të urryera, sigurisht që dëmtohet edhe imazhi i tyre në sytë 

e njerëzve. Për këtë arsye mund të konsiderohet kjo një formë apo 

një mënyrë e mbrojtjes së tyre prej çdo të keqeje. T‟i mbrosh ata 

prej të keqes, nuk do të thotë se e keqja është pjesë e tyre, apo se 
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mund të bëhet pjesë e tyre, por do të thotë se imazhi i tyre mund 

të dëmtohet nëpërmjet sjelljeve të këqia të pasuesve të tyre.  

 Gjithçka kërkohet është se të gjithë ata që kanë pasuar 

Allahun e Madhëruar dhe të Dërguarin e Tij (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të gjithë ata që kanë 

pasuar trashëgiminë e vyer të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë 

ata!), të gjithë ata që kanë pasuar udhëzimin e Kur'anit Famëlartë 

dhe të shokëve të përzgjedhur të Muhamedit, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!), duhet të tregohen vazhdimisht të kujdeshsëm 

dhe të masin mirë çdo fjalë e çdo sjellje të tyren marrëdhëniet me 

njerëzit, me shoqërinë, sepse çdo fjalë, çdo vepër e tyre ndikon në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në imazhin e atyre të cilët pasojnë. 

Pasuesit e Allahut duhet të kenë një pamje të bukur, të pastër. 

Duhet të sillen mirë me njerëzit dhe të jenë realistë. Ata duhet të 

përpiqen që të heqin dorë prej të gjitha atyre sjelljeve që mund t‟i 

përdorin armiqtë e Allahut dhe të Islamit për të dëmtuar imazhin 

e tyre. Për këtë arsye thirrja e tekstit të bekuar është e qartë:  

 Bëni të gjitha përpjekjet tuaja për të përmirësuar imazhin 

tonë, me sjelljet dhe me paraqitjen tuaj të mirë. Bëni të gjitha 

përpjekjet dhe mundohuni sa të mundeni që të largoni prej nesh 

çdo të keqe duke u sjellë mirë me njerëzit.  

 

SHPËRBLIM, VETËM PËR ATA QË E KANË PASUAR 

ALLAHUN 

 E vërteta është se të pasosh Allahun e Madhëruar dhe të 

Dërguarin e Tij do të thotë se ke nisur një rrugëtim të gjatë dhe të 

vështirë në jetën tënde. Ai është një rrugëtim plot mund e 
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sakrifica, por edhe me shpërblim të madh, gjithashtu. Njëherësh, 

ai është udhëtimi më i bukur që mund të kryejë një njeri në këtë 

jetë të dhuruar prej Allahut të Madhëruar. Ajo është një rrugë e 

gjatë në të cilën njeriu konsolidon dhe forcon lidhjen e tij me 

Allahun e Madhëruar. Sa më shumë njeriu ta konsolidojë këtë 

marrëdhënie, aq më shumë i rritet dashuria për Krijuesin e tij, aq 

më shumë rritet niveli dhe shkalla e përkushtimit në adhurimet 

ndaj Tij. Ky është një rrugëtim i shenjtë, i cili e ka pikënisjen te 

përgjigja e ftesës së Allahut të Madhëruar për ta adhuruar Atë me 

të drejtë. Kjo rrugë e ka pikënisjen tek përgjigja ndaj ftesës së 

Muhamed Mustafasë, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) për ta ndjekur dhe për ta pasuar atë. E ka 

zanafillën tek përgjigjia ndaj ftesës së Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi 

të gjithë ata!) dhe të shokëve të dashur dhe të përzgjedhur të 

Muhamedit, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!). 

 Duke iu përgjigjur kësaj ftese të bekuar, njeriu realizon 

arsyen madhore të ekzistencës së tij, realizon ajkën dhe esencën e 

ekzistencës së tij, e cila është në thelb mëkëmbësia e Zotit në Tokë. 

Kjo është mënyra e vetme nëpërmjet të cilës njeriu mund të 

shpalosë arsyen e tij të ekzistences, mund të shpalosë vlerat më të 

larta njërëzore si përfaqësues dhe mëkëmbës i denjë i të Mirit dhe 

i Mirësisë Absolute hyjnore. Ai bëhet kështu transmetuesi më i 

mirë i normave dhe vlerave të përcjella në Kur'anin Famëlartë. Ai 

bëhet përfaqësuesi i mirë i trashëgimisë profetike dhe i pasuesve 

të tyre prej ulemave dhe eusijave të nderuar, (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tyre!), bëhen përfaqësues dhe përçues të denjë të 

vlerave të Ehli Bejtit, (Paqja qoftë mbi të gjithë ata!).  

 Ata janë njerëzit që do të përcjellin për njërëzimin vlerat më 

të larta, me të cilat ka ardhur feja islame. Sa më mirë t‟i 
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përfaqësojnë dhe t‟i përcjellin ato vlera, aq më të denjë do të jenë 

për shpërblimin e Allahut të Madhëruar në këtë botë dhe në Botën 

Tjetër. Ata do të marrin shpërblimin e tyre të madh prej Allahut të 

Madhëruar në këtë botë dhe në Botën e Përtejme. Shpërblimi më i 

madh që do të marrin është kënaqësia e Allahut për ta. Ata do ta 

përjetojnë dhe do ta shijojnë kënaqësinë e madhe të Allahut me të 

gjitha format dhe gradat e saj të larta. Ajo është një lumturi dhe 

një shpërblim që nuk mund të përshkruhet a të shprehet me fjalë. 

 Do ta kalojnë përjetësinë duke qenë pjesë e asaj kënaqësie e 

lumturie. Ajo është lumturia e vërtetë. Ajo është lumturia e çliruar 

prej çdo lloj detyrimi. Ajo është lumturia e çliruar nga çdo 

angazhim. Ajo është lumturia e çliruar nga çdo fatkeqësi dhe 

dhimbje. Mund të ndodhë shpesh që njeriu t‟ia imponojë vetes 

kënaqësinë. Shumë njerëz për të kënaqur veten e tyre, bejnë 

veprime dhe angazhime të cilat mund të ndikojnë në lumturinë 

dhe në kënaqësine e tyre dhe kjo është gjëndja e përgjithshme e 

njerëzve në këtë botë. Ajo çka kërkohet është diçka akoma më e 

madhe se kaq. Të mbërrijmë në një gradë në të cilën lumturia i 

vetëimponohet qënies dhe ia detyron veten asaj pa asnjë mund 

dhe përpjekje. Kjo është lumturia më e madhe. Kjo është shkalla 

më e lartë e kënaqësisë. Është lumturi e natyrshme. Është lumturi 

e çliruar prej çdo lloj falsiteti. Kjo është lumturia që kërkohet dhe 

që lumturon më shumë. Njeriu duhet të jetë i sinqertë me veten 

dhe të kërkojë që t‟i imponohet asaj deri sa të mbërrijë në 

lumturinë e madhe, lumturinë e vërtetë. Kjo lloj lumturie është e 

lidhur me lumturinë e kësaj bote. Sa i përket Botës së Përtejme do 

të kenë një lumturi akoma më të madhe, të cilën e di vetëm Allahu 

i Madhëruar. Është Ai që di si t‟i shpërblejë njerëzit dhe krijesat e 

veta.  
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SHIAT E ALLAHUT DHE SHTATË BEGATITË 

 Të gjithë ata që kanë pasuar Allahun e Madhëruar me 

dovotshmëri e përkushtim, që kanë respektuar marrëveshjen që 

kanë patur me Krijuesin e tyre do të marrin një shpërblim të madh 

nga Allahu i Madhëruar. Ata janë njerëz që kanë një pozitë të 

veçantë. Për këtë shpërblim na flet një transmetim prej të 

Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), i cili ia ka thënë Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!):  

“O Ali! I dashuri i zemrës sime, engjëlli Xhebrail, më njofton dhe më 

transmeton prej Allahut të Madhëruar dhe më thotë kështu: „Ai që më ka 

pasuar mua, Muhamedin dhe Familjen e Muhamedit. ai që ka pasuar 

Kur'anin Famëlartë dhe shokët e përzgjedhur të Muhamedit do të 

begatohet me shtatë mirësi:  

"Do të ketë një vdekje të qetë.  

Do të ngushëllohet, kur të jetë vetëm dhe kur të ketë frikë.  

Do t‟i jepet dritë, kur të jenë në errësirë.  

Do t‟i jepet siguri, kur të jenë të tmerruar dhe të trembur.  

Do t‟i jepet drejtësi në peshoren e Ditës së Gjykimit.  

Do t‟i mundësohet që ta kalojnë lehtë Urën e Siratit. 

Do të hyjnë në Xhennet përpara pjesës tjetër të njerëzve.” 

 Këto janë shtatë mirësi, shtatë shpërblime, shtatë begati, 

shtatë kënaqësi, të cilat Allahu i Madhëruar do t‟ua japë atyre në 

këtë botë. Janë shtatë mrekulli, me të cilat Allahu i Madhëruar ka 

vendosur t‟i mrekullojë ata në këtë botë dhe në Botën Tjetër.    
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Do të ketë një vdekje të qetë: 

 Në pjesën më të madhe të transmetimeve që na kanë arritur 

tregohet se njeriu ndjen vështirësi dhe mund ta përjetojë 

dhimbshëm daljen e shpirtit prej trupit të tij. Tani na vjen kjo 

dhuratë, nëpërmjet të cilës njoftohemi se njëra prej mirësive dhe 

begative të çmuara, me të cilat Allahu i Madhëruar ka vendosur të 

vlerësojë e të nderojë pasuesit e Tij dhe të Muhamedit është se nuk 

do të vuajnë kur t‟u dalë shpirti, kur të ndahen prej kësaj jete. 

Sipas transmetimeve të ndryshme, për besimtarin vdekja do të jetë 

sikur të heqë prej trupit të tij një rrobë të keqe dhe të veshë një 

rrobë të pastër, të bukur dhe të re.  

Do të ketë një vdekje të qetë dhe do të ngushëllohet në vetmi 

kur ka frikë. 

 Kjo është e lidhur më së shumti në natën e parë të vdekjes, 

në të cilën njeriu ka shumë frikë kur të jetë në varr. Për këtë arsye 

këshillohet që të falet namazi i frikës dhe i vetmisë në mënyrë që i 

vdekuri të mos ketë frikë në varr. Këto janë prej momenteve më të 

vështira, me të cilat përballet njeriu dhe për këtë arsye Allahu i 

Madhëruar premton për besimtarët qetësi dhe paqë.  

Do t‟u jepet dritë, kur të jenë në errësirë.  

 Dihet që varri është i errët. Premtimi i Allahut të 

Madhëruar për të gjithë ata që e kanë pasuar Atë është se Ai do 

t‟ua ndriçojë varrin dhe do t‟ua bëjë të ndritur.  

 Do t‟u jepet siguri e qetësi, kur të jenë të trembur e të tmerruar. 

 Të gjithë njerëzit do të jenë të trembur dhe të tmerruar në 

Ditën e Frikës së Madhe. Ditën e Gjykimit, kur të ringjallen dhe 

kur të ngrihen prej varreve të tyre, ata do të jenë të trembur dhe të 
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tmerruar, prandaj dhe Allahu i Madhëruar u premton besimtarëve 

të devotshëm se do të jetë pranë tyre në Ditën e Frikës së Madhe 

dhe do t‟u dhurojë siguri dhe qetësi.  

Do t‟u jepet drejtësi në Peshoren e Ditës së Gjykimit 

 Allahu i Madhëruar i ka regjistruar të gjitha veprat e robit 

të Tij në këtë botë, të voglat dhe të mëdhatë, të dukshmet dhe të 

padukshmet. Sipas dijetarëve islamë, Allahut i Madhëruar ka për 

të shpërblyer kë të dojë me shumëfishin e asaj që realisht ka bërë 

dhe ka ofruar në këtë botë, në varësi të shkallës së tij të sinqeritetit 

dhe të mirësisë. Për këtë arsye, të gjithë besimtarët e devotshëm që 

kanë pasuar Allahun e Madhëruar me përkushtim, Allahu ka për 

t‟ua shumëfishuar veprat e tyre në Ditën e Peshores. 

Do t‟u mundësohet që ta kalojnë lehtë Urën e Siratit.  

 Ata do të mund ta kalojnë Urën e Siratit me qetësi dhe me 

siguri të plotë. Siç dihet, ajo do të jetë njëra prej sprovave më të 

mëdha dhe më të rëndësishme me të cilën do të duhet të përballen 

njerëzit Ditën e Gjykimit. Sipas disa transmetimeve, kemi mësuar 

se Ura e Siratit do të jetë më e hollë se fija e flokut dhe do të jetë 

shumë e vështirë për t‟u kaluar nga mohuesit dhe hipokritët. 

Ndërsa për ata që kanë besuar Allahun e Madhëruar, do të jetë e 

gjerë dhe do të mund të kalohet pa më të voglën vështirësi.  

Do të hyjnë në Xhennet përpara pjesës tjetër të njerëzve.  

 Kjo është gjëja më e rëndësishme dhe ëndrra më e madhe e 

çdo besimtari. 
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Vuajtje në këtë botë dhe shpërblim në Botën Tjetër. 

 Në një tjetër tekst na paraqitet edhe njëherë gjëndja në të 

cilat do të gjënden ata që e kanë pasuar Allahun e Madhëruar, ata 

që kanë pasuar Muhamedin dhe Familjen e Muhamedit, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!). Në këtë tekst thuhet: 

 “Në Ditën e Gjykimit do të vendosen shkallë të larta rreth e 

rrotull Arshit të Allahut për të gjithë ata të ndershëm dhe të 

sinqertë, të cilët e kanë pasuar Allahun, e kanë pasuar 

Muhamedin dhe Familjen e Muhamedit, (Paqja dhe Begatia e 

Zotit qofshin mbi të dhe mbi Familjen e tij të nderuar). Allahu i 

Madhëruar do të thotë: „Ejani tek Unë robërit e Mi. Keni vuajtur 

në Dynja, ndaj sot është Dita, në të cilën do të shpërndaj për ju 

mirësinë Time.” 

 Fjalia: “keni vuajtur në dynja” tregon se këtu kemi të bëjmë 

me më shumë se një lloj vuajtjeje. Vuajtja e parë është e lidhur me 

vështirësitë, me të cilat përballet njeriu për të vënë në jetë dhe për 

të realizuar projektin e Krijuesit të Gjithësisë. Ndërsa vështirësia e 

dytë është e lidhur më luftën e pandërprerë që zhvillon njeriu me 

veten dhe me egon e tij. Lufta me veten, me epshin dhe me egon 

është një prej luftërave më të egra dhe më të ashpra, të cilat njeriu 

duhet t‟i bëjë në këtë botë. Një prej dhimbjeve dhe vuajtjeve të 

tjera lidhet me vuajtjen që shkakton errësira.  
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KONKURENCA DHE GARA NDËRMJET SHIAVE 

 TË ALLAHUT PËR TË HYRË NË XHENNET 

 

 Një një hadith që na vjen prej Resulullahut, (Paqja dhe 

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

transmetuar prej Ibn Abasit, (i cili konsiderohet si boja e umetit), 

thuhet: “Sa i përket ajetit kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar 

thotë „…dhe ata që kanë prirë në besim, do të prijnë edhe në 

Xhennet. Ata janë të afërtit tek Allahu …”1  

 Këto kuptime të shenjta i gjejmë edhe tek teksti i mësipërm, 

në të cilin thuhet se shiat e Allahut, shiat e të Dërguarit të Allahut, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

shiat e Ehli Bejtit dhe të Hierarkisë hyjnore do të jenë të parët që 

do të hyjnë në Xhennet. Ky është kuptimi i vërtetë i ajetit të 

mësipërm kur'anor, në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: “…dhe 

ata që kanë prirë (në besim), do të prijnë (edhe në Xhenet). Ata 

janë të afërtit tek Allahu.” Ata janë shiat dhe pasuesit e vërtetë të 

Allahut të Madhëruar, janë shiat e vërtetë të Profetit Muhamed, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij! ). 

Ata janë njerëzit që zbatuan në praktikë dhe sakrifikuan gjithçka 

të shenjtë dhe të shtrenjtë për t‟i qëndruar besnikë besimit të tyre 

dhe Mesazhit hyjnor.  

 I pari i shiave të Allahut ka qenë Profeti Ibrahim, (Paqja 

qoftë mbi të!), i cili është konsideruar si babai i profetëve. Kjo do 

të thotë se të gjithë bijtë dhe bijat e feve të tjera qiellore përgjatë 

historisë e kanë pasuar dhe e kanë ndjekur Allahun e Madhëruar 

me përkushtim dhe me devotshmëri. Të gjithë e kanë pasuar 

Allahun, pavarësisht medh‟hebeve dhe degëzimeve që kanë 

                                                           
1 Surja "Uakiah", ajetet 10-11. 
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patur. Të gjithë e kanë dashur Allahun e Madhëruar dhe kanë 

bërë të pamundurën për të fituar kënaqësinë e Tij. Të gjithë e kanë 

besuar dhe e kanë pasuar Allahun e Madhëruar duke iu referuar 

besimit të periudhës historike në të cilën kanë jetuar. Kështu, pra, 

të gjithë ata që kanë pasuar Allahun e Madhëruar, duhet 

medoemos që të respektojnë fenë e tjetrit dhe të respektojnë 

besimin dhe mendimet e tyre. Të respektosh diçka, nuk do të 

thotë ta miratosh, atë.  

 O Allahu ynë! Të lutemi Ty, të na bësh prej shiave të 

Allahut në mendim, në gjykim dhe në vepra!  

 O Allahu ynë! Të lutemi Ty, të na bësh prej shiave, 

(pasuesve) të Muhamedit dhe të Familjes së Muhamedit, (Paqja 

qoftë mbi të gjithë ata!), sepse ata janë bërë shkak që ne të arrijmë 

tek Ti!  

 O Allahu ynë! Të lutemi Ty, të na bësh prej shiave të 

Kur'anit Famëlartë dhe të shokëve të përzgjedhur të Muhamedit, 

të cilët na treguan rrugën për tek Allahu dhe projekti i Tij për 

njerëzimin!  

 O Allahu ynë! Të lutemi Ty, të na bësh prej robve të tu të 

ndershëm dhe të devotshëm!  

 

 

 

 

 

 

 

 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

342 

 

 

 

 

KAPITULLI I PARË.......................................................................................................6 

SHIIZMI, KUPTIMI I TIJ QIELLOR............................................................................6 

TË GJITHË PROFETËT JANË (SHIATU-LLAH), PASUESIT E ALLAHUT.......11 

THELBI I “ET-TESHEJU‟U”,  PASIMIT,  I NDJEKJES...........................................14 

ZEMRAT E PROFETËVE JANË TË KRIJUARA  QË NË ZANAFILLË PËR TË 

QËNË PASUESE  DHE NDJEKËSE TË ALLAHUT................................................17 

EPIQENDRA E “ET-TESHEJU'U”, E PASIMIT  DHE E NËNSHTRIMIT NDAJ 

ALLAHUT,  ËSHTË ZEMRA E MUHAMEDIT.......................................................18 

BINDJA NDAJ ALLAHUT ËSHTË SHIIZMI I VËRTETË......................................25 

PIKA E REFERENCES ADHURIMORE DHE NJERËZORE.................................26 

NJERËZIMI NDËRMJET KUR'ANIT TË HESHTUR DHE ATIJ LIGJËRUES.....27 

NUK MUNDET ASKUSH TË PËRFAQËSJË SHEMBULL HYJNOR NË 

MUNGESË TË PAGABUESHMËRISË......................................................................30 

DREJT SHIIZMIT QË E DO ALLAHU......................................................................33 

NDJEKJA DHE PASIMI “EL- MUSHAJEAH”  JANË TREGUESIT MË TË 

SINQERTË TË DASHURISË.......................................................................................34 

O TI NJERI! BASHKOHU ME NE!............................................................................37 

TRANSPARENCA E ISLAMIT NË URDHËRESAT E TIJ......................................40 

CILAT BASHKËSI NJERËZORE JANË MË BUJARE?!..........................................41 

NORMAT E SJELLJES SË SHKOLLËS SË MUHAMEDIT, ME PJESËN TJETËR 

TË NJERËZVE...............................................................................................................44 

KAPITULLI I DYTË.....................................................................................................47 

SI T‟I NJOHIM (SHIAT), PASUESIT E VËRTETË TË ALLAHUT?......................47 

PASIM I ALLAHUT, ËSHTË NËNSHTRIM NDAJ TIJ..........................................47 

PASUESIT (SHIAT) E ALLAHUT KANË CILËSI DHE VIRTYTE TË 

VEÇANTA.....................................................................................................................51 

DIJE, DASHURI DHE NJOHJE - DO TË THOTË JETË..........................................56 

CILËSITË E BAMIRËSVE............................................................................................68 

AKTIVITETI I TË PËRMALLUARVE PAS ALLAHUT..........................................82 

SHIAT, (PASUESIT E ALLAHUT) JANË NDJEKËS DHE VEPRUES..................87 



Për Allahun është shiizmi jonë 

343  

HADITHE QË TREGOJNË JETËN E VËRTETË TË PASUESVE, TË NDJEKËSVE 

DHE TË TË DASHURVE TË ALLAHUT..................................................................89 

SHIAT, (PASUESIT DHE MBËSHTETËSIT E ALLAHUT), NË SYTË E 

XHA‟FER ES-SADIKUT............................................................................................121 

DASHURIA E EHLI BEJTIT, KA KONSENSUR NJERËZOR..............................122 

SHIAT, (PASUESIT E ALLAHUT), DUHET TË JENË PREJ ATYRE QË I 

FRIKËSOHEN ALLAHUT........................................................................................124 

THEMELET MBI TË CILAT ËSHTË NDËRTUAR JETA E PASUESVE, (SHIAVE 

TË ALLAHUT)............................................................................................................126 

AMANETI I LIDHUR ME NJERËZIT.....................................................................129 

UDHËZIME DHE KËSHILLA XHA‟AFERITE PËR ANËTARËT E 

MEDH‟HEBEVE TË NDRYSHME ISLAME...........................................................136 

SHIAT, (PASUESIT DHE PËRKRAHËSIT TANË) E BËJNË ALLAHUN TË 

DASHUR PËR NJERËZIT.........................................................................................144 

TË NJIHEMI MË SHUMË ME SHIAT, (PASUESIT) E ALLAHUT....................146 

HIPOKRITË TË FTOHTË DHE DYFYTYRËSH.....................................................178 

GJËNDJA E SHIAVE, (E PASUESVE TË ALLAHUT), NATËN DHE DITËN..182 

PASUESIT E ALLAHUT VEÇOHEN NETËVE PËR KRIJUESIN E TYRE........185 

DITA ËSHTË FUSHËBETEJA E PASUESVE , (SHIAVE), TË ALLAHUT.........188 

SHIAT, PASUESIT E ALLAHUT, PASUESIT TANË, PASUESIT E 

XHA‟FERIT..................................................................................................................190 

SHIAT E ALLAHUT JANË GJITHMONË NDJEKËS DHE PRAKTIKUES TË 

RRUGËS SË ALLAHUT............................................................................................191 

SHIAT E ALLAHUT DHE NJË LLOJ TJETËR PASTËRTIE.................................197 

NDERI ËSHTË REZULTAT I LUFTËS NDAJ VETES...........................................199 

SHIAT E ALLAHUT I KRYEJNË PUNËT E TYRE VETËM PËR ALLAHUN E 

MADHËRUAR............................................................................................................203 

SHIAT JANË ATA QË SHPRESOJNË SHUMË PREJ ALLAHUT DHE I 

FRIKËSOHEN ATIJ....................................................................................................204 

SHIAT E ALLAHUT PËRJETOJNË NJË GJËNDJE TË PANDËRPRERË 

MALLI......................................................................................................................... .207 

RRUGA E ALLAHUT DHE SHIAT E ALLAHUT................................................208 

TEORIKISHT DHE PRAKTIKISHT ATA JANË SHIAT E ALLAHUT..............209 

SHIAT E ALLAHUT JANË DASHURI DHE UDHËZIM....................................211 

ATA JANË TË UDHËZUARIT PREJ DASHURISË SË TIJ...................................212 

SHIAT E ALLAHUT JANË FANARË NDRIÇUES...............................................213 

SHIAT E ALLAHUT DHE ASKETIZMI I VËRTETË............................................214 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

344 

FYTYRAT E SHIAVE TË ALLAHUT JANË PASQYRA HYJNORE................215 

SHIAT E ALLAHUT NDËRMJET HYJNORES DHE ADHURIMIT...............217 

ERRËSIRA E UNIVERSIT TRETET NË PRANINË E SHIAVE TË 

ALLAHUT...................................................................................................................221 

SHIAT E ALLAHUT JANË TË FSHEHURIT TEK EKZISTENCA E 

ALLAHUT...................................................................................................................223 

SHIAT E ALLAHUT JANË BUJARË DHE TË NDERSHËM...............................225 

KATËR LLOJET E MARRËDHËNIEVE TË SHIAVE TË ALLAHUT.................227 

SHIAT E ALLAHUT JANË GJITHMONË NË RRUGËN E DREJTË..................241 

SHIAT E ALLAHUT KANË KATËR SY.................................................................244 

THIRRJE HYJNORE DREJTUAR SHIAVE TË ALLAHUT.................................253 

SHIAT E ALLAHUT JANË NJË GJËNDJE E NDËRMJETME MES ATYRE QË 

NUK ADHUROJNË ALLAHUN DHE ATYRE QË KALOJNË NË EKSTREMIN  

TJETËR........................................................................................................................ .255 

EKSTREMISTËT DHE INDIFERENTËT, SIPAS MENDIMIT TË MUHAMED EL 

BAKIRIT.......................................................................................................................258 

UMETI I PASUESVE TË ALLAHUT ËSHTË UMET MESATARIST..................259 

JINI TË BINDUR SE DËSHMIA E PROFETIT PËR NE NË DITËN E GJYKIMIT 

ËSHTË MËSHIRË.......................................................................................................260 

UMETI MESATARIST ËSHTË UMET PRAKTIK..................................................261 

SHIAT E ALLAHUT TRISHTOHEN VETËM PËR HIR TË TIJ...........................263 

BËHU PREJ ATYRE TË CILËT E PASOJNË ALLAHUN, DUKE U SJELLË MIRË 

ME MIQËSINË DHE SHOQËRINË.........................................................................266 

SHIAT E ALLAHUT JANË TË SHPEJTË NË PAJTIMIN E TYRE ME 

NJERËZIT....................................................................................................................268 

PRAKTIKË PROFETIKE E SHIAVE TË ALLAHUT.............................................270 

BOTËKUPTIME PRAKTIKE TË SHIAVE TË ALLAHUT....................................273 

LLOJI I SHIAVE TË ALLAHUT...............................................................................279 

SHIAT E ALLAHUT NDËRMJET SHTRESAVE SHOQËRORE.........................281 

SHTRESA E PARË ËSHTË SHTRESA MË E ULËT...............................................288 

SHTRESA E DYTË JANË KATEGORIA E MESME..............................................295 

SHTRESA E TRETË JANË SHTRESA MË E LARTË.............................................299 

ATA JANË SHIAT E ALLAHUT NË FSHEHTËSI DHE NË PUBLIK...............301 

SHIAT E ALLAHUT E JETOJNË NË ÇDO MOMENT TË JETËS SË TYRE 

TEUHIDIN..................................................................................................................302 

SHIAT E ALLAHUT E ADHUROJNË ALLAHUN NËPËRMJET 

FONDAMENTEVE TË FESË....................................................................................306 



Për Allahun është shiizmi jonë 

345  

ËSHTË I DOMOSDOSHËM PËR SHIAT E ALLAHUT NJË SHPËTIMTAR I 

ARDHSHËM...............................................................................................................310 

SHIAT E ALLAHUT E ADHUROJNË ALLAHUN NËPËRMJET DEGËVE TË 

FESË, (DERIVATEVE TË SAJ)..................................................................................312 

SJELLJA JUAJ ËSHTË IMAZHI YNË......................................................................315 

SHIAT E ALLAHUT DHE PËRGJEGJËSIA E MADHE E KËTIJ 

ANËTARËSIMI...........................................................................................................315 

DUHET TË JEMI GJITHMONË NDËRMJET TEUHIDIT, (NJËHSIMIT) DHE 

DEVOTSHMËRISË.....................................................................................................328 

PASIMI I ALLAHUT, (ET-TESHEJU‟U), ËSHTË PJESË E NATYRSHMËRISË SË 

NJERIUT......................................................................................................................330 

SHPËRBLIM, VETËM PËR ATA QË E KANË PASUAR ALLAHUN...............333 

SHIAT E ALLAHUT DHE SHTATË BEGATITË..................................................336 

KONKURENCA DHE GARA NDËRMJET SHIAVE TË ALLAHUT PËR TË 

HYRË NË XHENNET................................................................................................340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُعَنا..  هلل  َتَشي ُّ

346 

 

 

 َتَشي ُُّعَنا..  هلل:الکتاب اسم

  حسنی الصدر السيد: المؤلف

 ولنت مریا : المترجم

ي اسعد بونغور: التصحیح

 صربیه فزا: دقیقالت

 صربیه فزا :االخراج النهائی

 اجلمعية األوربية لتعارف االدیان :ناشر

 


