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PARATHËNIE 
 

Allahu i Madhëruar në Kur'anin Famëlartë ka thënë: 

﴿َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِننَي  
 َرُؤوٌف رَِّحيٌم﴾

“Tashmë ju ka ardhur një i Dërguar nga gjiri juaj. 

Atij i vjen rëndë për gjynahet që bëni ju, jua dëshiron të 

mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë, 

dhe është i butë e i mëshirshëm me besimtarët.” 1 

Në vitin 2006 (g) 1385 (h), kreu i Revolucionit 

Islamik të Iranit, ka shpalosur atë që e ka quajtur “Viti i më 

të madhit të profetëve” (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo ide është cilësuar si 

gjeniale, duke marrë parasysh faktin se ajo ka ardhur si 

bashkëkohëse e zhvillimeve dhe e ndryshimeve shumë të 

rëndësishme histotike me të cilat është përballur bota 

islame në veçanti dhe pjesa tjetër e botës në përgjithësi. Kjo 

thirrje dhe kjo nismë e kreut të Revolucionit Islamik, ishte 

reflektim i natyrshëm i njohjes së tij thellë dhe i një analize 

të imët që ai kishte kryer rreth zhvillimeve më të 

rëndësishme ndërkombëtare të kohës. Ai njihte imtësisht 

                                                            
1 Surja "Teube", ajeti 128. 
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gjithashtu, nevojat strategjike dhe emergjente të botës 

islame në periudha kohore vendimtare të historisë së saj.  

Kjo lëvizje e mirëorganizuar arriti të përcjellë një 

frymë të të re tek qëniet e mendjeve të vetëdijshme dhe të 

ndërgjegjshme anembanë botës, duke i nxitur, motivuar e 

orientuar mendjet dhe ndërgjegjet e tyre, kah shembulli 

dhe modeli i shkëlqyer që përfaqësojnë dimensionet 

madhëshotre të personalitetit të Profetit (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

Ndërkohë, Imam Khamenei ishte i vetëdijshëm se 

populli i Iranit bashkë me pjesën tjetër të popujve të botës, 

të cilët aspirojnë drejtësi dhe vëllazëri njerëzore, kanë 

nevojë sot më shumë se në çdo kohë tjetër më parë, që të 

mësojnë prej këtij Profeti duke iu referuar dimensioneve të 

mirësjelljes, të mëshirës, të bujarisë, të unitetit, të 

përpjekjes, të rezistencës dhe të krenarisë të cilat shfaqen 

aq mrekullisht tek personaliteti dhe hisotia e jetës së tij.  

Imam Khamanei (i dhëntë Allahu jetëgjatësi!) ka thënë 

kështu: 

“Është prej obligimeve madhore të muslimanëve, që 

të ndjekin shembullin dhe udhëzimin e këtij Profeti të 

madh.” 

Allahu i Madhëruar thotë në Kur‟anin Famëlartë:  

 * 2﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ﴾

                                                            
2 Surja "Ahzab", ajeti 21. 
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“Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të 

mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe 

Ditën e Fundit, për atë që e përmend shumë Allahun.” 

Është e detyrueshme dhe e patjetërsueshme që 

sejcili prej besimtarëve duhet të ndjekë me përpikmëri të 

lartë shembullin, udhëzimin dhe modelin e shkëlqyeshëm 

që përfaqëson jeta e Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimi i 

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

Duhet ta kuptojmë mirë, se ndjekja e modelit të jetës 

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

familjen e tij!), nuk është e lidhur vetëm me faljen e disa 

rekatëve namaz. Përveç kryerjes së këtyre obligimeve, 

është mëse e domosdoshme të ndjekim udhëzimin dhe 

fjalën e tij në të gjitha sjelljet tona, në gjithë komunikimin 

tonë. Ky shembull duhet të reflektohet në mënyrën si i 

ndërtojmë marrëdhëniet me njëri-tjetrin dhe me të tjerët. 

Për të qenë sa më korrekt me modelin e Profetit, (Paqja dhe 

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

gjitha aspektet, është e domosdoshme njohja nga afër e të 

gjitha dimensioneve të jetës së Profetit3, (Paqja dhe bekimi i 

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

Nëpërmjet këtij libri, do të përpiqemi të paraqisim 

për lexuesit tanë, vetëm një pjesë të shkurtër dhe të 

                                                            
3 Marrë prej ligjerimit të kreut të Revolucionit, gjatë kryerjes së 
ceremonisë së Xhumasw, Datë 7, Muaji Sefer, viti 1421 hixhri.  
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kufizuar të ngjarjeve te jetës së Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe mënyrën se 

si ai ka reaguar ndaj secilës prej atyre ngjarjeve dhe 

zhvillimeve. Do të përpiqemi, gjithashtu, të hedhim dritë 

mbi dimensionet e sjelljeve shoqërore të Profetit, (Paqja dhe 

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

dimensione të cilave u është referuar Imam Khomeini, 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) , gjatë ceremonive të 

ndryshme, qoftë nëpërmjet librave të ndryshëm që ka 

shkruar, qoftë nëpërmjet hutbeve të zakonshme që i 

ligjëron periodikisht.  

Ky libër ka shtatë kapituj, të cilët renditen si më 

poshtë: 

1. Shkaku i profetësisë së më të madhit të profetëve, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) 

2. Dorëzimi i plotë ndaj Allahut të Madhëruar, 

nënshtrimi dhe adhurimi i Tij. 

3. Centralizimi i ligjit dhe i qeverisjes në historinë e 

Profetit.  

4. Mëshira dhe dashuria profetike. 

5. Modestia e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

6. Jeta modeste. 

7. Barazia islame e shpalosur në jetën e Profetit, (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 
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Mund të themi se kapitulli i fundit është një prej 

shtyllave më të rëndësishme mbi të cilat qëndrojnë 

themelet e Qeverisë Islame dhe Mendimi Politik Islam i 

Profetit. Në vijimësi të këtij kapitulli, do të vërejmë se 

angazhimi, orientimi dhe sjelljet e më të madhit të 

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

familjen e tij!), në raport me miqtë e tij, por edhe me njerëzit 

në përgjithësi, kanë qenë vazhdimisht të ndërtuara mbi 

parimet e drejtësisë dhe të barazisë. Si drejtuesi i parë dhe 

më i madh i Botës Islame, ai përkujdesej për të gjitha 

rregullat dhe normat e drejtësisë. Këto norma 

manifestoheshin në sjelljen e tij, jo vetem si shtetar i madh, 

por edhe gjatë bisedave normale me njerëzit e thjeshtë. 

Nëpërmjet këtij libri ne synojmë të marrim një 

përfitim sa më të madh prej jetës së Profetit, me qëllimin 

përfundimtar krijimin e një baze të fortë dhe të qartë, mbi 

të cilën të ndërtojnë jetët tona e të gjithë ata besimtarë që 

dëshirojnë dhe shpresojnë të ndjekin modelin jetësor të 

Profetit dhe shembullin e tij praktik, (Paqja dhe bekimi i 

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

Qëndra “Nun” për botime dhe përkthime. 
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KAPITULLI I PARË 

 

Shkaku i profetësisë së më të madhit 

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

a. Pastrimi i shpirtrave. 

b. Realizimi i unitetit. 

c. Konfrontimi dhe përballja me padrejtësinë, me 

injorancën dhe paditurinë. 

 

a. Pastrimi i shpirtrave 

Përpjekjet e mëdha dhe të vazhdueshme të Imam 

Khomeinit, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) gjatë gjithë jetës së 

tij të bekuar, janë manifestuar qartësisht dhe pandërprerë 

tek të gjitha fjalët, të gjithë mesazhet, ligjeratat dhe librat e 

tij. Sa herë Imami është ndalur për të treguar hisorinë e 

jetës së më të madhit të profetëve, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është përkujdesur që të 

nënvizojë disa prej qëllimeve strategjike dhe themelore 

hyjnore si dhe kërkesat që ato ia diktojnë realitetit dhe 

aktualitetit të muslimanëve. Të gjitha këto, të ekspozuara 

dhe krahasuara me modelin e jetës së Profetit, (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Këto 
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përpjekje shpalosin njëkohësisht besimin e thellë të 

Imamit, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe lidhjen e tij të 

ngushtë shpirtërore me Profetin, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Këto përpjekje të Imamit, janë shprehje e 

vendosmërisë së tij të palëkundur, e këmbënguljes së tij të 

vazhdueshme në rrugën e plotësimit të qëllimeve hyjnore, 

ashtu siç shpalosen ato në profetësinë e Profetit, (Paqja dhe 

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

dhe të plota. 

Imami, thotë kështu: 

“Sipas historisë dhe transmetimeve të ndryshme që 

na kanë mbërritur, kemi mësuar se ajeti i parë që i është 

zbritur Profetit të nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) është: ﴾اقْ َرْأ بِاْسِم َربَِّك﴿, “Lexo, në 

emrin e Zotit tënd.” Këtë ajet ia lexoi Profetit, (Paqja dhe 

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

Xhebrail, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!). Me këtë ajet ai i bëri 

thirrje atij dhe gjithë njerëzimit për lexim e mësim.  

Duke qenë se pikënisja e zbulesës hyjnore do të nisë 

me një ajet në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: 

 ﴿اقْ َرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴾ 
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”Lexo, në emrin e Zotit tënd i Cili krijoi”  4  dhe më 

pas vijon me ajetin në të cilin Allahu i Madhëruar thotë:  

نَساَن لََيْطَغى  َأن رَّآُه اْستَ ْغََن﴾ *﴿ َكَّلَّ ِإنَّ اْْلِ

“Po, vërtet, që njeriu shkel çdo cak.” 

 ”… kur mendon se është i vetëmjaftueshëm.”  5  

Kjo sure është pjesa e parë e zbulesës hyjnore që 

është zbritur mbi Profetin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Prej ajeteve të para që kanë që i 

kanë zbritur atij gjithashtu, janë dy ajetet në të cilat Allahu 

i Madhëruar thotë: نَساَن لََيْطَغى َأن رَّآُه اْستَ ْغََن﴾*﴿َكَّلَّ ِإنَّ اْْلِ  “Po, vërtetë që 

njeriu shkel çdo cak.” “...kur mendon se është i 

vetëmjaftueshëm.” Prej këtyre dy ajeteve mësojmë se 

arroganca, kokëfortësia, egoizmi dhe vetëmjaftueshmëria 

janë sjellje dhe prirje që kryesojnë listën e sjelljeve 

njerëzore. Për këtë arsye, për të mposhtur arrogancën 

duhet të mësohet prej Librit të Allahut, prej urtësive të 

pafundme që gjenden aty si dhe të pastrohet shpirti. 

Njeriu, në të shumtën e rasteve, nis dhe e shkel cakun e tij. 

Ai ushtron dhunë dhe tregohet arrogant sapo të ndjejë se 

është i vetëmjatueshëm. Kështu, nëse ai ndjehet i 

vetëmjaftueshëm në pasuri, bëhet arrogant në aspektin 

financiar. Nëse ndjehet i vetëmjaftueshëm në dituri, 

                                                            
4 Surja "Alek", ajeti 1. 
5 Surja "Alek", ajetet 6 dhe 7.  
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shfaqet arrogant në fushën e diturisë dhe nëse ndjehet i 

vetëmjaftueshëm në pozitën shoqërore, ushtron 

arroganvcën në këtë aspekt. 

Allahu i Madhëruar e ka konsideruar dhe e ka 

cilësuar Firaunin arrogant, sepse ai, edhe pse e kishte 

mbërritur pushtetin dhe pozitën e lartë drejtuese, nuk 

synonte prej asaj pozite asnjë qëllim hyjnor. Mugesa e 

synimit të këtij qëllimi hyjnor e transformoi pozitën e tij të 

lartë shoqërore në arrogancë shkatërruese. Për rrjedhojë, 

mund të themi se të gjithë ata njerëz që arrijnë t‟i 

përmbushin nevojat, kënaqësitë dhe dëshirat e tyre, pa e 

pastruar më parë shpirtin, do të përfundojnë në arrogancë 

skllavëruese. Sa më shumë të plotësohen këto kënaqësi e 

dëshira, aq më e lartë shfaqet arroganca. 

Nuk ka asnjë dyshim, se trysnia që ushtron përmbi 

qënien njerëzore dhe përmbi epshin kjo pasuri, kjo pozitë, 

ky post dhe ky pushtet, është prej elementëve të cilët e 

ekspozojnë njeriun ndaj vështirësive të mëdha gjatë jetës së 

tij. Këto vështirësi do të jenë të shumëfishta për të në Ditën 

e Gjykimit. Nuk është e vështirë tashmë të kuptojmë, se 

prej qëllimeve kryesore të Zbulesës hyjnore dhe të 

profetësisë, është angazhimi hyjnor për të na shpëtuar ne 

prej fatkeqsisë që sjell arroganca dhe mëndjemadhësia. 

Është prej qëllimeve të saj gjithashtu, që të pastrojë qeniet 

tona dhe shpirtërat tanë prej mbeturinave të errësirës dhe 

të arrogancës. Nëse ky sukses bëhet i prekshëm prej 
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njerëzve dhe nëse këto qëllime të larta realizohen, bota do 

të vezullojë nga një dritë të ngjashme me dritën e Kur'anit 

Famëlartë dhe do të jetë njëkohësisht një shfaqje e hapur e 

së vërtetës. Është në dijeninë e të gjithëve, se arsyeja 

kryesore e kundërshtive, e përplasjeve dhe e garimit të 

pandershëm në këtë jetë, vjen si rezultat i ngulitjes thellë të 

arrogancës në shpirtrat e njerëzve. 

Si përfundim, mund të themi se njeriu, kur e shohë 

veten të veshur me pushtet dhe me pozitë, nis të ushtrojë 

arrogancën e tij. Ushtrimi i arrogancës bën që njeriu t‟i 

tejkalojë caqet e tij dhe të shkelë dispozitat e Zotit të 

Madhëruar, por edhe të normave njerëzore.  

Kur njeriu i kalon caqet e tij, do të thotë që ka 

shkelur kufijtë e tjetrit. Ky është momenti kur nis konflikti 

ndërmjet njerëzve. Në fakt, nuk është se ka ndonjë 

ndryshim të madh ndërmjet nivelit të lartë, apo nivelit të 

ulët të arrogancës. Natyra e arrogancës dhe thelbi i saj 

mbeten të njëjta. Kur arroganca shfaqet, për shembull, tek 

banorët e një fshati, niveli i konfliktit është më i ulët se në 

rastin kur kjo arrogancë ndodh në nivele të larta të 

pushtetit. Në këto raste konfliktualiteti shfaqet më i ashpër.  

Firauni e shprehu arrogancën e tij, siç na njofton 

Allahu i Madhëruar në Kur'anin Famëlartë, kur tha: 
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”.Unë jam zoti juaj më i lartë“  ﴿أَنَا َربُُّكُم اْْلَْعَلى﴾   6   

Për të qenë realistë, duhet të pranojmë se prirja 

rebeluese është prezente tek të gjithë njerëzit dhe nuk e 

manifestoi vetëm Firauni. Sejcili prej njerëzve që arrin të 

ketë pushtet mbi të tjerë, është i prirur të thotë: “Unë jam 

zoti juaj më i lartë”. Prandaj, qëllimi kryesor i Zbulesës 

hyjnore dhe i profetësisë është vendosja e kufizimeve, 

marrja nën kontroll e këtyre prirjeve të rrezikshme të 

gjynahqarëve rrebelë dhe të arrogantëve, sidomos të atyre 

të cilët janë zhytur thellë llumërave të arrogancës dhe të 

mendjemadhësisë dhe kalojnë çdo limit e cak njerëzor. Kjo 

arrihet duke i nxitur shpirtërat njerëzorë drejt pastrimit të 

vazhdueshëm, drejt përsosmërisë. 

Shkaktari kryesor i konflikteve dhe i kundërshtive 

ndërmjet njerëzve është mungesa e pastrimit të shpitrave. 

Qëllimi i Zbulesës hyjnore dhe i profetësisë është pikërisht, 

pastrimi i atyre shpirtërave. Nëpërmjet Zbulesës hyjnore, 

njerëzit mësojnë urtësinë, mësojnë ta shkruajnë Kur'anin 

dhe ta këndojnë. Nëse pastrohen shpirtërat, eleminohet 

arroganca dhe pasojat e saj.7 

Në një moment tjetër, Imam Khomejni, (i dhëntë 

Allahu jetë të gjatë!), sheh se prej qëllimeve të Zbulesës 
                                                            
6 Surja "Naziat", ajeti 24.  
7 Sahifetul Imam, vëll 14, fq. 389, 391, ligjërata e imamit në mesin e një 
grupi banorësh në Tibriz, datë 11 Khardad 1360 h.sh, ose datë 27 e 
muajit Rexhep, viti 1401 hixhri. 
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hyjnore dhe të profetësisë është pastrimi i shpirtrave dhe 

edukimi i tyre nëpërmjet mësimit të Kur'anit dhe urtësisë 

që ai përfaqëson. Lidhur me këtë aspekt Imami thotë 

kështu: 

“Nuk ka dyshim se arsyeja kryesore e Zbulesës dhe 

e profetësisë së më të madhit të profetëve, (Paqja dhe bekimi 

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

dhe mësimi. Nëpërmjet këndimit të ajeteve kur'anore, 

Profeti është duke na treguar njëkohësisht, se leximi dhe 

vështrimi i tij për realitetin e kësaj bote dhe për gjithçka 

përfshihet në të, kryhet nën dritën e atyre ajeteve, të cilët i 

konsideron argumenta të pakundërshtueshme. Ai i pastron 

shpirtërat e besimtarëve duke u kënduar atyre ajetet 

kur'anore. Vetëm pasi t‟i ketë pastruar ato shpirtëra, ai u 

mëson atyre Kur'anin dhe urtësitë që ai përfaqëson. 

Kështu, pastrimi i shpirtërave dhe edukimi i tyre ka 

përparësi ndaj mësimit dhe furnizimit të tyre me dijet dhe 

me urtësitë kur'anore, aq të nevojshme për jetën e atyre 

shpirtërave. Edhe nëse pastrimi i shpirtërave nuk ndodh 

përpara mësimit të tyre, ai duhet të ndodhë njëkohësisht 

me mësimin, duke i dhënë prioritet të padiskutueshëm të 

parit. ”8 

 

                                                            
8 Sahifetul Imam, vëll 13, fq. 492, ligjëratë e imamit në prezencë të 
drejtuesve të edukimit dhe të arsimit, datë 10 Tir 1359 h.sh, ose 18 
Sha'ban 1400 Hixhri.  
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b. Realizimi i unitetit 

Imam Khomeini nëpër ligjëratat e tij, në mesazhet 

ka treguar një tjetër qëllim të Zbulesës hyjnore dhe të 

profetësisë, të përftuar prej Kur'anit Famëlartë. Ai thekson 

se njëri prej qëllimeve themelore të Zbulesës hyjnore dhe të 

profetësisë është uniteti i njerëzimit kudo që ndodhet, në 

skajet e ndryshme të botës. 

Në njërën prej ligjëratave të tij, Imami, , ka thënë 

kështu: “Profeti i nderuar i islamit kishte si synim kryesor 

të bashkojë njerëzit nga të gjitha skajet e botës dhe të 

unifikojë fjalën e tyre. Ai kishte për qëllim gjithashtu që të 

gjitha aktiviteteve njerëzore, të ketë rezonancë të njejtë me 

fjalën e njëhsimit “La Ilahe Ila Llah” dhe t‟u nënshtrohet 

kuptimeve të saj. Ai kishte për qëllim që “Kelimetut 

teuhid”, “fjala e njëhsimit” të përfshijë çdo cep të botës të 

banuar prej njerëzve.”9 

c. Konfrontimi dhe përballja me padrejtësinë, 

me injorancën dhe paditurinë 

"Në të vërtetë, një tjetër arsye prej arsyeve të 

Zbulesës hyjnore dhe të profetësisë së Muhamedit, (Paqja 

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

                                                            
9 Mim, Nun, vëll 2, fq 32, ligjërata e Imamit rreth përgjegjësisë së 
kryetarëve të shteteve islame, datë 23.8.1344 h.k.  
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qenë edhe shmangia e padrejtësive të ndryshme që bën 

njerëzimi. Kjo Zbulesë hyjnore i ka ndihmuar njerëzit që të 

ngrenë kokë dhe të rebelohen ndaj Fuqive të Mëdha. Kjo 

profetësi kishte për qëllim të shpëtojë moralin e njerëzve, 

shpirtërat dhe trupat e tyre prej mbytjes së sigurtë në 

oqeanet e errësirës. Për t‟i nxjerrë ato nga errësira e 

paditurisë për tek drita e dijes, për t‟i nxjerrë prej errësirës 

së injorancës në dritën e drejtësisë, për t‟u treguar udhën e 

drejtë. Për t‟u treguar atyre se të gjithë muslimanët janë 

vëllezër dhe se duhet të jenë gjithmonë të bashkuar. Për 

t‟iu mësuar atyre se nuk duhet të përçahen kurrë."10  

Në një moment tjetër, Imami, ka vënë theksin mbi 

disa aspekte të tjera të rëndësishme të jetës së Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), kur ai është përballur me të keqen, tiraninë dhe ka 

duruar llojet e ndryshme të dhimbjeve, të vështirësive dhe 

të vuajtjeve. Lidhur me këtë përballje të vështirë të Profetit, 

të cilën ia diktonte përgjegjësia e madhe e mesazhit dhe e 

pozitës së tij, Imami thotë kështu: “Profeti i nderuar, (Paqja 

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

duruar më shumë se kushdo tjetër, vetëm për t‟i edukuar 

njerëzit, për t‟i shpëtuar ata të cilët jetojnë në padrejtësi.”11 

 

                                                            
10 Sahifetul Imam, vëll 13, fq. 434, 435. 
11 Mim, Nun, vëll 13, fq. 233, ligjërim i imamit në prezencë të 
gjyqtarëve të ndryshëm, datë 19.10.1361 h.sh.  
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KAPITULLI I DYTË 
 

Dorëzimi i plotë ndaj Allahut të Madhëruar, 

nënshtrimi dhe adhurimi i Tij 

 

Pozita e veçantë e namazit, në historinë e Profetit 
(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

Dorëzimi dhe nënshtrimi i plotë ndaj Allahut të 

Madhëruar, konsiderohen prej cilësive më të shquara të 

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

familjen e tij!). Ky fakt vihet në dukje në shumë prej ajeteve 

kur'anore. 

Allahu i Lartësuar në Kur'anin Famëlartë e ka 

përshkruar adhurimin e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), me fjalët më të bukura, 

si psh: robi, i nënshtruari Ynë, adhuruesi më i madh. Pra, 

këto përshkrime e tregojnë Profetin, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) si adhuruesin 

më të madh dhe ka theksuar se askush nuk mund të 

adhurojë më shumë se ai: “Eabid, adhurues i madh, shumë 

i nështruar.”etj. 

Për të ilustruar këtë pjesë me shembuj konkretë nga 

Kur'ani Famëlartë, le të shohim si e cilëson Allahu i 
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Madhëruar Profetin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), në ajetin e 23-të të sures “El Bekare.” 

Allahu i Madhëruar thotë:   

  ﴿َوِإن ُكنُتْم ِف َرْيٍب ِّمَِّّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأُتواْ ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِو ﴾

“Nëse ju dyshoni në atë që ia kemi zbritur robit 

tonë, (Muhamedit), atëherë hartoni një sure të ngjashme 

me atë që ia kemi shpallur atij!”12  

Nga mënyra se si Allahu i Madhëruar e ka 

përmendur në Kur'an Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i 

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

adhurimi i tij ka patur një trajtë të veçantë, të ndryshme 

nga ai i pjesës tjetër të besimtarëve. Po të analizojmë me 

kujdes, do të vemë re se shumë prej punëve dhe veprave të 

cilat kanë qenë të obligueshme për Profetin, (Paqja dhe 

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

kanë qenë të detyrueshme për pjesën tjetër të besimtarëve, 

por janë quajtur thjeshtë si të pëlqyeshme. Kështu, në ajetin 

e 79-të të sures “El Isra” vemë re se Allahu i Madhëruar e 

fton Muhamedin, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), të ngrihet dhe ta kalojë një pjesë të 

natës me namaz dhe adhurime “nafile, shtesë” të 

paobligueshme për pjesën tjetër të besimtarëve. Allahu i 

Madhëruar thotë kështu:  

                                                            
12 Surja "Bekare", ajeti 23. 
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َعَثَك َربَُّك َمَقاًما َّمَُّْموًدا﴾   ﴿َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة لََّك َعَسى َأن يَ ب ْ

“Kaloje një pjesë të natës, si falje shtesë për ty, 

(Muhamed)! Është e vërtetë se Zoti do të vendosë ty në 

një vend të lavdëruar.”13 

Në ajetin e mësipërm vihet re qartë se Allahu i 

Madhëruar i jep Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), udhëzime të qarta, që ai 

të kalojë një pjesë të natës me adhurime shtesë të 

vendosura posaçërisht për të, me qëllim përmbushjen e 

kënaqësisë së Allahut dhe përfitimit të “bonusit”, 

shpërblimit shtesë për të, që Allahu i Madhëruar e ka 

cilësuar si “vend të lavdëruar”.  

Kështu, pra, namazi i natës, i cili është i pëlqyeshëm 

për besimtarët, për Profetin, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është ritual adhurimor, 

jo me zgjedhje, por obligati i detyrueshëm. 

Ky obligim i posaçëm dhe i veçantë për të, është i 

lidhur herë në mënyrë të dukshme herë të padukshme, me 

të tjera “ngarkesa hyjnore”, të cilat i diktojnë Profetit 

përgjegjësitë e mëdha të Zbulesës hyjnore. Këto janë 

ngarkesat e mëdha që rrjedhin prej detyrave dhe 

obligimeve shtesë që rëndojnë mbi supet e Profetit, (Paqja 

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

                                                            
13 Surja "Isra", ajeti 79.  
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Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), i parë dhe i studjuar nga pozita 

e rëndësishme e profetësisë, ka qenë shembulli kryesor, 

sipas të cilit janë kryer ritet adhurimore nga të gjithë 

robërit e Allahut të Madhëruar. Për këtë arsye, prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), e 

vlerëson në mënyrë të veçantë Profetin, (Paqja dhe bekimi i 

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

kështu: “Dëshmoj se Muhamedi është rob i Allahut, i Dërguari i 

Tij dhe më i devotshmi ndër krijesat e Tij.”14 

Ndërsa Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!), sa herë që gjatë fjalimeve dhe ligjëratave të tij i është 

referuar pozitës së lartë adhurimore të Profetit, (Paqja dhe 

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

cilësuar atë si shëmbëlltyrën më të sinqertë të “robit të 

vërtetë të Allahut”. Ai thotë, gjithashtu, se Profeti, (Paqja 

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

pa dyshim “Posedues i pakonkurent i pozitës adhurimore 

absolute.” 

Lidhur me këtë pjesë, Imami (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!), thotë: “Vlen të theksojmë se „pozita adhurimore 

absolute‟ është prej shkallëve më të larta të plotësisë 

adhurimore, si dhe njëra prej pozitave më të larta humane 

e njerëzore. Askush prej krijesave të tjera, sado të mëdha 

qofshin përpjekjet që ka bërë, nuk e ka mundësinë ta 

                                                            
14 "Nehxhul Belagah", ligjërata 214. 
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mbërrijë atë pozitë të lartë shpirtërore dhe adhurimore 

(vetëvetiu), përveç Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ndërsa plotësia e pjesës 

tjetër të eulijave, (njerëzve të dashur dhe të veçantë të 

Allahut dhe të adhuruesve), është shkak-pasojë. Ata 

konsiderohen të tillë, për shkak të adhurimeve të tyre të 

mëdha. E gjithë pjesa tjetër e njerëzve, (përtej kategorive të 

sipërpërmendura), i kanë adhurimet e tyre plot mangësi e 

të meta të mëdha, për arsye nga më të ndryshmet. 

Duket qartë se, realizimi i Miraxhit të vërtetë dhe 

absolut, (udhëtimi i mrekullueshëm që pati Profeti 

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

familjen e tij!) i shoqëruar nga engjëlli Xhebrail (Paqja e 

Allahut qoftë mbi të!) brenda një nate, prej Mekës në 

Jeruzalem e prej këtej deri në Fronin e Allahut të 

Madhëruar, ku u takua me Zotin), do të ishte krejtësisht i 

pamundur pa shkrirjen e trupit dhe qënies së Muhamedit 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) me ritualin adhurimor absolut, pa fuqinë e forcës së 

veçantë tërheqëse së Allahut. Ishin këto elementë të 

fuqishëm hyjnorë, që e mundësuan afrimin e qënies dhe të 

fizikut të Profetit me Zotin, nëpërmjet një Miraxhi të 

vërtetë. Për këtë arsye, Allahu i Madhëruar thotë në 

Kur'anin Famëlartë:  

”I Lavdëruar qoftë Ai që e mbarti robin e Tij, 

(Muhamedin), natën, nga Xhamia e Shenjtë në Mekë në 
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Xhaminë e Largët të Jeruzalemit.” Është kjo arsyeja që 

gjatë pushimit pas rekatit të dytë dhe të fundit në namaz, 

gjatë dëshmisë tonë, vihet theksi në adhurimimn që i 

paraprin profetësisë, “abduhu ue resuluh.” Kjo dëshmi 

vjen menjëherë pas kthimit të adhuruesit prej sexhdes, e 

cila përfaqëson në vetvete dorëzimin e plotë dhe 

udhëtimin e qënies njerëzore për tek hapësirat e shenjta të 

Krijuesit. Ky fakt, mund të jetë një tjetër tregues i 

rëndësishëm se pozita e rëndësishme e profetësisë 

përfaqëson në vetvete, frytet dhe thelbin e aktivitetit 

adhurimor të qënies.15 

Në një tjetër moment, Imam Khomeini, (Allahu qoftë 

i kënaqur me të!), dorëzimin e plotë, nënshtrimin dhe 

adhurimin e Robit më të dashur të Allahut, Profetit 

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

familjen e tij!), e ka cilësuar këshu: 

“Në rast se adhuruesi dhe kërkuesi e arrin pozitën e 

lartësimit shpirtëror, do ta gjejë veten të përfshirë nga 

atmosfera e Afrimitetit hyjnor.” Ai thotë gjithashtu se: 

”Skllavëria, robëria dhe nënshtrimi janë në thelb esenca e 

afrimitetit dhe e Prezencës hyjnore.”16  

                                                            
15 Adabus Salat, Imam Khomeini, fq. 10.  
16 Misbahush Sheriah, i atribohet Imam Sadikut (Paqja e Allahut qoftë 
mbi të!), kapitulli 100. 
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“Kur njeriu gjen tek vetja e tij emrin e Zotit 

nëpërmjet cilësive dhe shenjave të tjera të Prezencës së Tij, 

kur njeriu e gjen veten plotësisht të përfshirë nga Prezenca 

e Zotit dhe konstaton se të njejtën gjëndje e përjetojnë edhe 

pjesa tjetër e krijesave të Zotit, kur “ueliu”, i dashuri i 

Allahut, plotësohet me të gjitha këto veti, ai i afrohet çdo 

herë e më shumë pozitës së mirësisë absolute. Ky afrim e 

përgatit qënien e tij të realizojë gjëndjen e robërisë, 

nënshtrimin dhe skllavërinë absolute dhe realizimin e 

robërisë së vërtetë ndaj Allahut të Madhëruar. 

Ekziston mundësia gjithashtu, që përkufizimi 

“skllav, rob, i nënshtruar” në ajetin kur'anor: 

﴾...﴿ُسْبَ اَن الَِّذي َأْسَر  ِبَعْبِدهِ   “I Lavdëruar qoftë Ai që e mbarti 

robin e Tij, (Muhamedin), natën, nga Xhamia e Shenjtë 

në Mekë në Xhaminë e Largët të Jeruzalemit”, të jetë 

duke përshkruar robërinë dhe skllavërinë që lindin si 

rezultat i udhëtimit, i mbartjes së shpirtit dhe të zemrës tek 

horizontet e shenjta hyjnore, tek hapësirat dhe llozhat e 

prehjes e të qetësisë, i bartjes së shpirtit drejt asaj robërie 

dhe skllavërie që realizohet përmes dorëzimit të plotë të 

shpirtit, përmes vetëmohimit, përmes procesit të 

vetëdorëheqjes prej çdo lloj pavarësie të qënies prej 

Krijuesit të saj. Të asaj robërie dhe skllavërie që realizohen 

duke e shkundur qënien prej pluhurave të egos, unit dhe 

prej çdo lloj forme të pavarësisë dhe mëvehtësisë. 

Njëkohësisht, dëshmia që japim në “et-teshehud”, 

gjatë pushimit ndërmjet rekatëve të namazit, ose në fund të 
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tij për profetësinë e Muhamedit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), menjeherë pasi të kemi 

dëshmuar për robërinë, skllavërinë dhe nënshtrimin e tij, 

tregon se Profetësia është fenomen që shkon paralelisht me 

robërinë.  

Ashtu si namazi i muslimanëve, që është në vetvete 

shprehje e një forme tjetër të “Miraxhit”, (rrugëtimit të 

qënies së besmitarit drejt horizonteve të Prezencës dhe 

Afrimitetit hyjnor), ashtu shfaqet edhe “Miraxhi” profetik 

tek të gjitha dimensionet e lëvizjeve tona në namaz. Kjo 

shfaqje nis me fillimin e namazit nëpërmjet ngritjes së 

mbulesës, perdes që ndan aktivitetin jetësor të besimtarit 

nga rrugëtimi i qënies dhe i shpirtit për tek hapësirat e 

Prezencës hyjnore, duke thënë “bismil-lah”, me Emrin e 

Allahut.  

Kështu, pra, i Lavdëruar qoftë Allahu i cili e realizoi 

“Miraxhin” e robit të tij, nëpërmjet realizimit të skllavërisë 

dhe të dorëzimit absolut. Ishte dorëzimi absolut, 

mekanizmi hyjnor, nëpërmjet të cilit u realizua rrugëtimi i 

qënies dhe tërheqia e saj nga toka për tek horizontet e 

Unikes hyjnore. Këto mekanizma përcaktuan qartë 

transferimin e qënies së Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), prej kufijve të 

mbretërisë së Tokës për tek hapësirat e mbretërisë së 

Qiellit, Prej mbretërisë së kushtëzimit dhe të tiranisë 

tokësore për tek Hapësirat hyjnore të qetësisë dhe të lirisë. 
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Ishin këto mekanizma, nëpërmjet të cilave u realizua 

rrugëtimi i afrimitetit me hyjnoren, i afërsisë me atributet e 

Zotit dhe cilësitë e Tij të plota. Kjo është në vetvete, shfaqja 

e dimensionit thelbësor dhe të atij të fshehtë të robërisë.”17 

Në të vërtetë, kjo dashuri e pakufizuar dhe e 

pakushtëzuar për të adhuruar Krijuesin dhe për t‟ia 

dorëzuar qënien dhe shpirtin Prezencës së Shenjtë hyjnore, 

kanë qenë prej shkaqeve kryesore që e kanë nxitur 

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

familjen e tij!), të mbërrijë deri në ato nivele të larta të 

plotësimit dhe të përsosmërisë njerëzore. Atë përsosmëri e 

lavdëroi Vetë Allahu i Madhëruar në Kur'anin Famëlartë, 

duke thënë kështu:  َّ َفَكاَن َقاَب قَ ْوَسنْيِ َأْو أَْدََن﴾* ﴿ُ﴿َّ َدنَا فَ َتَد  “... pastaj iu 

afrua e iu lëshua, sa largësia midis dy harqeve ose edhe 

më afër.”18  

Imam Khomeini e përkufizon edhe njëherë gjëndjen 

e Profetit dhe pozitën e tij të robërisë ndaj Krijuesit të tij,   

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) duke thënë kështu: 

“Në të vërtetë, e fshehta, sekreti dhe misteri i madh i 

adhuruesve të mëdhenj, i dashuronjësve të mëdhenj të së 

Vërtetës, gjëndet tek përkufizimi hyjnor që thotë: E 

                                                            
17 Sirrus-Salat, El Imam Khomeinit, fq. 89 dhe 90.  
18 Surja "Nexhm", ajetet 8 dhe 9.  
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transferoj qënien time duke e afruar për tek Zoti im. Është 

Ai që i jep për të pirë. Është Ai që i jep për të ngrënë.”19 

“Zoti im! Ç‟ishte ajo prezencë mes Teje dhe Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), atje tek hollet, sallonet e Afrimitetit ku zhvillohen 

takimet e prehjes dhe të lumturisë?! Zoti im! Cilat ishin 

pijet dhe ushqimet që i përgatite Vetë Ti, për këtë krijesë të 

nderuar?! E ushqeve atë dhe i dhe të pijë derisa harroi 

ekzistencën e të tjera botërave. Derisa këndoi fjalët e 

shenjta dhe tha: „Kam përjetuar me Zotin tim çaste dhe 

momente që nuk ka mundur t‟i përjetojë kurrë më parë, as 

ndonjë engjëll i afërt me Zotin dhe as ndonjë profet.‟”20 

Pyetja që lind këtu është: Koha që ka kaluar Profeti 

në prezencën e Zotit a është kohë që matet me parametrat e 

kohës së kësaj bote, apo matet me parametrat e Ahiretit, 

Botës Tjetër? Apo është kohë e veçantë në llojin e vet, kohë 

e prezencës në pozitat e Afrimitetit, siç përshkruhet në 

ajetin kur'anor ﴾َِقاَب قَ ْوَسنْي﴿, “... sa largësia midis dy harqeve 

ose edhe më afër?”21  

                                                            
19 Resailush-Shia, Hurr Amilijj, vëll 7, fq. 377; Sahihul Buhari vëll 4, fq. 
251, kapitulli Et-Temenni (shpresa- të shpresuarit).  
20 Auali El Leali, El Ihsaijj, vëll 4, fq. 7, hadithi 7. Gjithashtu, Biharul 
Enuar, El alameh El Mexhlisijj, vëll 18, fq. 360, libri Historia e Profetit 
(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kapitulli: 
Vërtetësia e Miraxhit.  
21 Surja "Nexhm", ajeti 9. 
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Profeti Musa, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), ka 

komunikuar me Allahun në mënyrë të drejtpërdrejtë. Për 

të realizuar komunikimin dhe bisedën e drejtpërdrejtë me 

Allahun në Mikat, atij i është dashur të agjërojë dyzet ditë 

rresht. Lidhur me këtë, Allahu i Madhëruar thotë kështu 

në Kur'anin Famëlartë: ﴾ َلًة  Kështu që“ ﴿فَ َتمَّ ِميَقاُت َربِِّو أَْربَِعنَي لَي ْ

takimi me Zotin e tij u bë pas 40 netësh...”22 Megjithatë, 

ajo është një ditë dhe një kohë e cila nuk e ka mbërritur 

pozitën, gradën, nivelin dhe lartësine e kohës 

muahmedane.”23  

Duke shpjeguar pozitën e lartë dhe volumin e madh 

të ushtrimeve adhurimore të më të madhit të profetëve, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thotë 

kështu:  

“Nuk ka dyshim se Zotëria ynë, Vula e profetëve 

dhe e pejgamberanëve, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka bërë përpjekje dhe sakrifica 

të mëdha adhurimore. Ai falej aq shumë, sa i enjteshin 

këmbët prej qëndrimit në namaz. Është kjo arsyeja që 

Allahu i Lartësuar zbriti ajetin kur'anor në të cilin thotë:  

                                                            
22 Surja "Aaraf", ajeti 142.  
23 Adabus Salat, Imam Khomeini, fq 110.  
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َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى﴾*﴿طو   ”Ta, Ha. Ne nuk ta kemi 

shpallur Kur'anin ty, (o Muhamed) për të të munduar.”24 

Gjatë komentimit të këtij ajeti, Imami sjell prej Bakir 

El Ulumit, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), një transmetim në 

të cilin qartësohen kuptimet e këtij ajeti. Imam Bakiri, 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!), ka thënë kështu: “Një natë 

Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), kishte shkuar tek Aisheja. Ajo i thotë: 

“O i dërguari i Allahut, përse e mundon veten kaq shumë, 

ndërkohë që Zoti t‟i ka falur ty gjynahet e të shkuarës dhe 

ato të së ardhmes?” Profeti tha: “O Aishe! E si të mos jem 

falënderues për të mirat e Zotit tim?!”  

Lidhur me këtë, Imam Bakiri (Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!) ka thënë: ”Prej qëndrimit të gjatë në këmbë gjatë 

faljes dhe prej dhimbjes së këmbëve, Profeti detyrohej të 

qëndronte ndonjëherë mbi gishtërinjtë anësorë dhe pjesën 

anësore të këmbës. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar zbriti 

ajetin kur'anor:  َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى﴾*﴿طو  ”Ta Ha. Ne nuk ta 

kemi shpallur Kur'anin ty, (o Muhamed), për të të 

munduar.”25 

Imam Khomeini e komenton kështu këtë hadith:  

                                                            
24 Surja "Ta Ha", ajetet 1 dhe 2. 
25 El Erbaune Hadithen, Imam Khomeini, fq 337.  
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“Gjykoj se Aisheja e ka konsideruar sekretin e 

adhurimit të kufizuar, vetëm nga frika e njeriut prej 

ndëshkimit të Krijuesit dhe të mbështetur te shpresa për 

fshirjen e gjynaheve të kryera. Ajo ka përfytyruar se 

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

dhe mbi familjen e tij!), është i ngjashëm me atë të pjesës 

tjetër të njerëzve. Kjo është edhe arsyeja që e ka shtyrë atë 

ta kontestojë, (kundërshtojë) këtë sjellje të Profetit, duke e 

pyetur atë se për ç‟arsye ai e mundonte aq shumë vetën me 

adhurime?!” 

Ky hamendësim kontestues ka lindur nga mungesa 

e informaciont të saj rreth pozitës së adhurimit, robërimit, 

skllavërimit dhe nënshtrimit si dhe rreth pozitës së lartë të 

profetësisë dhe të Zbulesës hyjnore. Ajo nuk e ka ditur se 

adhurimi i robërve të nënshtruar të Zotit, i ushtruar tek 

Hapësirat e Afrimitetit, Shenjtërisë dhe Prezencës së 

Madhështisë së Zotit, se falenderimi për mirësitë e Tij të 

pafundme, ia kanë rrëmbyer nevojën për të pushuar dhe 

për t‟u qetësuar Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kështu edhe adhurimet e 

“eulijave” njerëzve të dashur dhe të veçantë të Allahut, 

janë shprehje e përjetimeve hyjnore të mëdha që 

ndërveprojnë në mënyrë të mistershme me të dashurin 
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Allah, ashtu siç është përmendur më sipër kur kemi 

përshkruar namazin si përjetim i një Miraxhi.26  

Megjithëse e di se eulijatë, njerëzit e dashur të 

Allahut, (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!), shkëlqejnë 

vazhdimisht me bukurinë, hijeshinë, thjeshtësinë dhe me 

autoritetin e tyre, se trupat dhe qëniet e tyre nisin e krijojnë 

një ngjashmëri me cilësitë e hyjnores, se janë vazhdimisht 

të vëmendshëm për të gjitha intervalet adhurimore të jetës, 

se të gjitha lëvizjet e gjymtyrëve të tyre janë shprehje e 

aktivitetit dashuronjës të shpirtërave të tyre, se levizjet e 

gjymtyrëve të tyre nuk janë gjë tjetër, përveçse ndjekje e 

vazhdueshme dhe e pandërprerë e bukurisë së të dashurit 

të tyre sa herë që ajo shpaloset, Profeti (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk mori 

përsipër të japë shpjegime të gjata për Aishenë lidhur me 

këtë dilemë të saj, por u përgjigj shumë shkurt dhe 

bindshëm me fjalë të qarta dhe shumë të kuptueshme. Kjo 

lloj përgjigje e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) për Aishenë, kishte për qëllim të 

sqaronte për të dhe nëpërmjet saj, për pjesën tjetër të 

besimtarëve, se falenderimi është vetëm njëra prej 

shkallëve dhe pozitave të robërisë, të skllavërimit dhe të 

nënshtrimit ndaj Allahut të Madhëruar. Por e vërteta është 

se Profeti dhe natyra e adhurimeve të tij, nuk është e lidhur 

me vogëlsira të parëndësishme të kësaj bote. Shpirti i tij 

                                                            
26 Shih Ilelush Sheraii, Esh-Shejh Es -Saduk, vëll 2, fq. 312, kapitulli i 
parë, hadithi 1.  
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bashkë me gjymtyrët e bekuara, lundrojnë te të tjera 

hapësira adhurimore, të posaçme për më të dashurin dhe 

më të madhin e profetëve, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).27 

Et-Tebrisij në librin e tij “El Ihtixhaxh”, nëpërmjet 

një zinxhiri transmetuesish që përfundojnë tek Imam Aliu, 

(Paqa e Allahut qoftë mbi të!), ka transmetuar që ky i fundit 

të ketë thënë kështu:  

“I Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka qëndruar për një 

periudhë kohore dhjetë vjeçare i mbështetur mbi gishtat 

dhe skajet e jashtme anësore të këmbëve të tij të bekuara, 

derisa i janë enjtur dhe derisa fytyra e tij e bekuar është 

zverdhur. Ai qëndronte duke u falur tërë natën pa pushuar 

fare. Për këtë i erdhi një qortim nga ana e Allahut të 

Madhëruar në të cilin thuhet kështu:  

َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى﴾*﴿طو   “Ta Ha. Ne nuk ta kemi 

shpallur Kur'anin ty, (o Muhamed), për të të munduar, 

por ta kemi shpallur për të të lumturuar, në këtë botë dhe 

në Tjetrën.”28 

Në një tjetër transmetim prej imam Zeinel Abidinit, 

(Paqa e Allahut qoftë mbi të!), thuhet kështu: “Me të vërtetë, 

                                                            
27 El Erbaume Hadithen, Imam  Khomeini, fq. 349- 350.  
28 El Ihtixhaxh. Esh-shejh Et-Tubrusijj, vëll 1, fq. 326. 
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gjyshit tim të dashur, Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i janë falur të gjitha 

gjynahet. Të shkuarat dhe të ardhshmet. Megjithatë, (më i 

shtrenjti se nëna dhe se babai im ai), vazhdoi të kryente 

adhurime të shumta dhe nuk i ndërpreu kurrë përpjekjet e 

tij për ta falënderuar Allahun e Madhërishëm, derisa iu 

frynë kaviljet dhe iu enjtën këmbët. Kur u pyet për arsyen 

përse ai e bënte të gjithë këtë mundim e përpjekje, 

ndërkohë që Allahu ia kishte faluar gjynahet e tij të 

shkuara dhe të ardhshme, ai u përgjigj duke thënë kështu: 

“E si të mos jem falënderues ndaj Zotit tim?!”29 

Në një tjetër transmetim, që na vjen prej Imam 

Sadikut, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), tregohet se Profeti, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), për ta shtuar mundimin e vetes gjatë adhurimit, 

(faljes), e nginte me vetëdije njërën këmbë. Për këtë arsye 

Allahu i Madhëruar i zbriti atij ajetin kur'anor ku i bëhet 

ftesë për qetësi dhe për të ulur ritmin.30 

Disa prej komentuesve të Kur'anit kanë thënë: “Ky 

ajet ka zbritur si përgjigje për idhujtarët e Mekës, të cilët e 

konsideronin Profetin të humbur dhe prej të vuajturve. Për 

këtë arsye, sipas tyre, zbriti edhe ajeti në të cilin Allahu i 

                                                            
29 Kahlul Basar, Shejh Abbas Kummij, fq. 78. 
30 Tefsir Mexhmaul Bejan, Shejh Et Tubrusij, vëll 7, fq. 2, fundi i 
komentimit të fillimit të sures "Ta Ha".  
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Madhëruar thotë: ﴾َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى﴿ “Ne nuk ta kemi 

shpallur Kur'anin ty, (o Muhamed), për të të munduar.”31 

Shejhu ynë i devotshëm, Shah Abadi32 ka thënë 

kështu: ”Kur Profeti, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), gjatë kohës që i thërriste njerëzit 

për në fenë e Allahut, shihte se reagimi i tyre nuk ishte i 

duhuri dhe në nivelin e dëshiruar prej tij, kur e shihte se 

përgjigja e njerëzve nuk i arrinte kufijtë e pritshmërive të 

tij, mendonte gjithmonë se problemi mund të ishte i lidhur 

me nivelin e pamjaftueshëm të aktivitetit të tij adhurimor. 

Për këtë arsye, ai kaloi dhjetë vite adhurim intensiv, derisa 

iu enjtën këmbët e tij të bekuara. Për këtë arsye zbriti ky 

ajet kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar e qortoi dhe 

tha: ﴾َما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى﴿ “Ne nuk ta kemi shpallur 

Kur'anin ty, (o Muhamed), për të të munduar.”  

Ky ajet, në thelbin e mesazhit të tij i drejtohet 

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

familjen e tij!) dhe vjen për t‟i thënë se është i plotë, i pastër 

dhe i udhëzuar dhe se nuk ka asnjë mangësi tek adhurimet 

e tij. Pra, në një formë apo në një tjetër në atë ajet thuhet: 

“Rri i qetë, (o Muhamed), sepse reagimi i tillë i njerëzve 

                                                            
31 Mim, Nun, Surja "Ta Ha", ajeti 2. Transmetohet nga Hasan El Basri.  
32 Ajetullah Ali El Mirza Muhamed Ali Esh Shah Abadi (1292. 1369k), 
fakih, usulist, njohës i madh i Zotit, filozof, ka jetuar në shekullin e 14 
Hixhri. Imam Khomeini ka marrë prej shejhut mësime në asketizëm e 
moral në qytetin e Kum-it. Prej librave të tij: Shedherat El mearif, El 
Insan uel Fitreh, El Kur‟an uel Itreh. .  
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dhe jo sipas pritshmërive të tua me fenë që u solle, është 

problem i njerëzve dhe aspak problemi yt.” Allahu i 

Madhëruar thotë në Kur'anin Famëlartë:﴾ ِإنََّك ََل تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت﴿  
“Ti, (o Muhamed), nuk udhëzon dot në fenë e Zotit atë që 

ta do zemra ty.”33 

Në të tjera transmetime që na vijnë prej Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), thuhet se Profeti i këshillonte dhe i nxiste shokët dhe 

ndjekësit e tij që të bënin sa më shumë “istigfar”, t‟i 

kërkonin Allahut falje për gjynahet e kryera. Duke e 

komentuar këtë histori praktike të Profetit, (Paqja dhe bekimi 

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

Imam Khomeini, (i kënaqur qoftë Zoti prej tij!), thotë kështu: 

”Edhe pse prezenca e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), përfaqësonte në vetvete 

Prezencën hyjnore, ai thoshte se është shumë i ëmbël për 

zemrën time istigfari, të kërkuarit falje Allahut dhe për 

këtë arsye, unë i lutem Allahut që të më falë, shtatëdhjetë 

herë në ditë.”34 

Të kalosh një pjesë të kohës me njerëz të këqinj dhe 

jo të ndershëm, është në vetvete një aktivitet i cili e bën të 

nevojshëm istigfarin, pendesën. Kështu, nëse dikush ka 

rënë në dashuri me dikë, natyrshëm që vazhdimisht 

                                                            
33 El Erbaune hadithen, Imam Khomeini, fq. 351.352.  
34 Mustedrekul Uesail, El Mirza En -Nurij, vëll 5, fq. 321, Biharul 
Enuar, El Allameh El Mexhlisijj, vëll 24, fq. 204.  
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mendon për atë. Nëse do ta pyesë dikush përse gjithë kjo 

dashuri, përgjigja e të dashuruarit do të tregojë përsëri të 

gjithë dashurinë e madhe që ndjen për të. Për këtë arsye 

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

familjen e tij!), thotë: “Është shumë i ëmbël për zemrën time 

istigfari, të kërkuarit faljë ndaj Allahut dhe për këtë arsye, 

unë i lutem Allahut shtatëdhjetë herë në ditë që të më 

falë.”35  

Transmetohet, gjithashtu prej Profetit të nderuar se 

të kalosh një pjesë të madhe të kohës me njerëzit e këqinj, 

duhet të ngresh një mur që të mbrosh zemrën nga ligësitë e 

tyre.”36  

Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, sepse 

njerëz të këtyre përmasve e gradave të larta shpirtërore e 

shohin veten shumë të vegjël dhe shumë pak të 

rëndësishëm, ndaj dhe nuk bëjnë shumë llogari me veten e 

tyre. Në vlerësimet e tyre gjithçka tjetër, përveç Allahut, 

është e kotë dhe e pavlerë. Njerëz të këtyre përmasave, kur 

gjenden mes, megjithëse mund të jenë duke u përcjellë 

atyre mesazhin e Zotit, ashtu siç i ka urdhëruar Ai të bëjnë, 

mendojnë se, thjesht të qenit në mesin e tyre, të bën prej 

gjynahqarëve. Për këtë arsye, vemë re që të jetë 

transmetuar prej të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimi i 

                                                            
35 Mustedrekul Uesail, El Mirza En-Nurij, vëll 5, fq. 321, Biharul Enuar, 
El Allameh El Mexhlisijj, vëll 24, fq. 204.  
36 Komentimi i sures "Fatiha", Imam Khomeini, fq. 148, 149.   
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Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që të ketë thënë: 

“Është shumë i ëmbël për zemrën time istigfari, të 

kërkuarit falje ndaj Allahut dhe për këtë arsye, unë i lutem 

Atij që të më falë, shtatëdhjetë herë në ditë.”  

Kjo është gjëndja shpirtërore e eulijave të Allahut, 

njerëzve të dashur të Tij.37 Ata nuk e humbin kohën me 

angazhime dhe aktivitete që i kryejnë pjesa tjetër e 

njerëzve. Kjo kategori njerëzish, janë vazhdimisht prezentë 

tek gostitë e mahnitshme të Miqësisë së Allahut. Ata 

marrin vazhdimisht prej lumturisë së pakufishme që ofron 

ajo. Gjatë kohës kur thirrnin njerëzit për tek Allahu, edhe 

pse i kishin zemrat vazhdimisht të lidhura me Krijuesin, 

ata përballeshin me lodhje dhe me vështirësi nga më të 

ndryshmet dhe më të komplikuarat. Kjo ndodh se 

ndërpritet dorëzimi i plotë i tyre te adhurimi i Allahut. Kjo 

ndodh se shkëputet vëmendja nga adhurimi dhe kalon te 

veprimtaritë e njerëzve. Pra, shkakton ndërprerjen, 

shkëputjen e tyre relative shpirtërore prej Allahut. 

Padyshim që kjo gjendje psikologjike e rënduar krijon tek 

qeniet e tyre trishtim, mërzi dhe lodhje. 

Kjo është arsyeja përse kjo kategori njerëzish e kanë 

parë dhe e kanë konsideruar shkëputjen, (ndërprerjen e 

lidhjes shpirtërore dhe mendore prej Allahut), si një prej 

gjynaheve të mëdha, të cilat nuk falen. Kështu, orientimi i 

tyre nga Mbretëria e Qiellit dhe përtej Mbretërisë së Qiellit, 

                                                            
37 Sqarim prej përkthyesit.  
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konsiderohet prej aktiviteteve normale që mund të 

realizohet pa ndërprerjen e plotë për shkak të aktivitetit 

njerëzor. Vetëm eulijatë e mëdhenj e realizojnë lidhjen dhe 

rrugëtimin e tyre për tek Prezenca hyjnore duke qenë 

plotësisht të shkëputur nga aktivitetet e kësaj bote.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
38 Sahifetul Imam, vëll 20, fq 269.  
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POZITA E VEÇANTË E NAMAZIT NË HISTORINË  

E PROFETIT 

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

 

Nëse do të hulumtojmë imtësisht historinë e 

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

familjen e tij!), do të konstatojmë se ai i ka dhënë një rëndësi 

të veçantë namazit dhe kulturës që ai përfaqëson. Ai ishte i 

dashuruar pas namazit. Këtë aspekt e vemë re qartë kur 

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

familjen e tij!), i drejtohet shokut të tij, Ebu Dherr El Gaffarit 

duke i treguar se namazi për të është si drita e syve. Profeti 

thotë: ”O Eba Dherr, Allahu, (i Lartësuar qoftë Emri i Tij!), 

e ka bërë dritën e syve të mi tek namazi. Allahu i Lartësuar 

e ka bërë atë të dashur për zemrën time, siç ka bërë të 

dashur ushqimin për të uriturit dhe ujin për të eturit. 

Vërtetë, që i urituri pasi të hajë, ngopet dhe i eturi pasi të 

pijë, e shuan etjen, kurse e vërteta ime është se unë nuk 

ngopem kurrë me namazin.”39 

Rreth gjendjeve të larta shpirtërore të Profetit, (Paqja 

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

falte namazin, në të cilin mendja dhe shpirti i tij ishin të 

lidhur me Mbretërinë e Qiellit, ka folur edhe Imam 

Khomeini. Ai, duke treguar për këto rrethana, ka thënë 

                                                            
39 Biharul Enuar, El Alameh El Mexhlisijj, vëll 74, fq. 77, 78. Gjithashtu; 
Xhamiul Ehadith, El Merashij En Nexhefij, vëll 2, hadithi 27.  
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kështu: “Transmetohet prej njërës prej bashkëshorteve të 

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

familjen e tij!), se ato bisedonin vazhdimisht me të, por kur 

vinte koha e namazit ai transferohej në një qënie tjetër deri 

në atë masë sa as e njihnim dhe as nuk na njihte më. Linte 

gjithçka tjetër dhe ia kalonte të gjithë vëmendjen dhe 

përqendrimin e tij namazit dhe orientimit tek Allahu i 

Madhëruar.”40 

Janë të shumta transmetimet që na tregojnë gjëndjen 

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

familjen e tij!), gjatë kohës kur kryente namazin netëve, kur 

lutjet, duatë dhe përgjërimin e tij ia drejtonte Allahut të 

Madhëruar. Te fjalët e Imamit, (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!), ka tregues të shumtë rreth këtyre transmetimeve. Një 

nga shembujt është kur Imami, (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) , flet rreth cilësisë së lartë të adhurimeve të të 

udhëzuarve, si p.sh.: namazi, agjërimi i tyre i 

vazhdueshëm etj. Lidhur me këtë ai thotë: “Profeti, (Paqja 

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

vinte ujin e abdesit pranë kokës dhe misvakun, poshtë 

jastëkut mbi të cilin vendoste kokën e tij të bekuar për 

gjumë. Ai e mbulonte enën e ujit të abdesit me një copë 

dhe, kur zgjohej natën, fërkonte dhëmbët e tij me misvak, 

merrte abdes, falte katër rekatë namaz dhe flinte sërish. 

                                                            
40 Shih, Mustedrekul Uesail, Kitabus Salat, kapitulli Ef‟alus Salat, vëll 4 
fq. 100, bab 2, hadithi 17, Adabus Salat, Imam Khomeini, fq. 111.  
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Pas një intervali të shkurtër gjumi, ai zgjohej sërish, 

përdorte misvakun, merrte abdes dhe falej sërish.”41 

Imami, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , përshkruan, 

gjithashtu, agjërimin e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), veçanërisht atë pjesë të 

historisë që flet për veprat e tij javore dhe thotë: “Një tjetër 

traditë e Profetit ishte agjërimi i tij tri ditë në javë. Lidhur 

me vlerat e kësaj tradite, kanë ardhur më shumë se dyzet 

transmetime.”42 

Lidhur me agjërimin e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

nderuar kanë patur mendime të ndryshme. Një nga 

argumentet që ata sjellin dhe që përputhet me ngjarjet e 

jetës së Profetit, me shumë hadithe të transmetuara prej tij 

dhe me veprat që ai ka kryer në fund të jetës së tij, është 

agjërimi i tri ditëve në muaj. Ato ditë janë: E enjtja e parë e 

muajit. Kjo konsiderohet si dita në të cilën paraqiten 

veprat e njeriut. E mërkura e dhjetëditëshit të dytë të 

muajit. Kjo konsiderohet si një ditë e përhershme 

fatkeqsish, ditë kur zbret dënimi i Zotit. E enjtja e fundit e 

muajit, e cila konsiderohet si dita kur paraqiten veprat e 

                                                            
41 Uesailu Shia, Hurr Amilijj, vëll 7, fq. 303, kapitulli 7, fq. 77-78, vëll 1, 
prej kapitullit agjërimit të pëlqyeshëm.  
42 Mim, Nun, vëll 7. fq. 303-321, kapitujt 7-12. Kapituj për agjërimin e 
pëlqyeshëm.  
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njeriut.43 Ndërsa në një transmetim të Imam Sadikut, (Paqja 

e Allahut qoftë mbi të!), thuhet: ”Popujve që kanë jetuar 

përpara nesh u ka pas ardhë ndëshkimi i Allahut në këto 

ditë. Për këtë arsye i ka agjëruar edhe Profeti këto ditë, pasi 

ato janë konsideruar si ditë të rrezikshme dhe të 

frikshme.”44 

Transmetohet prej Prijësit të Besimtarëve, Imam 

Aliut (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), se gjatë njërës prej 

betejave, kur të gjithë ranë për të fjetur, Profeti qëndroi 

zgjuar. Ai e kaloi natën deri në të gdhirë duke e adhuruar 

Allahun dhe duke iu lutur Atij. Lidhur me këtë episod ai 

thotë: “Të gjithë ne e pamë, se vetëm Profeti dhe askush 

tjetër prej nesh, e kaloi natën duke u lutur dhe duke qarë 

deri në të gdhirë.”45 

Ebu Dherri, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , që ka qenë 

gjithashtu njëri prej asketëve të mëdhenj si dhe njëri prej 

simboleve të përkushtimit në adhurim, kur flet për natyrën 

e adhurimeve të Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), që fillojnë nga namazi, agjërimi 

dhe adhurimet që i kryente gjatë natës, tregon se kur ka 

qenë një natë duke u falur pas Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pa se ai qëndroi 

                                                            
43 Uesailush Shiah, vëll 7, fq 304-306, kapitulli 7, prej kapitujve të 
agjërimit të pëlqyeshëm, hadithi 2, 5, 6 dhe 8.  
44 El Erbaune hadithen, Imam Khomeini, fq. 487-488. 
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në këmbë aq gjatë, sa Ebu Dherrit iu desh ta mbështesë 

kokën e tij në mur.  

Ky është devocioni dhe përkushtimi i Profetit, (Paqja 

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

adhurime! Ky përkushtim ia mundësoi atij pozitën e 

lavdëruar tek Allahu i Madhëruar. Është kjo natyrë e 

përkushtimit të tij, ajo që e furnizon atë me mundësinë e 

“shefaatit”, ndërmjetësimit, për pasuesit e tij në Ditën e 

Gjykimit. Për këtë arsye Allahu i Madhëruar i drejtohet atij 

në Kur'anin Famëlartë kështu:  

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما َّمَُّْموًدا ﴾     ﴿َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة لََّك َعَسى َأن يَ ب ْ

 “Kaloje një pjesë të natës si falje shtesë për ty, (o 

Muhamed)! Është e vërtetë se Zoti yt do të të vendosë ty 

në një vend të lavdëruar.”46  

 

 

 

 

 

 

                                                            
46 Sure "Isra", ajeti 79. 
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KAPITULLI I TRETË 

 

Centralizimi i ligjit dhe i qeverisjes  

në historinë e Profetit 

Më i Madhi i profetëve, Muhamedi, (Paqja dhe bekimi 

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

vazhdimisht i interesuar dhe shumë i preokupuar për 

zbatimin e përpiktë të dispozitave ligjore islame, 

veçanërisht dispozitat e Kodit Penal Islam. Lidhur me këtë, 

Imam Aliu, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) na tregon rreth 

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

dhe mbi familjen e tij!) dhe thotë:  

“Ka qenë prej sjelljes dhe moralit të Profetit, (Paqja 

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

nuk bënte lëshime për të vërtetën dhe as lehtësime në të.”47 

Ai nuk ka lejuar kurrë të humbasë një e drejtë, 

sikurse nuk ka lejuar kurrë as të tejkalohen kufijtë e ligjit 

islam dhe të dispozitave të tij. Lidhur me këtë, Imam 

Khomeini, (Zoti qoftë i kënaqur prej tij!), thotë: 

“Në islam qeveris ligji. Profeti, (Paqja dhe bekimi i 

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

nënvlerësuar në asnjë rast atë, sepse ai ligj ishte edhe 
                                                            
47 Et -Tabakatul Kubra, Ebu Abdilah Muhamed Bin Sur, vëll, fq. 424.  
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përfaqësuesi i Vullnetit të Allahut në Tokë. Lidhur me këtë, 

Allahu i Madheruar thotë në Kur'anin Falëlartë:  

َنا بَ ْعَ  اْْلََقاِويلِ     مَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوِتنَي﴾ُ*َْلََخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمنيِ *﴿َوَلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ

 “Sikur ai, (Muhamedi), në mënyrë të reme, të Na 

kishte veshur ndonjë fjalë, Ne do ta kapnim atë për 

dorën e djathtë. Dhe me siguri që do t’ia prisnim 

damarin e qafës.”48  

Po të hulumtojmë me kujdes historinë e jetës së 

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

familjen e tij!), do të gjejmë vazhdimisht se e vërteta që ka 

qenë gjithmonë prezente në jetën e Tij, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). E vërteta e ka 

karakterizuar gjithë jetën e tij. Në mënyrën më të qartë dhe 

më të vërtete ai ka qënë përcjellës i fesë dhe një trup i 

vetëm me Mesazhin hyjnor, në të gjitha dimensionet e tij. 

Ai ishte përfaqësuesi, kujdestari dhe ndjekësi më i afërt, i 

interesuari më i madh i zbatimit me përpikmëri të ligjeve 

të Zotit. Ai e ka këshilluar e mësuar edhe pjesën tjetër të 

besimtarëve të bëjnë si ai.  

Lidhur me këtë veçori morale të sjelljes së Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , ka 

thënë : “Ka qenë prej moralit dhe sjelljes së të Dërguarit të 

                                                            
48 Surja "Hakkah", ajetet 44-46.  
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Allahut, që të mos kërkojë kurrë diçka për veten e tij, të 

kërkojë një të drejtë të tijën, që i takon. Ai kurrë nuk ka 

kërkuar që t‟i shlyhet cilado padrejtësi që mund t‟i kenë 

bërë të tjerët. Në të njëjtën kohë transmetohet se ai është 

mërzitur e trishtuar shumë sa herë janë shkelur të drejtat 

dhe kufijtë ligjorë të dispozitave islame. Kjo mërzi nuk ka 

qenë asnjëherë personale, por për hatër të Allahut të 

Madhëruar.”49 

Lidhur me përkushtimin serioz të Profetit, (Paqja dhe 

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

zbatimin me përpikmëri të dispozitave hyjnore të Kodit 

Penal Islam, Imami, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , thotë: 

“Nuk ka dyshim se ligji i Allahut dhe dispozitat ligjore 

islame vepronë mbi të gjithë anëtarësinë e Shtetit Islam, pa 

asnjë përjashtim.” Nga kjo thënie lind pyetja: A vepron ky 

ligj duke nisur nga vetë Profeti, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), e duke vijuar me 

pasuesit e tij, kalifët, (Paqja e Zotit qoftë mbi ta!), pa asnjë 

përjashtim?!50 

Në një tjetër qasje, Imami i nderuar thotë : “Nuk ka 

dyshim se Qeveria e Islamit është Qeveri e Iigjit dhe e së 

Drejtës. Ajo përfaqëson, garanton dhe zbaton me 

                                                            
49 Shpjegimi i hadithit “Ushtarët e dijes dhe të injorancës”, Instituti i 
Organizimit dhe i Përhapjes së Trashëgimisë së Imam Khomeinit, fq 
244.  
50 Qeveria Islame, fq. 44, 45. 
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përpikmëri dispozitat ligjore hyjnore, të cilat burojnë nga 

Kur'ani, nga Tradita Profetike dhe nga e drejta absolute e 

Krijuesit të botës, sipas së cilës qeveriset. Vetë Shteti i 

nënshtrohet njëkohësisht këtij ligji. Vetë Profeti i nderuar, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), konsiderohej tërësisht i nënshtruar ndaj këtyre ligjeve 

dhe i përfshirë në ndikimet e tyre. Vetë Prijësi i 

Besimtarëve, Imam Aliu, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), ka 

qenë plotësisht i nënshtruar ndaj ligjeve të Allahut. Asnjë 

dhe askush prej tyre nuk do të mundej t‟i tejkalonte kufijtë 

e atyre ligjeve, edhe sikur ta dëshironin një gjë të tillë!”51 

Nuk ka asnjë dyshim, se në një vend ku sundon dhe 

zbatohet me përpikmëri Ligji i Allahut, mbretëron paqja 

sociale, siguria, qetësia, lumturia dhe dashuria në vend të 

pasigurisë, hutisë, krimit, tensionit, terrorit e stresit. Janë 

ligjet hyjnore, janë dispozitat ligjore të mirëpërcaktuara me 

përkujdesjen dhe vëmëndjen e veçantë të Zotit të 

Madhërishëm, të vetmet që kanë mundësi të sigurojnë 

stabilitetin e përgjithëm të njerëzve dhe të shoqërisë.  

Imam Aliu, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), lidhur me 

mirësinë, bereqetin, begatinë, prosperitetin dhe përfitimet 

e tjera që i sjellin shoqërisë muslimane, qoftë në rang 

shoqërie, qoftë në rang individual, marrja në konsideratë 

                                                            
51 Sahifetul Imam, vëll 12, fq. 22, fjalim i Imamit në prezencë të 
anëtarëve të Komisionit të Medias dhe Kulturës Islame, dhe Shoqatës 
“Shirukhorshed” Kharem Abad, Datë: 13.08. 1358 h.sh.  



 Profeti Muhamed sipas Imam Khomeinit 

  49  
 

dhe zbatimi me rigorozitet i Ligjeve të Allahut, thotë: “Po 

t‟i zbatoni me rigorozitet dispozitat ligjore të vendosura 

nga Allahu i Madhëruar, do të përfitoni të përshpejtuara 

mirësitë e premtuara prej Tij.”52 Imami i nderuar ka për 

qëllim të na tregojë se sa më të kujdesshëm të jemi në 

trajtimin e dispozitave dhe ligjeve të ardhura prej Allahut 

të Madhëruar, aq më pranë dhe aq më të përshpejtuara do 

të kemi mbështetjen dhe mirësitë e Allahut, që i ka 

premtuar për njerëzit e devotshëm.  

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini, (Zoti qoftë i 

kënaqur prej tij!), ka thënë se edhe imamët e ndershëm dhe 

të pagabueshëm, (Paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata!), kanë 

qenë ngushtësisht të lidhur me dispozitat ligjore hyjnore të 

zbritura nga Allahu i Madhëruar. Lidhur me këtë, ai thotë: 

“Profeti i islamit, imamët dhe kalifët e muslimanëve kanë 

qenë gjithmonë të parët në implementimin, (zbatimin) e 

atyre dispozitave dhe ato kanë qënë njëherësh edhe 

njerëzit më të lidhur, më të nënshtruar dhe më të dorëzuar 

ndaj atyre dispozitave.”53  

Në periudhat e para të islamit, qeverisja islame në 

dimensionin e saj të plotë dhe të përpiktë, është realizuar 

dy herë. Hera e parë është realizuar gjatë kohës së 

qeverisjes së Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), ndërsa hera e dytë, ka ndodhur 

                                                            
52 Gurerul Hikem, El Amidijj, vëll 2, fq. 605.  
53 Sahifetul Imam, vëll 14, fq. 414.  
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gjatë kohës së kalifatit të Imam Aliut, (Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!). Të dyja këto përformanca qeverisëse, kanë qenë 

përfaqësueset më të denja, të aplikimit në mënyrën më 

korrekte të mundshme, të dispozitave ligjore hyjnore dhe 

të asaj që quhet Qeveri e Qiellit. Nga njëra anë, u realizua 

qeverisja nëpërmjet Drejtësisë hyjnore dhe nga ana tjetër, 

kreu i Qeverisë nuk e ka nënvleftësuar Ligjin hyjnor, qoftë 

dhe në masën e një grimce të atomit. Kështu, të dyja këto 

periudha mund të konsiderohen pa hezitim si dy Qeveri të 

Drejtësisë Hyjnore dhe të ligjit.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
54 Mim, Nun, vëll 11, fq. 1, Intervistë televizive për një media gjermane.  
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KAPITULLI I KATËRT 
 

Mëshira dhe dashuria profetike 

Më i Madhi i profetëve, Muhamedi, (Paqja dhe bekimi 

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

njerëzore i plotësuar në të gjitha dimensionet. Ai është, 

gjithashtu, përfaqësuesi më i denjë i të gjitha virtyteve dhe 

i vlerave më të larta morale e njerëzore. Për të konstatuar 

pozitën e tij të lartë, mjafton t‟i referohesh disa shenjave të 

cilat bëhen prezente, kur Allahu i Lartësuar e cilëson 

Profetin si krijesën më të pastër në ekzistencë dhe Mëshirë 

për mbarë njerëzimin. Në Kur'anin Famëlartë Allahu i 

Madhëruar thotë kështu për Profetin, (Paqja dhe bekimi i 

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

  ﴿َوَما أَْرَسْلَناَك ِإَلَّ َرْْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي ﴾ 

“Ne të kemi dërguar Ty, (o Muhamed), Mëshirë 

për mbarë njerëzimin”55 

Lidhur me mëshirën dhe dashurinë e Muhamedit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), Imam Khomeini (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , ka 

                                                            
55 Surja "Enbija", ajeti 107.  
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thënë kështu: “...pozitë më e lartë se triumfi i mendjes ndaj 

të gjitha forcave të tjera është të lyesh forcën e intelektit, të 

mënçurisë me ngjyrat e hyjnores, si dhe të lidhësh fuqinë e 

dashurisë me perfekten absolute hyjnore, në mënyrë të 

atillë, që të gjitha veprat e tua të jenë të gatuara prej brumit 

të dashurisë hyjnore. ﴾َفأَيْ َنَما تُ َولُّواْ فَ َثمَّ َوْجُو الّلِو﴿ “…pra, ngado që të 

ktheheni është Fytyra e Allahut”56 

Kjo është një pozitë e veçantë, shumë e lartë, të cilën 

nuk mund ta ketë çdokush prej njerëzve. Këtë pozitë e 

gëzon vetëm Profeti, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). ﴾َرْْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي﴿ “Mëshirë për mbarë 

njerëzimin”.  

Një pozitë e tillë do të thotë, që edhe sikur i dashuri 

i Allahut të hedhë vështrimin e tij mbi një gur, do të hedhë 

mbi të shikimin e dashurisë dhe të mëshirës, për arsye se 

tek ai gur, ai shikon shëmbëlltyrën e krijimit të Allahut. 

Madje, edhe shikimi i tij në drejtim të Ebu Xhehlit, 

(armikut më të madh të Islamit), ishte një vështrim dhe një 

shikim nga pozitat e mëshirës. Eliminimi fizik i këtij 

vrasësi që e kishte shndërruar në art dëmtimin e 

muslimanëve, ishte në vetvete një “plumb” mëshire. Kjo, 

sepse ai e dinte se egzistenca e mëtjeshme e Ebu Xhehlit në 

këtë botë, ishte një mundësi që ai të rriste më shumë 

zullumin dhe padrejtësinë që i bënte vetes dhe të tjerëve, 

                                                            
56 Surja "Bekare", ajeti 115.  
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nëpërmjet dëmtimit dhe luftimit të muslimanëve. 

Megjithatë, vendosja e rendit dhe e disiplinës në shoqërinë 

islame, si dhe përpjekjet e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për t‟i frenuar të 

paudhët, hajdutët dhe kriminelët që dëmtojnë pjesën tjetër 

të shoqërisë, do ta detyronin atë që vendoste ndëshkimet 

ekstreme, të cilat lidheshin ndonjëherë edhe me prerjen e 

gjymtyrëve të trupit dhe jo vetëm. Më i Nderuari i 

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

familjen e tij!), ka qenë tërësisht i orientuar nga zbatimi me 

përpikmëri i orientimeve hyjnore. Edhe ne, ashtu si ai, jemi 

të detyruar t‟i nënshtrohemi dhe t‟i dorëzohemi të njëjtës 

frymë dhe të njëjtit legjislacion.  

Kështu, pra, Profeti i nderuar ka qenë ﴾َرْْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي﴿ 

“Mëshirë për mbarë njerëzimin”. Të gjithë ne, jetojmë në 

këtë botë, nën mëshirën e Allahut të Plotfuqishëm. Ne 

jetojmë në këtë botë, të mbuluar prej dritës së Muhamed 

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

familjen e tij!).57 

Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), kurrë nuk është mërzitur prej 

njerëzve. Ai ka qenë vazhdimisht i hapur për mendimet, 

sygjerimet dhe shqetësimet e tyre. Ai bënte thirrje 

                                                            
57 Ennubuuetu Fi Ru‟jetil Imam Khomeini (Profetësia në 
këndvështrimin e Imam Khomeinit), fq. 397-398, Instituti i Organizimit 
dhe i Përhapjes së Trashëgimisë së Imam Khomeinit. 
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vazhdimisht që ata ta trajtonin njëri-tjetrin më dashuri, 

butësi e mëshirë. Lidhur me këtë aspekt, transmetohet që 

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

familjen e tij!), të ketë thënë: “Betohem në Atë, në dorën e të 

Cilit ndodhet shpirti i Muhamedit, se nuk e hedh Allahu 

mëshirën e Tij, përveçse tek ai njeri që mëshiron pjesën 

tjetër të njerëzve.”58 Ai betohej herë pas here, se Mëshira 

hyjnore është prej “racionit” të atyre që i mëshirojnë 

njerëzit, sa herë që rrethanat ta kërkojnë prej tyre një gjë të 

tillë. Kur muslimanët e pyetën të Dërguarin e Allahut: “O i 

Dërguari i Allahut! A bëjmë pjesë ne tek ajo kategori 

njerëzish që e mëshiron pjesën tjetër të njerëzve?!” Ai u 

përgjigj kështu: “Prej mëshiruesve, nuk janë vetëm ata që 

mëshirojnë veten dhe familjarët e tyre, por ata të cilët i 

mëshirojnë të gjithë muslimanët dhe pjesën tjetër të 

njerëzve.”59 Kështu, pra, Mëshira e Allahut përfshin të 

gjithë ata që e shikojnë pjesën tjetër të muslimanëve dhe të 

njerëzve me syrin e mëshirës. Prej këtij përfitimi janë të 

përjashtuar të gjithë ata që mëshirojnë vetëm veten e tyre, 

familjarët dhe të njohurit e tyre të afërm. Pas kësaj, Profeti 

u tha atyre: “Më ka njoftuar Zoti im, se, nëse e dëshironi 

Mëshirën e Tij dhe synoni të përfshiheni prej saj, atëherë ju 

duhet medoemos të mëshironi pjesën tjetër të njerëzve.”60 

                                                            
58 Mustedrekul Uesail, El Muhadith En Nurij, vëll 9, fq. 54.  
59 Mim, Nun.  
60 Mim, Nun.  
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Në fakt, raportet dhe marrëdhëniet që Profeti, (Paqja 

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

kishte ndërtuar me shokët e tij, ishin të ndryshme nga ato 

që pjesa tjetër e muslimanëve i kishin ndërtuar me njëri-

tjetrin. Ai ishte një baba i dashur, që përkujdesej shumë për 

mirëqenien, udhëzimin dhe lumturinë e fëmijëve të tij. 

Lidhur me këtë, Imami, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , thotë 

kështu: “A dëshironi ta dini se si sillej Profeti, (Paqja dhe 

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

shokët e tij?!” Në të njëjtën kohë që ushtronte ashpërsinë e 

tij ndaj mohuesve të fesë, (pasi t‟i ketë humbur 

përfundimisht shpresat për udhëzimin e tyre dhe pasi t‟i 

kenë shpallur atij armiqësi), ishte edhe babai i mëshirshëm 

për shokët dhe pasuesit e tij, madje, shpeshherë, duke i 

tejkaluar edhe kufijtë e mëshirës .”61 

  

Përkujdesja dhe ngrohtësia e madhe profetike 

 

Që prej fillimit të krijimit, e deri sa të jetë ekzistenca 

në këmbë, nuk është gjendur dhe nuk ka për t‟u gjendur 

kurrë, një njeri që të jetë më i dashur, më i butë, më i 

ëmbël, më i sjellshëm dhe më i mëshirshëm sesa Zotëria 

ynë dhe i krijesave, se Profeti Muhamed, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo mëshirë dhe 

kjo butësi i bëri zemrat e njerëzve që të lidhen fort pas tij. 
                                                            
61 Sahifetul Imam, vëll 9, fq. 329, pjesë e një fjalimi të Imamit në 
prezencë të disa vëllezërve dhe motrave iranianë me banim në Kuvajt, 
datë 02.06.1358sh.   
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Këto cilësi të tij u bënë shkak për çlirimin e zemrave dhe 

për mbushjen e tyre me udhëzim. Dhimbja dhe vuajtja e tij 

e madhe ishte vëtëm për shkak se disa prej njerëzve u 

larguan prej udhëzimit, ndërsa disa të tjerë zgjodhën me 

këmbëngulje të qëndrojnë të burgosur tek qelitë e errëta 

dhe të ftohta të injorancës, të humbjes e të mohimit.  

Në njërën prej ligjëratave të tij, Imam Khomeini, 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!), hedh dritë mbi këtë 

dimension madhështor të Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

kështu: 

“I Dërguari i Allahut trishtohej dhe pikëllohej aq shumë 

për njerëzit që nuk pranonin udhëzimin e Allahut, saqë 

duhej herë pas here që t‟i vinin në ndihmë ngushëllimet e 

Allahut të Madhëruar. Ndonjëherë, pikëllimi i Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ishte i atyre përmasave, saqë bëhej e domosdoshme 

ndërhyrja e Allahut të Madhëruar, i Cili i thoshte robit të 

Tij të dashur: “Ne nuk ta kemi shpallur Kuranin ty (o 

Muhamed), për të të munduar.”62 Dhimbja e Profetit dhe 

preokupimi i tij i pandërprerë për udhëzimin e të gjithë 

popujve të botës, ishte e ngjashme me dhimbjen, 

përkujdesjen dhe dashurinë e prindit për të gjithë fëmijët e 

tij. I njëjti trishtim dhe pikëllim e kaplonte qenien e Tij, sa 

herë shihte atë pjesë të njerëzve që nuk pranonte t‟i 

nënshtrohej thirrjes për udhëzim, ashtu siç e ka Krijuar 

                                                            
62 Sure "Ta Ha", ajeti 2. 
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Allahu njeriun që në fillim të herës, të prirur dhe të 

predispozuar për të besuar.”63 

Më e Dashura krijesë e Allahut trishtohej shumë, sa 

herë përballej me këto njerëz që ngulnin këmbë në 

mohimin e tyre, që e refuzonin hapur kokëfortësisht dhe 

pa kurrëfarë argumenti udhëzimin e Allahut. Për këtë 

arsye, i Lartësuari Allah, thotë në Kur'anin Famëlartë: 

 Ti mos e shqetëso veten“ ﴿َفََّل َتْذَىْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت﴾ 

deri në shkatërrim për humbjen e tyre”64  

Ti, (o Muhamed), dëshiron që të gjithë njerëzit të 

udhëzohen prej dritës së Kur'anit. Nëse ky do të kishte 

qenë një proces kaq i lehtë dhe i thjeshtë, atëherë nuk do të 

kishte më konflikte mbi tokë. Po të mblidheshin të gjithë 

profetët e Zotit në një vend të vetëm, nuk do të kishte asnjë 

konflikt ndërmjet popujve. Po të supozojmë se Allahu i 

Madhëruar do të mblidhte të gjithë profetët dhe eulijatë, 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata!), në një kohë dhe në një 

vend të caktuar, nuk do të kishte kurrëfarë konfliktualiteti 

apo kundërshtie ndërmjet tyre, sepse dihet që 

konfliktualiteti dhe kundërshtitë e kanë zanafillën tek 

egoja dhe uni.”65 

Në një prej transmetimeve, tregohet se Profeti sheh 

një ditë një grup robërish lufte, që tërhiqeshin të prangosur 

dhe tha: “Shpresoj shumë dhe duhet medoesmos që këto 

                                                            
63 Sahifetul Imam, vëll 15, fq, 392, datë: 33.10.1360.  
64 Surja "Fatir", ajeti 8.  
65 Sahifetul Imam, vëll 11, fq. 380-381.  
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pranga të jenë duke i tërhequr ata prej zjarrit të 

Xhehennemit për në Xhennet.” Më i Nderuari i profetëve, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ndjente dhimbje dhe e shfaqte hapur pikëllimin e tij 

për gjendjen e atyre njerëzve të kapur robër, derisa zbriti 

ajeti kur'anor në të cilin Allahu i Madhëruar thotë : 

 ﴿فَ َلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإن َّلَّْ يُ ْؤِمُنوا ِِبََذا اْلَِْديِث َأَسًفا﴾ 

“A, mos vallë, do të vrasësh veten nga pikëllimi, 

nëse ata nuk besojnë në këtë Fjalë, (në Kur‟an)?”66  

Kjo çështje është e lidhur me besimin në Zot dhe 

nuk është aspak e lidhur me dëshirën e një grupi njerëzish 

për të ushtruar pushtetin e tyre ndaj njëgrupi tjetër.67 

Më i Nderuari i profetëve, Muhamedi, (Paqja dhe 

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

trishtohej dhe pikëllohej shumë për idhujtarët, të cilët, me 

vullnetin e tyre të plotë dhe me zgjedhjen e tyre të lirë, 

zgjidhnin si vendbanim të përhershëm zjarrin e 

Xhehennemit. Ky fakt tregon se Islami është fe e mëshirës 

dhe e dashurisë.68 

Kështu e ka përshkruar Allahu të Dërguarin e Tij, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), në Kur'anin Famëlartë.  

  ﴿َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم ﴾

                                                            
66 Surja "Kehf", ajeti 6.  
67 Sahifetul Imam, vëll 12, fq. 508.  
68 Simahul Maasuminë fii Fikril Imam El Khomeini (Shenjat e të 
pagabueshmëve në këndvështrimin e Imam Khomeinit, fq. 97.  
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“Tashmë ju ka ardhur një i Dërguar nga gjiri juaj. 

Atij i vjen rëndë për gjynahet që bëni ju. Ai dëshiron për 

ju më të mirën me gjithë zemër. Ai dëshëron që ju të 

shkoni rrugës së drejtë dhe është i butë e i mëshirshëm 

me besimtarët.”69  

Ky është Profeti që është dërguar në mesin tuaj! Ky 

është ai Profet që ndjen dhimbje sa herë ndjeni dhimbje ju, 

që lodhet e trishtohet sa herë ndjeni lodhje e trishtim ju. Ky 

është ai Profet i cili ngul këmbë dhe bën të pamundurën që 

ju të udhëzoheni në Rrugën e Drejtë. Arsyeja kryesore e të 

gjitha këtyre cilësive dhe përpjekjeve të tij, është dashuria e 

tij e madhe për ju dhe mëshira që ka rezervuar në shpirtin 

e tij të madh për mbarë njerëzimin. Trishtimi i Profetit dhe 

pikëllimi i tij për mosudhëzimin e njerëzve, ka qenë i 

përmasave të atilla, sa ka rrezikuar seriozisht shëndetin 

dhe jetën e tij. Lidhur me këtë dimension të Profetit, Imam 

Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!)  thotë: “Dashuria, 

përkujdesja dhe mëshira e kësaj krijese të jashtëzakonshme 

për njerëzimin, ka arritur përmasa të jashtëzakonshme dhe 

i ka tejkaluar të gjitha kufijtë e të mundurës. Këtë gjëndje të 

Profetit e gjejmë të përshkruar më së miri, në ajetin e tretë 

të sures “Esh-Shuara‟a”, në të cilën Allahu i Madhëruar 

thotë:  

  ﴿َلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َأَلَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننَي ﴾ 

                                                            
69 Surja "Teubeh", ajeti 128.  
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“A, mos vallë, ti, (o Muhamed), do ta shkatërrosh 

veten, ngaqë ata, (banorët e Mekës), nuk duan të 

besojnë?!”70 

Në ajetet e para të sures “El-Kehf” Allahu i 

Madhëruar thotë, gjithashtu:  

  ﴿فَ َلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإن َّلَّْ يُ ْؤِمُنوا ِِبََذا اْلَِْديِث َأَسًفا ﴾ 

“A, mos vallë, do të vrasësh veten nga pikëllimi, 

nëse ata nuk besojnë në këtë Fjalë, (Kur'anin)?”71 

I Lavdëruar qoftë Allahu! Gjendja morale, 

shpirtërore dhe psikologjike e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

shumë, për arsye të mosbesimit të mohuesve dhe të të 

paudhëve, për arsye të refuzimit prej tyre të udhës së 

drejtë. Gjendja e tij u rëndua, sepse thellë zemrës së tij të 

bardhë dhe të madhe flinte dëshira dhe shpresa e tij që të 

gjitha krijesat e Zotit të udhëzoheshin dhe ta pranonin 

dritën e ardhur prej Krijuesit të Gjithësisë. Për këtë arsye 

është e nevojshme herë pas herë ndërhyrja e mekanizmave 

hyjnorë të Krijuesit, për ta qetësuar, për ta ngushëlluar dhe 

për ta marrë në mbrojtje zemrën e më të dashurës krijesë të 

Zotit. Atë zemër që rrezikonte aq shumë dëmtimin, prej 

përjetimeve të dhimbjes e të trishtimit, për të gjithë ata që 

refuzuan dhe mohuan udhëzimin e Krijuesit, për të gjithë 

ata të pafatë të mëdhenj.72 

                                                            
70 Surja "Shuara‟a", ajeti 3.  
71 Surja "El-Kehf", ajeti 6.  
72 Shpjegimi i hadithit Xhunudul Akl (ushtarët e mëndjes), Imam 
Khomeini, fq. 234-235. 
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Përpjekja, (shqetësimi) profetik për udhëzimin 

dhe shpëtimin e njerëzimit 

 

Lidhja e fortë shpirtërore e Profetit, (Paqja dhe bekimi 

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

me armiqtë e tij, vinte si rezultat i dashamirësisë së tij të 

madhe për mbarë shoqërinë njerëzore, sepse ai dëshironte 

udhëzimin, paqen, zhvillimin, lumturinë dhe mirësinë për 

të. Gjatë historisë së tij mund të hasim momente kur është i 

detyruar të përdorë forcën e shpatës. Kjo ka ndodhur për 

nevoja vetëmbrojtjeje, për të mbrojtur strukturën e brishtë 

të Shtetit të sapo ndërtuar Islam dhe pasuesit e tij. Të gjitha 

këto përpjekje, ishin në thelb dhe strategjikisht të lidhura 

me dashamirësinë e tij të madhe për mbarë racën 

njerëzore. Lidhur me këtë dimension, Imam Khomeini, 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!) , thotë kështu: “Më i Madhi i 

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

familjen e tij!), me të njejtën cilësi dhe sasi dashurie e 

mëshire me të cilën i mbështillte besimtarët dhe njerëzit e 

tij të dashur, i mbështillte edhe armiqtë e tij, mohuesit e 

fesë, në kuptimin që ai trishtohej dhe pikëllohej shumë për 

mohimin që tregonin ata. Mohimi i tyre do t‟i çonte ata 

drejt zjarrit të Xhehennemit. Pikëllimi i tij e kishte 

zanafillën pikërisht tek misioni i tij fisnik, sepse ai ishte 

dërguar prej Allahut për t‟i udhëzuar ata në rrugën e drejtë 
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dhe për t‟i shpëtuar prej errësirës së mohimit e idhujtarisë. 

Kjo ishte arsyeja përse Allahu i Madhëruar i drejtohet atij 

dhe i thotë: 

  ﴿فَ َلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإن َّلَّْ يُ ْؤِمُنوا ِِبََذا اْلَِْديِث َأَسًفا﴾ 

“A, mos vallë, do të vrasësh veten nga pikëllimi, 

nëse ata nuk besojnë në këtë Fjalë, (Kur‟anin)?”73  

Kjo do të thotë: “Ti, o Muhamed, mos vallë, 

dëshëron të dëmtosh veten për arsye të mosbesimit të 

tyre?! Nuk është faji yt që ata janë njerëz të pafat.” 

 Në historinë e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), trasnmetohet se njëherë 

po kalonin pranë tij disa robër lufte që tërhiqeshin të 

prangosur dhe ai tha: ”Duhet që këto pranga t‟i tërheqin 

ata njerëz të zënë robër për në Xhennet.” Ne duhet që t‟u 

japim atyre mundësinë të njihen me fenë e vërtetë dhe të 

shijojnë frytet e udhëzimit bashkë me dritën e tij. Kështu, 

pra, më i Nderuari i Profetëve, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ishte i dashur dhe i 

mëshirshëm me të gjitha krijesat e Zotit. Madje dhe me 

vetë armiqtë e tij, me përjashtim të atyre që merrnin rolin e 

gjëndrave kanceroze, të cilat duhen shkulur pa asnjë 

mëdyshje nga trupi i njerëzimit dhe i humanizmit, si e 

vetmja mënyrë për ta shpëtuar atë prej vdekjes.”74 

                                                            
73 Surja "Kehf", ajeti 6.  
74 En-Nubuetu fi Ru‟jetil Imam El Khomeini (Profetësia në 
Këndvështrimin e Imam Khomeinit, fq. 396.  
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Të gjithë ata që dëshirojnë t‟i përjetojnë dhe t‟i 

përvetësojnë këto kuptime në jetët e tyre, duhet të hapin 

rrugën e zemrës në mënyrë që mëshira e Zotit të përshkojë 

mes për mes zemrat e tyre. Kjo është e vetmja mënyrë që 

tek ato zemra të formësohen ato që quhen “Mëshira 

Mëshironjëse” dhe “Mëshira Mëshirëbërëse” Prej shenjave 

të kësaj Mëshire është që njeriu nis e shikon pjesën tjetër të 

njerëzve, pjesën tjetër të shoqërisë, pavarësisht afrimitetit 

që ka me ta, me syun e faljes, mëshirës dhe të dashurisë, 

duke kërkuar më të mirën dhe më të vlefshmen për të 

gjithë ata. Kjo është optika nën të cilën e kanë parë profetët 

dhe eulijatë e Zotit, (Paqa e Zotit qoftë mbi të gjithë ata!), 

pjesën tjetër të shoqërisë. Kjo optikë ka qenë një medalje që 

ka patur të dyja anët e saj. Nga njëra anë, ata kanë synuar 

lumturinë dhe mirëqënien e familjes dhe të shoqërisë, duke 

synuar kësisoj “Qytetin e Përsosur” dhe nga ana tjetër, 

kanë synuar lumturinë dhe mirëqënien e individit duke 

krijuar një përputhshmëri të plotë ndërmjet të dyja anëve 

të medaljes. Kështu, pra, edhe Dispozitat ligjore hyjnore 

kishin të njëjtin qëllim përfundimtar: lumturinë dhe 

mirëqënien e shoqërisë njerëzore, qoftë në rrafshin 

kolektiv, qoftë në atë individual.75 

Është e qartë se ndëshkimet e përmendura në 

dispozitat ligjore hyjnore dhe zbatimi i normave gjyqësore 

të Sheriatit, kanë një qëllim të vetëm përfundimtar. Qëllimi 

është krijimi i klimës së duhur shoqërore për të ndërtuar 

                                                            
75 Sqarim nga përkthyesi.  
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atë që quhet “Qyteti i Përsosur”. Për këtë arsye dhe për 

këtë qëllim, nevojiten të dyja kategoritë e lumturive. Ajo 

individuale dhe ajo shoqërore. Kjo lumturi ndikon në 

mënyrë të drejtpërdrejtë në edukimin e qënies dhe në 

plotësimin e saj. Kështu, pra, edhe vrasja dhe eleminimi 

fizik i mohuesve të fesë, të cilët nuk mundën ta shijojnë 

dritën e besimit, gjatë luftërave të bëra me muslimanët, siç 

ishte rasti i fisit Beni Kurejdah, vjen në favor të këtyre të 

fundit, sepse  lufta e tyre synonte në vetvete përmirësimin 

dhe ndryshimin e gjëndjes së tyre. Lidhur me këtë aspekt, 

mund të thuhet se eleminimi dhe luftimi i tyre ishte në 

vetvete, në funksion të planit të madh për mbulimin e tyre 

me mëshirë. Sa më shumë të zgjaste jeta e tyre mbi 

sipërfaqen e Tokës, aq më gjatë ata do të përballëshin dhe 

do të përjetonin llojet dhe format e ndryshme të vuajtjes 

dhe të ndëshkimit, (për arsye të gjynaheve të tyre të 

shtuara). Një ditë vuajtje në Botën e Përtejme, është shumë 

më e dhimbshme, se një jetë e plotë e kaluar në vuajtje dhe 

dhimbje në këtë botë. Ky sqarim vjen për të gjithë ata që 

janë në gjëndje mendore për të dalluar ndëshkimet dhe 

vuajtjet në këtë botë dhe në Botën Tjetër si dhe për të bërë 

lidhjen e nevojshme, ndërmjet shkaqeve dhe pasojave. 

Kështu, shpata që priste qafat e hebrenjve të Beni Kurejdas, 

ishte më pranë horizonteve të mëshirës së rrethit të Ferrit.76 

Le t‟i hedhim një vështrim personalitetit të Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

                                                            
76 Adabus Salat, Imam Khomeini, fq. 236-237.  
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tij!), gjatë betejës së Uhudit kur u plagos në ballë dhe iu 

thyen dhëmbët e tij të bekuara. Ndërkohë që gjaku i rridhte 

furishëm prej kokës dhe fytyrës së tij të nderuar, ai mbetej 

si ai babai i mirë që përkujdesej për fëmijët e tij dhe për 

pjesën tjetër të njerëzimit. Me fytyrën dhe me duart e tij të 

përgjakura, drejtohet nga Qielli dhe thërret: “O Allah! 

Udhëzoje popullin tim, sepse ata nuk janë në gjëndje ta 

dallojnë rrugën e drejtë.”77 

Transmetohet se shokët e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

prej tij që të mallkojë idhujtarët dhe mohuesit e fesë, 

kërkojnë që ata të përfshihen nga dënimi i ashpër i Allahut, 

ashtu siç bëri Profeti Nuh, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), me 

popullin e tij, derisa u shkatërruan.78 

Përgjigja e Profetit të Zotit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për shokët e tij ishte 

kështu: “Unë nuk jam dërguar për të mallkuar popullin 

tim. Misioni dhe detyra ime është thirrja e tyre për në 

rrugën e Allahut dhe të jem i mëshirshëm me ta.”79  

Kështu, pra, misioni i Profetit të nderuar, (Paqja dhe 

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

vetëm mëshira absolute dhe aspak shkatërrimi dhe 

mallkimi i të pabindurve, edhe nëse ata zgjedhin të mos e 

                                                            
77 Menakib Ali Ibn Ebi Talib, Ibn Shehr Ashuub, vëll 1, faqe 192.  
 Dhe Nuhu tha:” O Zoti im, mos" ,﴿َوقَاَل نُوٌح رَّبِّ ََل َتَذْر َعَلى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا﴾ 78

lër mbi tokë asnjë femohues" Surja "Nuh", ajeti 26.   
79 Sunenun-Nebiji (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 
familjen e tij!), Sejid Muhammed Husejn Tabatabai, fq. 413. 
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pranojnë udhëzimin dhe dritën me të cilën erdhi ai. 

Misioni i tij ka qenë thirrja e popullit të tij në rrugën e 

Allahut dhe sjellja me ta në mënyrën më të mirë. Kjo ishte 

arsyeja, përse ai vazhdonte të lutej për udhëzimin e 

popullit të tij, edhe në rastet kur ata ishin ndëshkuesit dhe 

luftuesit e tij më të mëdhenj.  

Në një letër shumë të ndjerë dhe të mbushur me 

këshilla morale e hyjnore, dërguar birit të tij të ndjerë Sejjid 

Ahmed Khomeini, Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur 

me të!) , e nënvizon keqardhjen e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

popullin e tij të cilët nuk mundën ta dallojnë dritën e 

udhëzimit. Në atë letër ai shkruan kështu: “E vërteta është 

që unë nuk gjej ndonjë arsye bindëse në shqetësimin e 

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

familjen e tij!), për mosudhëzimin e idhujtarëve mekas për 

në fenë e Zotit, deri në atë masë sa të rrezikohej seriozisht 

jeta dhe shëndeti i tij, të shqetësohet e të pikëllohet deri në 

atë masë, sa të bëhet shkak për të vënë në lëvizje edhe 

Zbulesën hyjnore. Lidhur me këtë rast, Allahu i Madhëruar 

zbret ajetin Kur'anor nëpërmjet të cilit e këshillon 

Muhamedin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), Allahu i Madhëruar thotë: 

  ﴿فَ َلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإن َّلَّْ يُ ْؤِمُنوا ِِبََذا اْلَِْديِث َأَسًفا﴾

“A, mos vallë, do të vrasësh veten nga pikëllimi, 

nëse ata nuk besojnë në këtë Fjalë (Kur'anin)?”80 ”.  

                                                            
80 Surja "Kehf", ajeti 6.  
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Imami vijon letrën e tij duke thënë se nuk gjen asnjë 

arsye tjetër për një pikëllim kaq të thellë, përveç dashurisë 

së madhe me të cilën Allahu ia kishte mbushur atij zemrën, 

për njerëzit dhe për popullin e tij. Nuk kishte si të ndodhte 

ndryshe. Ai që e ka zemrën e tij të mbushur me dashurinë 

për Allahun, nuk ka si të mos e ketë të mbushur gjithashtu, 

për krijesat e Allahut. Kjo ishte arsyeja, përse i Dërguai i 

Allahut ndjente dhimbje për të gjithë ata që mbeten peng të 

errësirës së egos, unit dhe të ndjenjës djallëzore e vrasëse. 

Kjo ishte arsyeja përse ndjente dhimbje dhe pikëllohej 

shumë për të gjithë ata, të cilët veprat e kryera në këtë jetë 

do t‟i tërhiqnin për në zjarrin e Xhehennemit. Arsyeja përse 

ai ndjente aq shumë dhimbje dhe pikëllim ishte se Profeti, 

e konsideronte veten si të Dërguarin e Allahut me paqe, 

mëshirë e mirësi, ndërsa mohuesit e fesë dhe idhujtarët i 

shpallnin luftë dhe i rezervonin pandërprerë armiqësi.”81 

Megjithëse idhujtarët dhe femohuesit mekas i rezervuan 

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

familjen e tij!), armiqësi, luftë, lodhje, keqbërje, ashpërsi, 

brutalitet dhe dhimbje, ai i kreu me përpikmëri detyrimet e 

tij karshi tyre. Ai nuk la formë, mënyrë e rrugë pa 

përdorur, me qëllim që të përhapë dritën e udhëzimit 

hyjnor për mbarë njerëzimin. Bie në sy fakti se sa më 

shumë të shtohej presioni dhe dhuna e tyre ndaj tij, aq më 

shumë rritej edhe dashuria e mëshira e tij për ta. 

                                                            
81 Sahifetul Imam, vëll 16, fq. 216-217.  
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Lidhur me këtë veçori të moralit të Profetit, (Paqja 

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

Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!)  thotë 

kështu: “Transmetohet prej më të Nderuarit të profetëve, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), që ai të ketë thënë kështu: “Kurrë më parë ndonjë Profet, 

nuk është përballur me kaq shumë vuajtje dhe dhunë që kam 

përjetuar unë.”82 Prej këtij hadithi duhet të kuptojmë se sa 

më shumë të jetë i lidhur njeriu me botën e të vërtetës 

hyjnore, aq më shumë është i ekspozuar ndaj vuajtjeve dhe 

vështirësive, që i rezervojnë për të gjynahqarët dhe të 

humburit. Sa më shumë të jetë e lidhur zemra e njeriut me 

pjesën tjetër të njerëzve, aq më shumë trishtohet dhe 

pikëllohet, kur përballet me mungesën e reagimit dhe me 

humbjen e tyre të madhe. Nisur nga sa u përmend më 

sipër, vijon imami i nderuar, duke qenë se më i Nderuari i 

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

familjen e tij!), ka qenë më i plotësuar dhe më i përsosur se 

të gjithë Profetët dhe eulijatë e tjerë, (Pqja e Zotit qoftë mbi 

ta!) dhe përderisa ai i ka tejkaluar ata të gjithë në raport me 

të vërtetën dhe hyjnoren, sigurisht që mërzia dhe pikëllimi 

i tij për popullin e vet do të ishin më të mëdha.”83  

“Nuk ka dyshim se dashuria e Profetit, (Paqja dhe 

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

                                                            
82 El Xhamius Sagir Lis Sujutijj, vëll 2, fq. 144, Biharul Enuar, El 
Allameh El Mexhlisijj, vëll 39, fq. 56, kapitulli 73, hadithi 15.   
83 En Nubuetu fii Ru‟jetil Imam Khomeini, (Profetësia në 
këndvështrimin e Imam Khomeinit, fq. 421.  
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më e madhe në sasi dhe në cilësi se dashuria e të gjithë 

pjesës tjetër të njerëzve, sepse natyra e njohjes së tij për të 

vërtetat hyjnore e kur'anore, ishte e atyre përmasave dhe 

niveleve që nuk gjëndet tek pjesa tjetër e njerëzve, përveç 

atyre që kanë mbërritur pozitën e “Uilajes”, (i mandatuar 

prej Allahut), së plotë.” 

Nga thënia profetike: “Kurrë më parë ndonjë Profet, 

nuk është përballur me kaq shumë vuajtje dhe dhunë sa 

kam përjetuar unë” (gjithmonë, nëse kemi të bëjmë më një 

transmetim të vërtetë), kuptohet përshkrimi i madh i 

dhimbjes dhe i pikëllimit që ndjen dikush çdo herë që 

përpiqet t‟u përcjellë një mesazh njerëzve të tij të dashur, 

por nuk ia arrin qëllimit. Ky pikëllim buron nga 

pamundësia për t‟i bëjë njerëzit pjesë të të njëjtit udhëzim 

dhe të së njëjtës dritë brenda së cilës është i përfshirë edhe 

ai. Ky pikëllim buron nga pamundësia për t‟i bërë njerëzit 

të mbërrijnë tek të njëjtat përfundime ku ka arritur ai. Kjo 

dhimbje dhe ky pikëllim burojnë gjithashtu, prej faktit se 

Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), kishte arritur nivele adhurimi, 

nënshtrimi dhe njohjeje, të atilla që nuk kishte mundur t‟i 

arrinte askush më parë. Prandaj, me gjithë dëshirën e tij të 

madhe, e kishte të pamundur t‟i përcillte të njëjtat 

informacione për pjesën tjetër të njerëzve. Ai ndjente të 

njëjtën dhimbje që e ndjen babai i një fëmije të verbër që e 
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ka të pamundur ta shohë dritën e Diellit, ndërkohë që 

babai vetë e sheh mirë atë.84 

“Të gjithë profetët janë shqetësuar për popujt e tyre 

që kanë refuzuar ta adhurojnë Allahun dhe nuk kanë 

pranuar t‟i përgjigjen pozitivisht ftesës së tyre për besim, 

megjithëse arsyeja pse janë krijuar është adhurimi. Le t‟i 

kthehemi edhe njëherë kuptimeve të hadithit në të cilin 

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

familjen e tij!), thotë: “Kurrë më parë ndonjë Profet, nuk 

është përballur me aq shumë vuajtje e dhunë që kam 

përjetuar unë.” Imami mendon se kuptimet që u trajtuan 

më sipër, janë pikërisht ato që i afrohen më shumë 

kuptimit të hadithit, të cilit ai i jep përparësi më shumë, 

sepse njohja, dija dhe të dhënat që ka poseduar Profeti, 

kanë qenë shumë herë më të mëdha se të dhënat që i 

posedonte pjesa tjetër e njerëzve. Nga ana tjetër, pozitat e 

larta shpirtërore që kishte arritur Profeti, (Paqja dhe bekimi i 

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

shumë më të larta se ato të pjesës tjetër të njerëzve. Kjo 

ishte një arsye e mjaftueshme që ai të ndjente keqardhje 

dhe pikëllim të madh sa herë i shihte ata duke kryer 

gjynahe nga më të ndryshmet. Kështu, pra, nëse Profeti i 

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

familjen e tij!), do të dëgjonte se një njeriu të pafajshëm i 

është mohuar një e drejtë, qoftë edhe në fund të botës, ai 

do të ndjente dhimbje për të. Kjo dhimbje dhe ky pikëllim i 

                                                            
84 Tefsir Sure "Fatiha" (Komentimi i sures El Hamd), fq. 141.  
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Profetit, nuk ishin pjesë e ndonjë solidarizimi fals i lidhur 

me konjuktura farafisnore e racore, apo me lokalitete 

gjeografike, por me ndjenjën e thellë të përgjegjësisë dhe të 

solidaritetit që ai ndjente për çdo njeri, cilido qoftë ai.”85 

Gjatë luftës për çlirimin e Mekës, kur muslimanët 

ishin të armatosur më shumë se çdo herë, njëri prej 

sahabive i quajtur Sa‟d Ibn Ubadeh El Khazrexhij që 

mbante flamurin e Ensarëve, thërriste më zë të lartë dhe 

përsëriste herë pas here kështu: “Sot është dita e therrtores 

së madhe. Ato gjëra që më parë kanë qenë të ndaluara, 

(haram), sot janë të lejuara (hallall).86 Sot është dita e 

gjakderdhjes, sot është dita e hakmarrjes së madhe. Sot 

është dita kur gjaku dhe pasuria e femohuesve është e 

lejuar për ne, (hallall). Kur e dëgjoi Profeti i nderuar, (Paqja 

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

thirrje u vërenjt, u shqetësua shumë dhe e thiriti Aliun, 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!), dhe e urdhëroi atë, të shkojë t‟i 

ndalojë menjëherë ato thirrje, të marrë flamurin prej Sa‟dit 

dhe ta zgjidhë sa më shpejt këtë çështje. Menjëherë Aliu, 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!), e zbatoi urdhërin. 

Meqenëse femohuesit mekas në ditët e vështira 

kishin ushtruar ndaj Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), persekutime, dhunë 

dhe poshtërime, mendonin se tashmë do të nisë fushata e 

hakmarrjes ndaj tyre, por në të vërtetë ndodhi e kundërta. 

                                                            
85 Sahifetul Imam, vëll 19, fq. 205.  
86 Biharul Enuar, El Allameh El Mexhlisij, vëll 21, fq. 105.  
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Më i Nderuari i profetëve, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), i urdhëroi shokët dhe pasuesit 

e tij të hyjnë në Mekë me modesti, të mbuluar me rrobën e 

mëshirës, faljes, tolerancës dhe të dhembshurisë. Ishte dita 

në të cilën Profeti i nderuar shpalli amnistinë, (faljen) e 

përgjithshme dhe deklaroi shprehjen e tij të famshme : “Sot 

është Dita e Mëshirës!”87   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
87 El Megazi El Uakidijj, vëll 2, fq. 822.  
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KAPITULLI I PESTË 
 

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

 

Një prej cilësive më të mrekullueshme të Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ka qenë modestia. Janë të shumta hadithet, të 

transmetuara nga sahabë të ndryshëm, në të cilat tregohen 

vlerat e tij të mëdha, edukata e tij e lartë dhe përkujdesja që 

secili prej krijesave të Allahut të marrë të drejtën e tij. Me 

gjithë pozitën e tij të lartë njerëzore, hyjnore e shtetërore, ai 

nuk pranoi kurrë të bëntë një jetë të ngjashme me atë të 

liderëve dhe mbretërve zullumqarë të historisë së 

njerëzimit, ku mbizotëron luksi, simbolet e madhështisë, 

krenarisë dhe shpenzimet marramendëse. Të gjithë liderët 

dhe mbretërit e kohës ishin njoftuar dhe kishin dijeni të 

plotë rreth jetës modeste dhe të përulur që bënte Krijesa 

më e Dashur e Zotit, Muhamedi, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Megjithëse bëntë një 

jetë modeste prej njeriu të thjeshtë dhe mundësitë 

financiare i kishte shumë të kufizuara, megjithëse  nuk 

ishte i rrethuar prej sfilatave të madhështisë, ai arriti që të 

kishte një ndikim të jashtzakonshëm tek zemrat e shokëve 

dhe të pasuesve të tij, duke lënë gjurmë të mëdha tek ato 
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zemra. Ai sillej dhe jetonte si i barabartë me njerëzit, sa që 

ishte e vështirë ta dalloje prej tyre. Më e Dashura Krijesë e 

Zotit, nuk bënte dallime ndërmjet të pasurit dhe të varfërit, 

ndërmjet të bardhit dhe të ziut, ndërmjet skllavit dhe 

padronit të tij. Për atë të gjithë njerëzit kishin të njëjtën 

vlerë.  

Për këto cilësi Imam Khomeini, (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!), ka thënë kështu: “Në një hadith profetik88 

transmetohet se Allahu i dërgoi Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

Xhebrail (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), i cili kishte sjellë për 

vulën e Profetëve çelësat e depove të Tokës. Por ai nuk i 

pranoi ato dhe u shpreh se është krenar për varfërinë e 

tij.”89 

“Për më të Nderuarin e Profetëve, (Paqja dhe bekimi i 

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

informacionet vinin direkt prej Zbulesës hyjnore. Ai ishte 

poseduesi i një shpirti më të madh se shpirtërat e mbarë 

njerëzimit të mbledhura sëbashku. Ishte ai që shkeli me 

këmbët e tij mbi të gjitha zakonet e kohës së injorancës dhe 

të paditurisë si dhe mbi dhjetëra fe të kota e të sajuara prej 

arabëve të asaj kohe. Ishte ai, më i Nderuari i Profetëve, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), përfaqësuesi i Shpalljes së fundit hyjnore të zbritur për 

njerëzimin, vula e profetëve dhe e pejgamberanëve. Ai 

                                                            
88 Amalis-Saduk, kuvendimi 69, hadithi 2, Biharul Enuar, El Allameh 
El Mexhlisijj, vëll 16, fq. 266.   
89 El Erbaune Hadithen (Dyzet Hadithet), Imam Khomeini, fq. 242.  
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ishte Sulltani i kësaj bote dhe i Botës Tjetër, sikurse ishte 

padiskutim, administratori kryesor i të gjitha botërave, me 

lejen e Allahut.  

Megjithëse mbartëte të gjitha këto cilësi e pozita të 

larta shoqërore, njerëzore e hyjnore, ai mbetej njeriu më i 

urtë, më i dashur, më i përulur dhe më modesti ndër të 

gjitha krijesat e Zotit dhe me të gjitha krijesat e Tij. Në 

kuvende burrash, kurrë nuk ka kërkuar pozicione 

qëndrore, por mjaftohej me periferi vendesh ku nuk binte 

shumë në sy. Më e dashura krijesë e Allahut, (Paqja dhe 

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

i ulur në dysheme dhe thoshte shprehjen e tij të famshme: 

“Unë jam një rob dhe një skllav i nënshtruar ndaj Zotit tim. 

Ushqehem si skllevërit dhe ulem në dysheme si ata.90  

Transmetohet prej Imam Sadikut, (Paqja e Allahut 

qoftë mbi të!), se Profeti i Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka preferuar edhe që t‟i 

hipte gomarit pa samar si dhe të ushqehet bashkë me 

skllevërit i ulur në dysheme. Sa herë jepte lëmoshë për të 

varfërit, e bënte atë me të dyja duart. Ai njeri i madh kishte 

mbërritur deri në atë gradë modestie sa t‟i hipë gomarit 

edhe me dikë tjetër. Ulej në dysheme bashkë me të varfërit 

dhe bisedonte me ta. Transmetohet, gjithashtu, prej 

bashkëshorteve të tij, se ai i ndihmonte ato në punët e 

shtëpisë. Më i ndëruari i Profetëve, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), merrej vetë me 

                                                            
90 Mekarimul Akhlak, Esh Shejh Et-Tubrusijj, fq. 12.  
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mjeljen e bagëtive si dhe pastronte me duart e tij të bekuara 

nallanet që mbathte në këmbë. Ky njeri i madh bluante 

miell dhe gatuante brum bashkë me shërbyesit e tij. I 

kryente vetë nevojat e veta, i lante vetë rrobat si dhe ulej të 

hante shpesh i rrethuar prej njerëzve të këputur prej 

varfërisë.91 Të gjitha këto cilësi të mrekullueshme, janë 

vetëm një pjesë fare e vogël e shkëputur prej arkivave 

madhështore të modestisë së tij. Janë vetëm një pjesë 

periferike e trashëgimisë së njeriut që i posedonte të gjitha 

pozitat e larta të mundshme, qofshin ato morale e 

shpirtërore, qoftë ato objektive që shihen me sy të lirë.92  

Për modestinë e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kanë shkruar shumë 

prej historianëve. Ata kanë thënë se ai i përshëndeste 

njerëzit gjithmonë i pari, pavarësisht nëse pala tjetër ishte 

më e madhe, apo me e re se ai në moshë, nëse ishte e pasur 

apo e varfër, e ditur, apo fare e paditur.  

Me gjithë pozitën e tij të lartë, ai mbyste me 

modestinë e tij edhe njeriun më të parëndësishëm, qoftë 

edhe nga të braktisurit e rrugëve. Kur ecte kokën e mbante 

gjithmonë ulur. Ishte gjithmonë në fushëbetejat e të drejtës 

dhe gjithmonë i vëmendshëm ndaj mbikqyrjes së Krijuesit 

të Gjithësisë, i Cili sheh të gjitha punët e tij. Më i Nderuari i 

profetëve, ka qenë vazhdimisht i vëmendshëm që të mos 

shkëputet për asnjë moment prej lidhjes së ngushtë me 

                                                            
91 Biharul Enuar, El Alameh El Mexhlisijj, vëll 16, fq. 226.  
92 El Erbaune Hadithen (Dyzet Hadithet), Imam Khomeini, fq. 95-96.  
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Allahun e Madhëruar. Lidhur me këto kuptime, Imam 

Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , thotë kështu:  

“Pjesa më e madhe dhe më e rëndësishme e 

udhëzimeve hyjnore, me të cilat kanë ardhur të gjithë 

profetët e Zotit, kanë qenë të lidhura me nevojën dhe me 

domosdoshmërinë që të gjithë popujt kanë gjatë gjitha 

historisë. Me nevojën për t‟u përballur me të gjitha format 

e diktaturave, tiranive dhe padrejtësive. Detyra e profetëve 

është të thyejnë kryeneçësinë e tiranëve dhe ndjenjën e tyre 

të madhështisë, por gjithmonë të jenë modestë dhe të 

përulur me njerëzit e dobët, me njerëzit e varfër, të vobektë 

dhe të thjeshtë. Transmetohet se shumë prej arabëve, të 

cilët nuk e kanë njohur Profetin, kur vinin për ta takuar 

dhe për t‟u prezantuar me të tek xhamia e tij në Medine, 

pyesnin të habitur: “ Cili prej jush është Muhamedi?” Ky 

episod ka ndodhur në një kohë kur Profeti i nderuar ishte 

në detyrën e kreut të qeverisë së parë islame të cilën e 

formoi në Medine. Njëkohësisht, ai nuk i nënshtrohej asnjë 

tirani, asnjë diktatori, cilado qoftë fuqia dhe autoriteti i tij, 

sepse ai gjendej vazhdimisht i mbështjellë nga fuqia dhe 

përkujdesja e Allahut. Ata kanë qenë të vetëdijshëm se 

fuqia dhe pushteti i vërtetë janë vetëm në dorën e Krijuesit 

të Gjithësisë. 

Duke qenë të vetëdijshëm se e gjithë fuqia dhe 

pushteti janë në dorën e Allahut të Madhëruar, ata nuk e 

kanë ndjerë kurrë të nevojshme dhe nuk kanë patur arsye 
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që të kërkojnë ndihmën dhe mbështetjen tek ndonjë fuqi e 

ndërmjetme.93 

Më modesti i Profetëve, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk kërkonte kurrë një 

pozicion qëndror, apo një vend kryesor në kuvendet e 

burrave dhe në mexhliset e tyre. Ai nuk ka menduar kurrë 

se të qënit në ballë të një kuvendi, në mes apo në fund të tij, 

të armatos me ndonjë pozitë shoqërore apo favor shtesë, të 

krijon ndonjë epërsi ndaj pjesës tjetër të njerëzve. Për këtë 

arsye ai është përpjekur vazhdimisht që të evitojë të qënit 

në qendër të një kuvendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
93 Sahifetul Imam, vëll 16, fq. 451.  
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KAPITULLI I GJASHTË 
  

Jeta modeste dhe e thjeshtë e Profetit  

 

Një tjetër cilësi, prej atij arsenali të mahnitshëm dhe 

të pafund cilësish me të cilat ishte i armatosur i Dërguari i 

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

familjen e tij!), ishte jeta e thjeshtë dhe modeste e tij. Ai 

përfaqësonte majën dhe kulmin në piramidën drejtuese të 

shoqërisë islame. Ai ishte njëkohësisht udhëheqësi më i 

lartë dhe përfaqësuesi direkt i mesazhit hyjnor, që Krijuesi 

i Gjithësisë dërgoi për njerëzimin. Ishte njeriu i parë dhe 

më i rëndësishëm i Shtetit Islam. Në duart e tij ishte 

përqëndruar një pushtet shumë i madh. Me gjithë këto 

veçori dhe specifika të lidhura me pushtetin dhe rolin 

qendror të Profetit në drejtimin e Shtetit Islam, ai 

vazhdonte ta konsideronte veten, të njëjtë dhe të barabartë 

me pjesën e thjeshtë të njerëzve, të njejtë me shtresën më të 

ulët të shoqërisë islame.  

Pa asnjë lloj protokolli, jashtë çdo lloj formaliteti dhe 

zhveshur prej çdo lloj burokracie, Profeti i nderuar, (Paqja 

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

ushqehej me të varfërit dhe me skllevërit në të njëjtin vend. 

Ai largohej prej aty, gjithashtu, pa kurrëfarë protokolli të 

veçantë të lidhur me largimin e personalitetit të Shtetit. 



 Profeti Muhamed sipas Imam Khomeinit  

 80    
 

Vishej vazhdimisht me rroba të thjeshta, aspak të shtrenjta. 

Kurrë nuk ka shprehur ndonjëherë, ndonjë formë të 

madhështisë nëpërmjet veshjeve të caktuara, sikurse nuk 

është mburrur kurrë me ndonjë aset prejardhjeje dhe 

farefisi.  

Lidhur me sjelljet modeste të Profetit të nderuar, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), kanë thënë: “Ai ulej në tokë dhe aty hante edhe 

ushqimin e tij. Ai vishej me rroba shumë të thjeshta, hipte 

dhe lëvizte me gomar. Ushqehej me duart e tij dhe, si të 

gjithë të tjerët, lëpinte gishtërinjtë e tij të bekuar gjatë 

ngrënies. Ai ka thënë: “Ata, që nuk e zbatojnë traditën 

time, (ata që ndjehen të turpëruar prej mënyrës time të 

jetesës), nuk janë plotësisht të denjë, për të qenë pjesë e 

pasuesve të mi.”94 

Ky ishte stili i jetesës së Profetit të nderuar, (Paqja 

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

ndërkohë që homologët, (të barazvlefshmit, të njëjtët) e tij, 

mbretërit dhe udhëheqësit e Perandorive të tjera të kohës 

zotëronin pasuri marramendëse dhe vishnin rroba të 

shtrenjta prej mendafshi e lëkure, të zbukuruara me 

aksesorë prej ari e argjendi. Ata ishin udhëheqës, të cilët 

për ta rritur prezencën dhe autoritetin e tyre, porositnin 

kuaj rrace nga më të shtrenjtët si dhe shumë shërbyes e 

roje.  

                                                            
94 Et Tabakatul Kubra, Ibn Sead, vëll 1, fq. 372.  
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Me këtë sjellje dhe modesti të padëshmuar më parë 

në histori prej një burri shteti, më i Nderuari i krijesave të 

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

familjen e tij!), vizatoi një traditë të mrekullueshme dhe një 

orientim strategjik të përgjithshëm, sipas së cilës dhuhej të 

silleshin pasuesit e tij, kur ai të mos jetë më. Për këtë 

mënyrë të thjeshtë jetese të Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , ka thënë: “Sipas 

transmetimeve të ndryshme që na kanë mbërritur të cilat 

trajtojnë në imtësi jetën e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), na tregohet qartë se 

gjëndja e tij ekonomike ka qenë më e dobët se e shumë 

njerëzve të thjeshtë në Medine. Ai ka jetuar në një dhomë 

të ndërtuar me baltë e qerpiç, ngjitur me xhaminë e tij. E ka 

përdorë gomarin për nevoja transporti, aq shpesh sa edhe 

është kritikuar për këtë, por ai kishte për synim të 

këshillonte brezat pas tij, kishte për synim të mësonte 

pasardhësit e tij se jeta modeste e zbukuron qënien më 

shumë se luksi i shfrenuar. Ky model që Profeti i nderuar, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ofroi për njerëzimin është tërësisht i zhdukur dhe i 

papranishëm në përditshmëritë tona moderne. Askush prej 

drejtuesve të shteteve, qyteteve apo edhe të fshatrave nuk 

ushtron sjellje të ngjashme. Xhamia ishte përfaqësuese e 

Selisë Qendrore të Shtetit dhe të Qeverisë. Të gjithë njerëzit 

mbidheshin aty, për të qarë hallet e tyre dhe për t‟i 

diskutuar ato. Sa herë vinte ndonjë delegacion nga jashtë 
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Medines, të ardhurit nuk arrinin të dallonin se cili ishte 

drejtuesi i Shtetit dhe cilët ishin shtetasit e zakonshëm. Kjo 

ishte arsyeja që i shtynte ata të pyesin: “ Cili prej jush është 

Muhamedi?” Kjo ishte gjëndja e krijesës më të dashur të 

Allahut. Ai nuk kishte pasuri të mëdha, madje edhe ato 

pak të ardhura që kishte, i shpenzonte vazhdimisht për të 

ndihmuar të varfërit, të dobëtit, të vobektët dhe të 

braktisurit. Kjo ishte një sjellje dhe një moral i mahnitshëm 

i pandodhur më parë në historinë e njerëzimit. Për këtë 

arsye, por jo vetëm, pjesa më e madhe e historianëve e 

kanë patur të vështirë për të gjetur fjalët e përshtatshme 

për ta përshkruar atë.95  

Kjo ishte gjëndja ekonomike e një personi i cili 

kishte nën urdhërat e tij të padiskutueshme Financat e 

Shtetit të Ri Islam. Kjo ishte gjendja e atij, i cili me gjithë 

pushtetin e padiskutueshëm që kishte, vazhdonte të 

shpenzonte prej pasurisë së tij për të blerë lirinë e 

skllevërve, për të ushqyer të uriturit dhe për të veshur e 

mbathur të paveshurit.  

Ai vishte rroba shumë të thjeshta dhe të ngjashme 

me ato të pjesës tjetër të miqve dhe të shokëve të tij, 

ndonëse i kishte të gjitha pozitat dhe mundësitë e 

mundshme për të qenë i dalluar dhe i veçuar. Kjo 

thjeshtësi tejkalonte çdo kufi të imagjinatës njerëzore dhe 

shpesh bëhej shkak, që më i dashuri i krijesave të Zotit të 

mos dallohej dhe as të mos binte në sy në mesin e pjesës 

                                                            
95 Sahifetul Imam, vëll 4, fq. 219-220.  
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tjetër të njerëzve dhe të shokëve të tij, (Paqja dhe bekimi i 

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

Për të përshkruar këtë veçori të Profetit, Ebu Dherri, 

(Zoti qoftë i kënaqur prej tij!), ka thënë: ”Qëndrimi i Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ndërmjet shokëve të tij, ishte i atillë që, kur vinte 

ndonjë i huaj që nuk e njihte atë, pyeste njerëzit se cili është 

Profeti?”.96   

 I mbështetur dhe i bazuar tek transmetimi i 

mësipërm, Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) , e përshkruan kështu jetën e thjeshtë dhe modeste të 

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

familjen e tij!): “Gjatë kohës kur Profeti i Zotit, (Paqja dhe 

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

qëndronte në Selinë Qëndrore të Qeverisë në Medine dhe 

vinte ndonjë person a delegacion për ta takuar, shihte se ai 

qëndronte mes shokëve të tij të nderuar dhe këshillohej 

ngrohtësisht me ta dhe ishte pothuaj e pamundur të 

dallohej se cili ishte Kryetari i Qeverisë dhe cilët ishin të 

qeverisurit prej tij.”97  

“Kjo ishte jeta e të dërguarit të Zotit, (Paqja dhe 

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

pasuesve të tij. Jetë modeste dhe e thjeshtë, shpesh edhe 

më poshtë se shtresat më të ulëta të popullsisë. Kjo ishte 

                                                            
96 Biharul Enuar, El Allameh El Mexhlisiij, vëll 16, fq. 229, transmetimi 
nr 35.  
97 Sahifetul Imam, vëll 18, fq 279.  
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një jetë përtej çdo imagjinate dhe përtej çdo precedenti të 

mëparshëm historik.”98 

Janë të shumta transmetimet që thonë se më i 

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

të dhe mbi familjen e tij!), rrinte shpesh bashkë me banorët e 

shkretëtirës dhe prej modestisë së tij të madhe ishte e 

pamundur ta dalloje atë prej pjesës tjetër të njerëzve. Nuk 

kishte protokoll, nuk kishte as vend të veçantë qëndrimi. 

Nuk kishte ulëse, karrige a poltron të veçantë. Ulej në tokë 

bashkë me ata, fare pa u merakosur për cënimin e pozitave 

të tij të larta, qoftë në pozicionin e drejtuesit të Shtetit, 

qoftë në pozicionin e njeriut më të dashur të Zotit dhe pjesë 

e Zbulesës së fundit hyjnore. Kurrë nuk ka përvetësuar 

prej pasurisë së muslimanëve për privilegje personale. Ai 

bënte një të kornizuar brenda të gjitha normave të 

modestisë dhe të thjeshtësisë, qoftë kur jetoi në Mekë me 

statusin e njeriut të thjeshtë, qoftë me statusin e profetësisë, 

por edhe kur jetoi në Medine si drejtues shteti dhe kreu i 

tij. Historia dhe faktet e saj na tregojnë qartë se më e 

Dashura krijesë e Zotit, nuk kishte rezervuar për vete dhe 

për Familjen e tij të nderuar, qoftë dhe një copë të vogël 

toke. Në të famshmin e tij “Nehxhul Belaga”, Imam Aliu, 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) e ka përshkruar kështu, jetën 

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

dhe mbi familjen e tij!): “Më i Nderuari i profetëve, (Paqja dhe 

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

                                                            
98 Mim, Nun, vëll 19, fq 318.  
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i ulur në dysheme. Mënyra e uljes së tij ishte e ngjashme 

me atë të robërve dhe të skllevërve. Ai i pastronte nallanet, 

(sandalet qe mbathte në këmbë), me duart e tij të bekuara. 

Me duart e tij të bekuara i lante rrobat e trupit. E përdorte 

gomarin për nevoja transporti dhe shpesh nuk përdorte as 

shalë ose ecte në këmbë pas tij.”99  

Me këtë mënyrë dhe ky stil jetese erdhi Profeti, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), për të qenë fanar ndriçues dhe shembull praktik dhe 

teorik për të gjithë drejtuesit e shteteve dhe njerëzit e 

thjeshtë anembanë botës. Kjo mënyrë jetese ishte tërësisht 

natyrale dhe aspak e sforcuar. Me këtë mënyrë jetese ai 

synonte që t‟i mësonte ata që të mos i lidhin zemrat me 

paranë dhe të mirat e tjera materiale të kësaj bote 

kalimtare. Ai synonte t‟i mësonte si të heqin dorë nga luksi 

dhe paradat e madhështisë, si rruga më e shpejtë për të 

hyrë tek zemrat e të gjithë anëtarëve të shoqërisë, si rruga 

më e shpejtë për të arritur përsosmërinë njerëzore dhe 

gradat e larta hyjnore. 

Gjatë një takimi të rëndësishëm me personalitete të 

larta shtetërore të Republikës Islamike të Iranit, 

transmetohet që Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) , duke përcjellë disa këshilla të rëndësishme, të jetë 

shprehur kështu: “Disa njerëz janë të mendimit se pasuritë 

e ndryshme, pronat e mëdha, tokat dhe kopshtet e 

ndryshme, llogaritë e majme bankare, i sjellin lumturinë 

                                                            
99 "Nehxhul Belagah", fjalimi 159.  
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njeriut në këtë botë. E vërteta është se ky mendim është 

prej gabimeve më të përhapura dhe më të mëdha që 

njerëzit përgjithësisht bëjnë. Është plotësisht i gabuar. 

Mendimi se pasuria e madhe, pronësitë e paluajtshme, 

llogaritë e fryra bankare dhe tregëtia vazhdimisht në rritje, 

janë ato që e krijojnë lumturinë. Nëse do të donim të 

gjenim treguesit që sjellin kënaqësinë, do t‟i gjenim te 

njerëzit që banojnë në shtëpi modeste dhe të thjeshta, më 

shumë se tek ata që banojnë në vila luksoze, apo në 

kështjella të fortifikuara. Madje, tek këto të fundit lumturia 

mund të mos jetë fare prezente. Në periudhën e Profetit, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ka qenë një shtëpi e thjeshtë shumë, në të cilën 

banonin katër persona. Ishte shtëpia e Fatimesë së ndritur, 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!). Ajo ishte njëra prej shtëpive 

më modeste të Medines, por sekreti i mirësisë së asaj 

shtëpie ishte se ajo e mbulonte botën me dritën e saj. Është 

një rrugë shumë e gjatë dhe e mundimshme, e mbushur 

me sakrifica, me shumë përkushtim e devocion ajo që e 

furnizon atë qoshkë modeste të banuar prej krijesave më të 

dashura të Allahut, plot me dritë e mirësi. Kjo shtëpi 

modeste ishte si një depo e pashtershme morali dhe 

energjish pozitive. Ajo shtëpi rrezatonte dritë hyjnore deri 

në horizontet më të larta, ku as vetë engjëjt nuk mund të 

mbërrijnë. Ajo ishte Drita e Ehli Bejtit, drita që mbuloi me 

ndriçim vendet muslimane, cilado qoftë shpërndarja 

gjeografike. Ajo shtëpi modeste, ishte përfaqësuese e 
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shembullit më të lartë të edukatës hyjnore, të shpërndarë 

barazisht për të gjitha kategoritë e njerëzve.  

Më i nderuari i profetëve, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si kreu më i lartë i 

Shtetit të Ri Islam ka jetuar në një shtëpi të vogël shumë, 

me kushte modeste, më shumë se mesatare në krahasim 

me kushtet normale të jetesë në ditëve të sotme. Brenda 

asaj shtëpie të vogël gjendeshin disa dhomëza 

shumëfunksionale. Prej atij vendbanimi modest një 

personazh hyjnor si ai, me pozita jashtëzakonisht të larta 

njerëzore e hyjnore rrezatonte dritën e tij për mbarë 

njerëzimin.100 Ajo dritë ndriçonte hapësirat e ekzistencës, 

mbretërinë e tokës dhe atë të qiellit bashkë. Është e vërtetë 

se asnjëri prej këtyre mësimeve dhe asnjëra prej këtyre 

normave morale që vendosi Profeti i nderuar, (Paqja dhe 

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

zbatuar prej askujt deri në ditët e sotme, sepse modeli i tij i 

plotë do të realizohet dhe plotësohet përpikmërisht dhe në 

formën e tij më të plotë, vetëm në kohën e Imamit të 

Munguar, të të Ndershmit dhe të drejtit, të Mehdiut, (e 

shpejtoftë Zoti i Lartësuar ardhjen e tij!). Ai është i vetmi që 

do të realizojë plotësisht këshillat dhe trashëgiminë e 

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

familjen e tij!).101  

 

                                                            
100 Et Tabakaatul Kubra, Muhamed Bin Saad.  
101 El Hukumetul islamijeh, Imam Khomeini, fq. 103.104.  
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KAPITULLI I SHTATË 
 

Shpalosja e barazisë islame në historinë profetike 

 

Feja madhështore islame nuk ka lënë vend tek 

dispozitat e saj për asnjë lloj forme të mendjemadhësisë, 

kryelartësisë, për asnjë grimcë superioriteti, apo racizmi të 

ushtruar ndaj popujve dhe racave të ndryshme të botës. 

Islami na mëson se të vetmet kritere të mirësisë dhe të 

mbivlerësimit, janë dituria, morali, nderi dhe devocioni.  

Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), pas çlirimit të Mekës dhe pasi 

u stabilizua jeta sociale dhe islame aty, mbajti një fjalim me 

qëllim që të përhapte dhe rrënjoste te njerëzit parimet bazë 

të drejtësisë shoqërore islame dhe të barazisë sociale. Ndër 

të tjera, tha:  

“O njerëz, ju të gjithë duhet ta dini mirë se Zoti juaj 

është Një. Babai juaj është një. Ju të gjithë duhet ta dini se 

arabi nuk ka asnjë përparësi ndaj joarabit dhe as joarabi 

ndaj arabit dhe as i kuqi ndaj të ziut dhe as i ziu ndaj një të 

kuqi, përveçse duke dëshmuar një epërsi të dukshme në 

devocion dhe në përkushtimin ndaj Allahut të Madhëruar. 

A jeni dëshmitarë përpara Zotit se unë jua kam përcjellë 

mesazhin e Tij?” Të pranishmit thanë: ”Po, o i Dërguari i 

Allahut, e ke përcjellë mesazhin e Zotit.” Më pas ai tha: 
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”Atëherë, ata që ishin prezentë dhe e morën këtë mesazh, 

le t‟ua përcjellin atë muslimanëve që nuk ishin!”102  

Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk ka lejuar dhe as ka 

pranuar kurrë, që t‟i jepet ndokujt ndonjë ofiq, prioritet 

apo privilegj shtesë, për arsye të përkatësisë së racës, 

ngjyrës së lëkurës, kombësisë, shtresës shoqërore apo 

fisnore. Të gjithë njerëzit, me racat, gjuhët, fiset, ngjyrat e 

lëkurës dhe kulturat e ndryshme që përfaqësonin, ishin të 

barabarta për të Dërguarin e Allahut. E vetmja njësi matëse 

me të cilën ai vlerësonte njerëzit ka qenë devocioni dhe 

nënshtrimi ndaj Allahut të Madhëruar. 

Për këtë çështje Imam Khomeini, (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!) , ka thënë kështu: “Në vlerësimin e Profetit 

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

familjen e tij!), në vlerësimin e eulijave, (njerëzve të 

përzgjedhur të Allahut), si dhe në vlerësimin e Kur'anit 

Famëlartë, vlera dhe pesha e një njeriu është e lidhur në 

mënyrë të drejtpërdrejtë me cilësinë e përkushtimit, me 

cilësinë e devocionit dhe të nënshtrimit ndaj  Krijuesit të 

Gjithësisë. Duhet të kemi parasysh dhe të ngulitim në 

mendjet tona se dituria dhe devocioni janë të detyrueshme 

për njëra- tjerën. Kjo do të thotë se, as dituria nuk ka vlerë 

                                                            
102 Tefsirul Kurtubijj, vëll 16, fq. 342, Tuhaful Ukul, Ebu Shobeh El 
Harranijj.  
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pa devocionin (takvanë), por as vetëm devocioni nuk ka 

vlerë pa diturinë.103 

Le të shkojmë dhe të shfletojmë historinë e jetës së 

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

familjen e tij!), i cili ka qenë edhe themeluesi i parë i 

platformës për luftë vetëmbrojtëse së Shtetit Islam. A 

mund të themi se pas gjitha këtyre, qëndronte i fshehur 

synimi i Profetit për pushtet?! Hidhni një vështrim mbi 

shokët dhe pasuesit e Profetit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe aty do të gjeni të 

bardhin në krah të të ziut, do të gjeni të gjithë të ulur pranë 

të gjithëve dhe në krah të njëri-tjetrit. Pra, nuk kishte asnjë 

lloj diferencimi midis tyre. Nuk ulej dikush më lart e 

dikush më poshtë, dikush në një vend preferencial dhe 

dikush tjetër në një vend më pak të preferuar. Të gjithë 

ishin të barabartë.104 

Të gjitha marrëdhëniet e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

Shtetit të Ri Islam, ishin ndërtuar mbi baza të mirëfillta të 

barazisë dhe të drejtësisë. Këto raporte barazie 

respektoheshin gjithmonë, edhe kur trajtoheshin çështje 

madhore të muslimanëve, por edhe kur bëhej fjalë për 

gjëra të thjeshta. Aty secili vlerësohej si i barabartë edhe në 

mënyrën se si duhej të uleshin në një kuvend. Nuk ka 

ndodhur kurrë që më e Dashura krijesë e Zotit, të trajtojë 

                                                            
103 Sahifetul Imam, vëll 17, fq. 185.  
104 Mim, Nun, vëll 12, fq 509.  
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më parë hallet e disa njerëzve të cilët i janë dukur të 

rëndësishëm dhe të lërë pas dore hallet e njerëzve të 

thjeshtë. Ai i trajtonte njerëzit me drejtësinë e Zotit, pra, si 

të barabartë. 

Imam Sadiku, (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), ka thënë 

kështu: “Ka qenë prej zakonit të Profetit të Zotit, (Paqja dhe 

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

ndante në mënyrë të barabartë kohën që kishte vënë në 

shërbim të shokëve të tij. E kalonte vëmendjen e tij nga 

njëri tek tjetri në mënyrë të barabartë”105  

Edhe Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , 

ka deklaruar kështu lidhur me këto vlera morale të 

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

familjen e tij!), në prani të një delegacioni të rinjsh francezë 

që e kanë vizituar atë: 

 “Drejtuesi i Shtetit Islam nuk ka asgjë të ngjashme 

me drejtusit e tjerë të shteteve, me mbretërit, presidentët 

dhe sulltanët. Drejtuesi i Shtetit Islam, shkon të falë 

namazin te xhamia më e afërt me shtëpinë e tij. Ai i dëgjon 

të gjithë njerëzit pa përjashtim, pa bërë kurrëfarë dallimi 

ndërmjet të pasurve dhe të varfërve dhe pa ndërtuar me ta 

asnjë lloj barriere. Në Shtetin Islam, të pasurit janë si e 

gjithë pjesa tjetër e njerëzve. Ata i kryejnë faljet e tyre në 

xhami bashkë me të varfërit, pa kurrëfarë dallimi shtresor. 

Kështu, nëse ndonjë i huaj vinte nga jashtë të shihte, e 

kishte të vështirë të dallonte se cili ishte kryetari i Shtetit, 

                                                            
105 El Kafii, Esh-Shejh El-Kelini, vëll 2, fq. 671.  
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apo qeveritari dhe cili ishte i qeverisuri prej tij. E kishin të 

vështirë të dallonin atë që kishte pozita të larta nga njerëzit 

e thjeshtë. Veshjet e tyre ishin si të njerëzve të zakonshëm. 

Sjelljet e tyre ishin si të pjesës tjetër të njerëzve. Drejtësia 

dhe standartet e saj në Shtetin Islam kanë qenë në nivelevet 

më të larta që mund të kenë ekzistuar ndonjëherë. Në rast 

se njëri prej qytetarëve të thjeshtë, ngrinte padi ndaj kreut 

të Shtetit, gjyqtari, (kadiu), e thërriste kreun e Shtetit të 

ishte prezent në gjykatë dhe të jepte sqarimet dhe dëshmitë 

e tij.”106 

“Të gjithë krerët e Shtetit Islam të drejtuar prej 

muslimanëve, nga Hixhazi (vendet e Gjirit), deri në Egjipt, 

në Afrikë, në Irak e Iran e deri tek një pjesë e shteteve 

europiane, nuk janë sjellë me shtetasit e tyre ashtu siç janë 

sjelljet standarte ndërmjet qeveritarit dhe të qeverisurit prej 

tij në ditët e sotme. Madje, edhe vetë Profeti i nderuar, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ka qenë sjellë me të qeverisurit prej tij shumë thjeshtë. 

Ai nuk kishte një seli të veçantë, apo ndonjë kështjellë të 

madhe luksoze dhe të rrethuar me roje. Në kuvendet e 

ndryshme dhe takimet me njerëzit, më i Dashuri prej 

krijesave të Zotit, nuk kishte një vend të veçantë. Nuk ka 

                                                            
106 Simatul Maasumine Fii Fikril imam El Khomeini (Cilësitë e të 
Pagueshmëve tek mendimi i Imam Khomeinit, Instituti i Organizimit 
dhe i Shpërndarjes (i përkujdesjes) për Trashëgiminë e Imamit, fq. 99-
100, botimi i tretë.  
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qenë prej traditave të kohës që dikush prej njerëzve të ulej 

në një pozicion më të lartë se pjesa tjetër e njerëzve.107  

Jeta e të Dërguarit të Zotit, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka qenë shembulli më i 

lartë për muslimanët, ka qenë udhërrëfyesi i tyre më i 

sinqertë. Ai është sjellë gjithmonë si i barabartë me pjesën 

tjetër të njerëzve, duke evituar kështu çdo lloj keqkuptimi 

që mund të krijonte distancë e mëri te njerëzit. 

Transmetohet prej Profetit të Allahut, (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), se në një 

udhëtim me shokët e tij u ndalën për t‟u ushqyer. 

Vendosën të therin njërën prej bagëtive që kishin me vete. 

U ngrit njëri prej tyre dhe tha: “ Therrjen do ta bëj unë”. U 

Ngrit tjetri dhe tha:” Rrjepjen do ta bëj unë”. U ngrit një 

tjetër dhe tha: “Copëtimin e mishit do ta bëj unë.” U ngrit 

një tjetër dhe tha: “Gatimin do ta bëj unë”. Më pas u ngrit i 

Dërguari i Allahut dhe tha: ”Ndërsa unë do të mbledh dru 

për zjarrin që do të duhet të ndizet për gatimin e 

ushqimit.” Shokët e tij i thanë: “O i Dërguari i Allahut! Ti je 

më i shtrenjtë për ne se baballarët dhe nënat tona. Ti je 

drita e syve tanë, ndaj të lutemi, të mos lodhesh. A nuk të 

mjaftojmë ne ty?!” Profeti, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), tha: “E di që më mjaftoni, por 

Allahu i Madhëruar i urren ata që kur janë në mesin e 

shokëve dhe miqve, duken të veçantë.” Pasi i tha këto fjalë, 
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i dashuri i Allahut shkoi të mbledhë dru me duart e tij të 

bekuara. 108 

Lidhur me këtë natyrë të Profetit të nderuar Imam 

Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) , thotë kështu: 

“Profeti i nderuar është detyruar të përballet ushtarakisht 

me fisin e Kurejshve, ndërkohë që ai vetë ishte një kurejsh. 

Ai e konsideronte veten gjithmonë prej shtresave të 

thjeshta të popullsisë mekase, ndonëse i përkiste shtresave 

të njohura te shoqërisë. Ai i përkiste një fisi të fuqishëm 

dhe me peshë në shoqërinë mekase të kohës, e megjithatë, 

nuk kishte ndonjë pasuri për t‟u përmendur në pronësinë e 

tij. Të gjithë ata që u mblodhën rreth tij, kanë qenë prej 

shtresave më të varfra të shoqërisë, kanë qenë njerëz që 

nuk kishin asgjë në pronësinë e tyre. Vëtë Profeti i nderuar, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), nuk ka patur një shtëpi në pronësinë e tij. Në 

pronësinë e tij ka qenë vetëm një dhomë e vogël e ndërtuar 

me degë dhe gjethe palme, ashtu siç ishte edhe xhamia e 

tij.”109  

Kështu, një analizë e thellë e historisë së jetës së 

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

familjen e tij!), na sjell shumë mësime të dobishme. Është 

krejtësisht e qartë se, edhe pse ka qenë kreu i Shtetit Islam 

dhe përfaqësues i një pozite të lartë hyjnore, siç është 

profetësia, ai e ka konsideruar gjithmonë veten të barabartë 

                                                            
108 Mekarimul Akhlak, Esh Shejh Et Tubrusijj, fq. 252.  
109 Sahifetul Imam, vëll 8, fq. 456-457.  
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para ligjit me të gjithë pjesën tjetër të njerëzve. Kur jeta e 

krijesës më të dashur të Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), po i afrohej fundit, ai 

me një copë beze të vendosur mbi kokë, hyn tek xhamia e 

tij në Medine dhe i mbështetur tek Imam Aliu dhe tek 

Abbasi, (Paqja e Zotit qoftë mbi të dy ata!), ligjëron për 

besimtarët duke thënë kështu: 

“O njerëz! Ndjej se vdekja po më afrohet 

dalëngadalë, ndaj i bëj thirrje secilit prej jush që, nëse ka 

lënë tek unë ndonjë amanet, le të vijë ta marrë. Kush më ka 

dhënë borxh dhe nuk ia kam kthyer ende, le të vijë të më 

tregojë. Nga mesi i njerëzve u ngrit një burrë i cili tha: “O i 

Dërguari i Allahut. Unë kam tek ti tre “Euaki” (njësi 

matëse e barazvlefshme me 200 gr argjend, ar ose diçka 

tjetër), të cilat m‟i ke premtuar se do të m‟i japësh, kur të 

martohem. Profeti, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), i thotë Abasit: “O Fadil! Shko dhe 

jepja ato.”110 

Ndërsa tri ditë para kësaj, gjatë xhumasë së fundit të 

jetës së tij ai tha:  

“O ju njerëz! Në qoftë se dikush e ndjen se ka për të 

thënë diçka për mua, ose ka një hak për të marrë, le të ma 

thotë tani. Më mirë ta dëgjoj këtu diçka që nuk më pëlqen 

dhe ta paguaj hakun (të drejtën) këtu, sesa ta dëgjoj e ta 

paguaj në Botën Tjetër, (në Ahiret).111 Ngrihet Sevadetu 

                                                            
110 Menakib Al Ebi Talib, Ibn Shehr Ashub, vëll 1, fq 335.  
111 Tarihut Tabarijj, vëll 3, fq. 19.  
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Ibnul Kajs dhe thotë: “O i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe 

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

kemi qenë duke u kthyer nga beteja e Taifit, ke ngritur 

dorën me kamxhikun tënd për të drejtuar devenë dhe më 

ke goditur mua në bark. Për këtë arsye unë dua të marr 

hak. Profeti i Allahut, (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), tha: “ Sillmani kamxhikun.” Pasi ia 

sollën kamxhikun, e ngriti rrobën nga barku i tij i bekuar 

dhe i kërkoi që të goditet njëlloj, siç ai kishte bërë pa 

dashur me shokun e tij. Shokët e Profetit, (Paqja dhe bekimi i 

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

prej trishtimit dhe hidhërimit, u trishtuan nga veprimi i 

shokut të tyre, Sevadeh, që kishte kërkuar të hakmerrej me 

Profetin. Në atë moment, Sevade shkoi dhe e puthi barkun 

e krijesës më të nderuar të Allahut dhe i dashuri, i miri, i 

bekuari, i sjellshmi Profeti i Zotit, ngriti duart dhe u lut për 

Sevaden duke thënë kështu: “O Zoti Im! Të lutem ta falësh 

Sevadetu Ibnul Kajs, ashtu siç e fali ai robin dhe të 

Dërguarin Tënd, Muhamedin.”112 

Lidhur me këtë episod, Imam Khomeini, (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) , ka komentuar kështu: 

“Në ditët e fundit të jetës së tij, Profeti i Allahut, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ka thënë: ”Nëse ndonjëri prej jush ka për të marrë 

ndonjë të drejtë tek unë, le të vijë për ta marrë.” Në ato 

momente u ngrit njëri prej muslimanëve dhe tha: “Kam 
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unë një të drejtë për të marrë, o i Dërguari i Allahut.” Një 

ditë prej ditëve, ke ngritur dorën me kamxhikun tënd dhe 

ai kamxhik më ka goditur shpatullën. Profeti i Zotit,   

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) tha: “Atëherë eja ta marrësh të drejtën tënde. Më gjuaj, 

ashtu siç të kam gjuajtur.” Ai tha: “O i Dërguari i Allahut, 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), të lutem, ta ngresh rrobën prej shpatullës tënde, sepse 

edhe shpatulla ime ka qenë e zhveshur, kur e ke goditur 

ti.” Sapo Profeti i nderuar e ngriti rrobën e tij prej 

shpatullës, ai erdhi dhe e puthi shpatullën e tij të bekuar.” 

Shikoni, pra, nivelin e demokracisë në kohën e tij. Cili 

është ai pushtetar, cili është ai mbret, cili është ai burrë 

shteti i cili vendos norma të tilla morali, humanizmi e 

drejtësie?!113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
113 Keuther, Përfundimi dhe përmbledhja e fjalëve të Imam Khomeinit, 
vëll 1, fq. 157.  
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