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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
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HYRJE 
 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

 

Falënderimet i takojnë Krijuesit për mirësinë e rinisë. 

E lusim të Lartësuarin të na mundësojë të shohim dhe të 

dallojmë veçoritë dhe mënyrën e marrëdhënieve me rininë. 

Allahu është Mundësuesi dhe Realizuesi më i mirë. Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi modelin më të mirë të njerëzimit 

dhe shembullin më të lartë, Muhamedin, familjen e tij të 

pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe të gjithë modelet dhe 

shembujt e sakrificës, burra dhe gra! 

Kur ne flasim për rininë, flasim për bazat e të 

ardhmes. Rinia, kjo pjesë e shoqërisë, është themeli i ngritjes 

së shoqërisë, ose i shthurjes dhe i shkatërrimit të saj. Në 

varësi të edukimit të saj dhe në varësi se si e kompozon dhe 

e vizaton të ardhmen e saj, ecën shoqëria. Nga këtu, marrim 

shkak të fillojmë forumin e të rinjve, me seri ligjëratash, të 

cilat do të pasohen nga pyetje të lira, që mund t’i bëni sipas 

dëshirës. Në këto pyetje nuk ka asgjë të ndaluar. Ju ftoj 
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paraprakisht, kurdo që dëshironi, të drejtoni pyetje, qofshin 

ato verbale (dhe kjo është më mirë), ose me shkrim.  

Është e drejta juaj mbi ne, që t’ju mësojmë dhe t’ju 

tregojmë përgjigjet mbi Islamin. Gjithashtu, është e drejta 

juaj mbi ne, që t’ju mbështesim, që ju të mund të gjeni rrugën 

e jetës dhe të triumfoni në të. Pra, jeni ju ata që zgjidhni dhe 

jeni ju ata që vendosni, me qëndrimet tuaja.  

Nëpërmjet kësaj hyrjeje, e fillojmë bisedën me të 

rinjtë. Vëllezër dhe motra, në këtë cikël ligjëratash me temë 

“Forumi rinor”, organizatorët më kërkuan trajtimin e 

temave bashkëkohore, duke prekur tema për rininë dhe 

çështje që lidhen me të, tema që të rinjtë dëshirojnë t’i njohin, 

zgjidhjet më të mira që këshillohen për problemet nga të 

cilat vuan mosha e adoleshencës dhe e rinisë. Këto janë 

zgjidhje që bazohen në formimin e tyre nga njëra anë, si dhe 

në mendimet, teoritë bashkëkohore dhe shfaqjet e 

programeve mediatike, nga ana tjetër.  

Organizatorët e këtij forumi nuk pranuan që ky 

forum të ishte thjesht një paraqitje tradicionale rutine, pa ide 

të bazuara në teori largpamëse, që do t’i përshtaten rinisë 

bashkëkohore, por pa iu larguar thelbit të temës. Unë e 

miratova këtë ide. Kam qenë në dijeni të ndjeshmërisë së 

temave që do të trajtoheshin, edhe pse kanë qenë të shumtë 

ata që janë shmangur nga trajtimi i thelluar i tyre. Trajtimi i 

tyre ishte bërë domosdoshmëri, për të udhëzuar rininë, e 
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cila përditë përballet me të rejat që i paraqiten nëpërmjet 

mjeteve të informacionit, telekomunikacionit, shkollave dhe 

shoqërisë.  

Ne, nuk duhet të qëndrojmë, të shmangemi, ose të 

heshtim nga shfaqja e qëndrimeve të pasakta, përndryshe 

shumë prej të rinjve tanë do të bien në gabime dhe do të 

kalojnë përvoja të hidhura. Në Kur’anin Fisnik dhe në 

transmetimet nga i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), është folur dhe është 

treguar qartë dhe me sinqeritet për marrëdhëniet dhe 

veçoritë midis burrit dhe gruas, në jetën bashkëshortore dhe 

familjare, në mënyrë objektive dhe udhëzuese, pa u 

turpëruar, duke larguar injorancën dhe konfuzionin. 

Punova me vendosmëri, duke u mbështetur tek 

Allahu i Lartësuar, me shpresë se do të lehtësoj disa nga 

vuajtjet dhe shqetësimet e të rinjve, nga fillimi i moshës së 

adoleshencës deri në fundin e saj, duke përfituar jo vetëm 

nga temat që u paraqitën në forumin rinor, por edhe nga 

pyetjet që përcollën vëllezërit dhe motrat. I përgatita dhe i 

sistemova, duke shtuar në to çfarë është e përshtatshme për 

t’u paraqitur në formë të shkruar, të mirërenditur dhe të 

bashkëlidhur. Largova prej tyre të tepërtat dhe të 

padobishmet. I qartësova idetë me sinqeritet, duke u 

bashkëngjitur bukurinë e të shprehurit. Përdora me të rinjtë 

gjuhën e përshtatshme për ta. Mbetem me shpresë se ky 

libër do të jetë një shok për ta. Gjuha që është përdorur në 
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të, është e lehtë, ashtu si dhe mënyra e organizmit të tij. Nëse 

do Allahu, lexuesi të qetësohet dhe do të kënaqet gjatë 

leximit të tij. 

Librin e kam ndarë në nëntë kapituj. E kam filluar me 

moshën e adoleshencës dhe fazat e ndryshme të jetës së 

njeriut, duke paraqitur cilësitë e të rinjve. 

Në kapitullin e dytë kam folur mbi rastin e rrallë që 

nuk përsëritet, gjatë të cilës adoleshenti mban përgjegjësinë 

e tij të plotë, ku askush nuk e detyron të marrë një drejtim të 

caktuar. 

E kam filluar kapitullin e tretë me disa gabime të 

përhapura mbi adoleshencën, se ajo është mosha e devijimit. 

Kam shpjeguar qartë të vërtetën e kalimit të saj në një fazë 

të re, ku shoqërohet me emocione të brendshme natyrore, 

me të cilat duhet të veprohet me butësi dhe udhëzim, derisa 

i riu ta ndiejë dhe ta kuptojë të vërtetën e saj. Adoleshenti 

do të humbasë, nëse askush nuk e merr për dore, ose nuk i 

tregohet e vërteta e kësaj faze kalimtare e të ndjeshme në 

jetën e tij. 

Në kapitullin e katërt kam përmendur marrëdhëniet 

shoqërore me familjen, shkollën dhe shoqërinë. Si të ruhen 

këto marrëdhënie nga gabimet, në këndvështrim dhe 

ndërveprim nga adoleshenca, me aktorët (grupet) e 

ndryshëm dhe e kundërta.  
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Nuk ka aspak dyshim në rëndësinë e sinqeritetit 

rreth zgjidhjes reale, e cila shoqëron hapjen e instinkteve 

seksuale te të rinjtë. Këtë temë e kam trajtuar në kapitullin e 

pestë. Kam dhënë idenë e trajtimit dhe marrëdhënien me 

instinktin në formën më të mirë në këtë fazë të moshës.  

Pas kësaj, hyjmë në temat e ndjeshme të dashurisë 

dhe ndjenjës për seksin tjetër. Çfarë është e dobishme dhe 

dëmshme në marrëdhëniet ndërmjet dy gjinive.  

Kapitulli i gjashtë trajton gjendjen emocionale 

njerëzore. Të jetosh dashurinë, në të gjitha këndvështrimet, 

duke mos harruar rregullat dhe kushtet e sakta, në 

pikëpamjen e gjinisë tjetër. 

Në përfundim të fazës së adoleshencës dhe 

plotësimit të moshës së rinisë është e domosdoshme 

përzgjedhja e partnerit. Cilat janë cilësitë më të mira për një 

jetë bashkëshortore të suksesshme? Të gjitha këto trajtohen 

në kapitullin e shtatë.  

Qëllimi për arritjen e lumturisë në jetën e njeriut dhe 

rruga që duhet të ndiqet. Cilat janë hapat që duhet të hidhen 

në këtë drejtim? Cilat janë kërkesat? Për të gjitha këto jam 

përpjekur të përgjigjem në kapitullin e tetë.  

E kam përgatitur nga këndvështrimi i të rinjve, duke 

ndjekur rrugën e mendimit të tyre, bazuar në kurrikulën e 

saktë islame.  
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Dëshira ime ishte që t’u përgjigjem të gjitha pyetjeve 

që u drejtuan në forum. Në pamundësi për t’iu përgjigjur të 

gjithave, unë përzgjodha një pjesë të tyre, përmbajtja e të 

cilave përfshinin pengesat dhe pasiguritë e të rinjve nga 

vëllezërit dhe motrat. Të gjitha këto i kam trajtuar në 

kapitullin e nëntë dhe të fundit.  

Unë kisha mundësi të përfshija përmbajtjen e 

pyetjeve në brendësinë e këtij libri, por shfaqja e pyetjeve 

tregon modelin e mendimit dhe kërkesat e të rinjve 

bashkëkohorë, të cilët e përforcojnë rëndësinë e renditjes që 

ne kemi paraqitur në kapitujt e librit. 

I këshilloj të rinjtë ta lexojnë këtë libër sipas renditjes, 

duke filluar nga faqja e parë, për të koordinuar mendimet 

me përgjigjet e pyetjeve, në formë të përshkallëzuar dhe 

rendore, si dhe për të ndrequr disa njohuri të gabuara, të 

cilat ndikojnë në përfundimin e përgjigjeve dhe zgjidhjeve. 

Kjo nuk do të thotë se përzgjedhja e disa kapitujve ndër të 

tjerët nuk ka dobi. Je ti i dashur lexues dhe e dashur lexuese, 

që përzgjedh një temë që të pëlqen dhe e lexon. 

 

21 Xhumadul Euel 1427 hixhri 
18 qershor 2006 

Naim Kasim 
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KAPITULLI I PARË 

 

RINIA BËN NDRYSHIMIN 

 

 

Fazat e jetës njerëzore 

Njeriu, përgjatë jetës së tij, kalon në faza të ndryshme. 

Ato janë emërtuar, duke iu bazuar fazave të ndryshme të 

jetës. Çdo fazë ka veçoritë e saj. Në tërësinë e tyre, këto faza 

formojnë një rrjetë të ndërthurur, ku secila fazë ndikon te 

tjetra, paraardhësja tek pasardhësja e saj. Zoti i botëve i ka 

përshkruar këto faza në librin e Tij fisnik në mënyrë të 

përgjithshme, duke sqaruar formën graduale në krijim. 

Allahu i Madhëruar është Ai që e ka krijuar këtë botë, me 

qëllimin që e di vetëm Ai, duke e vendosur njeriun në të, të 

jetojë sipas një rregulli dhe forme. Zoti e ka filluar 

përshkrimin e Tij, duke filluar nga Dita e Ringjalljes, për të 

na tërhequr vërejtjen fillimisht te llogaria që do të japim. O 

ti njeri, kur të meditosh mbi fazat e jetës tënde, shiko fillimin 

dhe fundin e saj, duke pasur parasysh llogarinë në fundin e 

saj, e cila do të dalë para Zotit në Ditën e Gjykimit.  
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Allahu i Madhëruar thotë: “O njerëz, nëse ju 

dyshoni në ringjalljen, mendoni si Ne ju kemi krijuar prej 

dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave të 

gjakut, pastaj prej një cope mishi me trajtë të plotë ose jo 

të plotë, për t’jua bërë të qartë! Dhe Ne e mbajmë në mitër 

atë që duam deri në kohën e caktuar. Pastaj ju nxjerrim si 

fëmijë e pas kësaj do të arrini moshën e pjekurisë. Disa 

nga ju vdesin e disa ngelin deri në pleqëri të thellë, që të 

mos dinë asgjë nga ajo që kanë ditur më parë. Dhe ti e 

sheh tokën të tharë, por, kur Ne lëshojmë ujë mbi të, ajo 

trazohet dhe gufon dhe prej saj mbijnë gjithfarë lloj 

bimësh të mrekullueshme në çift.”1  

O ju njerëz, nëse dyshoni në ekzistencën e Ditës së 

Gjykimit dhe të Llogarisë, shikoni relativen, në të cilën 

Allahu i Madhëruar ka ndërtuar jetën tuaj, duke ju ndjekur 

çast pas çasti dhe duke ju kaluar nga një gjendje në një tjetër. 

Ju nuk keni asnjë mundësi për të ndryshuar apo për të 

zhvilluar atë që ndodh në jetën dhe krijimin tuaj.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne ju kemi krijuar prej 

dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave të 

gjakut, pastaj prej një cope mishi me trajtë të plotë ose jo 

të plotë”. 

Këto katër fazat e para të krijimit, janë para se të 

dalim në jetë nga barku i nënës. Ato janë: balta (dheu); pika 

                                                            
1

 Sure “El Haxhxh”, ajeti 5. 
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e farës; droçka e gjakut (kjo është pika e gjakut e ngjizur) 

dhe pastaj prej një cope mishi me trajtë të plotë, ose jo të 

plotë (pra është një copë mishi, e cila ka marrë një formë të 

caktuar); e krijuar në një formë të qartë, ose të paqartë. Të 

gjitha këto faza të zhvillimit ndodhin brenda mitrës së 

nënës. E gjithë kjo është e mjaftueshme për të larguar çdo 

paqartësi dhe dyshim për ringjalljen, nga fillimi në Ahiret 

(Botën Tjetër), kur jeta e njeriut ka filluar nga balta që nuk 

ka jetë.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne e mbajmë në mitër 

atë që duam”. Pra, në mitër mbetet ajo që Zoti i Madhëruar 

ka caktuar të ketë jetë, krijesë femër, ose mashkull. Ajo 

krijesë ka në dispozicion të njëjtat cilësi, mundësi dhe aftësi 

natyrore, të cilat Allahu i Madhëruar ia ka krijuar, qofshin 

të mëdha dhe të rëndësishme apo të zakonshme, të thjeshta 

dhe të kufizuara.  

Në kohën tonë moderne, ndoshta disa janë konfuzë 

rreth temës së aftësisë së njeriut për të drejtuar përzgjedhjen 

e gjinisë së fetusit dhe veçoritë e tij. Mendojnë se kjo gjë 

është largim (devijim) nga rrethi i aftësisë hyjnore. E vërteta 

është se doktori është rob i ligjeve hyjnore, të cilat 

përcaktohen nga fazat e krijimit. Ai njihet me to dhe 

përpiqet të ndjekë sjelljen e tyre. Gjatë pllenimit artificial ai 

e përzgjedh në kohë të caktuar, me atë që është e 

përshtatshme me krijimin e mashkullit apo të femrës. 
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 Ai i kryen veprimet e tij duke i ndërthurur me hapat 

e fazave të krijimit, pa pasur mundësi të kontrollojë dhe të 

ndërhyjë te veçoritë apo aftësitë personale të natyrshme, të 

cilat i janë dhuruar çdo fetusi, që të formohet një krijesë e re. 

Këto janë çështje shumë të koklavitura. Shkenca 

bashkëkohore nuk mund të perceptojë mënyrën e 

vazhdimësisë së saj, për ta ndryshuar apo për ta kontrolluar 

atë përgjatë fazave të zhvillimit brenda në mitër. Edhe nëse 

do të kishin mundësi, që të bënin ndryshime në fetus, këtë 

do ta bënin duke lëvizur brenda atyre rregullave dhe 

aftësive që Allahu i Lartësuar ka krijuar për të vepruar, pasi 

nuk kanë mundësi të veprojnë nga asgjëja.  

Më pas dalin nga mitra në jetë. Allahu i Madhëruar 

thotë: “Pastaj ju nxjerrim si fëmijë”. Më vonë rriteni dhe 

bëheni të rinj energjikë, të mbushur me aftësi, vullnet dhe 

aktivë.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Pas kësaj do të arrini 

moshën e pjekurisë”. Këtu njerëzit ndahen ndërmjet atyre 

që vdesin në kulmin e rinisë aktive, pasi i vjen exheli i tij 

(momenti i vdekjes) dhe atij që e plotëson jetën e tij në 

moshë të thyer, pleqëri, humbjen e aftësive dhe mundësive 

që ka pasur.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Disa nga ju vdesin e disa 

ngelin deri në pleqëri të thellë, që të mos dinë asgjë nga 

ajo që kanë ditur më parë”. 
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Ajeti fisnik vazhdon duke pasqyruar jetën e tokës. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe ti e sheh tokën të 

tharë, por, kur Ne lëshojmë ujë mbi të, ajo trazohet dhe 

gufon dhe prej saj mbijnë gjithfarë lloj bimësh të 

mrekullueshme në çift”. Ndoshta disa edhe pyesin rreth 

marrëdhënies ndërmjet tokës dhe krijimit të njeriut. Pamja 

është e qartë: e sheh tokën të tharë, pa jetë në të. Ajo është e 

përbërë nga dheu.  

Nëse Allahu lëshon shi mbi të, ajo trazohet dhe 

gufon, duke u kthyer jeta në të. Ajo gjelbërohet dhe në të 

mbijnë gjithfarë lloj bimësh dhe frutash. Lloje të ndryshme 

lulesh, të cilat e zbukurojnë jetën. Këtë e vërejmë gjatë rritjes 

së tyre të qëndrueshme, në forma të ndryshme, të bukura 

dhe të ndezura. Ato ruajnë bazën bashkëshortore, e cila 

ndihmon në shumim. Gjithçka ndodh nga një ujë i vetëm, i 

cili bie mbi këtë dhé e baltë, të përhapur në tokë. Kjo 

madhështi gjendet nga asgjëja, e ngjashme me krijimin e 

njeriut nga uji, bazuar mbi rregullin e bashkëshortësisë. 

Duke njohur këtë llojshmëri njerëzore kaq të madhe 

(masive) që ndryshon në aftësi, mundësi, forma dhe 

jetëgjatësi duhet të themi... “Prandaj, qoftë lartësuar Ai, në 

dorën e të Cilit është pushteti mbi çdo gjë! Tek Ai do të 

ktheheni!”2  

                                                            
2 Sure “Ja Sin”, ajeti 83. 
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Ne ndodhemi përballë disa fazave të ndryshme në 

jetën e njeriut dhe jemi të interesuar për të ndjekur çdo fazë, 

sipas veçorive dhe kërkesave të saj. Në rast se e njohim me 

detaje, mësojmë edhe mënyrën e sjelljes me të. Mund të 

realizojmë lumturinë e vërtetë nëpërmjet ndërthurjes së asaj 

që realizojmë me kërkesat që ajo ka. Mundësitë tona janë që 

të njohim çdo fazë dhe të zbulojmë veçoritë e saj. Nuk është 

aspak e vërtetë ajo që ka thënë poeti i hutuar e i pashpresë: 

“Erdha, nuk e di nga... Por erdha! 

Këmbët me treguan rrugën dhe unë eca në të!” 

 A thua se krijimi i njeriut është absurditet, si dhe 

rruga që ne ndjekim në jetë është e mistershme dhe e 

panjohur? Dihet se fillimi është i qartë dhe përfundimi i 

njohur. Këtë rrugë na e ka treguar Islami. Ajo është feja e 

udhëzimit për njeriun në këtë botë. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Elif, Lâm, Mîm. Ky është 

Libri në të cilin nuk ka dyshime. Ai është udhërrëfyes për 

të devotshmit”.3  

Krijimi nuk ka qenë i kotë, absurditet. Allahu i 

Madhëruar thotë: “Mos vallë, keni menduar që Ne ju kemi 

                                                            
3

 Sure “El Bekare”, ajetet 1-2. 
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krijuar kot dhe që nuk do të ktheheshit te Ne (për t’ju 

gjykuar)?!”4  

Dhe: “Ne nuk i kemi krijuar qiejt, Tokën dhe çfarë 

gjendet midis tyre, për t’u zbavitur!”5  

Janë krijuar me dëshirën e Allahut të Madhëruar, për ta 

njohur Krijuesin e tyre dhe për ta adhuruar Atë.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Xhindet dhe njerëzit i 

kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë”.6  

Jeta dhe ekzistenca e njeriut në dynja është e 

përkohshme dhe kalimtare, qoftë ajo e gjatë apo e shkurtër. 

Qëndrimi i përhershëm, përfundimtar, do të jetë në Botën 

Tjetër. Allahu i Madhëruar thotë: “O populli im, në të 

vërtetë, jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi e 

përkohshme, ndërsa Jeta Tjetër është Shtëpi e 

përhershme”.7  

Ky qëndrim përfundimtar do të ketë një prej dy 

gjendjeve: Gjendja e gëzuar, e qetë, e lumtur. Allahu i 

                                                            
4

 Sure “El Mu’minûn”, ajeti 115. 
5 Sure “Ed Dukhân”, ajeti 38. 
6

 Sure “Edh Dhârijât”, ajeti, 56. 
7

 Sure “El Gâfir”, ajeti 39. 
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Madhëruar thotë: “Kështu, ai do të ketë jetë të lumtur, në 

një kopsht të lartë”.8 

Gjendjen tjetër, që janë të humbur, të shkatërruar dhe 

në vuajtje. Allahu i Madhëruar thotë: “(Do të thuhet) 

Kapeni dhe lidheni në pranga, pastaj digjeni në zjarrin 

përvëlues”.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Sure “El Hâkka”, ajetet 21-22. 
9

 Sure “El Hâkka”, ajetet 30-31. 
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Tri fazat strukturore 

 Ne mund të interesohemi dhe të mbështetemi mbi tri 

fazat bazë dhe strukturore të jetës së njeriut, për të punuar 

me to, me qëllim që të ndihmojmë individin në formimin e 

personalitetit të drejtë. Këtë e arrijmë duke e vëzhguar dhe 

duke udhëzuar, ashtu si është përcjellë në hadithin fisnik 

nga i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e 

mbi familjen e tij!): ““Fëmija është zotëri (padron) deri në shtatë 

vjeç, pastaj shërbëtor shtatë vjet të tjera, më pas, ministër edhe 

shtatë vjet. Nëse je i kënaqur me moralin e tij deri në moshën 

njëzet e një vjeçare, mirë (dhe falëndero Zotin); pëndryshe, bjeri 

supeve (lëre në punë të vet), pasi je i justifikuar te Allahu i 

Madhëruar.”.10  

Nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është 

transmetuar: “Lejoje fëmijën tënd të luajë deri në shtatë vjeç, 

edukoje shtatë të tjera dhe vendosi rregulla në shtatë të tjera. Nëse 

ka sukses, është në rregull e, nëse nuk ka sukses, mos prit mirësi 

(hajr) prej tij.”.11  

 

 

 

                                                            
10

 Shejkh Tabrasij, “Mekarimul Akhlak”, f. 222. 
11

 Shejkh Tabrasij, “Mekarimul Akhlak”, f. 222. 
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Klasifikimi i ndarjes së fazave, sipas Islamit: 

1- Faza e parë, nga lindja deri në shtatë vjeç. 

2- Faza e dytë, nga shtatë deri në katërmbëdhjetë vjeç. 

3- Faza e tretë, nga katërmbëdhjetë vjeç deri në njëzet e 

një vjeç. Ajo është faza e adoleshencës dhe plotësimi 

i pjekurisë së personalitetit. 

Klasifikimi i ndarjes së fazave, sipas metodës 

bashkëkohore:12 

 1- Faza e parë, periudha e viteve të formimit, që ndahet në 

dy pjesë:  

a- Gjidhënia për dy vjet. 

b- Fëmijëria e hershme, nga dy në gjashtë vjeç.  

 

2- Faza e dytë, periudha e fëmijërisë së mesme dhe të vonë, 

nga gjashtë në dymbëdhjetë vjeç.  

3- Faza e tretë, periudha e adoleshencës, nga trembëdhjetë 

në njëzet e një vjeç. Ajo ndahet në dy pjesë.  

a- Adoleshenca e hershme, nga trembëdhjetë në 

gjashtëmbëdhjetë vjeç. 

                                                            
12

 Et Tufuletu eul Murahekah, f. 109 i autorit Dr. Khalijl, 
Sikuluxhijetu Numui.  
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b- Adoleshenca e vonë, nga shtatëmbëdhjetë në 

njëzet e një vjeç.  

Studimi ynë do të përqendrohet vetëm te faza e 

tretë.13 Ajo është një ndërthurje me përmbajtjen e librit që 

kemi në dorë. (Kjo nuk do të thotë ndarje e periudhave 

ekzistuese, sipas veçorive të çdo moshe përgjatë punimit të 

tij të plotë. Fazat e rritjes janë të bashkuara dhe të 

ndërthurura te njëra-tjetra. Ndërmjet tyre nuk ka shkëputje. 

Kalimi nga një periudhë në një tjetër bëhet në mënyrë 

graduale, pa lënë shenja dalluese ndërmjet tyre. Kufijtë e 

çdo periudhe ndikohen nga natyra shoqërore, kushtet e 

jetesës dhe sociale, si nga kushtet klimaterike, të cilat 

shtojnë, ose pakësojnë një muaj apo në vit më shumë apo më 

pak.  

Ky përcaktim është i nevojshëm për të njohur 

dallimet e përgjithshme ndërmjet fazave. Bazuar mbi këtë 

që thamë, një vit më shumë apo më pak nuk e zbeh kuptimin 

e saj, por i përmbahet ritmit të saj dhe veprimeve në të. 

Përcaktohet vëzhgimi me qartësi i veçorive të fëmijëve, si 

dhe praktika e kalimit nga një fazë në një tjetër.14  

                                                            
13

 Për më tepër, mund të shohësh, veçoritë e fazave të tjera. Mund t’i 
kthehesh librit “Hukukul Mualim uel Mutealim”, Shejkh Naim Kasim”, 
f. 79. 
14

 Shejkh Naim Kasim, “Hukukul Mualim uel Mutealim”, f. 85. 
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Drejtimet e adoleshentit  

Bazuar në atë që cituam më sipër, ndarjet islame të 

periudhës së adoleshencës nga 14-21 vjeç janë në harmoni 

me ndarjen bashkëkohore nga 13-21 vjeç.  

Le të shohim së bashku se si Islami i kushton rëndësi 

formimit të personalitetit të adoleshentit. Hadithi fisnik e 

konsideron marrëdhënien e përshtatshme me rolin e 

ministrit. Ministri këshillohet dhe diskuton rreth 

mendimeve të tij. Atij i jepet hapësirë lirie, lëvizje dhe 

vendimmarrje, duke marrë parasysh pozitën dhe 

respektimin e tij përballë të tjerëve. Ai merr pjesë në 

aktivitetet shoqërore dhe familjare, si personalitet i pavarur. 

I jepet hapësirë për realizimin e disa dëshirave të tij, për aq 

kohë sa ato janë në drejtimin e duhur. Ministri është 

këshilltar dhe ka kompetenca. Ai nuk merr urdhra 

gjithmonë nga babai apo kujdestari i tij, si dhe nuk trajtohet 

si fëmijë i paaftë për të marrë vendime, përndryshe 

shkatërrohet gjendja e tij shpirtërore, ose arrin deri në 

rebelim për të treguar personalitetin e tij.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Bëje si 

vetja jote”. Bëje atë shokun dhe mikun tënd. Vepro me të si 

njeri i pjekur, i aftë, që ka mundësi të marrë vendime dhe të 

mbajë qëndrime. Mos i nënvlerëso aftësitë dhe mundësitë e 
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tij. Ndihmoje atë me këshilla dhe udhëzime nga pozita e 

shokut dhe jo nga pozita urdhëruese; udhëzoje nga pozita e 

kolegut dhe jo nga pozita e sundimtarit. Përpiqu t’i ofrosh 

mendime të sakta dhe ta bindësh t’i përzgjedhë ato me gjithë 

dëshirën e tij dhe jo urdhër, detyrim dhe dhunë. 

Gjatë kësaj periudhe formësohet botëkuptimi i 

personalitetit të pavarur. Mashkulli synon drejt 

pavarësimit, shprehjes së mendimit dhe përzgjedhjes. Ai 

dëshiron të merret këndvështrimi i tij në konsideratë. E 

urren të trajtohet në mënyrë fëmijërore. Ai sillet mbi bazën 

e njeriut vendimmarrës. Dallohet me një mori cilësish të 

veçanta dhe të rëndësishme. Ky është shkaku që ne shohim 

fillimin e përplasjeve me të afërmit e tij, në rast se nuk është 

në të njëjtën linjë me udhëzimet e tyre: prirja e tij për të 

bashkëvepruar me shokët e tij në vende të veçanta; 

përzgjedhja prej tij e aktiviteteve me të cilat shpreh këtë 

diferencim; përpjekja për të imituar të mëdhenjtë në 

mënyrën e të veshurit, të folurit, të ulurit, në duhanpirje etj. 

Ballafaqimi me këtë moshë kërkon forma vëllazërimi 

me djalin apo vajzën dhe t’i bësh të ndiejnë veçoritë e tyre, 

të njohin personalitetin e tyre dhe kërkesat që ata kanë.15  

                                                            
15

 Shejkh Naim Kasim, “Hukukul Ualidejni uel Ueled”, f. 
93-94. 
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Ky është udhëzues i pasuruar me edukatën 

bashkëkohore, i cili flet për periudhën e adoleshencës ku e 

konsideron:  

a) Adoleshenca e hershme, nga mosha 13-16 vjeç. Ajo 

nis nga fillimi i zhvillimit të shpejtë, i cili shoqëron 

pubertitetin dhe zgjat përafërsisht një vit pas pubertitetit, 

kur duken edhe ndryshimet biologjike te personi. Gjatë 

kësaj periudhe adoleshenti kërkon pavarësinë. Ai gjithmonë 

dëshiron të lirohet nga kufizimet dhe autoriteti që e rrethon 

atë. Tek adoleshenti zgjohet ndjenja e unit dhe e qenësisë së 

tij. Synon të shoqërohet me shoqërinë e tij. Rritet 

konkurrenca me shokët dhe vëllezërit e tij. Përpiqet të 

tërheqë vëmendjen e gjinisë tjetër etj.  

b) Adoleshenca e vonë, ndërmjet moshës 17–21 vjeç. 

Gjatë kësaj periudhe personi përpiqet të përshtatet në 

shoqërinë në të cilën jeton, si dhe të harmonizojë ndërmjet 

ndjenjave të reja dhe kushteve të mjedisit, për të përcaktuar 

qëndrimin e tij në çështje të ndryshme. Përpiqet të ketë 

vetëkontroll, të largohet nga vetmia dhe izolimi, t’i 

bashkohet flamurit të grupit, si dhe pakësohen konfliktet e 

tij personale.  

Por gjatë kësaj periudhe, fillojnë të marrin formë 

problemet e përcaktimit, të qëndrimit të tij në botën e të 
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mëdhenjve, përcaktohen drejtimet e tij mbi çështje politike 

dhe shoqërore, si dhe mbi veprimtarinë që ai ecën në të.16  

 

Edukata dhe rinia 

Periudha e rinisë është shumë e ndjeshme. Në të 

fillon dhe merr formë personaliteti, i cili do të vendoset në 

të ardhmen sipas një modeli të caktuar. Aty fillojnë të lindin 

dhe të marrin formë idetë, bindjet e prirjet ideologjike, 

fetare, politike etj. Ne e kemi shumë të nevojshme të bëjmë 

kujdes të madh në atë që do të rrënjoset gjatë kësaj periudhe 

në jetën e të rinjve tanë. Është periudha e fundit e edukimit 

efektiv, ku pas saj është i vështirë ndryshimi bazë dhe 

rrënjësor në personalitet, edhe nëse duam ta ndryshojmë 

atë.  

Le të qëndrojmë pak së bashku me thënien e Prijësit 

të besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), i cili e porosit 

djalin e tij, Hasanin (Paqja qoftë mbi të!): “Zemra e të riut është 

sikurse toka e zbrazët, çfarëdo që mbjell në të, ajo e pranon dhe 

mbin. E kam filluar punën me ty me edukim, para se të ashpërsohet 

zemra jote dhe të punojë mendja jote”.17 

                                                            
16 Dr. Khalijl Muauad, Sikuluxhijetu Numui, f. 289. 
17

 “Nehxhul Belaga”, Libri 31, nga këshillat e Imam Aliut 
për Imam Hasanit (Paqja qoftë mbi ta!). 
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Përse e fillojmë me edukimin, udhëzimin, besimin, 

bindjen dhe qëndrimin në Rrugën e Drejtë?  

a) “Para se të ashpërsohet zemra jote”, të fola për 

Allahun e Madhëruar, që në zemrën tënde të futej besimi. 

Prandaj shtoje bindjen ndaj Zotit dhe forcoje zbatimin e 

urdhrave të Tij, të cilat mundësojnë realizimin e interesave 

të tua dhe lumturinë tënde në këtë botë. Nëse zhytesh në 

kënaqësitë e ndaluara dhe i afrohesh veprave të gabuara 

dhe jeton me gjynahet dhe atmosferën e kënaqësive 

devijuese, zemra jote do të ashpërsohet. Humbet mirësinë e 

saj në lëvizjen e ndërgjegjes, shkatërron ndjeshmërinë e saj, 

që e lidh me Allahun e Madhëruar, e cila të ndihmon në 

pendim, kur bën gjynahe, si dhe të ndihmon të kthehesh në 

besim, nëse gabon. Kur ashpërsohet zemra jote, ti duhet të 

përpiqesh shumë, që ta zbusësh atë, duhet të shkatërrosh atë 

që është ndërtuar brenda saj, që ta rigjallërosh me besim dhe 

me dritë.  

b) “Para se të punësohet mendja jote”, duhet të të njohë 

ty me të vërtetat, me kuptimin e kësaj bote, si dhe çfarë do 

të ndodhë në Ahiret (Botën Tjetër), me qëllim që të pranosh 

mendimet dhe idetë e drejta që të thuhen, si dhe të 

kundërshtosh të gabuarat, të humburat dhe ato që bien në 

kundërshtim me të vërtetën. Nëse mendja jote angazhohet 

me mendime të gabuara, duke i konsideruar ato si bagazhin 

tënd të dijeve në këtë botë, atëherë edhe logjika jote do të 

jetë e gabuar mbi këto gjëra, duke i vërejtur ato nga 
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këndvështrimi jo i drejtë. Kur ti të bindesh se jeta e kësaj bote 

është gjithçka dhe ti mund të marrësh prej saj çfarë të 

dëshirosh, pa pasur kufizime, në është hallall apo haram, 

duke mos u kujdesur rreth përfundimeve dhe rezultateve, 

atëherë duhet ta dish se gjithë kjo të bën konfuz, ashtu siç 

është edhe gjendja e të rinjve në Perëndim. Në rast se ti nuk 

tregon aspak kujdes për fenë dhe besimin tënd, duke i 

quajtur ato të pavlera, sipas këndvështrimit tënd absurd për 

dynjanë, mendja jote nuk logjikon mbi tematikën e origjinës 

së natyrshmërisë në realizimin e njerëzores dhe nuk tregon 

kujdes mbi mbikëqyrjen e Allahut të Madhëruar, sepse ajo 

që hedh bazat e ideve të tua, bie në kundërshtim me 

pikëpamjet e tua rreth gjërave. Nëse dëshiron ndryshimin e 

tyre, ti ke nevojë të përpiqesh shumë, që të saktësosh 

botëkuptimet e tua të gabuara, të njihesh me të vërtetën e 

gjërave, të ndreqësh gabimet që ke bërë dhe të shpëtosh nga 

ndikimet e pasojat që ato kanë pasur te ti.  

 Mos u çudit, kur diskutojnë në praninë tënde, se edhe 

në ditët e sotme, në disa vende të Afrikës, adhurojnë zjarrin.  

Mos u çudit me adhurimin e idhujve dhe statujave në 

vend të adhurimit të Allahut të Madhëruar në disa vende në 

Indi. 

Mos u çudit me praninë e ateistëve, të cilët nuk e 

besojnë Allahun, sikurse ishte komunizmi në ish-Bashkimin 

Sovjetik. 
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Mos u habit me praninë e atyre që kryejnë gjynahe në 

formën më të shëmtuar të shthurjes, pornografisë dhe 

çrregullimeve seksuale në ditët e sotme në Perëndim, duke 

i parë e gjithë bota. Ata, me paturpësinë më të madhe, 

mbrojnë bindjet e tyre. Disa shtete kanë filluar të nxjerrin 

ligje, ta njohin dhe ta mbrojnë këtë shthurje dhe imoralitet.  

Të gjitha këto dhe të tjera, janë rezultat i edukatës, të 

traditave dhe udhëzimeve në të cilat janë rritur njerëzit në 

fëmijërinë dhe rininë e tyre. Kur’ani Fisnik i ka përmendur 

vështirësitë me të cilat është përballur Profeti i Allahut, 

Nuhu (Paqja qoftë mbi të!) me djalin e tij, të cilin nuk mundi 

ta udhëzojë në rrugën e besimit, pavarësisht pozitës 

madhështore që gëzonte dhe ndihmës së fuqisë hyjnore që 

kishte. Shkaku është mjedisi në të cilin jetoi dhe u formua 

ky djalosh. Ato u ngulitën dhe mbollën idenë e kënaqësisë 

të devijuar. Profeti Nuh (Paqja qoftë mbi të!) humbi shpresën 

se mund të ndodhë ndonjë ndryshim i thjeshtë në 

personalitetin e djalit të tij dhe në shoqërinë që e rrethonte.  

Allahu i Madhëruar thotë fjalën e Nuhut: “O Zoti im, 

ata më kundërshtuan mua dhe u dhanë pas atyre njerëzve, 

pasuria dhe fëmijët e të cilëve nuk kanë sjellë gjë tjetër, 

veç shkatërrimit. Ata kurdisën një kurth të madh”.18  

                                                            
18 Sure “Nûh”, ajetet 21-22. 
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Modeli i tyre ka devijuar, dizajni i tyre është i prishur 

dhe vazhdimisht vazhdon të shthuret. Ata komplotojnë dhe 

thurin plane për të instaluar shthurjen dhe devijimin. 

Mjedisi i tyre është i infektuar dhe çdo foshnjë e re që lind 

midis tyre, ia heq mundësinë që të thithë aromën e lirisë dhe 

të drejtësisë. Mjedisi shoqëror në të cilin jetojnë, është 

plotësisht femohues. Të gjithë burrat dhe gratë janë të tillë. 

Ata njerëz janë shthurur dhe nuk ka shpresë të ndryshojnë. 

Ky ishte shkaku që Nuhu e luti Zotin e tij, që t’i shfaroste ata 

dhe ta ndryshonte atë faqe të zymtë që e kishte bllokuar të 

ardhmen: “O Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë femohues, 

sepse, nëse Ti i lë, ata do t’i shpien në humbje robtë e Tu 

dhe do të lindin vetëm kriminelë dhe jobesimtarë”.19 

 Disa popuj të botës së sotme nuk janë të largët nga 

mjedisi që jetoi populli i Nuhut. Ne nuk kemi asnjë siguri se 

nuk do të na godasë ajo që goditi djalin e Nuhut nga 

shthurja, vetëm nëse e mbrojmë veten tonë dhe përfitojmë 

nga kjo fuqi madhështore, të cilën e zotërojmë në moshën e 

rinisë dhe të cilën mund ta udhëzojmë drejt mirësisë dhe 

drejtësisë.  

 

 

                                                            
19

 Sure “Nûh”, ajetet 26-27. 
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Katër veçoritë e të rinjve 

 

1- Dëshira e të rinjve për arritje të shpejta 

Të rinjtë dëshirojnë të ngjiten shpejt në shkallët më të 

larta, si dhe të realizojnë të gjitha dëshirat dhe qëllimet që 

kanë, në mënyrë të menjëhershme. Një i ri, në moshën e 

adoleshencës, ëndërron, planifikon dhe dëshiron. Nëse ai 

përballet me pengesa dhe sanksione, ose e ndien se, për të 

arritur qëllimin e tij, duhet të presë një kohë të gjatë, ai 

ndërmerr veprime të gabuara, ose ndjek mënyra për të cilat 

do të pendohet në të ardhmen.  

Në të vërtetë, ai është i shpejtë dhe i nxituar në të 

njëjtën kohë, dëshiron që ta përfundojë çdo gjë shpejt, si dhe 

të marrë frytet e çdo gjëje me të shpejtë.  

 Disa të rinj e ndërpresin shkollën e mesme apo 

fakultetin, edhe pse i kanë mundësitë t’i vazhdojnë 

studimet, sepse dëshirojnë të zotërojnë pasuri. U jepet 

mundësia të punojnë me një pagë të zakonshme të ulët, e 

cila nuk e kalon pragun (nivelin) minimal, pagesë që nuk e 

ndihmon atë që të zhvillojë aftësitë e të ardhmes. Ai i 

ndërpret studimet nga gëzimi për këtë pagesë. U nxitua për 

momentin, duke mos e hedhur vështrimin tek e ardhmja. 

Pas pak vitesh ai pendohet, sepse humbi mundësinë për të 
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studiuar dhe nuk është i aftë të zhvillojë mundësitë dhe 

aftësitë e tij. Ajo që ai veproi, e ndihmoi për momentin, 

realizoi dëshirën e tij të përkohshme, por ia hoqi mundësinë 

për të ecur përpara, për t’u zhvilluar dhe për të përparuar. 

Mos u nxito! 

 Disa të rinj shkojnë në mjediset e dëfrimit. Ata 

përjetojnë kënaqësinë nëpërmjet shenjave dhe lëvizjeve me 

gjininë tjetër. Shpenzojnë shumë nga koha e tyre, duke 

ndjekur këtë model. Ecin nxitimthi pas kënaqësisë, duke 

mos e kthyer kokën tek ndikimet dhe pasojat. Më vonë ata 

pendohen për kohën e shpenzuar dhe prishjen e imazhit të 

tyre. Pasi shpirtrat e tyre janë brumosur me traditën e 

shthurjes, ata e kanë të vështirë të ndryshojnë me lehtësi. O 

ti djalosh, bëj kujdes të mos biesh pre e kënaqësisë, që 

përfundon dhe është e përkohshme në dynja. Duhet ta dish 

se ti ke mundësi që të arrish të marrësh kënaqësinë hallall, 

në kohën e në kushtet e duhura. Mos u nxito! 

 Një i ri dëshiron të martohet në moshë të re. Kjo është 

e lejuar nga ana fetare. Por, martesa ka detyrimet dhe 

përgjegjësitë e saj.  

 Burri nuk ka mundësi të shpenzojë për 

bashkëshorten e tij. Jeton një jetë të vështirë, për shkak të 

kushteve që e rrethojnë, të cilat nuk i japin mundësi të kryejë 

detyrimet kundrejt bashkëshortes së tij, për të paktën një 

periudhë pesëvjeçare, sipas përllogaritjeve të tij. Megjithatë, 
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ai martohet, duke u nisur nga fakti se riskun e ka ndarë 

Allahu. Nëse nuk bëhen përgatitjet e duhura, një apo dy vite 

pas fejese, fillojnë problemet. Ai nuk ka mundësi të kalojë 

në shtëpinë bashkëshortore, por edhe të afërmit e vajzës nuk 

pranojnë ta vonojnë më shumë kohë. Ai e di këtë. Çfarë do 

të humbasë? Të jetë i sigurt se do të marrë fatin e tij në kohën 

e përshtatshme. Fillimisht duhet të bëjë përgatitjet e duhura, 

sipas mundësive dhe aftësive të tij dhe pas kësaj, le t’i 

mbështetet Allahut të Madhëruar. Nuk ke nevojë të nxitosh.  

 Vajza, në fillimet e rinisë së saj, do të lidhet me një 

djalë për martesë. Përgjithësisht, ajo nuk i vëren me kujdes 

veçoritë e atij që vjen e kërkon për martesë. Atë e tërheq 

vetëm një cilësi në të. Mërzitet me babanë e saj, kur pyet e 

interesohet për familjen, shtëpinë, të ardhurat, periudhën e 

fejesës. Ajo dëshiron t’i anashkalojë të gjitha këto çështje. 

Gjithashtu, ajo mërzitet nga babai i saj, kur pyet dhe 

interesohet për personalitetin e tij dhe cilësitë e tij personale, 

fetare dhe morale. Djali është orator, gojëmbël dhe me 

bukuri të pranueshme. Në pamje të jashtme, ai duket i mirë 

dhe i pranueshëm. Por, a mund të jetë e mjaftueshme, për të 

vendosur vetëm nga pamja e tij, nëpërmjet disa takimeve të 

kufizuara, pa u interesuar dhe pa pyetur për të vërtetën e 

tij? 

 Islami e kushtëzoi martesën e virgjëreshës me 

pëlqimin e saj dhe pëlqimin e kujdestarit të saj. Këtë e bëri 

për ta mbrojtur femrën nga rrëshqitja pas pasionit të zjarrtë, 
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që nxitet nga fjala e ëmbël. Pati për qëllim që ajo të bisedojë 

me babanë e saj arsyet dhe shkaqet e pranimit, ose të 

kundërshtimit, nëpërmjet diskutimit dhe dialogut. Pra, me 

gjuhën e mendjes dhe jo vetëm me gjuhën e ndjenjave.  

 Është e drejta e saj të zgjedhë. Të plotësojë ndjenjat e 

saj me atë që e sheh të përshtatshëm si kalorësi i ëndrrave të 

saj të së ardhmes. Por, a i njeh mirë cilësitë e tij? A je e bindur 

në aftësitë e tij për të të mbrojtur ty? A je e sigurt mbi 

dëshirën e tij të sinqertë, për të ndërtuar jetën 

bashkëshortore si të barabartë? A është në lartësinë tënde 

fetare dhe morale? Mos u nxito! 

 

2- Rinia, shtylla e të ardhmes  

Periudha e rinisë është periudha e formimit. Nëse 

formimi është i fortë, i qëndrueshëm, i baraspeshuar dhe i 

studiuar, realizohet qëllimi për një të ardhme të 

qëndrueshme, efikase dhe të suksesshme. Atë që e mbjell 

sot, e korr nesër. Hidhe vështrimin tënd drejt të ardhmes 

dhe pyete veten tënde se si do t’i interpretoje hapat që po 

hedh tani. Nëse do t’i hedhësh këto hapa, çfarë do të ndodhë 

me ty? Çfarë do të realizosh? A je i kënaqur me atë që do të 

realizosh në të ardhmen, bazuar në zgjedhjen tënde? Nëse 

përgjigjja është po, atëherë, mbështetu tek Allahu i 

Madhëruar. Vepro ato që ke dëshirë. Me ndihmën e Allahut, 
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do të arrish qëllimin tënd. Nëse përgjigjja është jo, mos fillo. 

Nëse çështja është e dyshimtë dhe mosbesuese, atëherë 

këshillohu me ata që kanë përvojë. Jepi kohë vetes përpara 

se të marrësh një vendim. Këtu nuk flas për natyrshmërinë 

e një çështjeje të drejtë, por te ndikimi që ka marrja e një 

vendimi nga të rinjtë në të ardhmen e tyre. 

 

3- Rinia, grupi i “çmendur” 

Transmetohet se Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Rinia është 

grup i ‘çmendur’.”20  

 Fjala “i çmendur”, ka për qëllim të tregojë gjallërinë 

e madhe që e karakterizon rininë. Rinia është grupi më i 

gjallë, më aktiv, pasuria më e madhe, punëtorët e palodhur; 

çdo gjë është e lehtë në këndvështrimin e të riut; me guxim 

i kalon të gjitha vështirësitë; në shumë raste i nënvlerëson 

ato. O ti i ri, shiko se sa larg të çon gjallëria jote! Të mos të 

mashtrojë aftësia dhe fuqia jote e shfrenuar. Është e 

rëndësishme, se si vepron me to. Kur përfiton prej tyre? Cili 

është përfundimi, ku do të arrish?  

 Kujdes! Çdo gjë tek ty është e mbushur me gjallëri. 

Instinktet e kësaj moshe janë të ndezura si zjarri. Shpresat e 

                                                            
20

 Shejkh Es Saduk, “Men la Jehderuru El Fakijh”, vëll. 4, f. 377. 
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ndryshme janë të shumta tek ty. Besimi në veten tënde është 

i lartë dhe nuk duhet të të tërheqë në drejtim të instinkteve, 

ndjenjave dhe dëshirave të tua. Lëre intelektin tënd të thotë 

fjalën e tij. Mos të të nxisë fuqia jote. Përvoja të mungon. Dija 

jote është e kufizuar. Njohuritë e tua mbi gjërat janë të 

pamjaftueshme, që vendimet e tua të jenë të drejta. Ajo çfarë 

sheh, nuk është e gjithë e vërteta. Qetësohu! Plotësoji gjithë 

imtësitë e çështjes. Medito para vendimmarrjeve të tua! 

Merr shembull nga përvoja e të tjerëve. Nuk ka për të të 

humbur asgjë. Çdo gjë ka kohën e saj.  

 

4- Mundësi të shumta janë hapur 

 Zgjeroji mundësitë e përzgjedhjeve të tua. Ke shumë 

mundësi që të jepen dhe janë të hapura para teje. Mos e 

blloko veten tënde në një kënd të ngushtë, në një ide të 

vetme, në një zgjedhje të vetme. Në aktivitetin e punës 

tënde, përzgjidh atë që mendon se është më e mira. Në 

studimet e tua, zgjidh atë që mendon se është më e 

suksesshme. Në drejtimin tënd, zgjidh atë që mendon se 

është më i sakti. Zgjidh një rol, që do të të ndihmojë të jesh i 

suksesshëm në shoqërinë tënde dhe në udhëtimin e jetës 

tënde. Të këshilloj të ndjekësh sakrificën, që të realizosh 

çfarë dëshiron.  
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Allahu i Madhëruar thotë: “Luftoni në rrugën e 

Allahut, ashtu si duhet luftuar”.21 Përpiqu me veten tënde, 

për të fituar mbi shejtanin tënd, duke zgjedhur rrugën më të 

mirë. Luftoje armikun për të çliruar tokën tënde. Kështu ke 

kontribuar në forcimin e popullit tënd. Largoje 

dembelizmin, që të bëhesh i aftë për vepra pozitive dhe 

cilësore për jetën. Luftoje injorancën me dije dhe studim, që 

të gjesh Rrugën e Drejtë të udhëzimit. Kundërshtoji dëshirat 

e t’ua, për të baraspeshuar shpirtin tënd dhe të jetosh i 

kënaqur. Mendo si t’i përdorësh fuqitë e tua, në përzgjedhjet 

e ndryshme me një metodologji të qartë dhe të shëndoshë. 

Le të jetë objektivi yt, bindja ndaj Allahut të Madhëruar. 

Puna jote në rrugën e Allahut, të jetë qëllimi për të realizuar 

dhe për të fituar kënaqësinë e Tij.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Çdo gjë që është në 

Tokë, do të zhduket e do të mbetet vetëm Qenia e Zotit 

Tënd, plot Madhëri dhe Nderim”.22  

A jeni akoma me mua? Vëreji me kujdes këto katër cilësi dhe 

kujtoji sërish:  

1- Dëshira e të rinjve për t’u ngjitur sa më shpejt në 

gradat më të larta. 

2- Rinia, shtylla e të ardhmes. 

3- Rinia, degë e “çmendurisë”. 

                                                            
21 Sure “El Haxhxh”, ajeti 78. 
22 Sure “Err Rrahmân”, ajetet 26-27. 
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4- Zgjeroji mundësitë e përzgjedhjeve të tua. Ke shumë 

mundësi që të jepen dhe janë të hapura para teje. 

Të gjitha këto cilësi rrotullohen rreth boshtit të fuqisë 

dhe gjallërisë, e cila mund të të ngrejë në gradat më të larta, 

por mund të të çojë edhe në humbje. Prandaj, kujdes me 

zgjedhjen tënde. Mendoje mirë se çfarë zgjedh!  
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KAPITULLI I DYTË 

 

MUNDËSI E RRALLË 

 

 Është mundësi e rrallë që njeriu të jetojë në këtë botë. 

Ndodh vetëm një herë dhe është e pamundur të përsëritet. 

Kush e shfrytëzoi dhe përfitoi prej saj, fitoi. Ndoshta 

problemi bazë dhe kryesor qëndron në faktin se, në të 

shumtën e rasteve, ne nuk e dimë se kush jemi, si dhe çfarë 

e rregullon gjendjen tonë në dynja. Ne nuk e dimë të 

vërtetën e krijimit tonë, si dhe natyrën e përbërjes sonë. Nuk 

i njohim rregullat mbi të cilat Allahu i Madhëruar na ka 

krijuar. Jetojmë të hutuar dhe gabojmë në zgjedhjet tona. I 

zbulojmë mangësitë dhe gabimet pas provave të shumta 

dhe humbjes së një pjese të madhe të jetës sonë. 

 Fillimi i mbarë dhe i qetë kërkon një studim mbi 

natyrën e krijimit të njeriut dhe faktorëve që e çuan atë në 

fazën e qëndrueshmërisë, për të pasur dhe për të shijuar 

lumturinë e vërtetë, thelbin e aftësive të fshehura në 

brendësinë e tij, mundësinë e menaxhimit të tyre, si dhe 

mënyrën e shfrytëzimit të këtyre aftësive në një reflektim 

pozitiv në jetën e tij. A ekzistojnë pengesa, që i sfidojnë 

aftësitë e tij dhe zbulojnë dobësitë e tij rreth disa çështjeve? 
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A detyrohet të tregojë vetëpërmbajtje në atë çfarë i kërkohet, 

si dhe përshtatje me të? 

 Trupi i njeriut zhvillohet me personalitetin e tij në 

udhëtimin natyror që Allahu i Madhëruar ka caktuar për të. 

Kjo gjë i gëzon familjarët e tij. Familjarët jetojnë faza të 

ndryshme të zhvillimit të fëmijës së tyre. Është një zhvillim 

normal për çdo fëmijë. Prindërit vërejnë se, kur fëmija i tyre 

ec pas një viti apo dy vjetësh, flet, përdor duart, të gjitha këto 

duken si arritje të rëndësishme. Allahu i Madhëruar ka 

vendosur në shpirtrat e familjarëve kënaqësinë, tek shikojnë 

zhvillimin gradual të fëmijës, si dhe përfitimin e aftësive 

dhe veçorive të ndryshme, bazuar në moshën e tij. Ky është 

rregulli hyjnor, në të cilin ecin të gjitha krijesat. Krijimi, 

zhvillimi dhe vdekja. 

 O ti djalosh dhe o ti vajzë, kur të ndiesh në veten 

tënde energjinë e rinisë dhe gjallërinë e saj, kur të kesh aftësi 

të ndryshme, përkujto dhe mos harro se ato janë dhuntitë e 

Krijuesit të Lartësuar. Nëse nuk do të ishte mëshira e 

Allahut, nuk do t’i kishe. Të gjitha veçoritë, me të cilat je 

dalluar, janë prej dhuntive, mirësive dhe mëshirës së 

Allahut. Ato janë veçori që përsëriten mbi të gjitha krijesat 

njerëzore që ka krijuar Allahu i Lartësuar. Mos u përpiq që 

këto mirësi t’ia atribuosh vetvetes. Mos u mashtro me to. 

Mos mendo se je i përveçëm mbi të gjithë njerëzit. Ti je 

krijesë dhe ata janë krijesa. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “Ky është krijimi i 

Allahut! Më tregoni çfarë kanë krijuar të tjerët pos Tij? 

Asgjë, por keqbërësit janë vërtet në humbje të plotë”.23  

Dhe: “Allahu i di të fshehtat e qiejve dhe të Tokës 

dhe çdo gjë kthehet tek Ai. Lutju Atij dhe mbështetu tek 

Ai! Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni 

ju”.24 

Detyrimet e caktuara nga Allahu, që lidhen me 

hallallin dhe haramin, kanë ardhur në përshtatje me 

përbërësit dhe mundësitë që Allahu i Madhëruar i ka dhënë 

çdo njeriu dhe janë në harmoni të plotë edhe me aftësitë e 

tij.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu nuk e ngarkon 

askënd përtej fuqisë që ka”.25  

 Në rast se dëshirojmë të kemi një marrëdhënie të 

shëndoshë me të rinjtë në edukimin, udhëzimin dhe marrjen 

e përgjegjësive prej tyre, ne duhet të njohim aftësitë dhe 

mundësitë e tyre në mbajtjen e përgjegjësive. Dhe bazuar 

mbi to, t’u kërkojmë llogari, si dhe të mënjanojmë dhënien e 

përgjegjësive jashtë vullnetit dhe aftësive të tyre.  

                                                            
23 Sure “Lukmân”, ajeti 11. 
24 Sure “Hûd”, ajeti 123. 
25 Sure “El Bekare”, ajeti 286. 
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Nga gabimet më të përhapura, për shkak të 

injorancës dhe mundësive të pamjaftueshme te njeriu, është 

ajo që veprojnë disa prindër, baballarë dhe nëna, në rastet 

kur fëmijët e tyre nuk hanë, nuk pinë dhe nuk shkruajnë me 

dorën e djathtë. Ata kanë dëshirë të praktikojnë atë që 

thuhet në hadith, që është e pëlqyeshme përdorimi i dorës 

së djathtë dhe mos pëlqimi i përdorimit të dorës së majtë.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kur të hajë dikush prej jush, të 

hajë me dorën e djathtë dhe, kur të pijë, të pijë me dorën e djathtë. 

Shejtani ha dhe pi me të majtën e tij”.26  

Atyre u ka shpëtuar fakti, se pëlqimi i përdorimit të 

së djathtës dhe mospëlqimi i përdorimit të së majtës, është e 

lidhur me aftësinë, ashtu si të gjitha detyrimet janë të 

lidhura me aftësinë. Nëse fëmija është i paaftë prej saj, ai 

është i justifikuar. Është vërtetuar shkencërisht se një pjesë 

e fëmijëve i marrin urdhrat nga hemisfera e djathtë e trurit, 

çka i bën ata që zakonisht të lëvizin dorën e majtë në 

veprimet e tyre. Ndodh e kundërta me ata që i marrin 

urdhrat nga hemisfera e majtë e trurit. Ata lëvizin dorën e 

djathtë në veprimet e tyre. Kjo tregon se paaftësia tek ata në 

përdorimin e dorës së djathtë është çështje krijimi. Personi 

                                                            
26
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nuk mban asnjë përgjegjësi, sepse është jashtë aftësive të tij. 

Si rezultat nuk merret në llogari.  

 Nëse prindërit do ta kishin njohur këtë çështje nga 

fillimi, do ta praktikonin atë te fëmija i tyre. Ata nuk do ta 

kishin lodhur veten e tyre aq shumë dhe nuk do ta 

ndëshkonin fëmijën e tyre me forma të ndryshme presioni, 

në mënyrë që të kapë kafshatën, lugën apo lapsin e tij me 

dorën e djathtë. Nuk ka detyrim për atë që nuk ka mundësi.  

 Nga gabimet e përhapura, gjithashtu, është 

bashkëngjitja e veprave të fëmijës dhe cilësive të tij negative 

personale tek një prej të afërmve të tij. Shkaku mund të jetë 

përngjasimi i tij fizik, ose afërsia e tij fisnore, si p.sh xhaxhai 

ose daja. Është e ditur se cilësitë personale në formë dhe 

përbërje janë të trashëgueshme, por sjellja morale dhe 

mënyra e veprimit janë rezultat i edukimit. Nëse gjendet 

ngjashmëri ndërmjet cilësive personale dhe sjelljeve morale 

ndërmjet nipit dhe xhaxhait të tij, kjo ndodh për shkak të të 

njëjtit mjedis edukativ. I riu është përgjegjës për veprimet e 

tij, qofshin ato të ngjashme me veprimet e xhaxhait të tij apo 

të ndryshme prej tyre, edhe në qoftë se i ngjan xhaxhait të tij 

në pamje fizike apo është i ndryshëm prej tij. Nuk ka asnjë 

lidhje ngjashmëria fizike dhe pamja e jashtme me dëshirën 

e njeriut në formë, ngjyrë, aftësi, cilësi mashkullore apo 

femërore, me sjelljen që ka njeriu, i cili vepron me dëshirën 

e tij dhe i vendosur në marrjen përsipër të përgjegjësive të 

tij. 
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Zhvillimi dhe dallimet ndërmjet adoleshentëve 

Kur një pjesë diskuton moshën e adoleshencës tek të 

rinjtë, e konsiderojnë atë një periudhë të veçantë, që nuk ka 

kufizime. Në këndvështrimin e tyre, ajo konsiderohet si 

periudha me veprime të rastësishme, ku shumica e këtyre 

veprimeve bëhet pa u menduar. Është revolucion seksual, i 

cili është i papërmbajtshëm dhe nuk njeh kufij. Kryhen 

shumë gabime, rebelim ndaj çdo gjëje. Gjithashtu, edhe këto 

janë prej gabimeve të përhapura. 

“Disa mendime dhe studime e kanë ekzagjeruar 

shumë këndvështrimin e tyre mbi adoleshencën, duke e 

konsideruar atë një periudhë çrregullimi që ndikon tek 

adoleshentët, familjet e tyre dhe shoqërinë që i rrethon 

përgjatë kësaj periudhe. Ata kanë rënë dakord se kjo fazë e 

zhvillimit përfaqëson një periudhë të vështirë, deri diku. 

Ajo është faza e tërheqjes dhe e pjekurisë tek adoleshenti. 

Shkaku i kësaj është se adoleshenti përballet me një sërë 

ndryshimesh që ndodhin tek ai: trupore (fizike), seksuale, 

shpirtërore, dijesh etj. Ai duhet të përshtatet me këto 

ndryshime, ku në shumicën e rasteve nuk ka përvojën e 

duhur, i mungon dija e nevojshme praktike për një 

përshtatje të shëndoshë. Ndonjëherë e gjejmë të ketë 

vështirësi (probleme) në sjelljen e tij, në marrëdhëniet e tij 

shoqërore dhe në perceptimet e tij të ndryshme. Ai ka më së 
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shumti nevojë për drejtim, udhëzim, këshilla dhe 

ndihmë”.27  

Duke e drejtuar, duke e udhëzuar dhe duke mbajtur 

një qëndrim të drejtë, mund të arrijmë në personalitetin e një 

adoleshenti të baraspeshuar. Në këtë mënyrë, pozitiviteti i 

tij është i lartë dhe gabimet janë të pakta. Vepron me urtësi 

dhe përfiton nga përvoja e atyre që u beson. Në çdo shoqëri, 

mund të gjejmë të rinj të pamatur dhe të papërgjegjshëm, si 

dhe të rinj të matur dhe të përgjegjshëm në veprimet e tyre. 

A është dallimi ndërmjet dy shembujve vetëm fryt i kujdesit 

dhe i edukimit? Adoleshenti formohet në një fazë pjekjeje e 

zhvillimi të veçantë dhe ndryshimi të shpejtë. Në rast se ne 

do të njohim mënyrën e marrëdhënies me të, do të mund ta 

investojmë pozitivisht dhe do të përfitojmë nga ajo fuqi 

vitale që ka rinia në mirëqenie dhe ndërtim. 

 Adoleshenca është mishërimi i rritjes së shpejtë, faza 

e pubertetit, periudha e ndryshimeve trupore (fizike), 

shpirtërore dhe mendore. Është koha që e transformon 

djalin nga fëmijë në të ri me përgjegjësi. Allahu i Madhëruar 

i ka krijuar njerëzit me dallime personale ndërmjet tyre. Ky 

është origjinaliteti i krijimit të Allahut te njerëzit në këtë 

univers. Nuk mund të ketë qytetërim, zhvillim dhe 

përparim për njerëzimin, nëse do të kishte ngjashmëri 

absolute ndërmjet njerëzve, në çdo aspekt. Dallimi ndërmjet 
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njerëzve bën që ata të plotësojnë njëri-tjetrin dhe të forcohen 

marrëdhëniet ndërmjet tyre në nevoja dhe interesa.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Vallë, a mos janë ata që 

e ndajnë mëshirën e Zotit tënd? Jemi Ne ata që ua ndajmë 

njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke i ngritur në 

shkallë disa më lart mbi të tjerët, me qëllim që disa t’u 

shërbejnë të tjerëve. Mëshira e Zotit tënd është më e mirë 

nga ajo që grumbullojnë ata”.28  

Le të meditojmë mbi këtë ajet fisnik. Allahu i 

Madhëruar është Ai që e shpërndan mëshirën e Vet mbi 

robtë e Tij. Pra, Ai ndan aftësitë, mundësitë, furnizimin dhe 

mirësitë. Kjo shpërndarje nuk është e barabartë, por 

ndryshon nga njëri te tjetri. Allahu i Madhëruar thotë: “Jemi 

Ne ata që ua ndajmë njerëzve mjetet e jetesës në këtë 

botë”. Njëri është i pasur dhe tjetri i varfër, njëri i fuqishëm 

dhe tjetri i dobët.  

Allahu i Madhëruar e ka bërë këtë shpërndarje të 

dallueshme: “duke i ngritur në shkallë disa më lart mbi të 

tjerët”. 

 Ajo që e bën ndryshimin, janë aftësitë dhe gradat në 

dynja, të cilat nuk kanë lidhje me vlerën që ka njeriu te 
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 Sure “Ez Zuhruf”, ajeti 32. 
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Allahu i Madhëruar e as me gradat e Ahiretit, të cilat janë të 

lidhura me punën dhe me devotshmërinë. 

Njeriu ka dëshira për të punuar dhe për të ndërtuar 

në dynja. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Me qëllim që disa 

t’u shërbejnë të tjerëve”.29 Çdonjëri është në shërbim dhe 

ndihmë për të tjerët dhe të tjerët i shërbejnë dhe e ndihmojnë 

atë. Është një marrëdhënie e ndërsjellë, ku çdonjëri ka 

nevojë për tjetrin. Bukëpjekësi përgatit dhe pjek bukë për 

njerëzit, doktori shëron njerëzit, mësuesi mëson fëmijët.  

Drejtësia në llogaridhënie bazohet te sjellja dhe 

morali. Allahu i Madhëruar thotë: “Më i nderuari prej jush 

tek Allahu, është ai që është më i devotshëm”.30 Ai që është 

më i devotshëm dhe i frikësohet më shumë Allahut, është 

më i nderuari në Ahiret, edhe pse në këtë jetë mund të jetë 

më i varfri dhe më i dobëti. Ndërsa më i mjeri në Ahiret, 

mund të jetë më i pasuri dhe më i afti në këtë jetë. Njësia 

matëse e Ahiretit është e ndryshme nga njësia matëse e 

dynjasë dhe e klasifikimeve të njerëzve në të. Gradat e 

dynjasë janë peshore të ndryshme të aftësive të dhëna nga 

Allahu i Madhëruar për t’u sprovuar.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai ju ka bërë pasardhës 

të njëri-tjetrit në Tokë dhe ka ngritur në shkallë disa nga 

ju mbi të tjerët, për t’ju provuar në atë që ju ka dhënë. 
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 Sure “Ez Zuhruf”, ajeti 32. 
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Sigurisht që Zoti yt është i shpejtë në dënim, por, në të 

vërtetë, Ai është edhe Falës e Mëshirëplotë”.31   

Gradat e Ahiretit vlerësohen nga veprat që njeriu i 

kryen me dëshirën e tij në dynja. Lartësohet, kur janë të 

mira, por poshtërohet, kur ato janë të gabuara. Pra, veprat 

janë njësia matëse. Allahu i Madhëruar thotë: “Për të gjithë 

do të ketë shkallë të caktuara, sipas asaj që kanë punuar, 

në mënyrë që Allahu t’i shpërblejë për veprat e tyre. 

Askujt nuk do t’i bëhet padrejtësi”.32  

 

Ndikimi i dallimeve personale 

A ndikojnë dallimet personale në besim apo jo? A 

është njeriu besimtar më i zgjuar dhe ai jobesimtar më pak i 

zgjuar, apo ndodh e kundërta? A është njeriu besimtar më i 

fuqishëm dhe njeriu jobesimtar më i dobët, apo ndodh e 

kundërta? A ndikon gjatësia, ngjyra, raca apo vendlindja në 

drejtimin e besimit, ose të mosbesimit me detyrim e me 

dëshirë?! 

Përgjigjja është: Jo, dallimet nuk ndikojnë në 

ndërtimin e gjithësisë, në shpërndarjen e roleve. Ato nuk 

janë shkak për besimin apo mosbesimin. Njeriu është ai që 
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 Sure “En En‘âm”, ajeti 165. 
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 Sure “El Ahkâf”, ajeti 19. 
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e zgjedh rrugën e besimit, ose të mosbesimit, sjelljen e drejtë 

dhe atë të devijuar, me dëshirën e tij. Allahu i Madhëruar na 

e tregon këtë aftësi të përzgjedhjes: “Natyrisht që Ne i 

treguam atij Rrugën e Drejtë, që ai të jetë ose mirënjohës, 

ose mosmirënjohës”.33  

Allahu i Madhëruar e thotë qartë se e ka lënë të lirë 

njeriun në përzgjedhje dhe nuk e detyron atë. Allahu i 

Madhëruar thotë: “Sikur të donte Zoti yt, do të besonin të 

gjithë ata që gjenden në tokë. Vallë, ti do t’i detyrosh 

njerëzit të bëhen besimtarë?!”34 Mbi këtë bazë, shohim se 

përgjegjësia e përzgjedhjes bie plotësisht mbi njeriun. 

Allahu i Madhëruar, në Kur’an, thotë: “Dhe thuaj: ‘E 

vërteta është nga Zoti juaj. Kush të dojë, le të besojë e kush 

të dojë, le të mohojë’”.35 

 

Sjellja është zgjedhje e vullnetshme 

 Njeriu e zgjedh vetë drejtimin e rrugës së tij, formon 

bindjet e tij, përcakton sjelljen e tij, realizon vepra që i sheh 

të arsyeshme në periudha të ndryshme të jetës së tij. Qoftë 

ai i ri, apo i moshuar.  
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 Sure “El Insân”, ajeti 3. 
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Për aq kohë sa ai zotëron aftësitë, ai është përgjegjës 

për veprimet e tij, duke filluar që nga periudha kur hyn në 

moshë madhore. Por, që të konsiderojë veten e tij shtytës 

drejt epsheve të tij me dëshirë të pakufizuar, që nuk ka fuqi 

t’i frenojë ato, kjo çështje ka të bëjë me gabimin në 

përzgjedhjen e tij, me mosveprimin e tij me çka duhej të 

bënte për forcimin e vullnetit të tij dhe përmirësimin e vetes 

së tij, me mospërzgjedhjen e saktë të mjedisit, i cili ndikohet 

prej tij nga shoqëria dhe vendet që frekuenton, si dhe me 

mënyrën se si ai e mbush (shpenzon) kohën e lirë. 

Në moshën e adoleshencës, ndryshojnë faktorët 

truporë (fizikë) dhe ata të brendshëm (shpirtërorë). Ajo 

është periudha më vitale (e gjallërishme) dhe me rritjen më 

të shpejtë. Qëndrimi në Rrugën e Drejtë, apo devijimi janë 

të lidhur me mënyrën se si trajtohet adoleshenti gjatë kësaj 

periudhe. Cilat janë idetë e tij? Cili është mjedisi që e rrethon 

përgjatë adoleshencës së tij? Ku drejtohen ndjenjat dhe 

dëshirat e tij? Si vepron me gjallërinë me të cilën dallohet 

dhe ku e drejton atë? 

Nëse i riu, periudhën e adoleshencës, e kalon në 

dëfrim dhe shthurje, duke u argëtuar në vende të shthurura, 

shoqërohet me shoqëri të keqe, plotëson çdo dëshirë të tij 

fizike, pa kufi dhe llogari dhe e nënvlerëson gjallërinë, me 

të cilën Allahu e ka bekuar, atëherë është e natyrshme se 

ai/ajo do të devijojë, do të humbasë, do të bëjë gjynahe dhe 
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do të shpërdorojë fuqitë dhe energjitë e tij/saj në kryerjen e 

veprave të ndaluara (haram).  

Por, nëse i riu apo e reja, fuqitë dhe vitalitetin në 

adoleshencë, do t’i shfrytëzojë duke bërë vepra të mira, do 

të jetë i kujdesshëm ndaj grackave e kurtheve të epshit. 

Tregohet i duruar përballë shfaqjeve të ndryshme të 

devijimit, të cilat e rrethojnë në shoqëri dhe forcon 

marrëdhëniet e tij me Allahun e Lartësuar. 

 E merr fuqinë për t’u përballuar me vesveset e 

shejtanit me namazin dhe agjërimin e tij. I zgjedh shokët e 

tij nga të sinqertët. Përcakton qëllimet e tij, duke zbatuar 

urdhrat e Allahu të Madhëruar dhe ndalimet e tij. E 

shpenzon kohën e tij në kërkim të diturisë, në sport, edukim, 

përgatit kushtet e tij për nevojat fizike, parapërgatit kushtet 

për martesë në moshën e përshtatshme, largohet nga 

gjithçka që e nxit epshi, si p.sh. përzierja me gjininë tjetër, 

filmat pornografikë, kohën e lirë vrasëse etj. Gjatë kësaj 

periudhe mund të përfitojë dobishëm për të ndërtuar të 

ardhmen e tij.  

 Përvojat e shumta në shoqërinë tonë dhe shembujt e 

ndryshëm në formë të qartë tregojnë se një i ri i tillë, i rritur 

me bindjen ndaj Allahut, merr pjesë në luftë kundër 

armiqve, dallohet me moral fisnik e të lartë, është i veçantë 

dhe i njohur në shoqërinë e tij si personalitet i respektuar, që 

ecën gjithmonë përpara. Ndërsa ai i ri që është i zhytur në 
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epshet e tij, pi alkool, kryen vepra të ndaluara, ka 

personalitet të ulët dhe ka humbur periudhën më të 

rëndësishme për ndërtimin e të ardhmes së tij.  

Të dy ata janë pjesë e shoqërisë. Ndërmjet tyre ka 

veçori dalluese. Disa të rinj kalojnë një periudhë të vështirë 

në gjynahe, pastaj kthehen në Rrugën e Drejtë. Te disa të 

tjerë, përzihen kuptimet ndërmjet hallallit dhe haramit (të 

lejuarës dhe të ndaluarës), të saktës e të gabuarës, e kështu 

me radhë... Dallimet nuk janë shkak përfundimtar për 

besimin apo mosbesimin, për rrëmujën dhe 

papërgjeshmërinë, por shkaku është përzgjedhja e plotë e 

njeriut, i cili mban përgjegjësinë e zgjedhjes dhe të 

përcaktimit të drejtimit të tij, ku gjen të rinj punëmirë dhe të 

rinj të shthurur, gjen një besimtar të fortë dhe një jobesimtar, 

njëri i varfër në Rrugë të Drejtë dhe tjetri i pasur dhe i 

devijuar. Dallimet personale, që janë të ndryshme te 

njerëzit, nuk kanë të bëjnë me udhëzimin apo shthurjen. 

Në një gazetë lexova se disa shkencëtarë të 

embrionologjisë në Perëndim përpiqeshin të promovonin 

ekzistencën e embrioneve që nxisin drejt homoseksualitetit, 

që në krijim dhe jo si dëshirë. Këtë e bëjnë për të justifikuar 

martesën brenda të njëjtës gjini dhe për të justifikuar të 

gjitha format e shthurjes seksuale; për të justifikuar 

drejtimin perëndimor drejt shthurjes materiale dhe morale, 

me argumentin se kjo shthurje është prej natyrshmërisë 

imponuese të krijimit, në këtë rast, devijimi seksual nuk 
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është shthurje, por është diçka e natyrshme, për të cilën 

njeriu nuk mban asnjë përgjegjësi për këtë. Ky është një krim 

në emër të njerëzimit, sepse është ndryshim i 

botëkuptimeve dhe shndërrim i të mirës në të keqe dhe i të 

keqes në të mirë.  

Pra, sipas këndvështrimit të tyre, qëndrueshmëria 

për të mirën shndërrohet në nënçmim, ndërsa shthurja 

respektohet dhe vlerësohet. Kjo është në harmoni me 

materialen dhe largimin e tyre nga mesazhi hyjnor. Me anë 

të studimeve të tyre të gabuara e të qëllimshme duan të 

krijojnë teori që mbështesin këndvështrimet e tyre dhe ta 

drejtojnë njerëzimin drejt shthurjes e devijimit. Edhe pse 

dihet se nuk ka argument shkencor rreth saj, por argumenti 

është në të kundërtën e saj, shpikja e teorive kërkon 

konstatim, që të vendoset në praktikë. Nëse nuk ka 

konstatim, atëherë ajo është rrugë shpëtimi dhe justifikim, 

me të cilën mbrohen të shthururit e të devijuarit së bashku 

me ftuesit në shthurje e devijim. Përgjatë historisë, është 

vërtetuar konflikti ndërmjet të drejtës dhe të padrejtës, 

bazuar në përzgjedhje dhe bindje. Nëse shthurja nuk do të 

kishte për bazë zgjedhjen e njeriut dhe bindjen e tij, atëherë 

si do ta shpjegonim të drejtën dhe devijimin përgjatë 

historisë dhe në kohën e sotme? Si do ta shpjegonim atë në 

vendet tona, madje edhe në vendet perëndimore? A nuk 

është zgjedhja ajo që i çoi në shthurje? Kështu që devijimi ka 
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ekzistuar përgjatë historisë dhe vazhdon të jetë ende si 

mundësi përzgjedhje. 

Kur’ani Fisnik na ka treguar për shthurjen e popullit 

të Lutit. Shthurja e tyre e ka zanafillën nga përzgjedhja dhe 

vendosmëria e tyre për të kundërshtuar rrugën e pastër e të 

pastërtisë. Përzgjedhja e tyre u përhap aq shumë ndërmjet 

tyre, aq sa i përfshiu thuajse të gjithë. Ata mbajtën qëndrim 

armiqësor ndaj të pastërve nga populli i Lutit, të cilët i 

kundërshtuan ata me sjellje.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Kujtoni fjalët e Lutit, i 

cili i tha popullit të vet: ‘Përse bëni paturpësi të tilla, që 

askush nuk i ka bërë në botë?’ Ju u qaseni meshkujve me 

epsh - në vend të femrave. Me të vërtetë, ju jeni popull që 

e teproni me të këqija! Përgjigjja e popullit të tij ishte: 

‘Dëbojini ata nga vendbanimi juaj! Ata janë njerëz që 

duan të mbahen të dëlirë’”.36  

Luti (Paqja qoftë mbi të!) nuk u mjaftua vetëm me 

këshillimin e tyre, por u ofroi atyre vajzat e tij, që të 

martoheshin, sipas rregullit të martesës së ligjshme, në 

kundërshtim me drejtimin e shthurjes seksuale që ata 

ndiqnin. Ata e kundërshtuan Profetin Lut (Paqja qoftë mbi 

të!), të bindur në dëshirat e tyre të shthurura.  

                                                            
36

 Sure “El A‘râf”, ajetet 80-82. 
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Për këtë, Allahu i Madhëruar thotë: “Populli i tij, që 

më parë pati punuar vepra të këqija, u vërsul drejt atij. Ai 

(Luti) tha: ‘O populli im, këto janë bijat e mia. Ato për ju 

janë më të pastra, e frikësojuni Allahut dhe mos më 

turpëroni para mysafirëve të mi. A nuk ka midis jush një 

njeri me mend?’ Ata thanë: ‘Ti e di se ne nuk kemi të drejtë 

për bijat e tua. Në të vërtetë, ti e di se ç’duam ne’”.37 

 Përzgjedhja përmes historisë, në të tashmen apo në të 

ardhmen, është një çështje që veprohet me dëshirë dhe 

njerëzit dallojnë në vendosmërinë e saj. Kjo është në 

përputhje me lirinë e përzgjedhjes së njeriut me dëshirën e 

tij, që Allahu i Madhëruar e ka vendosur në të.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Për shpirtin dhe për Atë 

që e ka përsosur, duke ia bërë të njohur atij të keqen e të 

mirën! Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të 

shpëtojë, ndërsa kushdo që e shtyp atë (me punë të këqija), 

do të dështojë”.38  

 

 

 

                                                            
37

 Sure “Hûd”, ajetet 78-79. 
38 Sure “Shems”, ajetet 7-10. 
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Aftësia dhe caktimi (pjesa që të përket) 

 Mënyra e sjelljes me përzgjedhje nuk ka kuptimin e 

aftësisë që njeriu të bëjë çfarë të dëshirojë, apo të realizojë të 

gjitha dëshirat e tij. Njeriu është i kufizuar dhe i kushtëzuar 

me ato mundësi e aftësi që Allahu i Madhëruar i ka dhënë. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Nuk ka asnjë send, që të mos 

gjenden tek Ne thesaret e tij; por prej tij Ne japim me masë 

të caktuar”.39  

Ai (njeriu) duhet të jetë aktual dhe logjik në 

përzgjedhjet e tij. Nuk duhet të nxitet dhe as t’i dorëzohet 

dëshirave të tij, por duhet të llogaritë rezultatet dhe pasojat. 

Nuk duhet të bllokojë lëvizjet e tij nga përmirësimi i 

kërkesave dhe çështjeve të tij, ndryshe do të vuajë dhe do të 

përballet me vështirësi, për shkak të mosveprimit të tij. 

Gjithashtu, ai duhet të jetë i bindur dhe mbështetës tek 

Allahu i Madhëruar. Duhet të veprojë sipas aftësive të tij, 

pasi të ketë përgatitur të gjitha kushtet e përshtatshme dhe 

objektive. Të jetë i gatshëm për të pranuar përfundimet dhe 

rezultatet e të veprojë, bazuar në to. Pra, në dorën e tij është 

të veprojë dhe jo të rrijë. Njeriu duhet të veprojë (të përpiqet) 

aq sa e ka fuqinë e tij. Ai nuk duhet të qëndrojë (pushojë). 

 A mendon njeriu se mund t’i tejkalojë aftësitë e tij? A 

ka mundësi, që ai të marrë më tepër se risku i tij dhe nga ajo 

                                                            
39 Sure “El Hixhr”, ajeti 21. 
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që i përket në këtë botë? Sa përpjekje ka bërë një i ri, për të 

realizuar qëllimet dhe dëshirat e tij në fushën e mirëqenies, 

ndjenjave, studimeve universitare dhe ka dështuar?! Ai u 

përpoq, duke u bazuar në fuqinë dhe aftësitë e tij, por 

kushtet e suksesit, të dukshme e të fshehta, ishin të mangëta 

për atë. Përderisa ai u përpoq, duhet të pranojë rezultatin 

dhe të përpiqet për mundësi të tjera, ose të përsërisë të 

njëjtën përpjekje, nëse është e mundur. Mirëpo, sido që të 

jetë rezultati, ai është një prej këtyre dy çështjeve:  

1- Përgjegjësia e tij në përzgjedhje. 

2- Pjesa që Allahu i Madhëruar i ka caktuar atij. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Do të na godasë vetëm 

ajo që na ka caktuar Allahu; Ai është Mbrojtësi ynë dhe 

vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët!’”40  

Nëse përzgjedhja e tij është një përzgjedhje e mirë, 

atëherë është justifikuar. Nëse përzgjedhja e tij është e keqe, 

atëherë është borxhli. Për sa i përket rezultatit, ai nuk mund 

ta largojë. Nëse rezultati është i mirë, le ta investojë, por, 

nëse rezultati është negativ, le të mbrohet prej tij, të 

pendohet tek Allahu i Madhëruar dhe t’i kërkojë falje Atij; 

nëse gabon, të kërkojë nga Allahu i Lartësuar që t’i japë më 

të mirën dhe më të përshtatshmen.  

                                                            
40

 Sure “Et Teube”, ajeti 51. 
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Vesveset janë zbukurim dhe dëshira  

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: Kërkoj 

mbështetje te Zoti i njerëzve, Sundimtari i njerëzve, i 

Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, nga sherri i 

djallit cytës që fshihet (pasi cyt) e që hedh dyshime në 

gjokset e njerëzve, (qoftë ai djall) prej xhindeve apo 

njerëzve!”41  

Çfarë nënkuptojmë me “vesvese”? Kush janë ata që 

na nxisin drejt vesveseve? A janë vesveset të dëmshme për 

dëshirën? Cili është ndikimi i kërkimit të mbrojtjes dhe 

mbështetjes te Allahu i Madhëruar? 

Vesvesi është ide ose mendim, të cilin një person e 

parashtron, e zbukuron dhe vë në dukje të mirat e saj. Për 

shembull: një miku juaj, jua zbukuron marrëdhëniet e 

jashtëligjshme, ose vjedhjen, ose përdhunimin etj. Mund të 

vijë si ide apo mendim, në mënyrë subjektive, përgjatë 

shfaqjes së mendimeve në mendjen e personit dhe ai 

përpiqet të zgjedhë ndërmjet tyre. Ajo zakonisht lind në 

mjedisin shoqëror, edukativ dhe kulturor. Mendimi te 

njerëzit lind në mënyrë të drejtpërdrejtë, ose si ide që lind 

në mendje dhe i atribuohet xhindeve të padukshëm apo 

faktorëve të tjerë që ndjekin një rrugë jo të drejtpërdrejtë. 

Ajo asnjëherë e në asnjë rast prej rasteve nuk shndërrohet në 

                                                            
41

 Sure “En Nâs”, ajeti 1-6 
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një faktor nxitës, të detyrueshëm, por është një ide që 

shkëlqen në mendjen e njeriut, në mesin e gjithë grupit të 

ideve, për të zgjedhur një prej tyre.  

 Këtu vjen edhe një herë mbrojtja dhe mbështetja tek 

Allahu i Madhëruar, për forcimin e dëshirës dhe ndreqjen e 

rrugës që ndiqet. Kur njeriu ndjek rrugën e Allahut të 

Madhëruar, i lidh ndjenjat e tij me thirrjen drejtuar Allahut 

të Madhëruar dhe i lutet Atij për ta ndihmuar në 

përzgjedhjen më të mirë, atëherë mendimet dhe idetë e 

drejta i mposhtin mendimet dhe idetë jo të drejta. Mendimet 

dhe idetë e drejta marrin vendin e tyre në veten e tij dhe ai i 

zbaton ato. Kështu që ai drejtohet drejt asaj që ka urdhëruar 

Allahu i Madhëruar, që është shpëtimi dhe interesi i tij. 

Nëpërmjet kësaj, ai arrin të largojë vesveset, zbukurimet, 

mashtrimet në interes të shpëtimit dhe të së drejtës. 

Vesveset nuk formojnë veçse një pikë në sëndukun e 

përzgjedhjeve, përpara se njeriu të marrë një qëndrim 

përfundimtar.  

 

Shpirti i prirur kah e keqja 

Nëse vesvesi është një çështje që mund ta shmangim, 

a kemi ne mundësi ta shmangim shpirtin që priret kah e 

keqja, i cili lëviz brenda njeriut? A nuk e përforcon ajeti 

fisnik: “Unë nuk e shfajësoj veten, sepse shpirti (i njeriut) 
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është fort i prirur për të keqe, përveç atij që e mëshiron 

Zoti im. Me të vërtetë, Zoti im është Falës dhe 

Mëshirëplotë.”42, se nuk mund të shpëtojmë nga një çështje 

e keqe, përveçse me ndërhyrjen hyjnore? Kjo do të thotë se 

largimi i përgjegjësisë, e shtyn njeriun drejt gjynaheve dhe 

pasimit të epsheve. 

 Duket se ne kemi nevojë për ta ripërtërirë edhe një 

herë dijeninë tonë me të vërtetën e shpirtit njerëzor. Njeriu 

është i lirë të përzgjedhë dhe nuk është i detyruar për asgjë. 

Ai e ka mundësinë të lartësohet me bindjen ndaj Allahut të 

Madhëruar, ose të poshtërohet, duke bërë gjynahe dhe duke 

ndjekur kënaqësitë e kësaj bote.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Për shpirtin dhe për Atë 

që e ka përsosur, duke ia bërë të njohur atij të keqen e të 

mirën! Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të 

shpëtojë, ndërsa kushdo që e shtyp atë (me punë të këqija), 

do të dështojë”.43  

 Krijimi është i njëjtë për të gjithë njerëzimin. 

Përbërësit e shpirtit njerëzor, ashtu si e ka krijuar Allahu i 

Madhëruar, në natyrshmërinë e tij, është i ndërtuar mbi 

përzgjedhjen. Allahu i Madhëruar e krijoi njeriun dhe i dha 

atij aftësinë për të qenë i devotshëm, ose i humbur e i 

shkatërruar. Më pas, çdo njeri, në mënyrë të pavarur nga të 
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 Sure “Jûsuf”, ajeti 53. 
43

 Sure “Shems”, ajetet 7-10. 
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tjerët, është përgjegjës për rrugëtimin drejt devotshmërisë 

apo shkatërrimit. 

 Kur’ani Fisnik na përmend historinë e qëndresës së 

Profetit Jusuf (Paqja qoftë mbi të!) përballë joshjes së gruas së 

ministrit (Azizit). E ka treguar në mënyrë të detajuar 

qëndrimin e vështirë të Jusufit (Paqja qoftë mbi të!) mes 

përgjigjes së epshit dhe mirësisë së pallateve, ose 

kundërshtimit të epshit dhe tmerrit të burgut. Jusufi (Paqja 

qoftë mbi të!) preferoi kundërshtimin e epsheve, duke 

triumfuar mbi gjynahet. Ajo ishte dhe përgjigjja e tij në 

përqafimin e devotshmërisë. Jusufi (Paqja qoftë mbi të!) e 

përshkroi natyrshmërinë e tij njerëzore me fjalën e tij: “Unë 

nuk e shfajësoj veten, sepse shpirti (i njeriut) është fort i 

prirur për të keqe”.44  

Unë nuk ndryshoj nga njerëzit në përballjen me 

shpirtin tim dhe me natyrshmërinë time, e cila më fton në 

gjynahe dhe në pasimin e epsheve, por unë nuk arrij deri në 

përballjen me shpirtin tim, që është i prirur për të keqe, pa 

qenë i mbrojtur. Shkaku është te pranimi i këtij shpirti 

prirjen drejt të mirës dhe ftesën prej tij. Kjo kuptohet më së 

miri në fjalën e Allahut të Madhëruar. Allahu i Madhëruar 

thotë: “përveç atij që e mëshiron Zoti im”.45  

                                                            
44

 Sure “Jûsuf”, ajeti 53. 
45

 Sure “Jûsuf”, ajeti 5. 
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Te çdonjëri që sundon e mira mbi të keqen, me 

dëshirën e tij, pa qenë i detyruar, i bindet Sunduesit të tij dhe 

i kundërshton epshet e tij, përfiton nga mëshira dhe mirësitë 

e Allahut të Madhëruar që ka dhuruar në shpirtin njerëzor. 

Triumfon në këtë mënyrë kundrejt rrymës tjetër, e cila ka 

adresën e urdhërimit në të keqe. Ajo që gjen zbatim te 

Profeti Jusuf (Paqja qoftë mbi të!), në mënyrën e përzgjedhjes, 

gjen zbatim te të gjithë njerëzit. Ai që i bindet epsheve të tij, 

nuk përfiton nga mëshira që e ka dhuruar Allahu i 

Madhëruar në natyrshmërinë njerëzore. Ndërsa kush i 

kundërshton epshet e tij, përfiton nga mëshira e Allahut të 

Madhëruar, duke mos i ndjekur të këqijat. 

Mëshira e Allahut nuk kufizohet vetëm me atë që 

Allahu i Madhëruar ka dhuruar nga mirësitë e Tij, në 

natyrshmërinë njerëzore, por ajo përhapet dhe 

shumëfishohet në të gjithë jetën njerëzore. Allahu i 

Madhëruar dërgoi profetë dhe të dërguar për të udhëzuar 

robtë e Tij, duke i shtuar të mirat dhe duke i larguar prej 

problemeve dhe sprovave. I dha kohë për t’u penduar dhe 

e pranoi pendimin (teuben) e tij etj. Mëshira e mbulon 

njeriun me dy burime kryesore:  

- I brendshëm dhe ajo është natyrshmëria. 

- I jashtëm dhe ai është udhëzimi dhe çdo gjë tjetër që Allahu 

i Madhëruar jep në jetën njerëzore dhe të cilat kanë burimin 

nga adresa e mëshirës. 
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Megjithatë, Allahu i Lartësuar nuk e le njeriun, edhe 

kur ai bie në gabime. I ofron atij mundësi të pendohet dhe 

të kërkojë falje, në mënyrë që të lajë gjynahet e fletushkës së 

tij dhe të fillojë edhe një herë nga e para, pa peshën e 

gjynaheve dhe të mëkateve të tij. Në Kur’an thuhet: “Zoti 

im është Falës dhe Mëshirëplotë”.46  

 

Vetëvlerësimi 

Besimi në vetvete dhe besimi në aftësitë e tij, e 

ndihmon njeriun të njohë marrëdhënien me shpirtin e tij në 

jetën e kësaj bote. Është e natyrshme që njeriu të ketë sukses, 

si rezultat i kësaj dijeje, por, nëse nuk e njeh veten e tij dhe 

nuk i njeh aftësitë e tij, atëherë ai nuk ecën në udhëzim. 

Kur doktori kërkon të kurojë pacientin e tij, fillon me 

diagnostikimin e sëmundjes. Diagnostikimin e sëmundjes e 

bën nëpërmjet njohjes së funksionimit të organeve të trupit. 

Si funksionon ky trup? Cilat janë veçoritë e tij?  

Nëse nuk është në dijeni për mënyrën e funksionimit 

të trupit, atëherë do të gabojë rëndë në përcaktimin, kurimin 

dhe mënyrën e trajtimit të këtij trupi. Gjithashtu, është e 

domosdoshme që njeriu ta njohë veten e tij, që të ketë 

mundësinë ta trajtojë atë në mënyrën e duhur dhe të 
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përballojë problemet. Në rast se nuk e njeh vetveten, si dhe 

nuk ka njohurinë e duhur në mënyrën se si jeton ky shpirt 

njerëzor, atëherë, pashmangshmërisht, ai do të përjetojë 

humbjen në jetën e kësaj bote.  

Në një transmetim nga Prijësi i besimtarëve, Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!), thuhet: “Kush e njeh veten e tij, e njeh 

Zotin e tij”.47 Përse? Sepse, kur e njeh vetveten dhe i di 

veçoritë e saj, i di qartësisht veçoritë e tij, atëherë kjo 

nënkupton se e ka kuptuar natyrshmërinë e krijimit të 

Allahut të Madhëruar te vetja e tij në jetën e kësaj bote. Ajo 

është parathënia dhe hyrja për të arritur në njohjen e Allahut 

të Lartësuar, si dhe në njohjen e udhëzimeve nga Allahu i 

Madhëruar, të ndërthurura me kërkesat dhe cilësitë e njeriut 

si krijesë.  

Allahu i Madhëruar, në Kur’anin Fisnik, kur ka folur 

me engjëjt se Ai do të krijojë Ademin (Paqja qoftë mbi të!) në 

tokë, thotë: “Kur Zoti yt u tha engjëjve: ‘Unë do të krijoj 

një mëkëmbës në tokë’, ata thanë: ‘A do të vësh atje dikë 

që do të bëjë çrregullime e do të derdhë gjak në të, 

ndërkohë që ne të madhërojmë, të lavdërojmë dhe të 

lartësojmë ashtu si të takon Ty?!’ Ai tha: ‘Unë di atë që ju 

nuk e dini’”.48 

                                                            
47 “Ujunul Hikemi uel Meuaidhi”, f. 430, i autorit El Lejthij el Uasitij,. 
48

 Sure “El Bekare”, ajeti 30. 
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Le të supozojmë veten tonë, të pranishëm në 

momentin kur Allahu i Madhëruar është duke folur për 

krijimin e Ademit (Paqja qoftë mbi të!). Auditori janë engjëjt, 

qeniet e dijes, të cilët u çuditën dhe pyetën Zotin se si do të 

krijonte në tokë atë që do të sillte shkatërrim në të dhe do të 

derdhte gjakun, ndërkohë që ata e madhëronin, e 

lavdëronin dhe e lartësonin Atë ashtu si i takon. 

Komentuesit kanë dhënë dy mendime për komentin e këtij 

ajeti.  

Mendimi i parë: Engjëjt mund të kenë parë jetën e 

Ademit para vetë Ademit. Ata vërejtën se njerëzit 

shkatërrojnë, sillen keq dhe vrasin. E pyetën Allahun e 

gjithësisë se do të krijonte një si ata që krijoi më herët, të cilët 

shkatërrojnë dhe derdhin gjak, ndërkohë që ata e adhuronin 

dhe nuk e kundërshtonin. Zoti iu përgjigj se dinte atë që nuk 

e dinin engjëjt. Ai e di, se përse e krijoi jetën e kësaj bote, 

përse e krijoi Ademin. Ky mendim është ngritur nga përvoja 

e engjëjve, të cilët flasin rreth saj, duke u mbështetur në 

ekzistencën e njerëzimit para Ademit (Paqja qoftë mbi të!).  

Mendimi i dytë: Allahu i Madhëruar u tregoi engjëjve 

natyrën e këtyre krijesave njerëzore. Ai shkatërron dhe 

kryen vepra të ndaluara, sikurse ndërton dhe kryen 

detyrimet. Engjëjt janë të bindur, të nënshtruar dhe nuk e 

kundërshtojnë kurrë Allahun e Madhëruar. Duke u nisur 

nga natyra e tyre e krijimit të tyre, ata as që e mendojnë ta 

kundërshtojnë. Kjo i nxiti ta pyesin Krijuesin e Lartësuar 
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mbi urtësinë e krijimit të kësaj krijese të re, e cila, në vetvete, 

përmban edhe kundërshtimin e Krijuesit të saj.  

Nuk është e rëndësishme, nëse engjëjt e kanë njohur 

natyrën njerëzore të Ademit nga përvoja e mëparshme apo 

nga ajo që Allahu i Madhëruar u tregoi atyre. E rëndësishme 

është se Allahu i Madhëruar e bëri Ademin mëkëmbës në 

tokë, duke thënë: “Unë do të krijoj një mëkëmbës (që do të 

zbatojë ligjet e Zotit) në tokë”. Ai këtu na tregon për llojin e 

njerëzimit, të cilët personifikojnë cilësitë e mëkëmbësit. Ata 

janë besimtarët që e besojnë Allahun e Madhëruar si 

profetët, trashëgimtarët, shenjtorët, dëshmorët dhe 

vepërmirët. Ata që dalin jashtë kornizës së mëkëmbësit, e 

kanë larguar veten e tyre nga korniza, me sjelljen dhe veprat 

e tyre. Ata janë: jobesimtarët, të shthururit dhe pasuesit e 

shejtanit. Të qenit mëkëmbës, nuk është privilegj, por është 

cilësi që u jepet atyre që e meritojnë, nga bijtë e Ademit 

(Paqja qoftë mbi të!). 

Logjika nuk e pranon, që të jetë mëkëmbës i Allahut 

të Madhëruar në tokë dikush që e kundërshton Atë, edhe 

pse me mëshirën e Tij e ka krijuar gjithë njerëzimin. Ai u dha 

mundësinë të zgjedhin, ose të pranojnë, ose të mos e 

pranojnë mëkëmbësin. Mëkëmbësia është për besimtarët.  

O ti djalosh, a dëshiron të jesh mëkëmbës i Allahut të 

Madhëruar në tokë?  Atëherë ti duhet t’i bindesh Allahut të 

Madhëruar dhe të punosh me urdhrat dhe ndalesat e Tij. Je 
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ti ai që e mban përgjegjësinë e plotë të përzgjedhjes. Allahu 

i Madhëruar na ka krijuar me dëshirën e Tij. Allahu i 

Madhëruar thotë: “Xhindet dhe njerëzit i kam krijuar 

vetëm që të Më adhurojnë”.49  

Allahu i Madhëruar deshi dhe na krijoi ne. Nuk ka 

ndonjë dobi të meditojmë mbi shkaqet se përse na krijoi. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai nuk mund të pyetet për atë 

që punon, kurse ata do të pyeten”.50 

S’mund ta ndryshojmë realitetin. Allahu i 

Madhëruar na ka krijuar dhe ne duhet të përfitojmë nga kjo 

ekzistencë.  

Pyete veten tënde, se përse nuk vepron vepra të mira, 

për të fituar kënaqësinë e Allahut të Madhëruar dhe të 

futesh në Xhenetin e Tij? Përderisa mundësitë të janë krijuar, 

ti mund të arrish në gradat më të larta dhe të përfitosh 

shpërblimet dhe dhuratat më madhështore. Vullneti është 

në duart e tua. Trupi yt është pjesë e përgjegjësive të tua. 

Dynjaja (bota) jote të rrethon me mundësi të kufizuara, 

kënaqësi të përkohshme, kalimtare. Nëse sillesh mirë, 

mëkëmbësia është e jotja, por, nëse sillesh keq, mëkëmbësia 

nuk është e jotja. Përpiqu të fitosh nga dynjaja jote (jeta e 

kësaj bote) dhe Ahireti yt (jeta e Botës Tjetër). 

                                                            
49 Sure “Edh Dhârijât”, ajeti 56. 
50

 Sure “El Enbijâ”, ajeti 23. 
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 Allahu i Madhëruar e ka krijuar njeriun të veçantë 

nga të gjithë krijesat e tjera. Allahu i Madhëruar thotë: “Në 

të vërtetë, Ne e krijuam njeriun në trajtën më të 

përkryer”.51  

Njeriu është i vetmi në mesin e krijesave që ka krijuar 

Allahu i Madhëruar, i cili ka mundësi të krijojë qytetërim, ta 

zhvillojë qytetërimin, të ndihmojë në zbulime dhe në 

rindërtimin e jetës. Në anën tjetër, qëndron sjellja instiktive 

e kafshëve, të cilat veprojnë në të njëjtën mënyrë të 

ngjashme, që nga koha që i ka krijuar Allahu i Madhëruar 

në tokë. Përderisa njeriu i ka këto aftësi krijuese, urtësia 

është që të përfitojë prej tyre në atë që ka mirësi e dobi. E 

gjithë kjo realizohet duke ndjekur mësimet e Allahut të 

Madhëruar, të cilat e udhëzojnë dhe e drejtojnë njeriun drejt 

interesit të tij të sigurt. 

Ti je përgjegjës në përzgjedhje, sepse vetja jote është 

në duart e tua, je ndërmjet dy mundësive, mirësisë dhe 

ligësisë. Allahu i Madhëruar thotë: “duke ia bërë të njohur 

atij të keqen e të mirën!”52 

Ajetet e Kur’anit Fisnik nuk mund t’i komentosh 

ashtu si dëshiron. Kemi dëgjuar nga disa që e kthejnë 

udhëzimin tek Allahu i Madhëruar. Nëse do Allahu i 

Madhëruar, të udhëzon e, nëse nuk do, nuk të udhëzon. Pra, 

                                                            
51

 Sure “Et Tîn”, ajeti 4. 
52 Sure “Esh Shems”, ajeti 8. 
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çështja kthehet te vullneti i Allahut të Madhëruar dhe është 

jashtë vullnetit të njeriut.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, ti (o i Dërguar) 

nuk mund të udhëzosh kë të duash,por është Allahu Ai që 

udhëzon kë të dëshirojë. Ai i njeh më mirë ata që janë të 

udhëzuar”.53 

Bazuar në këtë, ai e konsideron veten e tij të 

justifikuar, në rast se ai bën gjynahe e shthurje dhe rininë e 

tij e kalon në epshe, gjynahe dhe vese. 

Ky ajet i drejtohet të Dërguarit të Allahut (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), i cili kishte 

dëshirë të udhëzonte kë donte nga të afërmit e tij dhe 

njerëzit e tjerë. 

Allahu i Madhëruar e lajmëroi atë se udhëzimi nuk 

realizohet për kë do ai të udhëzojë. Udhëzimi ka një rrugë 

të qartë. Allahu i Madhëruar e ka vizatuar atë dhe për ta 

bërë më të qartë, ka dërguar profetë me mesazhe qiellore. E 

ka krijuar njeriun në rrugën e udhëzimit. Nëse njeriu ecën 

në këtë rrugë, duke përfituar edhe nga ajo që Allahu i 

Madhëruar i ka dhuruar, si e drejta e përzgjedhjes, ai do të 

udhëzohet. Udhëzimi është me dëshirën e Allahut të 

Madhëruar, që ka treguar rrugën që duhet të ndiqet, si dhe 

është me dëshirën e njeriut, për shkak të përzgjedhjes së tij. 

                                                            
53

 Sure “El Kasas”, ajeti 56. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, kushdo që e pastron 

shpirtin, do të shpëtojë”.54 Allahu udhëzon kë të dojë me 

përcaktimin e rrugës që të dërgon në udhëzim. Kush ecën 

në të, udhëzohet. Dëshira e njeriut është kur ai përzgjedh 

këtë rrugë, si shkak për udhëzim, që i bashkëngjitet dëshirës 

së Allahut të Madhëruar.  

 Mundësia është në duart e tua. Zemra jote anon drejt 

besimit në mënyrë të natyrshme. Ndërgjegjja jote është e 

qetë, kur e ndjek këtë rrugë. Mos kundërshto! Mos rrëshqit 

drejt epsheve, duke rënë në gjynahe! Në dorën tënde është 

vendimi i udhëzimit, si dhe në dorën tënde është ndjekja e 

rrugës së gabuar.  

 

Mosha e adoleshencës nuk është mosha e 

shthurjes  

Mosha e adoleshencës nuk është mosha e shthurjes. 

Mosha e adoleshencës është mosha e bindjes ndaj Allahut, 

sikurse mund të jetë edhe mosha e shthurjes. I riu, ashtu si 

është i fuqishëm në bindjen ndaj Allahut, ashtu është i 

fuqishëm edhe në gjynahet e tij. Kjo është për shkak të 

energjisë së gjallë që ai ka. Është e gabuar të thuhet se 

periudha e shthurjes tek i riu, për shkak të adoleshencës, më 

                                                            
54 Sure “Esh Shems”, ajeti 9. 
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e pakta është një vit, dy vjet, ose tre vjet. Ndryshimi i 

përbërjes fizike dhe psikologjike tek adoleshenti, në fazën e 

fëmijërisë, nuk do të thotë detyrimisht shthurje dhe pasim i 

epsheve. 

Shthurja është një mënyrë sjellje dhe bindja është një 

mënyrë sjellje tjetër. Sjellja formohet me kulturë, edukim 

dhe përzgjedhje.  

I riu adoleshent dëshiron të dallohet dhe kërkon 

pavarësi. Ai ka dëshirë të marrë vetë vendimet. I 

kundërshton këshillat e të mëdhenjve ndaj tij. Ai përpiqet 

t’u ngjasojë atyre si konkurrent. Jeton me ndjenjën e pranisë 

së burrërisë së tij. Nuk e pranon dobësinë e përvojës së tij. 

Kujdeset për veprimet që merren në konsideratë në botën e 

të mëdhenjve. Si p.sh, mënyra e tij e të folurit, mënyra e të 

ecurit, i kundërshton zakonet, traditat dhe kufizimet. I shfaq 

këto cilësi në gjithë hapësirën e vet. Kjo fazë kalimtare mund 

të jetë pozitive, ose negative.  

Ne duhet të bashkëpunojmë me adoleshentin, duke 

pasur parasysh veçoritë e kësaj faze dhe nuk duhet të 

bashkëpunojmë me të si fëmijë. E marrim atë si shok dhe 

këshilltar. I dëgjojmë mendimet e tij, sado të pakuptimta të 

jenë. Bisedojmë me të pa pasur turp, pa e nënvlerësuar dhe 

pa e poshtëruar. Bashkëpunojmë me të për të lehtësuar 

realizimin e dëshirave të tij në atë që është e arsyeshme dhe 

e përshtatshme për të shpenzuar energjinë e tij në rrugën e 
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drejtë. T’i falim gabimet e tij, duke mos i ndjekur ato për t’i 

ndëshkuar dhe për t’i kundërshtuar të gjitha sjelljet e tij. I 

japim mundësi për të treguar personalitetin e tij. E rrethojmë 

në formë jo të drejtpërdrejtë me klimë shoqërore, si dhe 

klimë të përgjithshme shkollore, shoqërore e të dobishme. 

Ne po formojmë personalitetin e tij dhe duhet ta ndihmojmë 

atë ta përgatisë në formën më të mirë. 

I paraqesim atij përvojën e shkuar dhe të tashme, atë 

që e tërheq si shembulli më i mirë për t’u ndjekur. E njohim 

atë me personalitete madhështore, unike në histori, si i 

Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë 

mbi të!), Imam Hyseni (Paqja qoftë mbi të!), Mus'ab bin Umejr, 

Malik el Eshter dhe Usame bin Zejd. E njohim atë me 

shembuj aktualë, sikurse janë të rinjtë e rezistencës në Liban 

dhe Palestinë kundër pushtimit izraelit. Ai nxitet në fazën e 

adoleshencës në formë pozitive. I riu ka nevojë për shembuj 

të qartë që t’i ndjekë dhe t’u ngjasojë atyre. Ka nevojë të 

dëgjojë arritjet e tyre, jetën dhe veçoritë e tyre. Nëse preket 

nga personaliteti i shembullit që njihet me të dhe 

mrekullohet prej tij, atëherë do të ndikohet prej tij, do të 

udhëzohet prej jetës dhe veprës së tij. Në vend që ta lejojmë 

atë të marrë si shembull të shthururit, të kotën dhe 

materialen, i ofrojmë atij të marrë si shembull njerëzit e mirë, 

të fuqishëm në bindjen ndaj Allahut të Madhëruar dhe të 

përfitojë nga energjia pozitive. 
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Përse ne na dhemb, kur i riu i merr vetë vendimet e 

tij, me bindje të plotë, edhe kur ne i kemi ofruar të gjitha të 

dhënat, mundësitë, i kemi bërë prezantimet e nevojshme 

dhe kemi bërë diskutimet e domosdoshme për të marrë një 

vendim të drejtë? Cila është pengesa që ai të jetojë veçoritë 

e tij? Cili është dëmi që ne ta transformojmë inatin e tij në 

vendosmëri për të kundërshtuar mosbesimin dhe 

shthurjen? Cili është gabimi, në rast se imitimi prej tij i të 

mëdhenjve i jep mundësi të përfitojë nga përvoja e tyre? Le 

të kemi besim se ai ka mundësi të përmbajë dhe të frenojë 

trupin dhe ndjenjat e tij, nëse ne bashkëpunojmë me të në 

mënyrë pozitive, si dhe e ndihmojmë në mënyrën e saktë. 

Nëse ne e dëmtojmë marrëdhënien me të, e thellojmë 

largësinë ndërmjet nesh dhe tij, atëherë atij i mbetet të jetojë 

i vetëm në përzgjedhjet e tij, duke ngritur krye ndaj atyre që 

e rrethojnë. Me siguri që rezultati do të jetë negativ në të 

gjitha këndvështrimet. 

Adoleshentja e re jeton e pjekur në trupin e saj. Janë 

zhvilluar tek ajo ndjenjat e bukurisë, të pamjes së jashtme, 

dëshirës për t’u dukur, dëshiron të dallohet nga 

bashkëmoshataret e saj dhe nga nëna e saj. Kërkon të jetojë 

feminitetin e saj. Dëshiron t’i marrë vendimet e saj, e 

distancuar nga të tjerët. Kërkon pozitën dhe rolin e saj 

ndërmjet të tjerëve. Është e mundur që kjo fazë për të, të jetë 

pozitive, ose negative.  
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Ne e trajtojmë atë si të rritur dhe të pjekur. Nuk 

sillemi me të si fëmijë. E vlerësojmë interesimin për 

bukurinë dhe dallimin nga të tjerët. I japim hapësirën 

ndërmjet moshatareve të saj pa xhelozi dhe konkurrencë, 

por duke shprehur falënderimin për Krijuesin, Allahun e 

Madhëruar. E bindim atë dhe e mbështesim që të veshë 

hixhabin, si një shfaqje ku lartësohet tek ajo bukuria 

njerëzore, pa humbur asgjë nga bukuria e saj, që ka lejuar 

Allahu i Madhëruar. I shpjegojmë shembuj mbi dëshirën e 

kësaj pjese të rëndësishme të shoqërisë, për të ndërtuar 

familje të shëndosha. I japim mundësinë që të shprehë 

mendimet e saj, si dhe diskutojmë me të me respekt dhe 

vlerësim. Nuk e kufizojmë atë, në mënyrë që të mbysë 

dinamizmin e saj. E udhëzojmë dhe e drejtojmë atë në 

mënyrë jo të drejtpërdrejtë drejt atmosferës së mirësisë, 

udhëzimit e shoqërisë së mirë. I tregojmë atë që na sqaron 

Rruga e Drejtë, për të qenë përzgjedhja e saj me bindje të 

plotë, si dhe pranimi nga ne i rolit të kësaj pjekurie fizike në 

jetë e në formë të përshtatshme dhe të qartë, kur të kalojë 

faza e adoleshencës në stad pozitiv. 

Në rast se ne do ta paraqesim me shembujt e zonjave 

madhështore të historisë, p.sh, Fatimeja e pastër (Paqja qoftë 

mbi të!), Hatixhja (Paqja qoftë mbi të!); Zejnebja (Paqja qoftë mbi 

të!); Asija, gruaja e Faraonit; Sumeja, dëshmorja e parë në 

Islam; në kohën e sotme, shembujt e të rejave që 

kontribuojnë në rezistencën kundër pushtimit dhe 
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martirizimin e tyre, në mbështetje të së drejtës dhe fesë, u 

zgjojmë interesin drejt shembujve të përshtatshëm, për të 

zhvilluar dinamizmin e tyre. Në të kundërt, do t’i lejojmë të 

ndjekin shembujt e atyre që e shfaqin bukurinë e tyre, e 

humbasin trupin e tyre, e shfaqin veten e tyre para 

meshkujve. Do të shkatërrohet fuqia që ekziston tek ajo. 

Kështu ne do të humbasim përfitimin nga aftësitë e saj 

mendore, seksuale, edukative dhe njerëzore në drejtimin e 

duhur. Me të vërtetë, modeli i drejtë me historinë e saj, jetën 

e saj dhe shembullin e jetës, e bën tërheqëse tek 

adoleshentet, në rast se ne e bëjmë të ndjeshëm paraqitjen 

tek ato. Gjithashtu, duke mos harruar t’i këshillojmë me 

përgjegjësitë që kanë para Allahut të Madhëruar, si dhe me 

rolin e tyre pozitiv dhe të përshtatshëm në shoqëri.  

Shamia (hixhabi) nuk është pengesë për të, por 

mbrojtje për energjinë e saj njerëzore dhe bukurinë e saj, në 

këndvështrimin e një projekti të caktuar. Arsimi është një 

domosdoshmëri në formimin e personalitetit të saj. 

Pjesëmarrjet e saj të ndryshme shoqërore e ndihmojnë atë në 

zhvillim dhe pjekuri. Për shkak të ndjenjave dhe 

emocioneve të saj të brishta, ajo është më pranë besimit. Le 

t’i japim hapësirë të shfaqë personalitetin e saj, pa e 

ndrydhur atë dhe duke ndjekur imtësitë. Kjo nuk e dëmton 

aspak atë, por e forcon dhe e aftëson për ta përballuar jetën.  

Nëse udhëzohet, e mbikëqyr veten e saj në formë të 

mjaftueshme. E mbron veten, duke i shmangur të gjitha 
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trysnitë e jashtme, të krijuara nga të afërmit dhe shoqëria. E 

nxjerr në pah bukurinë e saj në vendin e duhur për shkak të 

vendimit dhe formimit të saj. Ajo është e fortë dhe e aftë mbi 

këto aspekte, kur është e bindur në atë çfarë vepron.  

Në rast se e kufizojmë dhe e mbajmë nën trysni, do të 

ngrejë krye kundër bindjeve tona. Ajo do të vazhdojë me 

dëshirë të shfrenuar për t’u çliruar nga kufizimet. Do të 

kërkojë personalitete larg nga udhëzimi i drejtë. Do të dalin 

në sipërfaqe dëshirat për të shfaqur trupin e saj pa kufizime. 

Do ta humbasim jo vetëm atë, por edhe energjinë dhe 

dinamizmin, që shndërrohet në mëkate dhe gjynahe.  
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KAPITULLI I TRETË 

 

EMOCIONET PSIKOLOGJIKE  

TEK ADOLESHENTËT 

 

Periudha e adoleshencës shtrihet nga mosha 

trembëdhjetëvjeçare deri në moshën njëzet e një vjeçare. 

Ndonjëherë vonohet dhe fillon nga mosha 

katërmbëdhjetëvjeçare. Ajo ndahet në dy periudha.55 

Periudha e parë zgjat deri në shtatëmbëdhjetë vjeç, ndërsa e 

dyta është pas saj dhe zgjat deri në njëzet e një vjeç. E para 

quhet adoleshencë e hershme, ndërsa e dyta quhet 

adoleshencë e vonë. Ekzistojnë disa dallime ndërmjet tyre. 

Përcaktimi i moshës, në shumicën e rasteve, nuk është i 

dukshëm. Ato ndërthuren me njëra-tjetrën, ku mund të 

shtohet, ose të pakësohet një vit. Pra, fundi i adoleshencës 

së hershme mund të jetë në gjashtëmbëdhjetë ose 

tetëmbëdhjetë vjeç, për të filluar pas saj periudha e 

adoleshencës së vonë. 

                                                            
55 Esh Shejkh Naim Kasim, “Hukukul mualimi uel mutealimi”, f. 84. 
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Periudha e adoleshencës shoqërohet me një zhvillim 

të plotë, fizik, mendor, psikologjik. Këto ndryshime fizike, 

mendore dhe psikologjike vazhdojnë të ndodhin për shkak 

të kësaj periudhe kalimtare të ndjeshme. Në përfundim të 

saj, përqendrohen drejtime të qarta dhe të përcaktuara. 

Plotësohen karakteristikat e trupit në formë, pozitë dhe 

përmasë. Kristalizohen rregullat e mendjes dhe të 

menduarit në përcaktimin e udhëtimit të përzgjedhjes së 

personalitetit kulturor, profesional, politik dhe social. 

Shpirti drejtohet drejt pasimit të jetës së të rinjve, e 

cila shfaq veçoritë e saj në sjelljen praktike. Është në formë 

të përqendruar ose të trazuar. Beson ose është konfuz. 

Optimist ose pesimist. I qetë ose gjynahqar. Pa i 

nënvlerësuar disa diferencime të mundshme, me dallimin e 

kushteve dhe dëshirave. Pa përjashtuar asnjë rast nga tjetri. 

Ata ndryshojnë drejtime nga njëri-tjetri, por lënë shenja në 

të kundërtat e tyre.  

Vërejmë se mosha e adoleshencës është e mbushur 

me ndryshime, zhvillime, përplasje, e shoqëruar me 

zhvillim fizik e mendor. Ajo është e ndryshme nga një i ri 

tek tjetri, nga një vajzë tek tjetra, nga djali tek vajza. 

Shpeshherë është e thjeshtë dhe e zakonshme dhe herë të 

tjera është e vështirë dhe e trazuar. Ndërmjet tyre ka 

diferenca të mëdha. Ne duhet të merremi me gjendjen 

emocionale, me të cilat veçohet adoleshenti, si dhe të 

kërkojmë shkaqet që e rrisin nivelin e ndryshimeve dhe të 
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tensioneve. Ato mund të jenë fizike, mendore, edukative, 

ose shkaqe shoqërore e sociale që e rrethojnë, ose mund të 

jenë bashkim i një sërë shkaqesh etj.  

Në këtë studim do të trajtojmë një seri shkaqesh, për 

ta sqaruar më mirë pamjen, si dhe për të lehtësuar 

marrëdhënien me adoleshentin dhe adoleshenten.  

 

Zhvillimi fizik  

 Në trupin e adoleshentit shfaqen ndryshime. Në 

gjatësi, formë dhe gjithashtu, në organet e jashtme. 

Ndryshojnë edhe funksionet seksuale, si tërheqja seksuale, 

përgatitja për riprodhim etj.  

Do të përballemi me një sërë pyetjesh që shkaktohen nga 

këto ndryshime tek adoleshenti dhe adoleshentja.  

 Më pas do t’i paraqesim ato me shembuj dhe 

argumente, duke i shpërndarë sipas karaktereve të 

adoleshentëve. Këta shembuj nuk mund të merren si 

absolutë. Janë bërë studime praktike, që shfaqin interes në 

disa tema, duke i krahasuar me të tjerat, ku përqindja 

ndryshon nga një mjedis në një tjetër. Në to ndikojnë faktorë 

të shumtë, ku njëri ndoshta mund të ketë më shumë rëndësi. 

Ndoshta ne mund t’i përcjellim si shembuj. Ato nuk mund 

të transmetohen të plota në të gjitha rastet, por mund të 
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përcillet një pjesë e tyre. Mundet të transmetohen edhe të 

tjera, të cilat ne nuk i kemi përcjellë. I përmendëm këto për 

të hedhur dritë se çfarë ndjenjash, ndryshimesh dhe 

tronditjesh i vijnë adoleshentit në trupin e tij. Këtë do ta 

bëjmë me gjithë shkaqet e tjera.  

 

a)  Argumente dhe pyetje 

  Shfaqja e puçrrave në fytyrë (dashuria e të rinjve). 

Ndihen të turpëruar nga pamja e tyre.  

  Zgjaten shumë, ose mbeten shumë të shkurtër, në 

krahasim me ata që i rrethojnë.  

 Bukuria shfaqet dukshëm. Zgjatet hunda, veshët dhe 

forma e përgjithshme e fytyrës, si dhe asimetria e trupit 

në pamje të përgjithshme. 

 Shëndoshen ose dobësohen shumë, në krahasim me 

ata që kanë përreth. 

 Disa adoleshentë vuajnë nga dhimbja e kokës, e 

stomakut, e dhëmbëve dhe nyjet. 

 Shfaqin lodhje dhe dobësi dhe s’kanë dëshirë për të 

kryer ndonjë aktivitet.  
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 Kanë dëshirë t’u ngjajnë të tjerëve, në cilësi, si p.sh, 

fuqia fizike, oreksi në të ngrënë, dieta në ushqim, 

format e trupit etj.  

 Jo vetëm organet riprodhuese marrin formën e tyre të 

plotë, por edhe çfarë lidhet me to, sikurse janë ndjenjat 

dhe dëshirat seksuale. 

 

b)  Mënyra e marrëdhënieve të të rinjve  

Edukata dhe kultura janë dy faktorë bazë, që 

ndikojnë në mënyrën e marrëdhënies së të rinjve me këto 

argumente dhe pyetje. Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!), i ka thënë djalit të tij, Hasanit (Paqja qoftë 

mbi të!), për shkakun e nismës së edukimit të tij me moralin 

islam: “Zemra e të riut është si toka e boshatisur. Çfarëdo që 

hidhet për t’u mbjellë në të, mbin. Me ty e nisa me edukimin, 

përpara se të ashpërsohet zemra jote dhe të angazhohesh me gjëra 

të tjera”. 56 

 Edukimi fetar është faktori bazë në zhvillimin e 

ndërgjegjes dhe udhëzimin e rinisë në dijen e dobishme, e 

cila e drejton atë drejt bazave të shpëtimit në jetën e tij. Nuk 

mund ta anashkalojmë dijen fetare, ndryshe vendin e saj do 

                                                            
56

 “Nehxhul Belaga”, El Kitab 31. 
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ta zënë dituri të tjera, që adoleshenti do t’i marrë nga 

shkolla, shoqëria dhe mjetet e informacionit, të cilat do të 

bëhen udhëzues gjatë jetës së tij. Duke qenë se sundon ideja 

materialiste, atëherë i riu ose e reja, do të ndikohet prej saj. 

Ne kemi përgjegjësinë tonë kulturore në njohjen e tij me 

Islamin, ndryshe e kemi shtyrë drejt rrugës së gabuar 

materialiste.  

Të gjithë dijetarët tanë janë të mendimit se secili 

adoleshent është i detyruar të njohë dijet bazë mbi çështjet 

që kanë të bëjnë me adhurimet dhe marrëdhëniet e 

ndryshme dhe t’i kryejë ato në formën më të mirë. Kjo është 

e natyrshme dhe duhet të fillojë që nga koha e pubertetit në 

adoleshencën e tij dhe të kihet kujdes, që të hidhen hapa të 

shëndoshë në marrëdhënien e tij, me kërkesat që ka fiziku i 

tij, shpirti i tij dhe mjedisi social që e rrethon. Të njohë 

diturinë fetare, me bazat e saj fillestare dhe të 

domosdoshme, si ndihmë për rrugëtimin që duhet të ndjekë 

çdokush që është në moshë madhore. Kjo gjë e ndihmon për 

një përzgjedhje të drejtë.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ah sikur 

të qëndronte kamxhiku mbi kokat e shokëve të mi, që të mësonin 

hallallin dhe haramin!”57  

                                                            
57 El Alametu El Mexhlisij, “Bihar el Anuar”, vëll. 1, f. 213. 
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Kërkon të tregojë mbi dilemën dhe pamaturinë, e cila 

vërehet në shumë raste, për mosangazhimin e plotë dhe të 

pamjaftueshëm nga të detyruarit, për të mësuar rregullat e 

Islamit. Kjo i shtyn drejt paditurisë dhe shthurjes. Duhet 

ditur se Krijuesi i Lartësuar na ka dhënë lehtësira, të cilat na 

ndihmojnë për ta marrë me lehtësi dijen fetare. Në 

natyrshmërinë tonë, ajo është dituria e parë, na ka dhënë 

aftësitë që në krijim, që Allahu i Madhëruar na ndihmon me 

optimizëm pozitiv me fenë.  

Allahu i Madhëruar thotë: “ia mësoi njeriut ato që 

nuk i dinte”.58 Këtë e bëri duke na ofruar lehtësirat që na 

ndihmojnë për një përthithje të shëndetshme. Gjithashtu, ne 

duhet të mësojmë, që të bashkojmë besimin tonë dhe 

diturinë e dobishme që na lartëson në grada të larta. Allahu 

i Madhëruar thotë: “Allahu do t’i ngrejë në shkallë të lartë 

ata që besojnë dhe që u është dhënë dija. Allahu di çdo gjë 

që punoni”.59  

 Njeriu e ka të pamundur të ndërtojë rrugën që do të 

ndjekë në jetën e kësaj bote, pa pasur një sfond intelektual, 

që të mbështetet në të. Nëse jemi të dobishëm, rregullohet 

shoqëria, por, nëse jemi të dëmshëm, shkatërrohet shoqëria. 

Dituria fetare është e dobishme për ta njohur jetën. Së 

bashku me besimin, ajo formon rrugën tonë, në të cilën do 

                                                            
58

 Sure “El ‘Alak”, ajeti 5. 
59 Sure “El Muxhâdile”, ajeti 11. 
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të ecim me hapa të shëndoshë në moral, në jetë dhe në 

ndërtimin e shoqërisë. Duke i shtuar dijen bashkëkohore, e 

cila na mundëson të njohim çështjet e kësaj bote dhe 

interesat tona në të, ne mbërrijmë në njohjen e vërtetë 

gjithëpërfshirëse të jetës sonë në këtë botë dhe në Botën 

Tjetër. Në një hadith fisnik transmetohet: “Dituria është në dy 

botë, dituria e trupit dhe dituria e fesë”.60 Ne kemi nevojë për të 

dyja këto dituri, në jetën tonë.  

 Nuk mund ta fshehim ndikimin e familjarëve dhe 

edukatorëve te të rinjtë, për t’i ndihmuar ata në periudhën e 

adoleshencës. Kur ne flasim për përgjegjësi, të cilën duhet ta 

marrë përsipër i riu dhe e reja në marrëdhënien e tij në këtë 

periudhë, si dhe ndryshimet që ndodhin në të, nuk 

përjashtohen familjarët dhe edukatorët për ta çuar më tej 

çdonjërin prej tyre, në të njëjtin drejtim pozitiv. Gjithashtu, 

nuk përjashtohet i riu apo e reja, në mbajtjen e përgjegjësisë 

së plotë të çdonjërit prej tyre, në rast se nuk i krijohen 

kushtet e përshtatshme për t’u ndihmuar. Është i 

domosdoshëm kontributi i tij në ofrimin e mundësive të tij 

maksimale, si dhe nuk duhet të dorëzohet përpara faktit të 

kryer, sado e vështirë dhe e pamundur të jetë. 

 Le të vërejmë së bashku këta dy shembuj të kundërt 

në kulturë dhe edukim, si dhe ndikimin që ata lënë.  

                                                            
60

 Ibn Ebu Xhumhur el Akhsai, “Auali el Lethali”, vëll. 2, f. 30. 
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 I pari: Besimi në jetën materialiste dhe në mundësitë 

që të jep kjo jetë në kënaqësi, të cilat nuk duhet t’i 

humbasësh. Nisur nga ky këndvështrim, bukuria fizike e 

trupit dhe realizimi i kënaqësive, konsiderohet qëllim që 

nuk mund ta humbasësh pa e arritur atë. Në të kundërt, ke 

humbur.  

Nga këtu lindin disa pyetje te të rinjtë, të cilët hasin 

në probleme të vërteta serioze. P.sh, puçrrat në fytyrë, 

ndryshimet e bukurisë trupore dhe fuqia fizike, ajo çfarë 

ndodh me organet riprodhuese. I riu përpiqet, me të gjitha 

mënyrat, për të kuruar puçrrat e bukurisë, për të cilat nuk 

gjen ilaç. Veçanërisht kur ato janë të lidhura dhe me pamjen 

e jashtme, sikurse është forma, ose gjatësia etj. Kjo i shton 

edhe më tepër çrregullimet, sepse nuk mund të gjejë një ilaç 

të përshtatshëm, si dhe dëshirës së tij seksuale, e cila e nxit 

atë në haram. Për shkak të këtij çrregullimi, ai, në dy rastet, 

ka rënë në gjynah. Rasti i parë është se do të bjerë në 

çrregullim psikologjik. Rasti i dytë është se edukimi me 

rrugën materialiste, e vendos të riun në vështirësi ndërmjet 

qëllimit të sforcuar, që nuk mund ta realizojë, ose realizimit 

në rrugë të gabuar dhe shthurje. Në të dyja rastet, 

reflektohen çrregullime të mëdha mendore, të cilat lënë 

shenjat e tyre në personalitetin e të riut në të tashmen dhe 

në të ardhmen, si dhe ndikojnë në përzgjedhjen e tij në 

marrëdhënien me trupin e tij.  
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I dyti: Besimi në caktimin e Allahut të Madhëruar, që 

jeta e kësaj bote është një kënaqësi e përkohshme. Ajo që 

përjetohet në periudhën e adoleshencës, është një periudhë 

e përkohshme, e cila shumë shpejt do të ndryshojë dhe do të 

kalojë drejt më të mirës, nëse arrin ta kalosh mirë atë, kur 

reagon me trupin tënd me rregullsi dhe objektivitet. Forma, 

gjatësia dhe ngjyra janë të krijuara nga Allahu i Madhëruar, 

të cilat nuk mund t’i ndryshosh. Mund të kujdeset për to, 

duke rregulluar ushqimin e tij, numrin e vakteve që 

konsumon, aktivitetet sportive, duke shkuar për kontroll të 

doktori përkatës për të trajtuar nëse vuan dhe ankohet, e 

përgatit veten e tij për të pranuar çfarëdo lloj rezultati. 

Kujdeset për epshet e tij, duke u përmbajtur, ul 

shikimin, nuk përzihet me gjininë tjetër, i merr të gjitha 

masat për t’u mbrojtur, derisa i vjen rasti dhe gjen 

mundësinë të martohet. Të gjitha këto janë në kuadër të 

përpjekjeve të tij drejt të mundshmes. Kënaqet me rezultatet 

dhe pret sevapet e shpërblimet nga Allahu i Madhëruar për 

përpjekjet dhe durimin e tij. Ai nuk bie në grackën e 

çrregullimeve dhe të pasigurisë. Edhe nëse do t’i ndodhin 

disa çrregullime, ai e zotëron aftësinë për t’i kuruar dhe për 

të zvogëluar ndikimet negative. Ato nuk i mbivendosen dhe 

nuk ngarkohen për të ardhmen. Besimi i tij në caktimin, të 

mundurën dhe edukimi i tij me përpjekjen dhe dhënien e 

kontributit pastaj pranimin e rezultatit, ndikojnë në 
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mënyrën e marrëdhënies së tij me ata që e rrethojnë dhe 

zhvillimin fizik e emocional të tij.  

Marrëdhënia e të rinjve me shembullin e dytë, 

ndërmjet zinxhirit kulturor dhe edukativ që e ndjek, i 

ndihmon ata gjatë marrëdhënies në periudhën e 

adoleshencës, që të kalojë qetësisht në periudhën 

pasardhëse. Këtë e bënë me minimumin e mundshëm të 

çrregullimeve psikologjike dhe shoqërore, veçanërisht me 

ekzistencën e pranimit të trajtimit, në rast se bie në kriza dhe 

gabime.  

 

Nxitimi (ngutja) 

I riu, kur ndodhet në periudhën e adoleshencës, 

duket sikur garon me kohën. Ai është i nxitueshëm. Kërkon 

të korrë shumë shpejt rezultate. Mërzitet nga studimet e 

gjata. Dëshiron ta parakalojë kohën, që të shkojë në punë 

dhe të fitojë pasuri. Ndihet ngushtë nga kufizimet familjare 

dhe shoqërore që e rrethojnë, si dhe nga ndalesat e shumta 

dhe këshillat që i drejtohen atij. Dëshiron të jetë i pavarur 

nga familja e tij, që t’i marrë vetë vendimet. E krahason 

veten e tij me ata që janë më të mëdhenj se ai në moshë, 

veçanërisht nëse janë nga të afërmit ose fqinjët e tij, të cilët 

kanë kaluar periudha që ai ëndërron të përfundojnë, por që 

mosha e tij nuk e ndihmon atë.  
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Nxitohet në arritjen e ëndrrave dhe dëshirave të tij, 

pastaj atë e ballafaqon realiteti me faktorin kohë. Çdo gjë ka 

nevojë për kohë. Molla ka nevojë për kohë, që të piqet, për 

t’u bërë e shijshme gjatë ngrënies. Gjithashtu, edhe i riu ka 

nevojë që të kalojë kohën në të cilën ndodhet, që të aftësohet, 

të kualifikohet dhe të mbështetet në veten e tij. Kjo është 

rruga natyrore që ndiqet në jetë.  

O djalosh, ti ke nevojë të qetësosh impulset dhe 

energjitë e tua, duhet t’i shohësh gjërat në realitetin e tyre. 

Energjitë e tua në formë të çrregullt nuk janë prej 

natyrshmërisë, por janë rezultat i edukimit që nuk është 

marrë mjaftueshëm nga edukatori. Duhet ta dish se mosha 

e adoleshencës është dinamike dhe energjike, por dituria 

jote rreth natyrës së jetës, kujdesi në ndjekjen e çështjeve, 

këshillat dhe sugjerimet nga përvojat që të rrethojnë, do të 

të ndihmojnë ta shuash nxitimin tënd në të mirë, shpëtim 

dhe fitore.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj një burri 

nga Basra, rreth optimizmit të njerëzve në fe. I tha: “Pasoje 

rininë, ata janë më të shpejtët në çdo mirësi”.61 Pra, rinia ka 

mundësi, që energjinë e saj ta shkarkojë në drejtimin pozitiv. 

Ata nuk janë vetëm gjaknxehtë, por të aftë me mundësitë e 

                                                            
61

 Esh Shejkh El Kulejni, “El Kafi”, vëll.4, f. 93.  
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tyre, që të ndjekin me mirësi çështjet aktuale. Kjo ofron 

qetësi në shpirtrat e tyre, duke fituar rezultate pozitive. 

Njëri prej tyre e mbron veten e tij nga rreziku i 

nxitimit, i cili të çon në humbje dhe në pasimin e epsheve, 

ose në shthurje të moralit. Ndërsa, kur vepron në pasimin e 

rrugës së hajrit, transmeton qetësi, duke e lartësuar atë në 

mënyrë të natyrshme drejt më të mirës. Kur’ani Fisnik na ka 

tërhequr vëmendjen nga nxitimi, i cili të drejton në humbje. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Njeriu mallkon në të keqe, 

ashtu siç lutet edhe për të mirë; vërtet që njeriu është i 

ngutur”.62  

Nga dëshira e madhe për të plotësuar të gjitha 

ëndrrat e tij, njeriu mallkon në të keqe, gjynahe të panjohura, 

ashtu siç lutet edhe për të mirë; kjo është prej ngutjeve të 

ndaluara. Njeriu duhet të kthehet te caktimi i Allahut të 

Madhëruar. Çdonjëri do të marrë atë që ka si risk dhe të 

caktuar dhe nuk mund ta kalojë atë. Në këtë botë është 

urdhëruar që ta kërkojë. Ai duhet të jetë i sigurt se kërkimi i 

riskut ka për t’i dhënë atë që i është caktuar. Allahu i 

Madhëruar thotë: “Nuk ka asnjë send që të mos gjenden 

tek Ne thesaret e tij; por prej tij Ne japim me masë të 

caktuar”. 63  

                                                            
62

 Sure “El Isrâ”, ajeti 11. 
63

 Sure “El Hixhr”, ajeti 21. 
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Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Do të na godasë 

vetëm ajo që na ka caktuar Allahu; Ai është Mbrojtësi ynë 

dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët!’”64  

 

Ankthi  

 A do të jetë e ardhmja e jetës sime ashtu si dua unë? 

 A do të mund të specializohem në fushën që unë 

dua? 

 A do të mund t’i përballoj vështirësitë financiare në 

universitetin që më përshtatet?  

 A do të mund të gjej një vend të mirë pune, me 

zvogëlimin e mundësive dhe shtimin e numrit të të 

diplomuarve? 

 A do të kem mundësi të formoj familjen time, pa 

barrën e rëndë të borxheve?  

 A do të mund të duroj, para se të zotëroj lirinë e 

veprimit?  

 A do të gjej një bashkëshorte të përshtatshme?  

                                                            
64 Sure “Et Teube”, ajeti 51. 



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

  91  
 

 A do të kem sukses në aktivitetin tim? Çfarë do të 

thonë njerëzit për mua, nëse do të dështoj në disa çështje?  

 Të riun e shqetësojnë pyetje e dilema të shumta, duke 

e mbajtur në një gjendje ankthi, për të tashmen dhe për të 

ardhmen. Sa më shumë shtohen pyetjet, aq më shumë 

shtohet edhe ankthi, nga pamundësia për t’u përgjigjur 

atyre në kohën e tashme, si dhe për faktin se ato janë pyetje 

që lidhen me të ardhmen. Allahu i Madhëruar e di më së 

miri se çfarë mund të ndodhë nga ndryshimet dhe 

zhvillimet në jetën e njeriut, mundësitë që do t’i jepen, për 

të lehtësuar çështjet e tij, si dhe natyrën e pengesave që do 

t’i frenojnë dëshirat e tij.  

Ndali ëndrrat dhe imagjinatën. Mos e eduko veten 

tënde me të tilla çështje tronditëse. Nuk je djaloshi i parë në 

këtë botë dhe nuk je i vetmi që je sprovuar me ligjin e kohës 

dhe të mundësive. Mos u bëj nervoz me pesimizmin tënd, 

me atë që do të ndodhë. Ty, do të të ndodhin gjithë të mirat 

e, nëse do të ndodhin vështirësi, do të përballesh me to dhe 

do të durosh. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Me të vërtetë, 

pas vështirësisë, vjen lehtësimi!”65  

Si mendon të të tregoj atë që ta qetëson shpirtin tënd?  

                                                            
65 Sure “El Inshirâh”, ajeti 5. 
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 A nuk dëshiron të njohësh çfarë të qetëson dhe të 

largosh prej teje vështirësitë shqetësuese?  

 Përmende gjithmonë Zotin tënd, haptas dhe fshehtas 

dhe në të gjitha rastet, që të jetosh me shpirtin e qetë.  

 Dorëzohu Allahut të Madhëruar, që të të dhurojë 

rehati shpirtërore dhe të të largojë stresin (shqetësimin) nga 

jeta jote. Allahu i Madhëruar thotë: “...ata që besojnë dhe 

zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, qetësohen. 

Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut!”66  

Përse? Sepse ti je me Allahun. Je i përfshirë në 

zinxhirin kozmik, i cili është nën vëzhgimin e Krijuesit të saj 

dhe Krijuesit tënd. Me përmendjen e Tij, mbështetesh tek Ai 

dhe mbrohesh me Të. E gjithë kjo duhet të të bëjë të 

reflektosh dhe të të nxisë drejt Allahut të Madhëruar, të të 

shtojë besimin dhe qetësinë, si dhe të largosh nga jeta jote 

stresin dhe shqetësimet. Allahu i Madhëruar thotë: “Është 

Ai, që zbriti qetësi në zemrat e besimtarëve, për t’ua 

forcuar besimin, krahas besimit që patën. Të Allahut janë 

ushtritë e qiejve dhe të T okës; Allahu është i 

Gjithëdijshëm dhe i Urtë”. 67 

 Bëj një provë. Përmende Zotin tënd në çdo çështje. 

Para se të dalësh nga shtëpia jote, kur dëshiron të lexosh 

                                                            
66 Sure “Er Rra‘d”, ajeti 28. 
67

 Sure “El Fet’h”, ajeti 4. 
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mësimet e tua, kur fillon të ushqehesh, kur përballesh me 

ndonjë problem në jetën tënde të përditshme. Medito në 

krijimin e Allahut të Madhëruar tek ty dhe rreth teje. Ji 

optimist në përmendjen e Allahut, në namaz dhe në 

adhurimet e ndryshme. Do të gjesh qetësinë që të rrethon ty 

në shpirtin tënd dhe gjithçka rreth teje.  

 

Liria e veprimit  

 A dëshiron të çlirohesh nga kufizimet, si dhe nga 

gjithçka që të shqetëson? 

 A dëshiron të ndiesh pavarësinë tënde? 

 A ndihesh i aftë, për të refuzuar ndihmën e prindërve 

të tu dhe të mësuesve të tu? 

  A dëshiron të jetë një çështje e mbyllur? 

 Cili është problemi yt? Përse nuk e jeton jetën tënde 

normale?  

 Islami, si veçori të periudhës së adoleshencës, ka 

miratuar dëshirën e adoleshentit për pavarësi dhe liri 

veprimi, duke filluar përafërsisht nga mosha 

katërmbëdhjetëvjeçare. Ky është edhe shkaku që 

transmetime të ndryshme na nxisin që të bashkëveprojmë 
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më të riun si shok dhe këshilltar. I Dërguari i Allahut (Paqja 

e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“këshilltar nga mosha shtatë vjeçare”. Ai na tregon këtë 

periudhë. Studimet bashkëkohore kanë nxjerrë në pah se 

është periudha e shfaqjes së personalitetit të pavarur. Djali 

kërkon pavarësinë, të shfaqë mendim dhe të përzgjedhë. 

Dëshiron të merret në konsideratë mendimi i tij. Ai urren që 

të trajtohet në mënyrë fëminore. Ai sillet mbi bazën e të 

qenit vendimmarrës”.68 

 Le të supozojmë se familjarët dhe edukatorët e tu nuk 

e kanë çuar në vend përgjegjësinë e tyre në edukimin tënd 

me baza të shëndosha. Ti, si adoleshent, përballesh me atë 

që bie në kundërshtim me kërkesat e tua. Çfarë do të bësh? 

 Ti nuk duhet të bëhesh pesimist, se kanë gabuar me 

ty. As nuk duhet ta gjykosh veten tënde sikur ke humbur 

gjithçka. Nuk duhet ta ekzagjerosh pavarësinë tënde drejt 

një lirie veprimi të plotë. Duhet ta dish se ti je përgjegjës 

kundrejt familjarëve të tu, shoqërisë tënde dhe edukatorëve 

të tu, si dhe liria që ti ke nevojë, është çelësi që do të të 

ndihmojë në ndërtimin e personalitetit në të ardhmen.  

 Duhet t’i njohësh kufizimet dhe ndëshkimet. Ti do të 

ballafaqohesh me disa ndalesa dhe vështirësi. Nëse ti nuk 

                                                            
68

 Esh Shejkh Naim Kasim, “Hukukul Ualidejni uel Ueledi”, f. 91-93. 
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edukohesh në jetën tënde, do të njohësh hidhërimin, 

nënçmimin dhe keqtrajtimin.  

 Është e drejta jote kundrejt të tjerëve të marrin në 

konsideratë periudhën në të cilën ti je (adoleshencën), por 

gjithashtu ti duhet t’i njohësh dhe t’i ruash kufijtë e tu, si dhe 

nuk duhet t’i tejkalosh ato dhe as ta shpiesh gjendjen në 

fazën e rebelimit. Përpiqu të diskutosh me ata që të rrethojnë 

rreth ndjenjave dhe kërkesave të tua. Përpiqu të hapësh 

dritaren e mundësive të marrëveshjeve me ta në distancë të 

përbashkët ndërmjet teje dhe tyre. Bëj përpjekje, që të 

bashkëpunosh me ata që të rrethojnë, pa i kundërshtuar dhe 

pa u armiqësuar me ta. Shpenzoji mundësitë e tua, për të 

përfituar në sasi të mjaftueshme nga liria e veprimit, sipas 

kushteve që të rrethojnë. Qëllimi yt le të jetë zhvillimi i 

mundësive të mira në veten tënde dhe i veprimeve të tua. 

Mos e largo mirësinë nga prindërit e tu, sillu me edukatë me 

mësuesit e tu, respektoje atë që është më i madh se ty. Me 

këtë sjellje do të gjesh hapësirë të mjaftueshme për lirinë e 

qëllimit.  
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Ndërgjegjja 

 Ndërgjegjja ose ndjenjat e brendshme formësohen në 

periudhën para adoleshencës, pastaj zhvillohen në 

adoleshencë. Në atë fazë, adoleshenti ndihet fajtor për 

gabimet që kryen. Ai i frikësohet ndëshkimit të Allahut të 

Madhëruar nga gjynahet që vepron, sado të vogla qofshin. 

Kjo ndjenjë nuk largohet nga adoleshenti, edhe me 

zhvillimin e aftësive mendore dhe psikologjike tek ai, i cili e 

ndien mbikëqyrjen e Krijuesit, Allahut të Madhëruar dhe 

besimin me ekzistencën e llogarisë. Thuhet se këtë e ndien 

ai që jeton në atmosferën e besimit.  

Studimet edukative kanë miratuar se morali 

(edukimi) fetar është në harmoni të plotë me natyrshmërinë 

njerëzore. Ajo ekziston njëlloj në të gjitha shoqëritë: islame 

e krishterë etj, por ndryshon ndikimi i saj sipas edukimit 

fetar. Në shoqëritë ateiste, jetojnë me ndjenjën e mbikëqyrjes 

së fshehtë, e cila i bën të jetojnë me përgjegjësinë personale 

që zhvillohet falë edukimit dhe rregullave që sundojnë në 

shoqëri, ose zbehet për shkak të saj.  

 I riu rebelohet kundër moralit fetar, pas rritjes së 

gjynaheve dhe shthurjes. Kjo ndodh, kur ai jeton në dyshim, 

ankth dhe ndëshkohet pas çdo gabimi, si dhe i përsërit 

shumë herë. Tek ai, gjynahet shtohen gradualisht, prishet 

ndikimi i tyre në ndërgjegje apo kundërshtimin e gjynaheve. 

Në këtë mënyrë, gabimi shndërrohet në zakon të keq dhe 
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pasohet në sjelljen e tij. Perdja e gjynaheve e mbulon zemrën 

dhe shpirtin e tij, çka bën që të anojë nga shthurja, por edhe 

e mbrojnë atë dhe e ftojnë në të. Përshkrimin më të bukur 

mbi ndryshkjen e zemrës që bëhet pengesë e natyrshmërisë 

së shëndoshë është fjala e Allahut të Madhëruar në Kur’anin 

Fisnik: “Nuk është ashtu! Por veprat e tyre (të këqija) ua 

kanë mbuluar zemrat”.69  

Veprat e këqija e mbulojnë zemrën me një perde, 

duke ia bërë të pamundur kënaqësinë e pendimit, 

përmendjen e Allahut të Madhëruar dhe bindjen ndaj Tij. 

A e di ti, o djalosh, si ta mbash zgjuar ndërgjegjen 

tënde?  

A dëshiron t’i kesh nën zotërim impulset dhe 

veprimet e tua, për të pasur rezultate të mira? A dëshiron ti, 

të harrosh çfarë ke vepruar, pa pasur ankth psikologjik, pa 

u lënduar dhe pa llogaritur?  

Nëse do të përballesh me një vepër që dëshiron ta 

veprosh, qoftë ai ushqim, udhëtim, ushtrime sportive, 

studime, shoqërim, ndërtim marrëdhëniesh të reja etj, në 

rast se është i qartë se është hallall dhe në të nuk ka gjynahe 

e shthurje, atëherë veproje atë dhe mbështetu te Allahu i 

Madhëruar. Është e drejta jote, që të marrësh kënaqësitë dhe 

mirësitë që Allahu i Madhëruar ka krijuar në këtë botë, për 

                                                            
69 Sure “El Mutaffifîn”, ajeti 14. 
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aq kohë sa është në rrugë hallall. Allahu i Madhëruar thotë: 

“Thuaj: ‘Kush i ka penguar stolitë dhe ushqimet e 

këndshme, të cilat Ai i ka krijuar për robërit e Vet?’ Thuaj: 

‘Ato janë për besimtarë (dhe të tjerët) në këtë botë, ndërsa 

në Botën Tjetër do të jenë vetëm për besimtarët. Kështu ua 

shpjegojmë Shpalljet njerëzve që dinë’”.70 

Në rast se përballesh me një vepër, të cilën dëshiron 

ta veprosh, por nuk je i qartë në të, ti nuk e di se është vepër 

e mirë apo e keqe, e dobishme apo e dëmshme, hallall apo 

haram, është një përvojë e re për ty dhe ti je i paditur për të, 

ose ti ke disa të dhëna që të tregojnë mundësinë e përzierjes 

ndërmjet hallallit dhe haramit, medito, mendo para se ta 

bësh këtë vepër. Mos u nxito në përgjigje. Përpiqu të 

shpjegohesh, që ta kuptosh se çfarë je duke vepruar. Mos e 

justifiko veten tënde se ti do të largohesh nga ajo vepër, pasi 

ta zbulosh se ajo është e keqe. Mund të të tërheqë qëndrimi 

dhe të dobësohesh përballë grupit (bashkësisë), me të cilët ti 

e ndan këtë vepër, nga frika e braktisjes dhe vënies në lojë 

prej tyre.  

 Mos e vendos veten tënde në pozitë të vështirë. Kush futet 

në vendet e këqija, do të akuzohet.71 Nuk duhet të mbështetesh 

për çdo gjë në përvojën tënde të veçantë, por përfito nga 

përvoja e të tjerëve, nga ajo që ata kanë provuar, e kanë 

                                                            
70

 Sure “El A‘râf”, ajeti 32. 
71 “Nehxhul Belaga”, El Kelimatul Kasijereti, nr. 349. 
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përjetuar dhe kanë humbur, sikurse kanë pasur sukses dhe 

kanë fituar. Mos e vendos veten tënde në burimet e 

dyshimit, mëdyshjes dhe rrezikut. Le të jetë përzgjedhja jote 

pas një diskutimi ndërmjet teje dhe shpirtit tënd, drejt 

përmirësimit dhe më të mirës. Më pas vendos dhe merr 

vendimin.  

 Ju ndodheni përballë dy zgjedhjeve: Të jesh i prerë në 

të mirë të përzgjedhjes më të mirë. Urime për ty! Por, Zoti 

na ruajt, mund të jesh në të mirë të përzgjedhjes më të keqe. 

Llogarite vetveten, si dhe kërkoji llogari për gabimin që 

kryen. Jepi mundësi ndërgjegjes tënde për t’u penduar. Mos 

e ndrydh ndërgjegjen dhe mos e kundërshto atë, edhe sikur 

të të bëjë për të qarë. Dëgjoje zërin e pendimit, kërkoji falje 

Zotit, si dhe mbaje të zgjuar natyrshmërinë tënde të 

shëndoshë në kundërshtimin e gjynaheve dhe të 

ndaluarave. Në këtë mënyrë, do të jesh si ditën që të ka 

lindur nëna. Duke u penduar, ti ke një fillim të ri.  

 Kur përballesh me një vepër që dëshiron ta bësh, por 

është e qartë se ajo është e gabuar dhe është një haram i 

qartë, në rast se e kryen atë, ki kujdes, që të mos e 

përsëritësh. Nëse e përsërit, do të përballesh sërish me 

shejtanin tënd. Mos e lejo të të komandojë ai ty. 

Kundërshtoje veprën që e kreve, për herë të dytë, të tretë, të 

katërt e kështu me radhë. Mjerë për ty, po u dorëzove, apo 

të jetosh kënaqësinë e shthurjes dhe të gjynaheve, apo të 
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mos e lejosh ndërgjegjen të veprojë në kundërshtimin e 

çështjeve të tua.  

Për shkak të vazhdimësisë së betejës me veten tënde 

dhe përsëritjes së gjithë këtyre rasteve, ndoshta do të kesh 

sukses. Mos u dorëzo! Kërko nga Zoti yt, që të të ndihmojë. 

Kërko mbështetjen e tij nga shejtani i mallkuar. Allahu i 

Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Kërkoj mbështetje te Zoti i 

njerëzve, Sundimtari i njerëzve, i Adhuruari (i vetëm me 

të drejtë) i njerëzve, nga sherri i djallit cytës, që fshihet 

(pasi cyt) e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve, (qoftë 

ai djall) prej xhindeve apo njerëzve!’”72 

 Puno, që të mos përshtatesh dhe të të bëhet zakon 

shthurja, të mos të tërheqë kënaqësia e zhytjes në të. Çështja 

është në dorën tënde. Unë e di se ajo të tërheq, të ngushëllon, 

ndien kënaqësi në të, si dhe ndien dobësi për t’u përballur 

me të, por mos u dorëzo. A nuk beson se ajo është haram (e 

ndaluar)? Atëherë ndaloje dhe përmbaje veten tënde. Ndiq 

rrugën, që të ndihmon ta ndalosh, të cilën ta tregova më 

herët. Kërko mbrojtje prej gjithçkaje që të ndihmon. Kërko 

mbështetje te një shok besnik, i sinqertë, besimtar, që të të 

japë krahë. Këshillohu me ata që ke besim në mirësinë dhe 

urtësinë e tyre. Angazhohu në aktivitete, që të mbushësh 

kohën tënde të lirë dhe të largohesh nga pozita në të cilën 
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ndodhesh. Ndryshoji projektet dhe kushtet e tua, që të 

tërheqin drejt gjynaheve. Ndryshoji shokët e këqij dhe 

largohu prej tyre. Nëse qëndrimi yt në shtëpi, të fut në 

gjynahe, duke parë televizionin, atëherë dil nga shtëpia dhe 

takohu me shokët, merr pjesë në aktivitete, shoqërohu me të 

tjerët e shumë gjëra si këto. Mos qëndro i vetëm në dhomën 

tënde, që të futesh në gjynahe. Nëse je në një aktivitet, 

ekskursion, në një shoqëri që të nxit drejt kënaqësisë së 

gjynaheve, ndryshoje atë, duke kërkuar kënaqësinë e 

hallallit. Nëse në fillim do të ndiesh se ti e humbe emocionin 

e kënaqësisë, apo kundërshtove dëshirat e tua, më vonë do 

të ndiesh lumturi të madhe, sepse ke triumfuar mbi epshin 

tënd, si dhe aftësinë tënde për t’i marrë vetë frenat e veprave 

të tua në dorë dhe mos përzierjen tënde në gjynahe, si dhe 

shkatërrimin e asaj që mund të shndërrohej në një zakon dhe 

sjellje të vështirë për t’u ndryshuar.  

 Provoje këtë program që të tregova. Ndoshta mund 

të duket i vështirë, por mos u mashtro prej tij. Çfarë të 

mungon ty? Ti je i ri, energjik, aktiv dhe ke fuqi. Mos iu 

dorëzo epsheve të tua. Dorëzoja çështjen tënde Zotit dhe 

Krijuesit tënd. Do të gjesh kënaqësinë e nënshtrimit dhe të 

hallallit, me të cilën nuk është e njëjtë asnjë kënaqësi në tokë. 

Problemi yt është se ti nuk e ke provuar akoma atë. Nuk e 

ke përvojën të krahasosh kënaqësinë e përhershme me 

kënaqësinë e përkohshme. Mësoje se, po e preke kënaqësinë 

e bindjes ndaj Allahut të Madhëruar dhe përzgjedh atë që e 
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ka bërë hallall për ty, nuk e lëshon këtë rrugë, sepse ajo është 

rruga e qetësisë shpirtërore, e lumturisë në dynja dhe e 

shpërblimit në Ahiret. Përpiqu dhe puno, që ta bësh zakon 

bindjen dhe hallallin dhe mos i lejo gjynahet dhe haramin të 

të drejtojnë ty. Trokit në portën e besimit dhe ajo do të të 

hapet plotësisht. Ji këmbëngulës. Kush përpiqet, arrin. Nëse 

përpiqesh dhe futesh në rrugën e udhëzimit, atëherë mirësia 

do të të pasojë dhe do të jetosh në harmoni me 

natyrshmërinë e mirësisë. Urime për suksesin tënd!  

 

Reagimi 

Gjatë periudhës së ndryshimeve që përjeton 

adoleshenti, në nivel fizik dhe psikologjik, mundësia e 

reagimit të tij është më e lehtë dhe e shpejtë. Reagimi i tij ka 

mënyra dhe forma të shumta, sipas përbërësve të 

personalitetit dhe kushteve që e rrethojnë.  

Në disa raste, adoleshenti e fsheh reagimin e tij nga 

frika e kundërshtimit dhe e fajësimit të të tjerëve. Ai kryen 

llogari të shumta për ata që ka përreth. Ai peshon çdo lloj 

veprimi që mund ta nxjerrë zbuluar para të tjerëve, duke e 

nxjerrë përballë përgjegjësisë, tek shfaqen simptomat e 

turpit për t’u përballur me ngjarjet. Jeton gjendjen e 

pasivitetit dhe të izolimit. Adoleshenti duhet të dalë prej 

kësaj gjendjeje. Ajo është gjendje e jashtëzakonshme dhe e 
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veçantë. Ajo ka të bëjë me mjedisin e edukimit që e ka 

rrethuar atë, si dhe zakonet dhe traditat që e kanë ndrydhur. 

Të afërmit dhe mësuesit duhet ta ndihmojnë ta kapërcejë 

këtë pengesë, duke e nxitur atë të shfaqë mendimin e tij, të 

dëgjojnë sugjerimet e tij me durim dhe meditim, si dhe të 

mos e nënvlerësojnë mendimin e tij. Adoleshenti duhet të 

mos ketë frikën e ndrydhjes shoqërore dhe familjare. Ai 

duhet të provojë të shfaqë mendimin e tij në disa fusha, 

ndërmjet shokëve, me ndonjë prej mësuesve apo të shprehet 

në krijimin e marrëdhënieve të ndërsjella dypalëshe 

ndërmjet tij dhe ndonjë tjetri, ndërmjet tij dhe babait të tij, 

nënës së tij, mësuesit të tij etj. Të mos fillojë që në fillim të 

shprehet në grupe të mëdha. Të shprehurit e tij në 

marrëdhënien dypalëshe, e ndihmon të kapërcejë pengesën 

e turpit dhe të frikës, si dhe të shpëtojë nga rreziku i izolimit 

dhe i vetëreagimit, i cili lind nga pasiguria në vetvete.  

 Në raste të tjera, sjellja e adoleshentit përshkruhet e 

ashpër dhe e tendosur. Ai kundërpërgjigjet me shpejtësi mbi 

çdo temë. E ngre zërin e tij dhe nuk merr parasysh se kush 

është më i madh se ai. Sillet me vrazhdësi kundrejt të tjerëve, 

duke i akuzuar ata se nuk e kuptojnë dhe nuk i vlerësojnë 

nevojat dhe dëshirat e tij. Nervozohet për shkaqe të kota, 

duke e shfaqur atë me shprehjet e tij të vrazhda, lëvizjet e tij 

dhe nervozizmin e tij.  

 Të mëdhenjtë, nuk duhet të sillen me të me ashpërsi, 

por duhet të vlerësojnë moshën e tij, mungesën e 
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largpamësisë dhe përvojën e tij të pakët. Gradualisht, ata 

duhet ta sqarojnë se çfarë e shqetëson dhe e mundon atë. 

Ata duhet ta mirëkuptojnë, ta vlerësojnë dhe ta ndihmojnë, 

duke e respektuar mendimin e tij, si dhe t’i tregojnë me 

butësi mënyrën e të shprehurit. Nuk duhet ta vendosin në 

pozitën e ndihmës nga të mëdhenjtë, si dhe nuk duhet t’i 

kundërshtojnë veprimet e tij me veprime të njëjta, sepse kjo 

do ta acaronte më tepër gjendjen dhe do të sillte reagime të 

papëlqyeshme dhe shumë agresive. 

 Adoleshenti duhet ta njohë veten e tij. Duhet ta 

kuptojë se dituria e tij e pakët dhe përvoja e kufizuar, e ulin 

pozitën e vlerësimit të tij. Nuk është e vërtetë se ai ka 

gjithmonë të drejtë. Të tjerët nuk janë kundërshtarët e tij. 

Askush nuk kërkon ta dëmtojë atë, por ai duhet ta kuptojë 

se është në një fazë të paqëndrueshme. Të rregullojë sjelljen 

e tij. Ai e ka në dorë, që të marrë vendimin e përshtatshëm, 

nëse mediton, mendon dhe nuk nxitohet. Adoleshenti duhet 

të pranojë se ka dallim këndvështrimesh ndërmjet tij dhe të 

tjerëve, si dhe ai nuk është vetëm. Ai nuk është absolutisht i 

justifikuar në veprimet e tij negative. Sjellja e tij nuk është e 

pavullnetshme. Ajo është vendimi i tij negativ, si pasojë e 

mosqetësisë, dijes së pakët dhe dyshimit te të tjerët. Ai nuk 

duhet të fajësojë periudhën e formimit në të cilën po kalon, 

sikur sjellja e tij nuk komandohet. E vërteta fshihet te nxitimi 

i përgjigjes së tij për këtë lloj sjellje, të cilën ai mund ta 

përmbajë dhe ta komandojë. Është prej veçorive të të rinjve 
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me përvojë të pakët, ta shfaqin këtë lloj sjelljeje, që dallon 

prej të rriturve. Ne këtu po flasim për reagimin që e kalon 

kufirin e tij, për shkaqet më të kota, pa ndonjë shkak dhe pa 

dobi. Pastaj ato sjellin vetëm se më shumë tension, inat dhe 

probleme.  

 Ne e kemi mundësinë që reagimin ta drejtojmë në 

pozitivitet dhe balancim, pa i prishur cilësitë e të rinjve dhe 

veçoritë e tyre. Ai mund të jetë ndërmjetës midis turpit të 

veçuar dhe reagimit të tepruar, ndërmjet izolimit të shpirtit 

dhe mungesës së finesës në marrëdhënien me të rriturit, 

ndërmjet ndjenjës së padrejtësisë dhe armiqësisë së atyre që 

e rrethojnë. Këtë e bëjmë, duke u bazuar në rregullin që ka 

treguar i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!): “Më i miri i të rinjve tuaj, është ai që u 

përngjet të moshuarve tuaj”.73  

I moshuari ka diturinë, përvojën, reagon me masë 

dhe me dije. Në këtë formë, ai është shembull për të rinjtë, 

të cilët dëshirojnë t’i ngjasojnë në veprime drejt më të mirës. 

Hadithi nuk na thotë të largohemi nga veçoritë e periudhës 

së rinisë, por na fton ta ndjekim të moshuarin, për të 

përfituar nga pozitiviteti i sjelljes së tij.  

Adoleshenti nuk duhet ta ekzagjerojë me veprimet, 

kërkesat dhe ëndrrat e tij, por duhet të jetë realist, të shohë 

                                                            
73 Esh Shejkh Es Saduk, “Meani el Akhbar”, f. 401.  
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mundësitë dhe rrethin e tij social dhe të kapërcejë ndjenjën 

e tij kundrejt veprimeve të të tjerëve. Ai nuk duhet të nxitojë 

në gjykimin e tyre, të mos i akuzojë për keqdashje kundrejt 

tij, duhet të mos i shkëpusë marrëdhëniet me të rriturit dhe 

të mos të mjaftohet me këshillat dhe mendimet e 

bashkëmoshatarëve të tij. Ai ka nevojë për dikë që e 

udhëzon dhe e këshillon, që të mos paguajë çmimin e 

provave dhe të gabimeve të tij.  
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KAPITULLI I KATËRT 

 

MARRËDHËNIET SHOQËRORE 

 

Marrëdhënia me prindërit (familjarët)  

 Tek i riu zhvillohet dëshira për të lehtësuar kufizimet 

rreth tij dhe të shpëtojë nga pushteti që e rrethon atë. Tek ai 

zgjohet ndjenja e unit dhe e vetëpëlqimit. Ai synon për më 

shumë pavarësi, për t’u dalluar si person që ka veçoritë e tij, 

rolin e tij dhe idetë e tij.  

Si mund të veprojnë të afërmit në këtë fazë? Si duhet 

të veprojë i riu dhe e reja me ta? 

Është e gabuar ta trajtosh këtë periudhë sikur ajo 

është problem dhe nyjë që nuk zgjidhet. Familjarët duhet të 

veprojnë me të si zhvillim natyror, i cili ka veçoritë e tij dhe 

është nevojshme t’i përshkojë ato veçori. Nuk është e 

pranueshme të sillemi me adoleshentin sikur sillemi me 

fëmijën. Ai ndodhet përballë një gjendje të re, e cila kërkon 

komunikim të ndryshëm dhe sjellje të ndryshme. Duhet të 

vlerësohet energjia e re që filloi të formohet, duke i vënë në 

dukje formimin dhe personalitetin e tij. Në këtë fazë atë e 
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ndihmon mënyra e saktë e edukimit. Ka nevojë për një shok 

të suksesshëm. Nuk i pranon urdhrat, i gatshëm për të 

diskutuar dhe të japë këshilla, si dhe veçohet në mendimin 

e tij. Kërkon vëmendje dhe përkujdesje, për të treguar 

ekzistencën e tij, por mërzitet, nëse nënvlerësohet dhe i ul 

personalitetin.  

Sjellja e familjarëve ndihmon në kristalizimin e 

personalitetit të fëmijës së tyre pozitivisht dhe u mundëson 

atyre kryerjen e detyrës në formën më të mirë. Përmendim 

prej tyre:  

 Bashkëpunoni me fëmijën tuaj si shok. Këshillohuni 

me të dhe përpiquni ta bindni atë, para se të merrni 

vendimin tuaj. Diskutoni me të rreth çështjeve që i 

interesojnë atij, duke e konsideruar veten tuaj të shqetësuar 

për të. Duhet ta mësoni atë që ta pranojë mendimin tuaj, 

edhe në rast se bie në kundërshtim me dëshirën e tij. Ajo 

duhet të jetë pjesë e edukatës së tij, që t’ju bindet dhe t’ju 

respektojë si prindër. Gjithashtu, duhet t’i jepet mundësia 

për të rënë dakord me përzgjedhjen e tij në disa raste, edhe 

nëse nuk ju pëlqen ajo, për aq kohë sa ajo është brenda 

rrethit të mirësisë dhe nuk është gabim apo shthurje.  

 

 Vazhdoni mbikëqyrjen tuaj mbi aktivitetin dhe 

marrëdhëniet e tij, pa u futur në imtësi. Shtojeni kujdesin 

tuaj mbi llojin e shokëve të tij, pa ndërhyrë në imtësitë e 
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bisedave të tyre. Jepini atij mundësi t’ju tregojë rreth 

aktiviteteve të tij në masën që ai dëshiron.  

 

 Praktikojeni të kujdeset për dhomën e tij, bibliotekën 

e tij, gjërat e tij personale etj. Kjo do ta ndihmojë të jetë i 

pavarur në rregullimin e gjërave që ka në përdorim, në 

formën që ai do dhe në mënyrën më të përshtatshme.  

 

 Nxiteni atë që t’i marrë vetë vendimet që i 

interesojnë, mbasi t’i keni dhënë hapësirën që t’i shfaqë 

mendimet e tij para jush dhe t’i diskutojë ato me ju. Ofrojini 

disa zgjidhje, për të pasur më shumë mundësi përzgjedhje, 

para se të vendosë përfundimisht. Jepini atij mundësinë që 

të thotë mendimin e tij përfundimtar, pastaj nxiteni të 

veprojë në të, nëse është brenda rrethit të përzgjedhjeve të 

pranueshme për ju.  

 

 Lejojeni ndonjëherë të zbulojë dhe të provojë veten e 

tij, se çfarë është e dobishme dhe e dëmshme për të, nëse 

prova nuk është e kushtueshme dhe nuk i shkakton atij 

shthurje. Kufizoje ndërmjet të përshtatshmes dhe më të 

përshtatshmes, ndërmjet asaj që shkakton dëm material të 

kufizuar, ose një dëmi që ripërtërihet në të ardhmen. 

Veçanërisht, kur është i entuziazmuar dhe kërkues. 

Tregojini atij këndvështrimin tuaj dhe lejojeni atë të zgjedhë, 

për të marrë përsipër përgjegjësinë e veprimeve të tij.  
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 Mos i tregoni atij gjithmonë përvojën tuaj, si dhe mos 

i krahasoni veprimet e tij me veprimet tuaja, kur ishit në 

moshë të tij, sepse ai do t’ju kundërshtojë me ndryshimin e 

kohëve dhe të kushteve. Është më mirë që t’i tregoni atij 

dëshirën tuaj për ta bindur atë të diskutojë me argumente.  

 

 Mësojini mënyrat e edukimit të suksesshëm. Lexoni 

rreth periudhave të jetës. Përcillini studimet bashkëkohore, 

për të qenë më të aftë në komunikimin me fëmijën tuaj, nisur 

nga dëshira për të bërë mirë, e mos u nisni nga qëllimi për 

të grumbulluar përvoja të kufizuara apo njohuri të pakta. 

Nëse ai ndien largpamësinë tuaj, saktësinë e këshillave tuaja 

dhe saktësinë e tyre, atëherë i shtohet dashuria dhe lidhet 

me idetë e tua. Ai përfiton nga këshillat e tua dhe forcohet 

interesi i tij për t’u këshilluar me ju, për shumicën e 

çështjeve të tij.  

 

 Punoni në njehsimin e këndvështrimeve tuaja si 

prindër, ose shpërndajini idetë ndërmjet ju të dyve (si 

prindër), sipas një plani të mirëstudiuar. Asnjëherë mos u 

grindi përpara fëmijës, për asnjë gjë. Mos i shtoni debatet 

tuaja personale në shtëpi, sepse kjo e bën të humbë besimin 

në aftësitë tuaja për ta ndihmuar atë.  

 Tani i drejtohemi të riut dhe të resë, pasi çdonjëri prej 

tyre është njohur me këshillat që iu drejtuan prindërve të tij. 

Mëso mënyrën e komunikimit shembullor me ta. Kjo nuk 
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do të thotë se ndonjëri prej jush ka nevojë të përdorë 

kokëfortësinë e tij dhe të rebelohet kundër prindërve të tij, 

sepse ata nuk i plotësojnë dhe nuk i zbatojnë këto rregulla 

në komunikimin e tyre me të. Ai duhet ta njohë veten e tij 

dhe kërkesat që ka, si dhe të përmirësojë komunikimin me 

vështirësitë që ai ballafaqohet. Duhet të jetë doktor që kuron 

vetveten, si dhe me urtësi që e di se çfarë vepron. Po ju 

përcjellim disa udhëzime, të cilat do t’ju ndihmojnë për një 

zhvillim të baraspeshuar, në ndërtimin e të rinjve: 

 Mos i konsidero prindërit e tu, se janë nga brezi i 

vjetër dhe nuk e kuptojnë çfarë jeni duke vuajtur. Ata nuk i 

njohin zhvillimet bashkëkohore. Ata konsideroji si shkaku i 

përvojës tënde në këtë botë. Babai yt: “Nëse nuk do të ishte 

ai, nuk do të ekzistoje”. Nëna jote “të ka mbartur ashtu 

sikurse askush nuk mbart askënd. Në lidhje për këtë çështje, 

Imam Zejnu el Abidijn (Paqja qoftë mbi të!), për mesazhin e 

të drejtave, ka thënë: “U lodhën me ty, kaluan net pa gjumë, 

derdhën gjithë mundin e tyre për ty. Ti je fryti i jetës së tyre, që të 

rritesh dhe të bëhesh i zoti i vetes”. 

 

 Kënaqu me këndvështrimin e mendimit të tyre. 

Rishikoje edhe një herë para se ta refuzosh. Ata të duan ty. 

Të thonë ty çfarë besojnë se është e dobishme për ty dhe në 

interesin tënd. Ndoshta e tillë mund të jetë çështja, nëse do 

të meditosh pak rreth saj. Nëse nuk është e tillë, sipas 

këndvështrimit tënd, atëherë bisedo me ta. Diskuto. Thuaje 
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mendimin tënd me butësi dhe edukatë. Refuzoje 

këndvështrimin e tyre, pa i provokuar ata. Nëse ata 

këmbëngulin, ndërsa t’i këmbëngul pa ndonjë shkak të 

fortë, plotësojua pa vonesë dëshirën, si mirësjellje ndaj tyre. 

Para teje ka shumë mundësi dhe dëshira. Do të kesh 

mundësi t’i realizosh ato. Asgjë nuk do të përfundojë vetëm 

te kjo çështje. Jeta jote nuk shkatërrohet për shkak të kësaj 

teme.  

 

 Mos i ekzagjero gjërat. Askush nuk dëshiron të të 

ngrejë kurthe apo të të shkatërrojë të ardhmen tënde. Mos u 

sill me moton se ata janë armiqtë e tu. Ndoshta mund të 

gabojnë në sjelljen ndaj teje dhe debatojnë ndërmjet tyre. 

Është e papranueshme, që ta ndiesh veten tënde se je 

viktimë. Ata të duan ty dhe dëshirojnë për ty gjithë të mirat. 

Duroji gabimet e tyre. Kjo është përvojë për ty dhe skalitje 

për personalitetin tënd. Asgjë nuk ka për të të munguar, 

nëse ata gabojnë. Do të rritesh në sytë e të gjithëve, nëse 

sillesh me pozitën e përgjegjësit, i cili mban përgjegjësinë e 

tij dhe sillet me edukatë dhe urtësi. 

 

 Është e drejta e tyre të të vëzhgojnë dhe t’i ndjekin 

veprimet e tua, që të jenë të qetë të të mbrojnë ty, të kujdesen 

për ty dhe për të ardhmen tënde. Por, ti mërzitesh se ata 

ndërhyjnë shumë në punët e tua. Foli atyre me butësi. 

Thuaju atyre se ndërhyjnë shumë dhe kjo të mërzit ty, se ti 

je i aftë të sillesh në mënyrën më të mirë dhe se ti i pranon 



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

  113  
 

këshillat dhe mendimet e tyre. Nëse nuk të përgjigjen, mos 

e ngri zërin para tyre dhe mos e zvogëlo respektin për ta, 

por puno me qetësi dhe pa zhurmë. Padyshim që do të 

arrish atje ku dëshiron, pa konflikt. Çështja është e jotja. 

Sado që të ndërhyjnë në jetën tënde, nuk do të munden ta 

kenë atë. Pra, nuk është e nevojshme të ketë një ballafaqim 

të ashpër. Nuk kërkoj prej teje, që të jesh më i mençuri që e 

merr përsipër gjithë përgjegjësinë, por kërkoj prej teje të 

sillesh me qetësi, sepse gjërat lëvizin shumë shpejt dhe 

ndoshta mund të mos kesh të drejtë. E rëndësishme është të 

pranosh deri në një masë mbikëqyrjen e tyre dhe të bësh një 

zgjedhje të mirë, pasi të plotësosh të gjitha të dhënat e 

nevojshme.  

 
 Përpiqu t’i bësh të të besojnë me një nismë tënden. 

Thuaju atyre se ti ke nevojë të këshillohesh me ta. Kërkoju 

atyre të të këshillojnë në disa nga zgjedhjet e tua. Vëri në 

dijeni mbi çështjet e tua të përgjithshme. Mos u trego 

misterioz. Mos u përpiq të fshehësh çdo gjë, pa qenë e 

nevojshme për këtë. Mos lejo, që mosmarrëveshjet me 

vëllezërit e tu, të reflektojnë në marrëdhëniet e tua me 

prindërit e tu. Synimi yt të jetë gjithmonë pozitiv dhe 

bashkëpunues. Kujdes në shprehjet e tua dhe pamjen e 

fytyrës. Mos e ngri zërin. Mos i përplas dhe thyej gjërat. Mos 

e përplas derën me forcë. Mos u sill me inat, që të nxjerr nga 

natyrshmëria dhe edukata jote. Asgjë nuk e kërkon këtë 

sjellje me familjarët e tu. Do të pendohesh dhe do të kërkosh 
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falje, por do të lësh shenja të këqija. Mendo. Çfarë të shtyn 

të bësh një sjellje të gabuar? Gjërat janë shumë të thjeshta, që 

të të çojnë në atë masë që të ketë një përplasje të madhe. 

Qetësohu. Medito, gjërat do të shkojnë me qetësi dhe lehtësi.  

 

 Dëshiron liri më të madhe në shtëpinë tënde, por ti 

nuk je vetëm. Shtëpia juaj është e vogël. Ti duhet të 

përshtatesh me këtë realitet, të cilin nuk mund ta ndryshosh. 

Përpiqu të kesh disa përparësi, por ti nuk ke të drejtë të 

marrësh përparësitë e vëllezërve të tu. Mos harro, se ti nuk 

ke asgjë. Shtëpia dhe gjithçka ka në të, është e babait tënd, i 

cili shpenzon për ty dhe kjo kërkon ta falënderosh për këtë 

mirësi. Mos i jep vetes të drejta që nuk të takojnë. Nëse je i 

bindur, atëherë e kupton se çfarë të takon dhe çfarë nuk të 

takon dhe mund ta pranosh këtë realitet, duke u sjellë me 

normalitet. Në rast se vëren se prindërit e tu bëjnë 

diferencime ndërmjet vëllezërve të tu dhe teje, mos merr 

pozitë negative. Cila është vlera e këtij diferencimi? Çfarë 

reflektimi do të ketë? Vetëm disa të mira materiale, ose pak 

kujdes më tepër. Nuk ka diferencime të mëdha, asgjë s’ke 

për të humbur. E ardhmja është para teje. Risku yt është i 

ndarë nga Allahu i Madhëruar.  

 

 Është e drejta jote të shoqërohesh me disa shokë dhe 

me ta të realizosh disa nga dëshirat e tua. Me ta të zbavitesh 

në kohën tënde të lirë. Të mësosh hallallin nga harami, të 

dallosh gabimin nga e sakta. Por, nuk duhet të përziesh 
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veten tënde në gabime nga dëshira të padisiplinuara, ose 

konkurrencë me shokët e tu, apo për të kënaqur shokët e tu. 

Ashtu sikurse kërkon pavarësinë e mendimit tënd në shtëpi, 

ashtu le të jetë edhe në të tilla raste. Askush nuk të bën dobi, 

nëse gabon. Vepro në realizimin e dëshirave të tua brenda 

kufijve të përshtatshëm. Mos e krahaso veten tënde me ata 

që janë të shthurur dhe mos bë atë që ta kërkojnë. E 

rëndësishme është ajo që ti vepron dhe çfarë është e 

përshtatshme për ty. Kujdesu për mjedisin dhe rrethin tënd. 

Dëgjoji me kujdes këshillat e të afërmve të tu dhe medito me 

kujdes rreth tyre. Kujdes nga propaganda, reklamat dhe 

media, të cilat promovojnë në shumë raste kënaqësitë e të 

rinjve pa kufi. Ti nuk je i tillë. Ke mendje të zgjuar. Ke zemër 

që i frikësohet llogarisë së Allahut të Madhëruar. Është e 

drejta jote, që të kesh një të ardhme më të mirë. Nuk të 

interesojnë të rinjtë që bëjnë gabime të shumta dhe janë në 

shthurje të përsëritur. Ke mundësi t’u shmangesh atyre në 

maksimum. Kjo është një mirësi dhe duhet t’ia dish vlerën 

shumë mirë. Pasi ta kesh kaluar këtë periudhë të ndjeshme 

të jetës tënde, do të rritesh dhe do ta kuptosh se ajo që ke 

mbjellë, ka për të të vlejtur.  
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Marrëdhënia me shkollën 

 Dituria është çelësi i jetës. Ekziston një diferencë e 

madhe ndërmjet dijetarit dhe injorantit. Allahu i Madhëruar 

thotë: “Thuaj: ‘A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që 

nuk dinë?! Vetëm mendarët i pranojnë këshillat!’”74   

Fëmija e kalon fëmijërinë, adoleshencën dhe fillimin 

e rinisë së tij në shkollë, sipas rregullave bashkëkohore të 

arsimit. Nuk ka humbje nga ndjekja e kësaj rruge. Ajo është 

mënyra e vetme e mundshme, që i jepet njeriut të dalë nga 

errësirat e injorancës, si dhe t’i zhvillojë aftësitë e tij 

psikologjike dhe shkencore dhe të fitojë aftësitë për punë, jo 

vetëm për t’u përballuar me vështirësitë e jetës, por edhe të 

plotësojë kërkesat e saj.  

 Shkolla është rregull, përgjegjësi, llogari, ndëshkim, 

teste shkollore dhe shpenzim i madh i kohës jo vetëm 

brenda mjediseve të saj, por edhe jashtë saj, për të kryer 

detyrat dhe për të përvetësuar mësimet. Shkolla është zgjimi 

herët në mëngjes, rutina e ditës. Peshë që shtohet ditë pas 

dite, por ajo është për të mirën tuaj, o ti djalosh dhe ti vajzë.  

 Ju bezdisin disa mësues, të cilët sillen ashpër me ju 

dhe nuk veprojnë me pozitivitet. Beson se mund ta 

ndryshosh sjelljen e tyre kundrejt teje me inat, me zhurmë, 

                                                            
74

 Sure “Ez Zumer”, ajeti 9. 
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duke shpuar gomat e makinës së tyre?! Ti gabohesh. Ata do 

të të ndëshkojnë. Në këtë mënyrë je sjellë keq me familjen 

tënde. Ke shkaktuar probleme pa asnjë dobi. Mund të 

humbasësh edhe vitin shkollor. Tregoji familjarëve të tu se 

kush të bezdis, ose tregoji kujdestarit të klasës tënde se çfarë 

të shqetëson. Ndoshta ata mund t’i tërheqin vërejtjen atyre 

mësuesve, për të përmirësuar sjelljen e tyre kundrejt teje, ose 

mund t’i bindesh prindërit, që të ndryshojnë shkollën. Bëj 

një llogari me rezultat të sigurt. Ndoshta mund të mos 

ndryshojë sjellja e atyre mësuesve, si dhe familja nuk e 

ndryshon shkollën, por edhe nëse e ndryshojnë, mund të 

përballesh me të njëjtën situatë si në shkollën tënde të 

mëparshme. Cila është zgjidhja? Ti ke nevojë të mësosh, 

ndaj duhet të durosh dhe t’i kryesh detyrat e tua në formën 

më të mirë, sepse në këtë mënyrë do ta largosh edhe 

pengesën që të shqetëson. Kufizoje interesin tënd në arritjen 

e rezultateve të larta shkollore. Duhet ta dish se ndryshimi i 

sjelljes së mësuesve me ty është një gjë normale. Mos 

pretendo sjellje shembullore dhe mos shpreso, që të gjithë të 

kenë sjellje të mirë më ty. 

 

 Ti vëren se mësimet janë shumë dhe të vështira. Përse 

shokët e tu arrijnë sukses me lehtësi? Pyeti ata si veprojnë, 

mënyrën se si mësojnë. Mos mendo se je i paaftë dhe nuk ke 

aftësi. Nëse këmbëngul në këtë çështje, kërkoju familjarëve, 

që të bëjnë një vizitë tek një specialist, i cili studion rastet që 

vuajnë nga vështirësitë në mësime dhe përcakton gjendjen 
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tënde, si dhe të ofron një trajtim praktik të përshtatshëm për 

ty. Mos i nënvlerëso mësimet, por nxito të mësosh 

përmendësh dhe ta përthithësh mësimin. Duhet të derdhësh 

energjinë e përshtatshme, sipas aftësive të tua. Para teje nuk 

ekziston asnjë zgjidhje. Ti duhet të derdhësh më shumë 

energji dhe kujdes në klasë, si dhe të shkruash të gjitha 

detyrat në shtëpi dhe të kërkosh ndihmën e ndokujt, kur ke 

nevojë për të realizuar ushtrimet. Duhet të mësosh mirë, të 

shpenzosh kohën e mjaftueshme për të mësuar përmendësh 

apo zgjidhjen e detyrave, analizimin e mësimeve, si dhe 

kryerjen e aktiviteteve të kërkuara prej teje.  

 

 Kjo është mundësia jote për të mësuar. Nëse ti nuk 

mëson, çfarë do të doje të bëje dhe ti je në këtë moshë? 

Falënderoje Zotin tënd, që ti je duke mësuar në një shkollë. 

Sa fëmijë janë në vendin tënd apo nëpër botë, që nuk u është 

dhënë mundësia t’i bashkëngjiten shkollës? Ata vuajnë nga 

analfabetizmi, injoranca, varfëria dhe vështirësitë e jetës.  

 

 Sistemoje kohën tënde. Ke kohë të mjaftueshme për 

të kryer detyrat e tua shkollore, shkuarjen në ekskursion apo 

kryerjen e disa prej hobeve që ti ke dëshirë. Gjatë 

provimeve, mos e humb kohën tënde, si dhe mos e shpenzo 

kohën me pasionet e tua, në llogari të mësimeve të tua.  
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Mos e krahaso veten tënde me shokët e tu. Në rast se 

ndonjëri prej tyre e mëson mësimin për dy orë, ndoshta ti 

mund të kesh nevojë për tri orë. Kjo është diçka normale. 

Dallimet ekzistojnë në aftësitë ndërmjet njerëzve. Ndoshta 

ty mund të të duhet një periudhë më e gjatë, për shkak të 

mospërqendrimit në klasë, ose për shkak të mospërthithjes 

se temave të mëhershme, ose zgjedhjen e kohës së gabuar 

për të mësuar, p.sh në mesin e natës, pasi e ke shpenzuar 

kohën e përshtatshme me lojëra, ose ndoshta aftësitë e tua 

janë më të dobëta, por duhet ta kalosh klasën me sukses. 

Nëse nuk je prej më të mirëve, atëherë puno që ta kalosh 

klasën.  

 Dëshiron të arrish rezultate të larta? Ke shpenzuar 

energji të madhe, por përsëri ke të njëjtat rezultate, ndërsa 

shokët e tu kanë arritur rezultate të larta? Kërkoji shkaqet. 

Kërko ndihmën e mësuesve të tu dhe të të afërmve të tu, për 

të kërkuar me ty shkaqet, për të lehtësuar zgjidhjen e këtij 

problemi. Por, mbaji lart ëndrrat e tua. Me vendosmërinë 

dhe punën tënde, domosdoshmërish, ke për të qenë prej më 

të mirëve. Nëse nuk do të jesh në këtë vit, ose vitin 

pasardhës, me siguri vitin që vjen pas tij, do të jesh nga më 

të mirët. Edhe nëse nuk je prej më të mirëve, ti e ke kryer 

detyrën që të takon. Mos u dëshpëro, si dhe mos u bëj 

pesimist, sepse, kur ti i ke jetuar ëndrrat e tua, ke menduar 

rrugën më të mirë. Kjo mjafton. Mund të jenë aftësitë e tua 

të kufizuara. E rëndësishme është se ti kalove dhe zotëron 
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një nxitës për të vazhduar dhe për të pasur sukses. Duhet ta 

dish se, në shumë raste, ndryshon gjendja e nxënësit nga një 

fazë shkollore në një tjetër. Kur është i ulur në rreshtat e 

parë, e gjen prej të suksesshmëve dhe në shkallët e larta. 

Ndoshta gjendja jote ka qenë e tillë. E rëndësishme është që 

të kënaqesh se ti i ke derdhur energjitë e tua, pastaj 

mbështetu te Allahu i Madhëruar. 

 

 Je ngelës një herë në provim? Je i detyruar ta 

përsëritësh klasën? Nuk ka problem. E rëndësishme është të 

mos stepesh dhe të qëndrosh. Po, më e mira, është  të jesh 

vazhdimisht i suksesshëm, por ndoshta ke hasur në një 

pengesë për çfarëdolloj shkaku. Mos u dorëzo dhe mos u 

step. Je akoma në moshë të vogël. Do të zbulosh se ky vit, 

në të cilin durove, e përsërite dhe e kalove, ka për të të 

ndihmuar në ndërtimin e jetës tënde në mënyrën më të mirë.  

 

 Programet mësimore janë shumë të ngjeshura. Disa 

lëndë nuk kanë të bëjnë fare me jetën. Disa të tjera as nuk i 

pëlqen dhe as nuk i kupton dhe as mundesh t’i përthithësh. 

Bëj durim për çdo gjë. Mësimi është si ndërtimi dhe 

ndërtimi është një udhëtim i vështirë, i gjatë dhe i 

ndërlikuar. Bëhet me i lehtë me qëndrueshmëri dhe sukses. 

Mësohu me të gradualisht. Mos fillo nga prapësinat, sikur ti 

je i vetmi që përballesh me këto prapësi. Vështroji shokët e 

tu dhe ata që janë në të njëjtën moshë me ty, në vende të 

ndryshme të botës. Shumica mendojnë ashtu sikurse ti 
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mendon. Por, çdo gjë kalon me përpjekje dhe sukses. 

Kënaqu me sukseset që ke realizuar dhe frytet që ke marrë, 

si rezultat i mësimit tënd.  

 

 

Marrëdhënia në shoqëri 

 I riu dhe e reja i fillon hapat e para me optimizëm 

shoqëror. Ka prirje t’u bashkohet shokëve dhe dëshiron të 

jetë pjesë e tyre, si dhe nuk i pëlqen izolimi. Gradualisht, më 

vonë shfaqen edhe qëndrimet e tij, ashtu si bota e të rriturve, 

për të përcaktuar edhe drejtimet e tij kundrejt çështjeve 

politike dhe shoqërore. 

 Marrëdhëniet shoqërore të të gjitha formave krijojnë 

një zinxhir pyetjesh dhe përfundimesh. Ato ndryshojnë në 

cilësi, nga një person te një tjetër, por ato janë hapa të 

natyrshëm, që i hedh çdo i ri, për të marrë vendin dhe 

pozicionin e tij në botën e re, botën e të rriturve dhe në 

shoqëri.  

Është e dobishme të paraqesim disa këshilla, të cilat do 

ta ndihmojnë për të kaluar moshën e fëmijërisë dhe për të 

kontrolluar botën e saj të kufizuar në adoleshencë dhe në 

rini, në të cilën mund të realizojë qëllimet brenda në shoqëri. 
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 Është e natyrshme që njerëzit të shohin djaloshin e ri 

që futet në shoqëri dhe një vajzë të re që futet në jetën e gjerë. 

I shohin me syrin e ekzaminuesit këta adoleshentë. Ata i 

shohin si njerëz me pak përvojë, që janë akoma në fillimet e 

moshës, që nuk e kanë largpamësinë e gjërave. Ajo që e 

shqetëson të riun, në të shumtën e rasteve, është 

vetëvlerësimi i vetes, si dhe nuk ia japin hakun me 

vështrimet e tyre, bashkëpunojnë me të me inferioritet. Ky 

është një këndvështrim i gabuar dhe i ekzagjeruar, 

veçanërisht kur shfaqen në mendime, qëndrime, 

përshkrime bindëse dhe të fuqishme, të cilat tregojnë 

largpamësinë e tij; ose në sjelljet e tij shfaqet pjekuri e qartë, 

si rrjedhim i përthithjes së diturisë dhe përvojës jetësore. 

Këtë gjë nuk e kanë  arritur të tjerë, edhe pse janë në moshë 

më të madhe. Megjithatë, nuk është e rëndësishme se si e 

vlerësojnë atë në këtë moment, e ardhmja premtuese është 

përpara tij. Ai është përballë ndryshimeve të mëdha dhe të 

shpejta, të cilat i vëren çdokush që interesohet me zhvillimin 

e aftësive të tij, si dhe ndjek arritjet e tij shkencore, përvojën, 

nëpërmjet marrëdhënieve të tij dhe aktiviteteve që ai 

realizon.  

 

 Mos e largo veten tënde nga të tjerët dhe mos ki turp 

ta shprehësh mendimin tënd brenda kufijve të njohurive të 

tua me ata që qëndron, qoftë edhe në raste të kufizuara, 

duke mos qëndruar gjithmonë dëgjues, por përgatitu të jesh 

bashkëpunëtor.  
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Gjithashtu, nuk duhet të nxitohesh. Mos fol shumë, 

duke pretenduar se ke njohuri mbi gjithçka. Ata që të 

rrethojnë, zotërojnë aftësi dhe dituri, nëpërmjet të cilave 

kanë aftësi të vlerësojnë dituritë e tua. Interesi yt i integrimit 

në komunitet, le të jetë arsyeja dhe nxitja e përfshirjes dhe 

afrimit tënd me shoqërinë, të afërmit dhe forumet e 

ndryshme, të cilat të zgjerojnë horizontin dhe të ndihmojnë 

që gradualisht të jesh faktor me ata që të rrethojnë, duke e 

ndërthur me moshën tënde dhe aftësitë e tua, por dhe me 

dëshirën tënde të vërtetë, që është integrimi në shoqëri.  

 Ti ke nevojë të krijosh idenë tënde rreth çështjeve që 

të rrethojnë. Duhet të njohësh përbërjen e vendit tënd, 

natyrën e qëndrimeve kryesore ndërmjet grupeve dhe 

forcave të ndryshme dhe të përcaktosh qëndrimin tënd në 

to. Mëso kush janë armiqtë e vendit tënd. Cilat janë rreziqet 

që e rrethojnë atë? Si mund të ndihmosh në mbrojtjen e tij? 

Cili është roli yt në ndërtimin e tij të pavarur dhe të 

fuqishëm? 

 

 Përcakto idenë tënde mbi natyrën e marrëdhënieve 

të shëndosha shoqërore, mendimin tënd mbi rolin e të rinjve 

dhe pozitën e tyre në shoqëri, si dhe pozicionin tënd, që 

synon të arrish në të ardhmen. Është e rëndësishme të 

njohësh bazat e të mirës dhe të së keqes, të përshtatshmes 

dhe të papërshtatshmes. Të krijosh idenë tënde mbi 

marrëdhënien e suksesshme me të afërmit dhe shoqërinë, si 
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dhe projektin tënd mbi mënyrën e suksesit të të rinjve dhe 

përfitimit nga energjia e tyre dhe fuqia e vrullshme që ata 

kanë. 

 

 Cilat janë sjelljet e përshtatshme? Çfarë mendimi keni 

mbi sinqeritetin, gënjeshtrën, shërbimin në komunitet, 

ndihmën ndaj të varfërve dhe punën vullnetare? Cili është 

mendimi juaj në ndërtimin shpirtëror dhe moral dhe në 

mënyrën e zhvillimit të strukturës fizike?  

 Duhet ta dish se njeriu nuk plotësohet vetëm se duke 

ekuilibruar dhënien e të drejtës të gjitha aspekteve të 

personalitetit të tij. Ai nuk duhet të interesohet vetëm për 

fuqinë e tij fizike, për shëndetin e tij apo formën e tij, por 

duhet të tregojë kujdes për zhvillimin e kulturës dhe 

diapazonit të tij. Këtë e bën duke ndjekur dhe duke lexuar 

libra, revista dhe gazeta në masë të konsiderueshme me 

kushtet e tij. Të tregojë kujdes në forcimin e marrëdhënieve 

shpirtërore me Zotin, nëpërmjet adhurimeve dhe 

pjesëmarrjes së tij në atmosfera të plotësimit shpirtëror, si 

agjërimi dhe Ashurja, ose duke ndjekur shembullin e 

udhëheqësve flamurtarë, që janë model përgjatë historisë, 

në krye të të cilëve është Profeti i nderuar Muhamed (Paqja 

e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), Imamët e 

nderuar (Paqja qoftë mbi ta!), si dhe duke u kujdesur për 

zhvillimin e ndjeshmërisë shoqërore, kujdesin ndaj 

bisedave dhe moralin e virtytshëm.  
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 Radha jote po afrohet. Mos u bëj kokëfortë, 

armiqësor, i dhunshëm dhe i ashpër, sepse të gjithë të 

përbuzin dhe largohen prej teje, për shkak të këtyre cilësive. 

Diskuto dhe dëgjoji të tjerët, pranoje mendimin ndryshe. 

Sqaroje këndvështrimin tënd me argumente. Ti ke të drejtë 

të zgjeshësh shoqërinë që të pëlqen dhe të largohesh nga ata 

që nuk përshtatesh. Nuk je i detyruar për asgjë. Mos e 

vendos veten në pozitë të gabuar dhe mos e ngushto gjoksin 

tënd me gjëra që nuk të pëlqejnë. Merr pjesë në ato aktivitete 

që të përshtaten dhe me shokë që kanë të njëjtat bindje si ty.  

 Nuk ka nevojë të krijosh gjëra, ose të veprosh kotësi, 

që të dallohesh nga të tjerët. Kjo është rrugë e mbyllur dhe 

nuk përfiton asgjë prej saj. Vepro me realizëm, duke u 

bazuar në aftësitë dhe mundësitë e tua. Çdonjëri ka pozitën 

e tij në këtë shoqëri. Ekzistojnë ata që do të të duan ty dhe 

do të besojnë në cilësitë e tua. 

 

 Zhvilloje besimin tënd me durim dhe qetësi dhe mos 

u ngut në asnjë rast, për të përfituar nga koha dhe 

mundësitë e tua. Mos u nxito në gjykimin e njerëzve apo të 

çështjeve. Përpiqu të grumbullosh informacione dhe të 

dhëna, që të mos gabosh në qëndrimin tënd në vlerësimin e 

gjërave. 

 

 Çdo gjë në kohën e saj. Molla piqet në kohën e saj, 

pasi janë plotësuar kushtet natyrore të përshtatshme për 

këtë gjë. Edhe ti do të piqesh në kohën tënde, pasi të 
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plotësohen përbërësit e përshtatshëm për zhvillimin e 

aftësive të tua.  

 

 Kujdesu për rregullat e komunikimit shoqëror të 

suksesshëm. Respektoje të madhin dhe mëshiroje të voglin. 

Vlerësoje mësuesin tënd dhe sakrificën e tij. Sillu mirë me 

prindërit. Lidhe farefisin. Ndihmoji shokët haptas dhe 

fshehtas. Qëndro pranë tyre në gëzim dhe hidhërim. Merr 

pjesë me shoqërinë, në aktivitetet e përgjithshme politike, 

kulturore, fetare dhe sociale. Zgjidh ato aktivitete që 

nxjerrin në dukje rolin tënd dhe zhvillojnë marrëdhënien 

tënde shoqërore. Mos u izolo dhe mos e ul pozitën tënde 

ndërmjet moshatarëve të tu.  

 

 Dinamizmi yt nuk do të thotë pamaturi dhe 

papërgjeshmëri, por ajo është dhuratë për ty nga Allahu i 

Madhëruar, prandaj përfito prej saj me shoqërinë. Vlerësoji 

energjitë e tua, që t’i ka dhënë amanet Allahu i Madhëruar, 

duke vepruar mirë në shoqëri. Mos i nënvlerëso aftësitë e 

tua dhe mos e nënvlerëso reputacionin dhe personalitetin 

tënd. Nuk të ftoj ta ekzagjerosh në seriozitet, por të jesh 

serioz. Nuk të ftoj të bëhesh i ashpër, por i butë, i dashur, 

me moral të hijshëm dhe sjellje të pranueshme. Nuk je i 

vetëm në shkretëtirën e shkretë, por çfarë flet dhe vepron, 

ndikon te të tjerët. Ki kujdes, që të flasësh dhe të veprosh 

çfarëdo që të tjerët thonë për ty dhe veprojnë me ty. 
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KAPITULLI I PESTË 

 

BALLAFAQIMI ME INSTINKTET 

SEKSUALE 

 

Pika kryesore gjatë periudhës së adoleshencës 

konsiderohet shpërthimi i epsheve (instinkteve) seksuale 

gjatë pubertetit dhe pas tij. Ky është rezultat i natyrshëm i 

zhvillimit fizik të trupit të djalit dhe vajzës dhe nuk 

konsiderohet si shkak i natyrshëm për shthurje. 

Islami e ka zgjidhur çështjen e instinkteve seksuale 

me ligjërimin e martesës, si dhe ka nxitur në martesë në 

periudhë të hershme, por kushtet sociale dhe materiale, në 

shumicën e rasteve, e bëjnë të pamundur realizimin e 

martesës në periudhë të hershme. Kjo do të thotë lëvizje e 

instinkteve gjatë kalimit të viteve të adoleshencës pa pasur 

një zgjidhje reale. Cilat janë rrugët e zgjidhjes? A është i riu 

dhe e reja i justifikuar në atë çka vepron me trupin e tij/saj, 

ose gjininë tjetër, jashtë rrethit të martesës, që është e 

ligjëruar? 

Islami e ka trajtuar sjelljen njerëzore, se ajo është 

rezultat i edukimit, i udhëzimit dhe i rregullave që njeriu i 
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përzgjedh dhe bazuar në to, ecën dhe ndërton jetën e tij. Të 

rinjtë i ka rrethuar me një sërë udhëzimesh, të cilat i mbrojnë 

dhe i ndihmojnë të kalojnë me sukses periudhën e 

adoleshencës. Ndër to përmendim: 

 

Qëndrueshmëria e besimit tek Allahu i 

Madhëruar  

 Besimi në adhurimin e Allahut të Madhëruar lë 

shenjë te i riu, në fuqinë e mbrojtjes kundër mashtrimeve të 

shejtanit, duke e ushqyer shpirtin, për t’u bërë më i fortë 

kundër nxitjeve të tij trupore, i aftë t’i përmbajë ato dhe 

orientohet për të zgjedhur rrugën e Islamit, me urdhrat dhe 

ndalesat, për ta mbrojtur të riun.  

Besimi tek i riu adhurues ka ndikim të madh, sepse 

Allahu i Madhëruar e pranon të riun adhurues në Ditën e 

Gjykimit, në hijen e Tij, me mëshirën dhe faljen e Tij. E 

mbron nga dënimi dhe e fut në Parajsë. Ai është një prej 

shtatë grupeve që përfshihen në mbrojtjen dhe hijen e 

Allahut të Madhëruar në Ditën e Gjykimit.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e  mbi familjen e tij!) ka thënë: “Shtatë persona (palë njerëzish) 

do të jenë nën hijen e Allahut, ditën që nuk ka hije veç hijes së Tij: 

1- Prijësi i drejtë 
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2- I riu që rritet me adhurimin e Allahut 

3- Personi që zemrën e tij e ka të lidhur me xhamitë, kur del prej 

saj, derisa të kthehet në të. 

4- Dy persona që u deshën për hir të Allahut, i bashkoi dhe i ndau 

dashuria për hir të Tij. 

5- Një person që përkujton Allahun, kur është vetëm dhe sytë i 

lotojnë nga frika e Tij. 

6- Një grua me pozitë dhe e bukur që fton për të bërë zina, 

imoralitet, një person e ky i thotë: “Unë i frikësohem Allahut!” 

7- Një person që jep sadaka (lëmoshë) dhe e fsheh atë, derisa dora 

e tij e majtë nuk e di se çfarë dha dora e djathtë”.75  

Besimi në Allahun e Madhëruar do të thotë t’u 

përmbahesh dhe t’i praktikosh adhurimet, si namazi, 

agjërimi etj, ta forcosh lidhjen tënde me Allahun e 

Madhëruar në mënyrë të përhershme. I riu adhurues 

dallohet me nënshtrimin e tij ndaj Allahut, si dhe largohet 

nga gjynahet.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Allahu i Madhëruar krenohet 

                                                            
75 El Shejkh el Saduk, “El Khisal”, f. 343. 
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para engjëjve me të riun adhurues. Ai u thotë: ‘Shikojeni robin 

Tim, është larguar nga epshet e tij për shkakun Tim’”.76  

 Shpeshherë, besimi shndërrohet në sakrificë të 

shpirtit në nënshtrim ndaj Allahut të Madhëruar. Ai nuk 

përmbahet para asgjëje. Në këtë pozitë, i riu i komandon 

epshet e tij dhe nuk janë ato që e komandojnë atë, i 

nënshtron instinktet e tij dhe nuk janë ato që e nënshtrojnë 

atë. Ai është duke jetuar mbikëqyrjen e përhershme hyjnore 

dhe e meriton pozitën e dashurisë hyjnore.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Allahu i Madhëruar e do të riun që 

sakrifikon rininë e tij në bindje dhe nënshtrim ndaj Allahut të 

Madhëruar”.77  

Dhe: “Krijesat më të dashura tek Allahu i Madhëruar, 

janë: i riu në moshë të re dhe me pamje të bukur, i cili ia kushton 

rininë dhe bukurinë e tij bindjes dhe nënshtrimit ndaj Allahut të 

Madhëruar. Me këtë të ri, Allahu i Madhëruar krenohet para 

engjëjve të tij, duke thënë: ‘Ky është robi im i vërtetë’”.78  

Dhe: “Çdo i ri që e përbuz këtë botë dhe kënaqësinë e saj, 

duke sakrifikuar rininë e tij, me bindje dhe nënshtrim ndaj Allahut 

                                                            
76

 El Mutekij el Hindij, “Kenzul Ummal”, vëll. 15, f. 776. 
77

 El Mutekij el Hindij, “Kenzu Ummal”, vëll. 15, f. 776. 
78

 I njëjti burim, vëll. 15, f. 785. 
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të Madhëruar, atij të riu Allahu i Madhëruar i ka dhënë 

shpërblimin e shtatëdhjetë e dy të sinqertëve”.79  

 

Ulja e shikimit  

Ulja e shikimit na bën të meditojmë, kur ne shikojmë 

te trupi i gjinisë tjetër. Veçanërisht, ato shikime të ndaluara 

dhe joshëse, filmat pornografikë, fotografitë skandaloze, 

veshjet e tejdukshme, të papërshtatshme. Ato pamje 

(fotografi) që merren nga shikimi i syve, kalojnë në tru dhe 

shndërrohen në një trashëgimi për epshin. Ato e vënë në 

lëvizje qetësinë e tij çka bëjnë që njeriu të bjerë në krizën e 

ndryshimit dhe të nxitjes së ndaluar, e cila mund ta shtyjë 

në një haram tjetër.  

Për këtë shkak, Islami ia ka mbyllur derën shikimit të 

ndaluar dhe ka bërë thirrje që të ulet shikimi te të dyja 

gjinitë. Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaju besimtarëve që 

të ulin shikimet e tyre (nga e ndaluara) dhe ta ruajnë 

nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtëligjshme)! Kjo është 

më mirë për ta! Me të vërtetë, Allahu është i Dijshëm për 

atë që bëjnë ata.’ 

‘Thuaju besimtareve që të ulin shikimet e tyre (nga e 

ndaluara), ta ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e 

                                                            
79

 Esh Shejkh el Tusij, “El Amali”, f. 535. 
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jashtëligjshme) dhe të mos i shfaqin stolitë e tyre, përveç 

atyre që janë të dukshme. Le t’i mbulojnë kraharorët me 

mbulesat e tyre (të kokës) dhe të mos ua shfaqin stolitë e 

tyre, përveçse bashkëshortëve të tyre, ose baballarëve të 

tyre, ose vjehërrve të tyre, ose bijve të tyre, ose djemve të 

bashkëshortëve të tyre, ose vëllezërve apo djemve të 

vëllezërve të tyre, ose djemve të motrave a grave të tyre, 

ose atyre që i kanë nën zotërim (si skllave), ose 

shërbëtorëve që nuk kanë epsh ndaj femrave apo fëmijëve 

që nuk i dinë ngacmimet e femrave. Dhe të mos i rrahin 

këmbët (për tokë), në mënyrë që të mos duken stolitë e tyre 

të fshehta. Të gjithë ju, o besimtarë, kthehuni tek Allahu 

të penduar, që të arrini shpëtimin!’”80  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Allahu i 

Madhëruar e ka detyruar syrin, që të shohë atë që Allahu e ka 

ndaluar, që është haram dhe të kundërshtojë atë që e ka ndaluar. 

Të gjitha këto janë prej besimit”.81  

Shikimi haram shkakton lodhje, shthurje dhe 

zhgënjim në dynja (këtë botë). Transmetohet nga Prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) se ka thënë: 

“Kush hedh një vështrim, e lodh veten e tij dhe i prish çastet e tij, 

duke u zhgënjyer”.82  

                                                            
80

 Sure “En Nûr”, ajetet 30-31. 
81

 Esh Shejkh el Kulejni, “El Kafi”, vëll. 2, f. 35. 
82 El Mirza en Nurij, “Mustedrek el Uuesail”, vëll. 14, f. 268 
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Profeti Isa (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kini kujdes 

nga shikimet e ndaluara. Ato janë burimet e epsheve dhe bimët e 

këqija”.83  

 Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Shikim pas 

shikimi dhe në zemër mbin epshi. Kjo i mjafton zotëruesit të asaj 

zemre”.84 

 Rezultati i një shikimi të ndaluar, është ndëshkim në 

Ahiret (Botën Tjetër). Duhet të shtojmë këtu, ndikimin që ka 

në dynja (këtë botë). I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush i mbush 

sytë e tij me haram, Allahu i Madhëruar ia mbush sytë me zjarr 

në Ditën e Gjykimit, në rast se pendohet dhe kthehet nga 

gjynahet”.85  

 Rezultati i uljes së shikimit është të shijuarit e 

ëmbëlsisë së imanit dhe bindja ndaj madhështisë së Allahut 

të Madhëruar, e cila na ofron kënaqësinë e zemrës dhe 

qetësinë shpirtërore, vetëpërmbajtjen e trupit, si dhe 

shpërblimin në Ahiret.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Shikimi është një shigjetë nga 

                                                            
83

 I njëjti burim, f. 269. 
84 Shejkh es Saduk, “Men la jehduruhu el Fakijh”, vëll. 4, f. 18. 
85

 El Al'lametu el Mexhlisij, “Biharul Anuar”, vëll. 73, f. 334. 
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shigjetat e shejtanit. Kush e braktis atë nga frika e Allahut të 

Madhëruar, Allahu i dhuron ëmbëlsinë e besimit në zemër e tij”.86   

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nuk keni 

përfituar asnjë pasuri që i përngjan pasurisë së uljes së shikimit. 

Ai shikim që ulet nga ajo që ka ndaluar Allahu, Allahu i mundëson 

të shohë në zemrën e tij Madhështinë dhe Lartësinë e Tij”.87  

 

Mbulesa është mbrojtje shoqërore 

 Veshja është e detyrueshme për femrën, duke 

mbuluar dhe duke fshehur trupin e saj nga burrat, përveçse 

atyre që i ka të lejuar. Kjo mbulesë formon mburojën 

shoqërore dhe largimin e shikimit, për të dyja gjinitë.  

Kahu femëror: Mbulesa mbulon pjesët joshëse tek 

ajo. Nëse do të shtojmë edhe ndalimin e zbukurimeve. Ndër 

to theksojmë: ndalimin e përzgjedhjes së ngjyrave tërheqëse, 

të cilat e prishin rolin e mbulesës së detyrueshme. Ndalimin 

e vendosjes së aromave dhe parfumeve, të cilat të tërheqin 

me erën e tyre. Ndalohet trokitja e këmbëve në tokë, sepse 

tërheqin vëmendjen e burrave. Allahu i Madhëruar thotë: 

“Dhe të mos i rrahin këmbët (për tokë), në mënyrë që të 

mos duken stolitë e tyre të fshehta. Të gjithë ju, o 

                                                            
86 El Mirza en Nurij, “Mustedrekul Uesail”, vëll. 14, f. 269. 
87

 I njëjti burim, f. 268. 



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

  135  
 

besimtarë, kthehuni tek Allahu të penduar, që të arrini 

shpëtimin!”88  

Nëse femra i përmbahet këtyre rregullave, e 

ndihmon atë që të plotësojë dëshirën, që të mos i shfaqë 

bukuritë dhe zbukurimet e saj para meshkujve, por të 

kufizohet me një mashkull, i cili është burri i saj. Me 

bashkëshortin e saj e ka mundësinë t’i shfaqë bukuritë dhe 

zbukurimet e saj deri në maksimum. Gjithashtu, asaj i 

lejohet t’i shfaqë bukuritë dhe zbukurimet e saj në kufij të 

përshtatshëm para grave dhe para atyre meshkujve që e ka 

të lejuar.  

Femra nuk e humbet të drejtën e saj të natyrshme të 

shprehjes së bukurisë së saj, por duhet të udhëzohet, ku 

është e dobishme për të. Nuk i ndalohet dëshira për t’u 

zbukuruar, por duhet ta përdorë, ku nuk nxit joshje dhe 

shthurje. Duke qenë se ajo do të jetë bashkëshortja e një burri 

të vetëm, atëherë cila është dobia e shfaqjes së bukurive dhe 

e joshjeve të saj para gjithë burrave? A nuk nxit probleme 

dëshira e saj për t’u parë nga të gjithë burrat? Përse duhet të 

shihet? Cili është rezultati? Kjo lloj sjelljeje, a nuk i bën disa 

vajza, që të joshen dhe zemra e tyre të mos kënaqet vetëm 

me një burrë? 

                                                            
88 Sure “En Nûr”, ajeti 31. 
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Mbulesa është ndihmesë për të. Ajo është mbrojtje 

personale, shpirtërore, edukative dhe sociale në mesin e 

shoqërisë. Mbulesa e ndihmon atë të forcojë pozitën e saj 

dhe të jetë e qëndrueshme në rrugën e drejtë.  

Kahu mashkullor: Mbulesa e detyrueshme për 

femrën e lehtëson atë nga faktorët e tërheqjes fizike të saj. 

Ajo shpreh një njoftim të qartë, se është e ndaluar, si dhe 

zvogëlon ndikimet e jashtme të instinkteve seksuale te 

mashkulli. Mbulesa e femrës është ndihmë për mashkullin, 

për të zvogëluar mundësitë e ndikimit të epshit të tij në 

rrugë të çrregullt. Ajo e udhëzon mashkullin për të 

komunikuar me femrën nga pozita e përgjithshme 

njerëzore. Nëse ai e dëshiron femrën si bashkëshorte, duhet 

të ndjekë rrugën e duhur, e cila të çon në martesë.  

Mbulesa nuk e pengon mashkullin në kërkesat e tij 

instiktive, por e drejton atë në rrugën e martesës, përkundër 

çrregullimit, shthurjes dhe mosmarrjes së përgjegjësisë. 

Femra është e turpshme dhe nuk ka hapësira për t’u tallur 

me të, për të nënvlerësuar ndjenjat e saj, si dhe për të 

përbuzur kërkesat dhe të drejtat e saj. Mbulesa është 

rregullator i marrëdhënieve njerëzore, në kuadër të ruajtjes 

së shikimit dhe moralit të saj kundrejt tjetrit.  

Islami i ka sistemuar marrëdhëniet ndërmjet burrave 

dhe grave në shoqëri në mënyrë njerëzore, larg 

çrregullimeve, ndikimeve dhe instinkteve. I ka sistemuar 
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marrëdhëniet ndërmjet bashkëshortëve, me veçoritë e 

nevojshme mashkullore dhe femërore, për të siguruar të 

gjitha nevojat e natyrshme, në kuadër të bashkëshortësisë. 

Gruaja është femër për bashkëshortin e saj dhe njeri në 

shoqërinë e saj. Burri është mashkull për bashkëshorten e tij 

dhe njeri në shoqërinë e tij. 

 

Shmangia e përzierjes dhe afrimit ndërmjet dy 

gjinive 

Duke qenë se tërheqja ndërmjet dy gjinive është e 

shpejtë, në moshën e rinisë, i riu tërhiqet nga e reja, kurse e 

reja ka dëshirë të tërheqë drejt saj shikimet e të riut. 

Nëpërmjet takimeve, marrëdhënieve, përshëndetjeve dhe 

bisedave, largohen gradualisht barrierat shpirtërore. Më pas 

fillon tërheqja e ndjenjave, e cila shndërrohet në dëshirë 

faktorizimi ndërmjet tyre. Kjo çon në lëvizjen e instinkteve, 

të cilat, në pamundësi për t’u shkarkuar në hallall, mund ta 

nxisin “pronarin” e tyre drejt haramit.  

Islami, për këtë arsye, ka punuar për sigurimin e 

mbylljes së dyerve të detajeve të jashtme, të cilat 

mundësojnë lëvizjen e instinkteve, në mënyrë që t’i ndalojë 

këto ndikime të jashtme, të cilat rritin kërkesat e instinkteve, 

apo mund të shtyjnë në drejtim të haramit. 
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Afrimiteti ndërmjet djalit dhe vajzës përgatit 

atmosferën për të rënë në haram. Kjo ndodh për shkak të 

marrëdhënies shpirtërore dhe nga dëshira e instinkteve. 

Gjithashtu, dhe për shkak të nxitjes që ofron kjo atmosferë, 

duke e shtyrë drejt kësaj dëshire për afrimitet. Transmetimet 

nga i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e 

mbi familjen e tij!) e kanë ndaluar një vepër të tillë. I Dërguari 

i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!) ka thënë: “Nuk veçohet një mashkull dhe një femër, veçse i 

treti i tyre është shejtani”.89   

Transmetohet se shejtani e porositi Musain (Paqja 

qoftë mbi të!) me tri cilësi. Njëra prej tyre është: “Mos u veço 

me një femër, si dhe ajo të mos veçohet me ty. Nuk veçohet një 

mashkull me një femër, ose një femër me një mashkull, vetëm se 

unë jam shoqëruesi i tyre pa dijeninë e tyre”.90  

Po ashtu, transmetohet se shejtani ka thënë: “Nuk 

mungoj nga njeriu në tri raste: kur dëshiron të japë sadaka, nëse 

veçohet me një femër dhe gjatë momentit të vdekjes”.91  

Është haram (e ndaluar) çdo afrim që nxit fillimin e 

formimit të marrëdhënieve të ngrohta, pa pengesa. Është e 

ndaluar dhënia e dorës ndërmjet dy gjinive. I Dërguari i 

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

                                                            
89

 El Mirza en Nurij, “Mustedrekul Uesail”, vëll. 14, f. 266. 
90 El Shejkh el Mufijd, “El Emali”, f. 157. 
91 El Mirza en Nurij, “Mustedrekul Uesail”, vëll. 14, f. 265. 
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ka thënë: “Kush i jep dorën një femre që e ka të ndaluar, ka lejuar 

ndëshkimin nga Allahu i Madhëruar”.92   

I është dhënë një rëndësi e veçantë ndalimit të dhënies 

së dorës, duke e kërcënuar me një ndëshkim të ashpër. I 

Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Kush i jep dorën një gruaje të huaj, në 

Ditën e Kiametit do të vijë i prangosur dhe më pas do të urdhërohet 

të hidhet në zjarr”.93  

 

Përzgjedhja e shoqërisë së mirë 

 Gjatë periudhës së rinisë shtohet nevoja për shoqëri. 

I riu kërkon të realizojë aktivitete të ndryshme në shoqërinë 

e moshatarëve të tij. Ai bisedon me ta për çështjet dhe 

dëshirat e tij. Këshillohet me ta rreth atyre që mendon dhe 

dëshiron të veprojë. Nëse shoku është besimtar, i 

moralshëm, besnik dhe i sinqertë, e ndihmon shokun e tij 

me këshilla të mira dhe i jep dorën e ndihmës. Nëse shoku 

është i shthurur, i pamoralshëm dhe materialist, do ta 

përziejë shokun e tij në punë të dyshimta dhe gabime, të 

cilat të çojnë në humbje. Shoku i keq ndikon negativisht tek 

shoku i tij, për shkak të përqendrimit të interesave të tij tek 

                                                            
92

 Shejkh es Saduk, “Men la jehduruhu el Fakijh”, vëll. 4, f. 14. 
93 Shejkh es Saduk, “Theuabul A'mal”, f. 283. 
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argëtimi, epshet, kënaqësitë, ndjekja e gjinisë tjetër dhe 

zhytjes së tij pas instinkteve.  

 Fatkeqësitë që sjell shoqëria e keqe, nuk mund të 

kompensohen pas kalimit të një kohe. Shija e hidhur që 

ndihet prej saj nga padrejtësia që i ke bërë vetes, me 

përzgjedhjen e shoqërisë së keqe dhe llogarisë, në Ditën e 

Gjykimit, nuk e shpëtojnë nga gjendja në të cilën ndodhet. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Atë Ditë, keqbërësi do të hajë 

gishtat e duarve të veta, duke thënë: ‘Ah, sikur ta kisha 

marrë Rrugën (e Drejtë) me të Dërguarin! Ah, sikur të mos 

e kisha bërë filanin mik! Ai më ka larguar nga Këshilla 

(Kur’ani) që më kishte ardhur!’ Në të vërtetë, djalli e 

braktis gjithmonë njeriun në çastin e nevojës”.94  

 Përzgjedhja e shokut të mirë bëhet mbi bazën e 

cilësive të tij të mira. Njeriu nuk duhet të mashtrohet nga 

shprehjet e dashurisë dhe ato të bukura, as me përkujdesjen 

dhe ndihmën në disa raste, por duhet ta zgjedhë nga 

personaliteti që ka shoku, në besnikëri dhe moral, sepse ato 

do të ndikojnë tek ai.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Njeriu është në fenë e shokut 

të tij. Kini kujdes në shokun që zgjidhni”.95  

                                                            
94

 Sure “El Furkân”, ajetet 27-29. 
95

 Esh Shejkh el Tusij, “El Amal”, f. 518. 
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Kur u pyet i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) se kush është shoku 

më i mirë, ai u përgjigj: “Është ai që, kur e kujton, të ndihmon, 

dhe, kur e harron, të kujton”.  

 Në një transmetim shpjegues, rreth cilësive të shokut 

të përshtatshëm, i cili të mbështet në qëndrueshmëri dhe 

bindje në rrugën e Allahut të Madhëruar, Imam Hasani 

(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nëse do të kesh nevojë për 

shoqërinë e njerëzve, shoqërohu me dikë që, kur je me të, ndihesh 

mirë; kur i shërben, të mëson; kur i kërkon ndihmë, të ndihmon; 

nëse i tregon diçka, e beson fjalën tënde; nëse je i tensionuar, të 

qetëson; nëse e shtrin dorën e mirësisë drejt tij, e kap atë; nëse sheh 

një pakënaqësi, e mbulon atë; nëse sheh një mirësi tek ty, e përhap 

atë; nëse i kërkon diçka, ta jep; nëse shkëputesh prej tij, të kërkon; 

nëse mërzitesh, të ngushëllon; prej tij s’të vjen asnjë e keqe; rrugët 

tuaja nuk ndahen; asnjëherë nuk të përbuz, kur je në të drejtë, si 

dhe nëse ndaheni, të kujton”.96   

 

Të përfitojmë nga energjia e të rinjve 

I riu, në fillimet e moshës, është i mbushur me gjallëri 

dhe energji. Në rast se kjo energji drejtohet në formën e 

duhur, atëherë është bërë investimi dhe përfitimi prej tyre 

në dobi të të riut dhe të shoqërisë. I Dërguari i Allahut (Paqja 

                                                            
96 El Mirza en Nurij, “Mustedrekul Uesail”, vëll. 8, f. 211. 
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e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) na ka 

udhëzuar se si të përfitojmë nga mundësitë që Allahu i 

Madhëruar na ka begatuar. Ai e ka porositur Ebu Dherrin: 

“O Ebu Dherr, përfito nga pesë gjëra, para pesë të tjerave: nga 

rinia para pleqërisë, nga shëndeti para sëmundjes, nga pasuria 

para varfërisë, nga koha e lirë para angazhimit dhe nga jeta para 

vdekjes”.97  

Të rinjtë kanë qenë ata që kanë nxituar ta besojnë fenë 

e Allahut në çdo periudhë të davetit të Allahut të 

Madhëruar në Mekë dhe Medine, në epoka të ndryshme të 

Islamit, si dhe në kohën e sotme. 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) i është drejtuar njërit 

prej shokëve të tij, Ebu Xhaferr El Ahualit, duke e pyetur atë:  

- Ke ardhur në Basra? 

- Po,  - u përgjigj. 

- Si ishte ecuria e njerëzve rreth kësaj çështje dhe hyrja e 

tyre në të? - e pyeti Imam Sadiku.  

- Për Zotin ata janë pak, - u përgjigj. - Edhe pse po 

futen, por sërish janë pak.  

                                                            
97

 Esh Shejkh el Tusij, “El Amal”, f. 526. 
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- Të këshilloj të ftosh rininë, sepse ata janë më të shpejtët 

në çdo vepër të mirë, - i tha Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!).98 

 Nëse dinamizmi i rinisë nuk gjen hapësirë për t’u 

shprehur, atëherë do të zhytet në vesvese dhe instinkte, por, 

në rast se shfrytëzohet mirë energjia e tij atje ku ai ka dobi 

dhe bën dobi për të tjerët, atëherë ne kemi arritur sukses në 

drejtimin dhe udhëzimin e tij, si dhe kemi arritur të 

shmangim kënaqësitë e tij fizike. Duhet të ketë shumë 

kujdes nga sëmundja vrasëse dhe ajo është koha e lirë. Nuk 

është kohë e pakët.  

Në një studim që është kryer nga gazeta “Dita e të 

rinjve”, sondazhi përfshiu katërqind të rinj dhe të reja nga 

dy universitete, u pa qartë se koha e lirë te të rinjtë 

universitarë, për 43%, të tyre ishte nga një orë deri në tre orë 

në ditë, për 39%, ishte nga katër në shtatë orë në ditë, ndërsa 

për 18% i kalonte shtatë orë në ditë.99  

Kur i riu apo e reja nuk merren me punë, ose 

marrëdhënie shoqërore, sport, lexim, argëtime të lejuara, 

apo t’i bashkëngjitet disa forumeve, programeve të 

ndryshme, që janë në harmoni me qëllimet e tij, atëherë do 

të jetë vetëm me veten e tij. Kur është i vetëm, vërejmë se 

energjia e tij trupore dhe shëndetësore, që i është dhënë, e 

ka të vështirë t’i izolojë përpjekjet që thërrasin vetminë. Ajo 

                                                            
98 Esh Shejkh el Kuelejni, “El Kafi”, vëll. 8, f. 93. 
99 Gazeta “Neharu Shebab”, më 9.3.1999. 
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është shumë më e vështirë nga ajo që mund të përfitonte nga 

koha e lirë, e shpenzuar në mënyrën e duhur. I riu dhe e reja 

duhet të kenë shumë kujdes nga sprova e shëndetit, e 

mirësisë, si dhe sprova e kohës së lirë dhe rrezikut të saj 

vrasës.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Me dy gjëra janë sprovuar 

shumë njerëz, shëndeti dhe koha e lirë”.100  

 Përzierja sociale në aktivitetet e përgjithshme fetare, 

kulturore, sociale e politike ndihmon në masë të madhe në 

gdhendjen e personalitetit të të riut.  

 Atmosfera në të cilën jeton me shoqërinë në xhami, 

simpoziume, klube sportive, shfaqje, universitet, në 

adhurime, në ditën e Ashures etj, e ndihmojnë atë për të 

përfituar prej saj, ose ndikohet prej saj mendërisht dhe 

shpirtërisht. Ato gradualisht vijnë si përfitim i kohës dhe i 

energjisë, që është i domosdoshëm në këndvështrime të 

ndryshme. 

 

 

 

                                                            
100

 I njëjti burim, f. 152. 
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Kundërshtimi i epshit 

 I riu është i kujdesshëm në ndërtimin e personalitetit, 

intelektit, ndjenjave, dijen dhe shoqërinë. Në këtë mënyrë, 

ai formëson gradualisht projektin e plotë të rrugës që do të 

ndjekë, për të ndërtuar jetën e tij. Mbi bazën e saj 

përcaktohet sjellja e tij në fusha të ndryshme. I rëndësishëm 

është vendi, ku do të praktikojë qëndrimin që do të 

mbështesë rrugën e drejtë. Ai duhet ta mbrojë atë, në 

mënyrë që të mund të kristalizojë personalitetin e tij të aftë, 

për të qenë i qëndrueshëm në përballjen me sfidat. 

 Pikënisja më e rëndësishme është edukata. Ajo është 

sekreti kryesor për t’u udhëzuar në përballjen me shthurjen, 

si dhe kundërshtimin e epshit dhe dëshirave të gabuara. A 

është e mundur që i riu ta arrijë një gjë të tillë? Po, është e 

mundur që i riu ta arrijë atë. Ai duron që në vogëli deri në 

rini, nxënien e diturisë, për të marrë një diplomë, për të qenë 

i përgatitur për punë. Është ai që duron vështirësitë e jetës, 

me të cilat përballet me prindërit tij brenda në familje. Ai 

dëshiron shumë gjëra që i sheh te moshatarët e tij, por nuk 

mundet t’i realizojë, ndaj duron dhe përmbahet. Aftësitë e 

tij të fshehta e ndihmojnë atë të durojë në shumë çështje.  

Pra, nga kjo nënkuptojnë se ai është i aftë të përballojë 

epshin. Nëse e ndërton pozicionin e tij, duke iu përmbajtur 

kësaj rruge, duke e kundërshtuar dhe duke u përballur me 

durim me epshin, do të shohim se rezultati do të jetë 
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kënaqësia e vërtetë e përhershme dhe lumturi. Përballja dhe 

kundërshtimi i epshit ka vështirësitë e tij në fillim, por 

shumë shpejt mësohet dhe i tejkalon vështirësitë dhe korr 

frytet.  

Nëse ne e mësojnë dhe e trajnojmë të riun pa 

vështirësi; nëse ai do të ndjekë epshet e tij, atëherë ai do të 

rrëshqasë në të, do të shthuret dhe do të humbasë. Në rast 

se ne e edukojmë atë me bindje ndaj Allahu të Madhëruar 

dhe do ta ndihmojmë të përballet me epshin, ai do të 

lartësohet dhe do të arrijë gjëra madhështore dhe të 

dobishme. 

Problemi kryesor është epshi. Epshi është një dëshirë 

që të nxit në gjynahe dhe të ndaluara. Është dëshira 

nëpërmjet të cilës nxitesh për të mos njohur kufij dhe 

kufizime. Dëshira që e shtyn trupin të ecë pa drejtim drejt 

kënaqësive. Ajo e prish mendjen nga gjykimi mbi 

përfundimin e gjërave. Të bllokon të bësh dallimin ndërmjet 

të drejtës dhe të gabuarës. Është dëshira që të qetëson në 

momentin e saj, por më pas mbeten shenjat dhe përfundimet 

e saj, pasi ka përfunduar ai moment kalimtar. Gjëja më e 

rrezikshme në këtë dëshirë, është se ajo dobëson vullnetin 

në mënyrë graduale. Fillimisht mediton dhe jeton me luftën 

ndërmjet ndërgjegjes dhe kënaqësisë, por më vonë ti ecën 

pas kënaqësisë pa kthim, sikur të ishte një udhëtim i 

natyrshëm. Ndërgjegjja jote nuk preket nga veprimet. Në 
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veprimet e tua nuk gjen asnjë kufizim të pengojë, por ndien 

sikur të tjerët duan ta rrëmbejnë këtë dëshirë. 

Bukuria e kësaj bote nuk i fshihet joshjes së epshit të 

shpirtit. Zbukurimet janë shfaqje e bukurisë tërheqëse, prej 

të cilës tërhiqet edhe epshi. Allahu i Madhëruar thotë: 

“Burrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e 

dëshiruara: për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e 

grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtitë dhe arat e lëruara. 

Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por shumë më i mirë 

është kthimi tek Allahu”.101  

Dashuria për zbukurimet e jashtme është mashtrim. 

Zbukurimet janë kënaqësia e kësaj bote, për të cilat njeriu do 

të merret në llogari për to. Ato përcaktojnë pozitën e njeriut 

dhe vlerën e tij reale. Nëse do të tërhiqet prej tyre, është prej 

atyre njerëzve që  ndikohen nga kjo botë e përkohshme. 

Nëse tregon përmbajtje prej tyre dhe i bindet Allahut të 

Madhëruar, fiton dynjanë e tij, duke qëndruar në Rrugë të 

Drejtë dhe fiton Ahiretin e tij, duke marrë shpërblimet.  

Duhet bërë dallimi ndërmjet hallallit dhe haramit. Jo 

të gjitha bukuritë janë të ndaluara, si dhe jo çdo zbukurim 

ndalohet. Bukuritë e ndaluara janë të jashtmet, të cilat nxisin 

epshin dhe gjynahet, kurse zbukurimet e ndaluara janë ato 

zbukurime mashtruese, që e bëjnë njeriun rob të parasë dhe 
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 Sure “Âli ‘Imrân, ajeti 14. 
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pasurisë dhe jo rob të Allahut të Madhëruar. Medito se si 

Allahu i Madhëruar i është drejtuar profetit të Tij, 

Muhamedit (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen 

e tij!). Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: ‘Kush i ka 

penguar stolitë dhe ushqimet e këndshme, të cilat Ai i ka 

krijuar për robërit e Vet?’ Thuaj: ‘Ato janë për besimtarë 

(dhe të tjerët) në këtë botë, ndërsa në Botën Tjetër do të 

jenë vetëm për besimtarët’. Kështu ua shpjegojmë 

Shpalljet njerëzve që dinë”.102  

 Zbukurimet dhe stolitë këtu janë të lejuara, sepse 

përcjellin mirësi. Edhe ushqimet e këndshme janë risku që e 

kënaq njeriun. Përkundër gjërave të ndyta, që në pamje të 

jashtme, duket sikur janë të këndshme. O djalosh, drejtoje 

tërheqjen tënde nga zbukurimet e lejuara dhe ushqimet që 

janë hallall. Këto gjëra nuk përfshihen në epshin e shpirtit, 

sepse Allahu i Madhëruar ia ka mundësuar njeriut të 

kënaqet me to në dynja. 

Medito përpara se të gjykosh dhe të bësh 

përzgjedhjen tënde. Nëse është zbukurim hallall, shko pas 

tij, por, nëse është e ndaluar, largohu prej saj. Të mos të 

shtyjë kënaqësia drejt çdo gjëje në jetën e kësaj bote, që të 

mos të tërheqë epshi drejt haramit. 
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 Sure “El A‘râf”, ajeti 32. 
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 Si mund të bëhet përzgjedhja e duhur? Si bëhet 

dallimi ndërmjet kënaqësisë së lejuar dhe kënaqësisë së 

ndaluar? Ndërmjet zbukurimit të lejuar dhe zbukurimit të 

ndaluar? Si të anashkalojmë epshin e shpirtit në favor të 

vetëpërmbajtjes? 

 Zgjidhja është treguar në ajetin fisnik. Allahu i 

Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, Ne e krijuam njeriun në 

trajtën më të përkryer, pastaj e çuam atë (kur nuk beson) 

në gjendjen më të ulët”.103  

 Çelësi kryesor ekziston te njeriu, në aftësitë e tij, si 

dhe në lartësinë e krijimit të tij në formën më të bukur. Ai 

humbet gjithçka që ka dhe rrëshqet në gjendjen më të ulët, 

me përzgjedhjen e gabuar që bën. Por, ngrihet në gradat më 

të larta me përzgjedhjen e duhur, duke përfituar nga krijimi 

në trajtën e përkryer, me besim dhe vepra të mira. 

Nëpërmjet besimit, njeriu merr vendimet e duhura dhe të 

gjitha udhëzimet e përshtatshme për të bërë dallimet 

ndërmjet të saktës dhe të gabuarës, si dhe e qetëson shpirtin 

e tij në betejën personale përballë realitetit të jetës. Ai nuk 

është i detyruar të largohet nga shpirti dhe mendja e tij në 

trajtimin e çdo bukurie apo vepre, sepse është legjislacioni 

hyjnor ai që ia ka lehtësuar përcaktimin e detyrimeve, 

hallallin dhe haramin. Kjo e ndihmon atë të shohë pozitën e 

kënaqësive sipas legjislacionit hyjnor. Nëse ato janë në një 
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 Sure “Et Tîn”, ajetet 4-6. 
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vijë me legjislacionin hyjnor, atëherë ka bërë zgjedhjen e 

duhur dhe merr shpërblime të pandërprera dhe të 

vazhdueshme në këtë botë dhe në Botën Tjetër. Ndërsa, nëse 

bien në kundërshtim me legjislacionin hyjnor, atëherë 

përzgjedhja e tij është e gabuar, duke u shoqëruar me 

pasojat në këtë botë dhe në Botën Tjetër. 

 Nëse i riu ka për synim kënaqësinë e Allahut dhe 

fitimin e Botës Tjetër, atëherë të shohë në rezultatet e tij.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Atëherë, ai që ka 

shkelur gjithçka dhe ka parapëlqyer jetën e kësaj bote, 

sigurisht që do të ketë për strehë Xhehenemin. Kurse ai që 

i është frikësuar madhërisë së Zotit të tij dhe e ka frenuar 

veten nga dëshirat, pa dyshim që do të ketë për strehë 

Xhenetin”.104 

 I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush largohet nga gjynahet e 

Allahut, nga frika e Allahut të Madhëruar, Allahu i Madhëruar 

ka për ta gëzuar në Ditën e Gjykimit”.105  

  “Kush përballet me një gjynah, ose epsh, por largohet prej 

tij nga frika e Allahut të Madhëruar, Allahu ia ndalon zjarrin dhe 

e mbron atë nga frika e madhe, si dhe i mundëson shpërblimin që i 

ka premtuar në Librin e Tij. Allahu i Madhëruar thotë: ‘Kush 

                                                            
104 Sure “En Nâzi‘at”, ajetet 37-41. 
105 Esh Shejkh el Kulejni, “El Kafi”, vëll. 2, f. 81. 
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i frikësohet Zotit të tij, ka dy kopshte’. Atij që i ofrohet 

dynjaja dhe Ahireti dhe ai zgjedh dynjanë para Ahiretit, ai ka për 

ta takuar Allahun e Madhëruar në Ditën e Gjykimit duke mos 

patur asnjë mirësi që të mbrohet nga zjarri i Xhehenemit. Kush 

zgjedh Ahiretin para dynjasë, Allahu i Madhëruar është i kënaqur 

me të dhe ia fal gjynahet e veprave të tij. Kush i mbush sytë e tij 

me haram, Allahu ia mbush sytë me zjarr në Ditën e Gjykimit, 

vetëm në rast se pendohet dhe kthehet në rrugën e Allahut”.106  

 Ebu Abdullahu (Paqja qoftë mbi të!), për komentin e 

ajetit kur’anor: “Kush i frikësohet Zotit të tij, ka dy 

kopshte”, ka thënë: “Është ai njeri që beson se Allahu e sheh dhe 

e dëgjon se çfarë thotë, e di se çfarë vepron, punë të mira apo të 

gabuara, si dhe largohet nga veprat e shëmtuara. Është ai që i 

frikësohet madhështisë së Zotit të tij dhe e ka frenuar veten nga 

dëshirat”.107  

 Rezultati i pasimit të epsheve ose largimit prej tyre 

është në dynja dhe Ahiret. Ndikimi pozitiv tek ai i cili e 

kundërshton epshin duket në shtimin e riskut dhe mirësive 

nga Allahu i Madhëruar. Ndikimi negativ duket tek ai i cili 

e pason epshin e tij duke jetuar në humbje, si dhe 

shqetësohet shumë për dynjanë e tij, pa arritur ato që ai 

dëshiron. 

                                                            
106 Shejkh es Saduk, “El Amal”, f. 514. 
107 I njëjti burim, f. 70. 
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 I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Allahu i Madhëruar thotë: 

‘Betohem për fuqinë Time, lartësinë Time, madhërinë Time, 

krenarinë Time, dritën Time, pozitën Time të lartësuar, se robi që 

ndikohet nga epshi i tij, e shpërqendroj në çështjet e tij, i vesh 

përsipër dynjanë dhe ai shqetësohet pas saj, por nuk i jap prej saj 

përveçse asaj që i kam caktuar. Betohem për fuqinë Time, lartësinë 

Time, madhërinë Time, krenarinë Time, dritën Time, pozitën Time 

të lartësuar se robi që largohet nga epshi i tij, e ruajnë engjëjt e 

Mi. Qiejt dhe toka hapin dyert e riskut....”.108 I riu dhe e 

reja duhet të kenë shumë kujdes nga kjo sëmundje 

tunduese, që është epshi, zvarritja e vonesa e kthimit tek 

Allahu i Madhëruar, duke besuar se është shpejt e ka kohë. 

Kjo bën që koha të kalojë dhe gjynahet rriten. Cili njeri e di 

se sa do të jetojë? Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja 

qoftë mbi të!), ka thënë: “Ato vepra që më së shumti i frikësohem 

te ju, janë dy: pasimi i epshit dhe shpresa e madhe. Pasimi i epshit 

të largon nga e drejta, ndërsa shpresa e madhe të harron 

Ahiretin”.109 

 Askush nuk duhet të çuditet nga përballja me sfidat 

e epshit. Prijësi i besimtarëve, imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), 

ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 

mbi të e mbi familjen e tij!) na tregonte se Xheneti ishte i rrethuar 

me vështirësi, ndërsa zjarri ishte i rrethuar me epshe. Duhet ta 

                                                            
108

 Shejkh es Saduk, “El Amal”, f. 335. 
109 “Nehxhul Belagatu”, vëll. 1, f. 92. 
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dini se bindja dhe nënshtrimi ndaj Allahut të Madhëruar ka 

vështirësi, kurse gjynahet kanë orekse e epshe. Allahu e mëshiroftë 

atë njeri që e lufton oreksin e tij dhe e shuan epshin e tij! Kjo është 

beteja më e vështirë dhe do vazhdojë ndërmjet shpirtit dhe 

epshit”.110  

 Imam Hysejni (Paqja qoftë mbi të!), para një grupi 

njerëzish nga Iraku, për cilësitë e vëllazërisë për Zotin, ka 

thënë: “O njerëz, a dëshironi t’ju tregoj për vëllain tim, i cili 

gëzon pozitën më të lartë ndërmjet njerëzve në sytë e mi? Ajo që e 

bën të madh në sytë e mi, është mosinteresimi për dynjanë, që e 

sheh të vogël. Atë e frikësojnë dy gjëra dhe ai nuk e di se cila prej 

tyre është më e mira. Vërejti tek ajo që kishte më afër dhe ai ishte 

epshi, por e kundërshtoi atë”.111  

Rinia zotëron fuqinë e vërtetë për t’u përballur me 

vështirësitë dhe nuk dorëzohet para tyre, për ta 

kundërshtuar epshin, duke mos u varur prej tij, si dhe 

përfiton nga dinamizmi i madh, për t’u ngritur dhe për t’u 

zhvilluar, duke mos u përulur dhe duke mos u dorëzuar.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) është pyetur: “Ku 

është rruga e qetësisë?”  

- Në kundërshtimin e epsheve, - u përgjigj. 

                                                            
110 El Kafi, vëll. 2, f. 89. 
111 Esh Shejkh el Kulejni, “El Kafi”, vëll. 2, f. 237. 
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- Kur do të gjejë robi qetësi?- e pyetën. 

- Ditën e parë që ecën në Xhenet, - u përgjigj Imam 

Sadiku.112  

Imam Zejnul El Abidini (Paqja qoftë mbi të!) përsëriste 

lutjen e mëposhtme: “O Zot, dërgo salavate mbi Muhamedin 

dhe familjen e tij dhe na bëj prej atyre që e mbyllin derën e epshit 

në zemrat e tyre, dhe shpëtojnë nga pakujdesia e vetes së tyre, 

vuajnë hidhërimin e jetës, jetojnë në thjeshtësi, dalin kryelartë nga 

sfidat e jetës, jetojnë në paqe dhe kanë pozitë të lartë”.113  

 

Dobësimi i gjallërisë së epshit 

 I riu dhe e reja, pasi hyn në moshë madhore, pëson 

ndryshime në trup. Tek ata zhvillohen kërkesa të reja, të 

cilat nuk kanë ekzistuar më herët. Janë shumë dinamikë. 

Nevoja seksuale fillon të harmonizohet me përgatitjen për 

martesë dhe shtimin njerëzor. Kjo nuk do të thotë se nevoja 

e shtyn njeriun të kërkojë çfarëdo që të jetë, por është një 

përgatitje ekzistuese, e cila zmadhohet, nxitet, ose qëndron 

e qetë sipas karakterit të njeriut.  

Nëse i riu që përballet në këtë periudhë të jetës së tij, sheh 

filma pornografikë, ose afrohet me gjininë tjetër, ose me 

                                                            
112 El Ha'rrrrani, “Tuhuful Ukul”, f. 370.  
113

 Ebtahi, “Es Sahijfetu es Sexhadijeh”, f. 482. 
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shoqërinë që e nxit këtë temë, ose e shtyn drejt saj, atëherë 

kjo përgatitje shtohet dhe bëhet një kërkesë e 

domosdoshme. Mospërmbushja e kërkesës, e çon atë në një 

gjendje shpirtërore të vështirë. Pamundësia për të vepruar 

në rrugë të ligjshme, e bën atë të ndjekë rrugën e gjynaheve 

dhe të ndaluarave sikur janë: masturbimi, lidhjet e fshehta, 

imoraliteti etj. Sa më gjatë të vazhdojë i riu në këtë rrugë të 

gabuar, aq më shumë i shtohet dëshira, pa pasur mundësi 

të arrijë në një fazë ngopjeje. Instinkti kërkon gjithmonë më 

shumë, ndërsa i riu bie në humbje dhe ndikime negative në 

dy faza: shpirtërore dhe sociale. 

 Nëse i riu, këtë ndryshim fizik, e pason me dije dhe 

njohuri, ai nuk do të shkojë asaj rruge, si dhe nuk do ta 

përmbledhë përqendrimin dhe interesin e tij në këtë kuadër, 

por do të jetë i kujdesshëm ndaj paralajmërimeve të 

shthurjes. Ata që e rrethojnë, nga të afërmit e tij dhe 

mësuesit edukatorë, do ta ndihmojnë në ofrimin e kulturës 

së qëllimshme dhe atmosferës së përshtatshme, duke 

vlerësuar veçoritë e zhvillimit të ri. Ata komunikojnë dhe 

sillen me të, duke u bazuar në ndryshimet që ai ka arritur. 

Sjellja e tij do të jetë e mirë dhe pozitive. Nxitësit e jashtëm 

të epshit të trupit që e rrethojnë njeriun, përbëjnë bazën e 

shtimit të dëshirës së brendshme. Duke e mbrojtur të riun 

dhe të renë nga shfaqjet e jashtme ndikuese, çdo gjë kalon 

në mënyrë të lehtë. Në këtë mënyrë mundemi t’i frenojmë 

kërkesat fizike në formë më të mirë.  
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Tashmë është e qartë se epshi ka dy nxitës: I pari, 

është i brendshëm, për shkak të zhvillimit natyror që e 

shoqëron pubertetin, dhe i dyti, është i jashtëm, rrethi i tij 

social, që i shfaqet njeriut dhe përbën nxitësin e epshit. Nëse 

trajtimi i nxitësit të jashtëm bëhet duke e mbrojtur prej tij, si 

duhet ta trajtojmë nxitësin e brendshëm? 

Duhet ta dimë se zhvillimi i përgatitjes fizike nuk do 

të thotë domosdoshmërish trajtim i menjëhershëm për ta 

mbrojtur nga dëshira e lindur. Çështja lidhet me mënyrën e 

duhur të kësaj përgatitjeje. Këtu, në masë të madhe, ndikon 

ndërgjegjësimi dhe bindja mbi mënyrën e duhur. Nëse do të 

supozojmë se arrijmë të ndiejmë se i riu me shumë mundësi 

do të humbasë kontrollin e udhëzimit pozitiv dhe të 

vetëpërmbajtjes së legjislacionit hyjnor, ose për shkak të 

energjisë të shtuar në trup, ose për shkak të ndonjë ndikimi 

të jashtëm në të, ose për ndonjë shkak tjetër veç atyre të 

dyve, zgjidhja më e mirë është të ndërmarrë disa hapa, që të 

zvogëlojë energjinë trupore, për të përmbajtur nxitësit e tij 

drejt haramit. Hapi më i mirë që mund të hedhë drejt këtij 

qëllimi, është agjërimi që do ta ndihmojë në dobësimin e 

epshit. Ai dobëson kërkesat fizike, si dhe forcon dëshirën 

për të zotëruar mbi mendimet dhe ndjenjat. Agjërimi nxit 

interesimin mbi anën shpirtërore më shumë se gjërat 

materiale.  
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Nëse dobësohet gjallëria e epshit, atëherë ai 

qetësohet dhe përmbahet. Kjo mundëson që njeriu të ketë 

kontroll dhe përmbajtje mbi trupin e tij. 

Agjërimi është shkollë në forcimin e vullnetit dhe 

aftësisë së njeriut për vetëpërmbajtje në zbatim të 

detyrimeve hyjnore. Ai që vetëpërmbahet në hallall, për të 

zbatuar urdhrat e Allahut të Madhëruar, mësohet që të 

vetëpërmbahet nga harami, por e ka edhe më të lehtë. Sa 

zakone kanë qenë të vështira për t’u larguar prej tyre, por i 

kaluan me sukses dhe i kanë lënë për shkak të agjërimit. 

Shkaku ishte zbatimi i urdhrit hyjnor. Të linin duhanin, 

kafen, ose ushqimin në një kohë të caktuar, por kur forcohet 

vullneti, shtohet kujdesi fetar. Kjo e forcon sinqeritetin për 

Allahun e Madhëruar. Zonja Fatime Zahra (Paqja qoftë mbi 

të!) ka thënë: “Allahu e ka bërë agjërimin forcë për sinqeritetin. 

Agjërimi nuk përfundon me përfundim e muajit të bekuar të 

Ramazanit, por ai është një kurs praktik, i cili zgjat çdo vit përgjatë 

jetës së njeriut”.  

Islami i ndjek me realizëm dhe pozitivitet kërkesat e 

njeriut. Ai fton dhe nxit në martesën e hershme. Zgjidhje 

mund të jetë edhe martesa e përkohshme, për ata që i 

plotësojnë kërkesat, kushtet dhe mundësitë. Por, nëse nuk 

plotësohen kushtet e martesës, nuk është zgjidhje në asnjë 

rast prej rasteve, ndjekja e rrugës së haramit. Ai duhet të 

ruhet dhe të mbrohet. Ftesa për të agjëruar është ndihmë 



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

 

 158    
 

dhe mbështetje për të frenuar nxitjen e instinkteve, dhe nuk 

është kundërshtim i saj.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “O ju të rinj, kush ka prej jush 

mundësi dhe kushte (për martesë), le të martohet, sepse martesa i 

ruan sytë nga të shikuarit e gjërave të ndaluara dhe e ruan nderin. 

E kush nuk ka mundësi (të martohet), le të agjërojë, sepse agjërimi 

për të do të jetë mbrojtje.”114  

Kush ka mundësi për martesë, le të martohet, ndërsa 

agjërimi është zgjidhja tjetër, sepse ai është mbrojtje. Ai i 

shkëput shkaqet e dëshirës dhe i dobëson ato.  

A është e mundur ta largojmë epshin nëpërmjet 

masturbimit dhe tradhtisë? Nuk lejohet, sepse është haram. 

I riu duhet t’u kthehet këshillave që e dobësojnë epshin e tij. 

Nuk është e saktë ajo që pretendojnë disa se duhet ta 

largojnë energjinë e mbledhur me çdo lloj forme. Allahu i 

Madhëruar e ka përgatitur trupin, që të bashkëveprojë me 

këtë lloj energjie, duke ëndërruar jashtë vullnetit të njeriut.  

A na çojnë këto udhëzime në presion? Më herët hymë 

në kapitullin e trajtimit, dhe në trajtim nuk ka privim. 

Privim është kur i riu përballet me nxitës dhe më pas 

pengohet në përmbushjen e dëshirës së tij. Me ftesën që i 

bëhet për ta larguar epshin nëpërmjet martesës, ose 

                                                            
114

 Ibn Hanbel, Imam Ahmed, “Musned Ahmed”, vëll. 1, f. 378. 
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vetëpërmbajtje nëpërmjet agjërimit dhe largimit nga 

faktorët nxitës, nuk ka as presion dhe as privim, por 

sistemim i rregullt i kësaj periudhe të ndjeshme të jetës. 

 

Energji e larmishme 

Është e gabuar, nëse ne do ta konceptonim energjinë 

rinore vetëm në anën seksuale. Energji fizike, shpirtërore, 

mendore, sociale. Ajo përmbledh të gjitha të dhënat për të 

ardhmen, si dhe të gjitha mundësitë që fillojnë të shfaqen në 

çdo fushë. 

 Sipas Xh. Stenli Hul: “Adoleshenca është lindje e re 

(rilindje), sepse problemet më të shumta dhe më të larta 

njerëzore besohet se lindin tani”.115  

Nuk mund të sillesh me këto probleme të shumta njerëzore, 

të larmishme dhe energjike, me një drejtim që lidhet me 

trupin.  

 “I riu adoleshent përjeton periudhën e kalimit nga 

fëmijëria në burrëri. Kjo kërkon ndryshimin e qëndrimit të 

tij dhe të pozitës së tij në familje dhe shoqëri, nisur nga 

natyra, pozicioni dhe mundësia. Adoleshenti kërkon të 

                                                            
115

 “El Murahakatu, Ude'an ejuha et Tufuletu”, f. 53, i autorit J. Louis 
Kaplan. 
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tregojë vetveten, të tregojë aftësitë dhe të çlirojë energjitë e 

tij. Ai dëshiron të kristalizojë veten e tij, duke luajtur rol 

shoqëror dhe duke marrë përsipër përgjegjësi”.116  

 Nëse ne do të punojmë në mënyrë ekuilibruese dhe 

të plotë, për të përfituar nga mundësitë e adoleshentit, në 

fusha të ndryshme, atëherë zhvillimi i aftësisë së tij dhe 

investimi i saj në disa fusha, do të kompensojë dobësinë e 

kërkesave të tij në fusha të tjera. Energjitë e tij drejtohen drejt 

qëllimeve të mëdha të ardhshme, pa ulur rëndësinë e 

dëshirës së tij nga dëshirat e tjera. Në këtë mënyrë, ai tregon 

veten dhe plotëson boshllëqet e tij. Ai vepron sipas 

përparësive që përkojnë me interesat e tij dhe nuk jeton si 

rob i kërkesave të tij fizike. Por, gjithashtu, ai nuk jeton i 

rrethuar nga asnjë kërkesë tjetër që e pengon të realizojë 

qëllimet e tij, për aq kohë sa perspektivat janë të hapura 

njëtrajtësisht përpara tij dhe ai ka mundësi të realizojë 

qëllimet e shfaqura para tij, të cilat kërkojnë energji, kujdes 

dhe kohë.  

 Pika kryesore përmblidhet në udhëzimin dhe 

ndihmën që i jepet të riut për të përcaktuar hapat e jetës së 

tij të ardhshme. “Adoleshenti është energji shpërthyese, 

aftësi pothuajse të plotësuara, aktiv që imponon veten e tij 

në familje dhe mjedisin përreth. Nëse nuk udhëzohet dhe 

                                                            
116 “El Murahikun”, f. 30, i autorit Dr. Abdulaziz ibn Muhamed el 
Negimshij. 
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investohet në formën e duhur dhe të përshtatshme, atëherë 

ajo energji dhe përgatitje është e humbur, për shkak të 

pakujdesisë, ose të rrugëve të gabuara edukative”.117  

 Vëmë re se i riu e përqendron interesin e tij në një 

qëllim të caktuar, ku e shpenzon kohën dhe harxhon 

energjitë e tij në mënyrë pozitive, si dhe jeton në një 

ekuilibrim shpirtëror, i cili e largon nga rrëshqitja në epshe. 

Disa të rinj, pas studimeve, interesohen për zhvillimin e 

mundësive praktike. Lodhen gjithë ditën dhe e gdhijnë 

natën për të arritur rezultate të larta. Tek ata nuk shohim 

interesa të tjera, për shkak të energjisë së madhe që kërkon 

një punë e tillë. Disa të tjerë i shpërndajnë energjitë e tyre 

ndërmjet studimeve, sportit dhe aktiviteteve sociale, duke 

realizuar një zhvillim të ekuilibruar në fusha të ndryshme. 

Një i tretë merr përsipër hallet e umetit dhe ndihmon për t’i 

zgjidhur ato. Ai forcon mundësitë dhe aftësitë e tij praktike 

për t’u angazhuar në rolin e tij shoqëror në të ardhmen. 

Interesohet për kulturë të dobishme, i ndjek çështjet e 

përgjithshme politike. Realizon përparim shembullor vetjak 

dhe kolektiv, për shkak të këtyre interesave të larmishme. 

Ato janë të sistemuara në formë të qartë, në kuadër të 

Rrugës së Drejtë, të cilës i beson dhe i përmbahet.  

                                                            
117 “El Murahikun”, f. 35, i autorit Dr. Abdulaziz ibn Muhamed el 
Negimshij. 
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Kërkesat e njeriut janë të larmishme dhe ai duhet t’i 

mirëdrejtojë ato në të gjitha aspektet mendore, shpirtërore, 

fizike dhe sociale, në nivel personal, familjar dhe shoqëror, 

në periudhën e rinisë dhe atë që vjen pas saj. Këtë e bën duke 

studiuar përparësitë, të cilat realizojnë fitimin e kërkuar për 

të ardhmen e tij dhe rolin e tij në jetë. Ai është në krye të 

interesave të tij, duke mos rënë rob i dëshirës së momentit, 

e cila lë shenja negative në mendime, sjellje dhe jetë. E gjithë 

kjo realizohet duke u përqendruar në ekuilibrimin e 

personalitetit të tij, për të qenë dynjaja kalim për më të mirën 

e tij dhe shpërblimet më të mira në Ahiret.  

I riu i ekuilibruar, i cili përfiton nga energjia e tij, me 

sjellje të drejtë, fiton në të gjitha nivelet në këtë botë dhe në 

Botën Tjetër. Nuk ka asnjë humbje me zgjedhjen e mirë. 

Përmbajtje në një zgjedhje të mirë vërehet në rezultate, duke 

mos qenë i humbur ose i privuar. Prijësi i besimtarëve, 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “O robtë e Allahut, 

dijeni se të devotshmit u larguan me të shpejtë nga kjo botë në 

Botën Tjetër. Bashkojuni banorëve të dynjasë në dynjanë e tyre. 

Banorët e dynjasë nuk do t’ju bashkohen në Ahiretin e tyre. 

Banoni në dynja në më të mirën që banohet; ushqehuni prej saj, 

me më të mirën që ushqehet; gëzojini dynjasë atë që i kanë gëzuar 

të lavdishmit dhe mos merrni prej saj atë që kanë marrë tiranët 

arrogantë; kthehuni prej saj me pasurinë e tregtarit fitues. 

Kënaqësia e dynjasë është asketizmi në botën e tyre, dhe të jeni të 
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sigurt se ata do të jenë nesër në Ahiretin e tyre fqinjët e 

Allahut.”.118  

 

Shpresa e përhershme 

Të rinjtë kanë edhe gabime gjatë jetës së tyre. Për shkak 

të diturisë dhe përvojës së pakët, në hapat e tyre të parë 

krijojnë disa negativitete.  

Duke mos qenë mjedisi edukativ i përshtatshëm për 

një edukim të mirë, personaliteti i të riut dhe përparësitë e 

tij shpërqendrohen. Kjo bën që puberteti i tij të jetë në një 

mjedis të pafavorshëm, duke shkuar deri në bërjen e 

veprimeve të shthurura. Por, duhet të kihet shumë kujdes 

me këto gabime. Të mos shihen si stacion i fundit, apo sikur 

janë ato që kanë përcaktuar piketat e të ardhmes së jetës të 

adoleshentit në të.  

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Çdo bir i Ademit gabon, por 

gabimtarët më të mirë janë ata që pendohen”.119 

Po në rast se ai që gabon është i ri, në fillimet e jetës 

dhe akoma i vlon energjia, i ka të gjitha mundësitë të 

                                                            
118 “Nehexhul Belaga”, Letër e Prijësit të besimtarëve, imam Aliu (Paqja 
qoftë mbi të!) për Muhamed ibn Ebi Bekr, Letra 27 
119

 El Mutekij el Hindij, “Kenzul Ummal”, vëll. 4, f. 215. 
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pendohet tek Allahu i Madhëruar, që t’ia kompensojë të 

gjitha çfarë ka bërë. Në këtë mënyrë, ai përcakton një rrugë 

të re aktive dhe të dobishme për të ardhmen e tij. I Dërguari 

i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!) ka thënë: “Nuk ka gjë më të pëlqyeshme tek Allahu i 

Madhëruar, se një djalë që pendohet; nuk ka gjë më të urryer tek 

Allahu i Madhëruar, se një i moshuar që qëndron në gjynahun e 

tij”.120  

I riu nuk duhet t’i humbasë shpresat mbi mundësinë 

e ndryshimit të gjendjes së tij dhe personalitetit të tij. 

Shpresa e tij duhet të jetë shumë e madhe tek Allahu i 

Madhëruar, se do ta ndihmojë të pastrohet nga gjynahet e 

tij.  

Në rast se i riu ia di vlerën kësaj energjie, me të cilën 

dallohet dhe çfarë është në gjendje të bëjë në të ardhmen, si 

dhe vlerën e tij të madhe tek Allahu i Madhëruar, nëse arrin 

të përfitojë prej saj, atëherë do të jetë shumë më i 

vëmendshëm, i kujdesshëm dhe kërkues ndaj vetes dhe 

sjelljes së tij. Dinamizmi i tij nuk është i çrregullt dhe 

mundësitë e tij nuk duhet të shpenzohen më kot. Rinia e tij 

është energji aktive, prodhuese dhe ndikuese në të 

ardhmen. Ky është shkaku pse duhet të shfrytëzohet 

periudha e rinisë.  

                                                            
120 I njëjti burim, vëll. 4, f. 217. 
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I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Pozita e mirësisë së të riut 

adhurues, i cili adhuron në rininë e tij, mbi të moshuarin, i cili 

adhuron në moshën e pleqërisë është si pozita e mirësisë së 

Profetëve mbi gjithë njerëzit”.121  

“O Ebu Dherr, Ai i ri që vë Zotin para kësaj bote dhe 

epsheve të tij, dhe e kalon rininë e tij në bindje ndaj Allahut të 

Madhëruar, Allahu i jep shpërblimin e shtatëdhjetë e dy të 

sinqertëve”.122  

“Krijesa më e dashur tek Allahu i Madhëruar është djaloshi 

në moshë të re, me pamje të bukur, i cili rininë dhe bukurinë e tij 

e vë në bindje të Allahut të Madhëruar. Zoti krenohet me të para 

engjëjve te Tij, duke u thënë: ‘Ky është robi Im i vërtetë!’”.123  

Përqendrohemi tek bindja e të riut ndaj Allahut të 

Madhëruar, sepse ajo është rruga bazë e përzgjedhjes së 

drejtë. Në Islam, i riu mëson rrugën e shpëtimit dhe largohet 

nga rruga e shthurjes. Ajo e mbron atë nga humbja dhe ia 

lehtëson vështirësinë e mungesës së përvojës. Pasi bëhet 

ekspert i ditur, kthehet në rrugën e udhëzimit tek Allahu i 

Madhëruar. Ne theksojmë ekzistencën e shpresës, mbas 

çfarëdolloj gabimi, sepse kthimi është tek Allahu i 

Madhëruar, Mëshiruesi, i Gjithëmëshirshëm, i Cili i fal 

                                                            
121 El Mutekij el Hindij, “Kenzul Ummal”, vëll. 15, f. 776. 
122 Esh Shejkh et Tusij, “El Amal”, f. 535. 
123

 El Mutekij el Hindij, “Kenzul Ummal”, vëll. 15, f. 785. 



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

 

 166    
 

gjynahqarët, sepse mundësia e të rinjve është premtuese në 

këtë botë dhe vullneti i tyre është i fortë për të ndryshuar 

drejt më të mirës. Në të kundërt, humbja e shpresës çon në 

shthurje më të madhe dhe shkakton humbje dhe shkatërrim. 
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KAPITULLI I GJASHTË 

 

DASHURIA 

 

Dashuria për Allahun e Madhëruar 

Dashuria është një kërkesë e natyrshme, që ndihmon 

me optimizëm pozitiv në jetë. Ajo është një kërkesë e 

ligjshme, kur është në vendin e duhur.  

Dashuria është ndjenjë e brendshme kundrejt dikujt 

tjetër. Është dëshirë për t’u lidhur dhe për të komunikuar 

me të. Si rezultat i saj, lind dashuria që ofron kënaqësinë e 

shoqërimit dhe të qëndrimit me të dashurin.  

Dashuria për Allahun e Madhëruar është shembulli i 

tërheqjes së natyrshmërisë normale. Ajo ka edhe mënyrën e 

saj njerëzore për t’u shprehur, sikurse ka edhe një reflektim 

material praktik në jetën dhe sjelljen e të dashuruarit. 

Dashuria për Allahun do të thotë që i dashuruari të pasojë 

mësimet e Tij, në të cilat na ka udhëzuar i Dërguari i Allahut, 

Muhamedi (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen 

e tij!). Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaju (o i Dërguar): 

‘Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që 
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Allahu t’ju dojë dhe t’jua falë gjynahet! Allahu është Falës 

i Madh dhe Mëshirëplotë’”.124  

Duke mos iu bindur Zotit, largohesh nga Allahu i 

Madhëruar. Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaju: ‘Bindjuni 

Allahut dhe të Dërguarit!’ Në qoftë se kthejnë shpinën, 

(dijeni se) Allahu, me të vërtetë, nuk i do jobesimtarët”.125   

Që dashuria të jetë aktive, ajo duhet të jetë reciproke 

ndërmjet dy palëve. Nëse do të ketë probleme ndërmjet tyre, 

bie konsiderata e saj. Nuk mund të ketë dashuri vetëm nga 

njëra anë. Në të kundërt, Allahu i zëvendëson ata me popull 

tjetër, të cilët dallohen me cilësitë e tyre dhe e meritojnë 

dashurinë e Zotit. Ata e duan Allahun e Madhëruar me 

besimin dhe veprat e tyre, dhe e forcojnë atë me kontributin 

e tyre, dhe marrëdhëniet midis tyre. Allahu i Madhëruar 

thotë: “O besimtarë! Nëse ndokush prej jush braktis 

besimin e vet, dijeni se Allahu do të sjellë njerëz, që i do 

dhe që e duan; të përulur me besimtarët dhe të ashpër me 

femohuesit; që luftojnë në rrugën e Allahut dhe nuk i 

tremben qortimit të asnjë qortuesi. Kjo është mirësia e 

Allahut, të cilën Ai ia jep kujt të dojë. Allahu është Bujar 

i madh dhe i Gjithëditur”.126  

                                                            
124 Sure “Âli ‘Imrân”, ajeti 31. 
125 Sure “Âli ‘Imrân”, ajeti 32. 
126

 Sure “El Mâ‘ide”, ajeti 54. 
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Dashuria për Allahun është një karikim shpirtëror i 

ngrohtë në jetë. Në këtë mënyrë, njeriu ndien forcë, siguri 

dhe shpresë se ai i është mbështetur të Plotfuqishmit, të 

Aftit, të Urtit, të Drejtit. Ai që furnizon pa llogari, Ai është 

Krijuesi i gjithçkaje dhe burimi i të mirave dhe mirësive.  

Ai që e përmend Allahun, qetësohet. Allahu i 

Madhëruar thotë: “...ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve, 

kur përmendet Allahu, qetësohen. Vërtet, zemrat 

qetësohen me përmendjen e Allahut!”127  

Rezultat i adhurimit të Allahut të Madhëruar është 

dashuria. Ajo është rezultat nga marrëdhënia ndërmjet 

krijesës dhe Krijuesit të saj. Është ajo që e ndriçon rrugën e 

saktë të përzgjedhjes në jetën e kësaj bote. Këtu nuk kemi 

për qëllim atë dashuri sipërfaqësore, e cila nuk lë asnjë 

shenjë, por atë që reflekton në jetën njerëzore. Dashuria për 

Allahun e Madhëruar, nuk është një ndjenjë kalimtare, por 

lë shenja të shumta edukative, sjellje, shpirtërore, materiale, 

praktike të kësaj bote dhe Botës Tjetër. Ato shoqërohen me 

udhëzim dhe qetësi shpirtërore në këtë botë. 

 Nëse nuk ekziston dashuria për Allahun e 

Madhëruar, atëherë prishet peshorja e përzgjedhjes së kësaj 

bote dhe drejtimit të zemrës.  

                                                            
127 Sure “Er Rra‘d”, ajeti 28. 
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 Ku të çon largimi nga Allahu i Madhëruar? Cilët janë 

shembujt më të lartë? Cilën rrugë duhet të zgjedhë? Kush 

është i dashuri që mund t’i japë kuptimin hyjnor për një jetë 

më të mirë në këtë botë? A mund të jetë i qetë pa Allahun e 

Madhëruar? Kush do ta plotësojë këtë boshllëk të madh në 

dy nivele, psikologjik dhe shpirtëror, nëse i kundërshton 

indikatorët natyralë, të cilët dëshirojnë marrëdhënie me 

Allahun e Madhëruar? Jeta e njeriut, e qëndrueshme apo e 

çrregullt, e ka fillimin nga kjo pikë që reflekton ndikimin e 

saj në gjithë jetën e tij.  

 

Dashuria në marrëdhëniet njerëzore  

 E fillojmë nga krijimi i njeriut. Ai është një krijesë më 

cilësi të veçanta, të cilat nuk ka mundësi as t’i ndërrojë, as t’i 

ndryshojë dhe as t’i mbyllë, por duhet t’i zhvillojë ato. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai që ju ka krijuar herën e 

parë”.128  

Ajo që mund të bëjë njeriu, është mirësia, ose 

abuzimi, ose diçka e ndërmjetme mes tyre në mënyrën e 

marrëdhënies me natyrshmërinë e tij. Kur’ani Fisnik na 

udhëzon mënyrën më të mirë të komunikimit me natyrën e 

tij, duke iu përmbajtur fesë së Zotit, e cila konsiderohet 

                                                            
128 Sure “El Isrâ”, ajeti 51. 
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borxh i harmonishëm me natyrshmërinë, sepse ajo trajtohet 

nga pozita e Krijuesit, të Diturit, i Njohuri me çdo gjë, i Cili 

di të fshehtat. Është ai që ka krijuar dhe Ai që zbriti fenë e 

virtyteve. Nëse njerëzit largohen prej saj, kjo ndodh për 

shkak të injorancës së tyre ndaj Madhështisë së Zotit dhe 

fatit të keq të tyre në jetën e tyre. Allahu i Madhëruar thotë: 

“Drejtohu me përkushtim në fenë e pastër monoteiste, 

natyrën fillestare, në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. 

S’ka ndryshim të krijimit të Allahut. Kjo është feja e 

drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë”.129  

Nuk mund të ndryshohet krijimi i Allahut. Allahu i 

Madhëruar i ka dhënë njeriut disa instinkte, që ndikojnë në 

jetën e tij. Këto instinkte janë pjesë përbërëse e njeriut. 

Zhvillohen me të dhe shfaqen me dukuri të ndryshme. 

Ndikohen nga mosha e njeriut dhe rrethi i tij social. Nga 

këto instinkte, mund të përmendim instinktin e gjumit. 

Çdonjëri prej llojeve tenton drejt llojit të tij. Edhe njeriu 

tenton drejt llojit të tij. Instinkti i llojit shfaq një grup 

dukurish. Nga dukuritë e instinktit të llojit njerëzor 

përmendim marrëdhënien me nënën, babanë, fëmijët, të 

afërmit, shoqërinë, marrëdhënien me gjininë tjetër. Format 

e këtyre marrëdhënieve janë të ndryshme. Marrëdhënia 

ndërmjet babait dhe djalit të tij është e ndryshme nga 

marrëdhënia nga shoku me shokun e tij, ndryshon nga 

marrëdhënia ndërmjet bashkëshortit dhe bashkëshortes së 
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 Sure “Er Rrûm”, ajeti 30. 
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tij. E gjithë kjo është në harmoni të plotë me krijimin e 

Allahut të Madhëruar në natyrën e njerëzve, e cila ndikohet 

gjithashtu me edukim dhe udhëzim.  

Vëzhgo me mua: çdo dashuri ka fillesat dhe 

rezultatet. Atë e mbrojnë rregullat për të arritur fundin e saj 

të lumtur. Ne absolutisht nuk mund të emërtojmë dashuri 

çfarëdolloj lidhjeje, sikurse nuk mund të nxitemi nga 

rezultatet e ndjenjave, pa llogaritur më parë ligjshmërinë e 

saj nëpërmjet të cilës realizohet interesi i njeriut. 

 

Dashuria e prindërve 

Besimi tek Allahu i Madhëruar është nxitësi kryesor, 

që krijon lidhjet e forta të mëshirës. Ai është në harmoni të 

plotë me kërkesën e natyrshme të njeriut, i cili tërhiqet nga 

lidhja e gjakut, si: babai, nëna, vëllai, motra. Edhe nëse 

lidhjet vëllazërore nuk krijohen te të afërmit, për shkak të 

besimit, ajo nuk e ul aspak kërkesën e ndjenjave të mëshirës, 

për të cilat na nxit aq shumë Islami.  

 Imam Ridai (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Respektimi 

i prindërve është detyrim, edhe nëse janë idhujtarë. Ti nuk duhet 

t’u bindesh atyre vetëm kur urdhërojnë në gjynah ndaj 

Krijuesit”.130 Dashuria ndaj prindërve shfaqet duke i 
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respektuar ata, duke treguar dhembshuri ndaj tyre, si dhe 

duke u shtrirë dorën e ndihmës atyre. Kusht i vetëm është 

që të mos i ndihmosh në padrejtësi, shthurje dhe gjynahe. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Nëse ata përpiqen, që të më 

shoqërosh Mua (në adhurim) diçka, për të cilën ti nuk ke 

dijeni, mos i dëgjo, por sillu mirë me ata në këtë jetë dhe 

ndiq rrugën e atij që drejtohet tek Unë me devotshmëri; 

pastaj, tek Unë do të ktheheni dhe Unë do t’ju lajmëroj për 

atë që keni bërë”.131   

Nëna vuan nga dhimbja e lindjes dhe merr përsipër 

edukimin e fëmijës së saj. Ajo sakrifikon për fëmijën 

shëndetin, gjumin dhe jetën e saj. Imam Zejnul Abidini 

(Paqja qoftë mbi të!) e ka përshkruar në këtë mënyrë të drejtën 

e nënës: “E drejta e nënës tënde. Duhet ta dish se ajo ka 

sakrifikuar për ty atë që nuk sakrifikon askush për askënd. Të ka 

ushqyer me frytet e zemrës së saj, me atë që askush nuk ushqen 

askënd. Ajo ishte gjatë gjithë kohës pranë teje me dëgjimin e saj, 

shikimin e saj, duart e saj, këmbët e saj, flokët e saj, lëkurën e saj 

dhe gjithçka tjetër, e lumtur dhe e gëzuar, duke marrë përsipër 

vuajtjet, dhimbjet dhe lodhjen e saj, derisa ti munde të aftësohesh 

dhe të dalësh në jetë. Ajo ishte e gatshme dhe e kënaqur që ti të ishe 

i ngopur dhe ajo të ishte e uritur, ti të vishje rroba të reja dhe ajo 

të mos vishte, ti ta shuaje etjen dhe ajo të ishte e etur. Ajo 

sakrifikon që ti të jesh në mirësi, i sigurt dhe të kënaqesh në gjumë. 

Barku i saj ishte për ty vendqëndrim, mushkëria e saj për ty ajrim, 
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gjoksi i saj ishte për ty ushqim, shpirti i saj ishte për ty mbrojtje, 

lëkura e saj të mbrojti nga i nxehti dhe i ftohti. Ti e falënderon në 

këtë masë, ndërkohë që nuk mund ta falënderosh vetëm me 

ndihmën e Allahut dhe me mbështetjen e Tij”.132 

Fëmija është një pjesë e saj. Ajo duron prej tij atë që 

nuk mund të durojë, më të paktën e të paktave, nga sjelljet e 

fëmijëve të tjerë kundrejt saj. Gjithashtu, ajo gëzon një pozitë 

të veçantë, për sa i përket atij. Ai është pjesë që ka dalë nga 

trupi i saj. Është pjesë e mishit, e gjakut dhe e ushqimit të 

saj. Ndërmjet tyre lind një marrëdhënie shumë e fortë, e cila 

forcohet me sjellje dhe trajtim shembullor. Me kalimin e 

kohës dhe për shkak të faktorëve, shtohet dashuria dhe 

marrëdhëniet ndërmjet dy palëve. Në njërën anë, është 

faktori i brendshëm, që është instiktiv, nga ana tjetër, është 

faktori i jashtëm, për shkak të sjelljes pozitive dhe trajtimit 

të mirë. Vërejmë një dashuri të veçantë ndërmjet nënës dhe 

djalit apo vajzës, më shumë se një nënë tjetër me djalin e saj, 

edhe pse faktori i brendshëm instinktiv është i njëjtë për të 

gjithë. Në këtë rast, luan rol faktori i jashtëm, që ndikohet 

nga edukata dhe sjellja pozitive, e cila pasqyrohet në moral. 

E gjithë kjo përsëritet në të gjitha marrëdhëniet njerëzore, e 

cila sigurisht që ka diferencë, sepse diku është më e fortë 

dhe diku më e dobët, por në harmoni me ndjenjën njerëzore 

për marrëdhënie sociale ndërmjet gjakut, ose shoqërisë, si 
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bazë për bashkimin dhe afrimin e llojit njerëzor me njëri-

tjetrin.  

 

Dashuria midis besimtarëve 

Vëllazëria e besimit të së njëjtës rrugë është kërkesë e 

natyrshme, e cila ndihmon në ndërtimin dhe 

bashkëpunimin e shoqërisë njerëzore. Ky është edhe shkaku 

që Islami na ka nxitur në këtë lloj lidhje. 

 Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, 

besimtarët janë vëllezër, andaj pajtojini vëllezërit tuaj 

midis tyre dhe kijeni frikë Allahun, në mënyrë që ju të 

mëshiroheni”.133  

Ajo është një lidhje nga e cila lind afrimiteti dhe 

dashuria dhe pasqyrohet në mëshirë dhe humanizëm. I 

Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Shembulli i besimtarëve në mëshirën, 

dashurinë dhe përzemërsinë ndërmjet tyre i ngjan një trupi të 

vetëm. Kur vuan një gjymtyrë e tij, atëherë i gjithë trupi ndan me 

të pagjumësinë dhe ethet”.134  
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 Sure “El Huxhurât”, ajeti 10. 
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Bazuar në këtë që thamë më sipër, dalim në 

përfundimin se besimtarët e ndihmojnë njëri-tjetrin, ata janë 

miq me njëri-tjetrin, bashkëpunojnë dhe duhen për hatër të 

Allahut. Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, ata që besuan 

dhe mërguan (për hir të besimit), e më pas luftuan me 

pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut dhe ata që u 

dhanë strehim e i ndihmuan, janë miq e mbrojtës për 

njëri-tjetrin. Por, ata që besojnë e që nuk kanë mërguar, 

nuk të kërkohet t’i mbrosh, derisa të mërgojnë. E, nëse ju 

luten që t’i ndihmoni për çështjen e fesë, atëherë jeni të 

detyruar t’u dilni në ndihmë, përveçse (kur ju duhet të 

luftoni) kundër një populli me të cilin keni marrëveshje. 

Allahu e sheh mirë atë që veproni”.135  

Allahu i Madhëruar ka shprehur për këtë mbështetje 

edhe rrugët dhe mënyrat. Allahu i Madhëruar thotë: 

“Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri-tjetrin. Ata 

urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë të 

këqijat; falin namazin, japin zekatin dhe i binden Allahut 

dhe të Dërguarit të Tij. Këta janë ata që do t’i mëshirojë 

Allahu, se, Allahu me të vërtetë, është i Plotfuqishëm dhe 

i Urtë”.136 

Edhe keqbërësit e ndihmojnë njëri–tjetrin. Allahu i 

Madhëruar thotë: “Ata nuk mund të të mbrojnë aspak nga 

zemërimi i Allahut. Pa dyshim, keqbërësit kanë për 
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mbrojtës njëri-tjetrin, kurse Allahu është Mbrojtësi i atyre 

që i frikësohen Atij e që ruhen nga gjynahet”.137   

Kujdesuni për ndjenjat, që t’i vendosni në vendin e 

tyre, si dhe mos u afroni dhe mos dashuroni ata që 

reflektojnë rrugën e gabuar.  

Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që keni besuar, mos 

i bëni miq armiqtë e Mi dhe tuajit, duke u shprehur atyre 

dashuri, ndërkohë që ata kanë mohuar të vërtetën, që ju 

ka ardhur dhe kanë dëbuar të Dërguarin dhe ju, vetëm se 

besonit në Allahun, Zotin tuaj. Nëse keni dalë luftëtarë në 

rrugën Time dhe për kënaqësinë Time dhe fshehurazi u 

shfaqni atyre dashuri, atëherë gaboheni. Unë e di çfarë 

fshihni dhe çfarë bëni haptazi. Secili prej jush që vepron 

ashtu, është shmangur nga Rruga e Drejtë”.138  

 

Tërheqja nga gjinia tjetër  

Tërheqja nga gjinia tjetër fillon në moshën e 

pubertetit, me gjithçka që ajo shoqërohet, si zhvillimi i 

trupit, nxitjet e instinktit dhe tërheqja natyrale. Pra, ekziston 

një gatishmëri e veçantë, e shoqëruar nga dëshira e 
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marrëdhënies me tjetrin, ku femra është objekt tërheqjeje 

dhe mashkulli objekti që tërhiqet.  

Ky është krijimi i Allahut. Por, a mund ta lejojmë këtë 

tërheqje të natyrshme, pa rregulla dhe kufizime? A ta 

lejojmë këtë gatishmëri fizike dhe shpirtërore të lëvizë e pa 

drejtuar dhe e pa udhëzuar? A t’u hapim vend ndjenjave, që 

të fillojnë të tërhiqen nga pala tjetër, pa e përcaktuar një 

personalitet të përshtatshëm nga pala tjetër, ose pa e 

llogaritur, që pala tjetër të mos kalojë në haram? 

Tërheqja e natyrshme ka gatishmërinë, që të fillojë të 

dashurojë, ose ne do t’i përcaktojmë një rrugëtim të 

shëndetshëm, të cilin e emërtojmë përzgjedhje.  

Në ndodhemi përballë dy faktorëve: 

I pari: Faktori i brendshëm, tërheqje e natyrshme, e 

cila do të thotë gatishmëri. 

I dyti: Faktori i jashtëm, ndikimet sociale dhe 

edukative, të cilat të ofrojnë përzgjedhjen.  

Mbërrijmë në përfundim se gatishmëria ka aftësinë 

dhe mund të drejtohet në çdo drejtim, kurse përzgjedhja 

është qëndrim i vendosur, i cili zotërohet nga drejtimi i 

gatishmërisë, sepse ai shoqërohet nga vendimi dhe dëshira. 
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I riu, pas hyrjes në pubertet, dëshiron të afrohet me 

vajzat, nga nxitja e natyrshmërisë, i tërhequr prej tyre dhe 

me dëshirë për to. E reja, pas hyrjes në pubertet, dëshiron të 

pëlqehet nga i riu dhe të fitojë interesin e tij. Dëshira, në këtë 

rast, është gatishmëria shpirtërore dhe fizike.  

Në rast se përzgjedhja jonë është t’i lëmë hapësirë 

lëvizjes së gatishmërisë ndërmjet djalit dhe vajzës, çfarë do 

të ndodhë? Si duhet të veprojnë?  

Fillimisht çështja nis me dëshirën për t’u takuar, për 

t’u ulur, për të biseduar. Çdonjëri prej tyre përpiqet 

vazhdimisht të shfrytëzojë mundësitë për t’u takuar. Ata, në 

fillimet e tyre, nuk i marrin parasysh kushtet e takimit. 

Ndihen mirë me praninë e tyre të përbashkët në të njëjtin 

vend. Në shkollë, në universitet, në takimet familjare, 

takimet ndërmjet fqinjëve apo aktivitet e përbashkëta 

shoqërore. Më pas shtohet kënaqësia për të folur dhe për të 

biseduar ndërmjet tyre, pa marrë parasysh natyrshmërinë e 

temave që bisedojnë. Më vonë vjen butësia ndërmjet tyre, ku 

shkëmbejnë shikime dhe shprehje ndërmjet tyre. Çdonjëra 

prej palëve nënkupton ndjenjat e palës tjetër kundrejt tij. 

Këtu vërejmë se shtohet afrimiteti dhe rriten ndjenjat dhe 

emocionet. Lind dashuria, e cila shtohet me ndikimin dhe 

ndihmën e këtyre faktorëve që e rrethojnë. Më pas arrijmë 

në pikën ku njëri prej tyre ose të dy ndiejnë dëshirën për ta 

shprehur fizikisht këtë dashuri, e nxitur nga gatishmëria e 

instinkteve.  
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Pyetja që lind natyrshëm, është: A janë të dy ata të 

gatshëm, nga ana praktike dhe sociale, për t’u martuar, 

sikurse na ka urdhëruar Allahu i Madhëruar dhe i Dërguari 

i Tij?  

Nëse përgjigjja është negative, çfarë vepruan ata me 

përzgjedhjen e tyre? Gatishmërinë e tyre e drejtuan në rrugë 

të gabuar! Ata ndoqën një rrugë që nxit lidhjen e ndjenjave. 

Nga shikimi tek buzëqeshja, në përshëndetje dhe takim... 

dhe çfarë ndodh pas kësaj? Ata zgjodhën një rrugë të 

gabuar, e cila të çon në haram. Që nga fillimi, asaj i mungon 

legjitimiteti. Rezultati që pritet prej saj, është jolegjitim. 

Asnjëri prej tyre nuk mund ta marrë përgjegjësinë për pikën 

ku kanë arritur. Nuk mund të pretendojnë se kanë arritur në 

këtë pikë nga pavetëdija, sepse kanë qenë të shtyrë nga 

faktori i brendshëm instiktiv. Hapat që ata hodhën, ishin me 

vullnetin e tyre, që nga fillimi.  

Si e ka trajtuar dhe e ka rregulluar Islami këtë çështje?  

Islami e ka ndaluar bashkimin ndërmjet dy gjinive. 

Ka ndaluar takimet dhe bisedat ndërmjet tyre, nëse nuk janë 

të justifikuara faktikisht dhe praktikisht dhe janë larg rrethit 

të afrimitetit me palën tjetër. Përbën haramin më të madh 

qëndrimi vetëm ndërmjet një burri dhe një gruaje në një 

vend të veçantë dhe të vetmuar. Rreziku i pranisë së 

shejtanit, i cili dëshiron t’i shtyjë në haram është shumë i 

madh. I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 
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të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Nuk veçohet një burrë dhe një 

grua vetëm se i treti i tyre është shejtani”.139  

Pra, nëse rruga pritet që nga fillimi i saj, ruhemi nga 

përfundimi i rënies në vështirësi dhe probleme në fundin e 

saj.  

Nëse përgjigjja është pozitive, që i riu dhe e reja kanë 

gatishmërinë për martesë legjitime, atëherë nuk është 

problem para hyrja, që të çon në këtë rezultat, por ajo duhet 

të jetë, gjithashtu, brenda normave të lejuara në çdo fazë të 

saj.  

 

Shoqëria dhe miqësia 

 Nuk mund të lëmë pa përmendur marrëdhëniet 

sociale, në shkollë, në universitet, në vendet e punës, 

ndërmjet fqinjëve, të cilat kanë ndërthurje ndërmjet burrave 

dhe grave. Këto marrëdhënie kërkojnë domosdoshmërish 

diskutimin e një plani edukativ dhe mësimor, për gjendjen 

e nxënësve në shkollë, mbledhjen e shkollës ndërmjet 

mësuesve dhe mësueseve, e shoqëruar me shfaqjen e 

mendimit nga të gjithë. Gjithashtu, në bankat e auditorëve 

të universiteteve, kjo çështje kërkon koordinim të një 

aktiviteti studentor, ose bashkëpunim dhe përfitim nga 
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mësimet e botuara. Në qendrat e punës vërtitet në 

marrëdhëniet ndërmjet shoqërisë të të dy gjinive nëpunës 

dhe nëpunëse. Gjithashtu, çfarë shoqërohet në 

marrëdhëniet e fisit dhe vizitave ndërmjet të afërmve nga 

përshëndetjet dhe bisedat ndërmjet palëve etj. Në ditët e 

sotme, ekzistojnë raste të shumta, që kërkojnë pjesëmarrjen 

e përbashkët, biseda, diskutime, udhëzime, pyetje, takime e 

të tjera gjëra të ngjashme.  

 Kur shoqëria dhe miqësia është e natyrshme, bazuar 

në kushtet tona, në kuadër të domosdoshmërisë të 

specifikave të disa rasteve, atëherë marrëdhënia nuk është e 

ndaluar, për aq kohë sa ajo është në pozitën njerëzore të saj, 

si dhe i përmbahet normave dhe rregullave, të cilat të 

largojnë nga harami.  

 Është e kundërta, në rast se përfitohet nga këto 

kushte dhe marrëdhënia del nga korniza e të 

domosdoshmes dhe e të natyrshmes, duke i shtuar 

kontaktet dhe marrëdhëniet me gjininë tjetër. Atëherë ka 

shumë mundësi në zhvillimin e këtyre marrëdhënieve në 

rrugë jo të ligjshme dhe duke mos pasur si qëllim martesën 

në fundin e tyre. Islami nuk e pranon këtë shembull të 

mbyllur, të emërtuar shoqëri dhe miqësi, i cili ndikon tek 

instinktet dhe e drejton të natyrshmen në rrugë të gabuar. 

 Ne gjithmonë gjendemi përballë dy alternativave, e 

cila nuk ka të tretë ndërmjet dy gjinive. Alternativa e 
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marrëdhënieve njerëzore të përgjithshme, si dhe alternativa 

që na çon në martesë. Nuk ekziston një zgjidhje e mesme 

ndërmjet tyre. Nuk mund të mendohet një nxitje ndërmjet 

dy palëve, pa arritur në rrugën e ligjshme, edhe pse disa 

pretendojnë, që të qëndrojë në kuadër të marrëdhënieve 

njerëzore të përgjithshme. S’mund të pranojmë veprime që 

arrijnë në një nivel prej niveleve, si nxitës truporë (fizikë), 

me argumentin e kufizimit të saj dhe moslejimin e daljes së 

saj nga kuadri i marrëdhënies njerëzore. Kjo është e ndaluar 

në legjislacionin islam. Ajo e ndalon veprimin e dhënies së 

dorës, apo shikimin me epsh, ose çdo veprim që i paraprin 

nxitjes së epshit, sado qoftë i thjeshtë apo i kufizuar. Ashtu 

sikurse mund të kufizohet me kërkesat e instinkteve, të cilat 

e dëmtojnë “pronarin” e tyre, nëse nuk merren disa masa 

paraprake. Instinktet hapen dhe zmadhohen më shumë dhe 

nuk mjaftohen me të paktën. Nëse nuk i shtrëngon fort 

frerët dhe s’e përballon dot tek e pakta, si do ta përmbajë 

dhe do ta përballojë atë, kur është shumë dhe fuqizohet?! 

Islami i ka njohur të drejtat e tij, duke e lejuar martesën, për 

të arritur dhe për të plotësuar gjithçka që dëshiron. Islami 

nuk pranon hapjen e asnjë porte, që i trazon gjërat, e humbet 

rrugën, gjeneron rrëmujë, e prish legjislacionin, si dhe ia 

ndalon njeriut organizimin e jetës së tij, si dhe lumturinë në 

të, në formën e duhur.  

 Çfarë kërkon një vajzë, që ulet me pesë djem? I bën 

për të qeshur dhe qesh me ta me zë të lartë. Shkëmben shaka 
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me ta. Kalon kohën me ta në këtë formë në universitet apo 

tek fqinjët në ditë të ndryshme.  

Ajo thotë se kalon kohën. Po pastaj?A nuk kërkon ajo, 

që të pëlqehet prej tyre? A nuk ndien afrimitet për ndonjërin 

prej tyre apo për disa prej tyre? Si e shohin atë? Çfarë duan 

ata, ose ndonjëri prej tyre nga kjo vajzë? A janë ata, 

gjithashtu, të interesuar për të kaluar kohën? Deri në çfarë 

faze do të arrijë kjo marrëdhënie? Cilat janë kufijtë e saj? 

Vështro me mua vështirësinë e përgjigjeve rreth këtyre 

pyetjeve, si dhe vështirësinë e përcaktimit të konstruktit të 

kësaj marrëdhënieje. 

Një i ri ulet me katër vajza për orë e orë të tëra. Tema 

e takimit është shakaja dhe kalimi i kohës. Nuk kanë asnjë 

lloj përfitimi nga qëndrimi së bashku. Ai përpiqet ta zgjatë 

sa më shumë qëndrimin e kohës së bashku. I riu, me shakatë 

dhe përvojën e tij, përpiqet të jetë boshti i takimit. Ai 

dëshiron të tërheqë vëmendjen e tyre, me personalitetin e tij 

të dashur, të pranueshëm dhe të përshtatshëm. Vajzat janë 

në pritje. Disa prej tyre përpiqen t’i tërheqin vëmendjen 

edhe më shumë. Cili është rezultati? A është ai një takim 

kalimtar? Sa do të jetë numri i takimeve kalimtare? Cili është 

shkaku që i riu ka zgjedhur të jetë pjesë e këtij takimi? Përse 

nuk qëndron me shokët e tij, në tavolinën pranë? Si do të 

përfundojë kjo marrëdhënie ndërmjet tij dhe tyre?  
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Këtu nuk po flasim për takimet në universitet ose ato 

familjare etj, të ngjashme me to, të cilat ndodhin në mënyrë 

të zakonshme. As për diskutimet dhe trajtimet e temave të 

ndryshme. As për qarkullimin e çështjeve të punës dhe 

studimeve, kur një gjë e tillë është e nevojshme. As për 

marrëdhëniet njerëzore, të cilat kryhen në kontekstin e saj të 

zakonshëm. Por, ne këtu po flasim rreth fillesave të 

planifikuara, të cilat shoqërohen me veprime të 

jashtëligjshme. Ajo ka për qëllim përgatitjen e kushteve dhe 

shpreh epshet dhe dëshirat që qarkullojnë në shpirt, pa iu 

përmbajtur ndalesave dhe kufijve të lejuar. 

A ekzistojnë persona që janë larg dyshimeve, të 

cilëve u lejohet çdo e ndaluar në krahasim me të tjerët, sepse 

ata janë të besuar? Ne nuk jemi në fazën e klasifikimeve 

ndërmjet të besuarve dhe jo të besuarve. Ne po flasim 

përgjithësisht për natyrën njerëzore. Nuk jemi në pozitën e 

lejimit të disa gjërave për disa njerëz dhe ndalimin e tyre për 

të tjerët. Hallalli është hallall për të gjithë, si dhe harami 

është haram për të gjithë, përderisa kanë instinkte dhe 

veçori njerëzore të njëjta. Ne po flasim mbi natyrshmërinë, 

që Allahu i Madhëruar ka krijuar burrin dhe gruan. Ajo 

është shprehje e gatishmërisë së fshehtë, që ndikohet sipas 

drejtimit të saj.  

Disa të rinj mund të shthuren shumë shpejt, ndërsa 

një pjesë tjetër mund ta bëjnë pas një periudhe të gjatë, 

përkundër ndjekjes së të njëjtës rrugë. Ajo është e lidhur me 
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kushtet dhe besimet, që ndërthuren në këtë çështje. Disa të 

rinj mund të arrijnë në besim më shpejt, ndërsa një pjesë 

tjetër kërkojnë një periudhë më të gjatë, me ekzistencën e 

klimës dhe kushteve të njëjta në pamje të jashtme. Por, ne 

nuk e njohim realitetin e të gjitha ndikimeve. Nuk ka asnjë 

lidhje ndërmjet të lejuarës dhe të ndaluarës. Është vetëm 

çështja e lëvizjeve të njeriut, që duhet t’u përmbahet 

rregullave dhe udhëzimit të tij drejt të mirës. Kjo arrihet 

duke i mbyllur dyert e të keqes dhe të shthurjes dhe 

largimin e tij nga çdo çështje që nxit epshin e tij, duke mos 

marrë parasysh ndikimin e një pjese, që në fillimin e rrugës, 

apo një pjese tjetër, që është e qëndrueshme në një pjesë të 

kohës apo një pjesë e tretë, që nuk ndikohet fare.  

 

Reagim i shpejtë emocional te vajzat 

Vajza reagon shumë shpejt emocionalisht kundrejt 

fjalëve të ëmbla të djemve, ose nga përshtypja e parë, ose 

kundrejt atij që i shpreh ndjenjat e tij për të. Kjo është në 

harmoni me natyrshmërinë e saj. Ajo është në kërkim të një 

partneri, që do ta mbrojë atë, do ta dojë atë dhe do të 

kujdeset për të. Do të ndikojë tek ai me sjelljen e mirë dhe 

me fuqinë e shprehjes. Fillimisht, asaj do t’i mjaftojë ndjenja, 

se ai do të jetë i saj dhe se ajo është burim mbresëlënës dhe 

interesi për të.  
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Disa të rinj e tërheqin vajzën nga ana e ndjenjave, 

duke i bërë të ditur, se sa është ndikuar prej saj në këtë 

çështje. I shfaq asaj interesin për të, i thur fjalë të bukura, i 

jep premtime të ëmbla, më pas i përmend vështirësitë me të 

cilat përballet aktualisht dhe pamundësinë për martesë dhe 

i tregon gatishmërinë e tij për t’i mbajtur premtimet në një 

kohë më të largët. Ai mund të jetë i sinqertë ose i pasinqertë.  

Nëse është i sinqertë, si do të jetë marrëdhënia 

ndërmjet tyre përgjatë kësaj periudhe kohore, që mund të 

zgjatë disa vjet? Cila është lidhja ligjore, e cila e justifikon 

këtë lloj marrëdhënie ndjenjash që zhvillohen dhe rriten? 

Cila është garancia, që do ta mbajë fjalën, edhe pse e gëzon 

të gjithë lirinë për t’u përmbajtur, ose për të mos iu 

përmbajtur asaj? Nëse vajza është e gatshme të presë, me 

ndjenjat e saj dhe të durojë këtë pritje, a është i riu në gjendje 

ta përballojë dëshirën që shpreh trupi i tij? Si do të jetë kjo? 

Kufizime të shumta e shoqërojnë sinqeritetin e tij, të 

rrethuara nga probleme të Sheriatit.  

Po në rast se ai nuk është i sinqertë? Luan me ndjenjat 

e saj, e tërheq atë drejt dëshirave dhe kërkesave të tij. Më pas 

i kërkon falje, ose nuk i kërkon falje. Si do të bëhet gjendja e 

saj shpirtërore? A e di vajza, se i riu nuk ndikohet 

emocionalisht, sikurse ndikohet ajo? I riu mund të 

përshtatet me gjendjen e re në formë të shpejtë dhe më lehtë 

se ajo. Shoqëria nuk e paragjykon djalin, sikurse e 

paragjykon vajzën, por nganjëherë e paragjykojnë vetëm 
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vajzën. Çfarë e bën vajzën të tërhiqet aq shpejt nga disa fjalë 

ose buzëqeshje apo sjellje të ndryshme? Ajo duhet ta pyesë 

veten e saj mbi përfundim e keq dhe të mos jetojë robëreshë 

e çastit. 

I riu ka mundësinë të përzgjedhë me liri dhe lehtësi, 

si dhe të largohet në intimitetin që ai do. Por, vajza është më 

delikate dhe më e ndjeshme. Ajo duhet të jetë shumë e 

kujdesshme, që të mos rrëzohet. Duhet të meditojë për 

hapat që do të hedhë dhe ta mbrojë veten e saj nga ajo që e 

ka mbrojtur legjislacioni i shenjtë. Është e detyruar të marrë 

miratimin nga kujdestari i saj (babai ose gjyshi nga babai) 

për t’u martuar, nëse është e virgjër. Në këtë mënyrë, 

diskutimi del nga rrethi i ndjenjave në rrethin e përgjegjësisë 

dhe të detyrimeve nëpërmjet partneritetit në mes vajzës dhe 

kujdestarit të saj. Nëpërmjet kësaj mënyre, vajza ndihmohet 

të njohë aftësitë afatgjata të djalit, për të marrë përsipër 

përgjegjësitë pas martese. Kjo e ndihmon të mbajë një 

qëndrim të prerë dhe përzgjedhje në formë më të mirë. 

Nuk ekziston asnjë kuptim i dobishëm për 

dashurinë, vetëm nga njëra palë. Ndoshta vajza tërhiqet nga 

disa veprime të djalit, nga të cilat del në përfundim se gëzon 

simpatinë e tij. A të bazohet në të? Çfarë do të ndodhë, nëse 

ajo zbulon se ato janë të dyshimta dhe ajo ka jetuar në ëndrra 

dhe fantazi, si dhe i ka analizuar veprimet e tij në mënyrë të 

gabuar, për një periudhë kohore, si dhe atë që ajo e ka 

menduar, nuk ka qenë e saktë? Ajo do të bjerë në depresion 
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emocional dhe vështirësi shpirtërore, për shkak të 

shkatërrimit të malit të shpresave.  

Duhet të shtojmë këtu edhe problemin e 

mosekzistencës së asnjë forme të ligjshme të ngjashme me 

këtë nxitës ndjenjash, pa përbërësit që i çojnë të dy palët në 

lidhjen martesore, e cila bën lidhjen e saktë ndërmjet tyre. 

Nuk ekziston asnjë pengesë për të kontrolluar rrugën 

praktike, për të marrë një vendim të prerë mbi këtë çështje, 

nga fillimi i rrugës, duke ruajtur në këtë mënyrë ndjenjat 

dhe nderin e vajzës, si dhe e ndihmon atë që të mos zhytet 

në perceptime të gabuara. Ndoshta kjo realizohet me një 

shpjegim të përshtatshëm mbi vërtetësinë e qëndrimit të 

palës tjetër, nëpërmjet një pale të tretë të përbashkët dhe 

besnike, duke e ruajtur nderin e njerëzve. 

A është e bindur vajza me dëshirën që ka për t’u 

martuar me të riun? Është e njohur historia e nënës së 

besimtarëve, Hatixhesë, e bija e Khuejlidit (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), e cila i shprehu e para dëshirën për t’u 

martuar me të Dërguarin e Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të e mbi familjen e tij!). Ajo mori përgjigje pozitive 

për kërkesën e saj dhe ata u martuan. Por, problemi kryesor 

është te paragjykimet sociale, të cilat sundojnë sot dhe e 

keqkuptojnë vajzën, e cila e shpreh dëshirën për t’u martuar. 

Gjithashtu, veprimet e disa të rinjve, të cilët sillen keq me 

vajzat që shfaqin mendimin e tyre.  
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Në momentin që ndodhemi përballë aktit të ligjshëm 

martesor, e cila është një marrëveshje ndërmjet dy palëve, 

në këtë rast, parimisht, nuk ka asnjë problem se cili prej 

atyre dy palëve do t’i drejtohet e para palës tjetër. Deri në 

momentin që vendoset përfundimisht rreth kësaj çështjeje, 

bashkëpunimi në formë të zakonshme dhe të natyrshme, 

vajza duhet të jetë e kujdesshme dhe të ruajë brenda 

mundësive rangun dhe pozitën e saj shoqërore. Ajo duhet të 

qartësojë rrugën e ruajtjes së moralit dhe të prestigjit të saj. 

Nëse mundet ta bëjë një gjë të tillë, atëherë është mirë të 

shohë për fatin e saj. Atë që i ka caktuar Allahu i Madhëruar 

askush nuk mund t’ia ndryshojë.  

 

Takimi dhe njohja  

Rrugët e njohjes janë të ndryshme ndërmjet djemve dhe 

vajzave që dëshirojnë të martohen, kjo ndodh për shkak të 

kushteve që i rrethojnë ata. Nuk ekziston një mënyrë e 

vetme, që mund të merret si shembull apo model. Mund të 

ndodhë që njohja të realizohet në universitet, në vendin e 

punës, marrëdhënie miqësore ndërmjet të afërmve, 

ndërmjet fqinjëve, ndërmjet farefisit, ose një propozim nga 

një mik i përbashkët i dy personave, apo dy familjeve, ose 

në mënyrë rastësore në një takim, në një mbrëmje, në një 

ligjëratë, apo në një aktivitet, apo një kërkim, apo një pyetje 
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etj. Këto mënyra nuk dallojnë nga njëra-tjetra, vetëm se nga 

masa e predispozitës, që e lehtësojnë njohjen.  

Takimi, për shkak të njohjes dhe studimit, është një 

çështje e dobishme. Është e përshtatshme që prindërit të jenë 

në dijeni. Mund të bëhet edhe nën mbikëqyrjen e tyre, për 

të lehtësuar takimin në shtëpi. E gjithë kjo bazohet në 

dëshirën e madhe për të arritur në një përzgjedhje 

përfundimtare. Kjo çështje kërkon takime të shumta. Për aq 

kohë sa ruhen kufijtë e Sheriatit në marrëdhënien ndërmjet 

tyre, bazuar në atë se ajo është e huaj për të dhe ai është i 

huaj për atë, atëherë nuk ekziston asnjë problem. Mund të 

lindi afrimiteti ndërmjet dy palëve, për shkak të ndjenjave 

që mund të lindin gjatë bisedave, takimeve dhe 

përshtypjeve që formohen në mendjen e çdonjërit prej tyre. 

Nuk ka asnjë problem nga kjo çështje, sepse ai ka lindur nga 

hapat e natyrshme në rrugën e martesës së ligjshme dhe nuk 

kanë kryer asnjë vepër të ndaluar.  

Takimet e përsëritura, nën kujdesin e prindërve, 

ndihmojnë në njohjen e të rinjve, por ajo nuk jep një pamje 

të plotë dhe të sigurt. Ne nuk kemi asnjë mundësi tjetër për 

një njohje më të gjerë, përveçse të pyesim dhe të sqarojmë 

tek të afërmit dhe ata të që kanë lidhje nga të dyja palët. 

Ka raste, kur këto të dhëna mund të jenë të mjaftueshme, 

për shkak të fqinjësisë, ose farefisit. Por, nëse çdonjëri prej 

tyre përfiton, në disa aspekte, nga shikimi tek tjetri, atëherë 
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ata i ofrojnë njëri-tjetrit një ndryshim të mundshëm. Ndër to 

përmendim:  

 Besimi plotësohet duke iu përmbajtur fesë, e cila 

formon një siguri të rëndësishme të vetëpërmbajtjes së të 

drejtave dhe detyrimeve të Sheriatit. 

 Përshtypjet e rrethit shoqëror ose kolektivit në të cilin 

gjendet apo punon personi.  

 Tërheqja e vëmendjes nga disa veprime personale, të 

cilat shfaqin disa karakteristika gjatë takimeve të ndryshme.  

 Përmbajtja e bisedës, mënyra e të shprehurit, fushat 

për të cilat interesohet gjatë bisedave në periudhën e njohjes. 

 Çfarë ofron pamja e jashtme nga përshtypjet 

shpirtërore dhe praktike rreth personit. 

 Nuk duhet të nxitohet, që të merret një vendim i 

prerë, edhe nëse kjo do të kërkojë disa takime shtesë, për të 

zbuluar drejtpërsëdrejti, ose duke pyetur dhe duke u 

interesuar te të tjerët. 

 Duhet të shikohen pikat e përafërta dhe pikat e 

përbashkëta intelektuale dhe sociale ndërmjet dy palëve. 

Ato janë shumë të rëndësishme, sepse janë pikat bazë të 

marrëveshjes për themelimin e jetës bashkëshortore. 
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Islami bën lëshime të rëndësishme që të njihen, edhe 

nëse është e nevojshme të shtohen takimet, si dhe kur palët 

që duan të martohen, kërkojnë të njihen me disa tipare të 

veçanta fizike te femra, të cilat dëshiron t’i dijë burri që është 

i lidhur me të dhe i tërhequr prej saj, cilësi që Allahu i 

Madhëruar ia ka dhënë asaj dhe është e drejta e 

bashkëshortit të kënaqet me to.  

Nga Imam Khomejni, në veprën “Tahrijr el Uesijletu” 

është transmetuar: “Ai që dëshiron të martohet, e ka të 

lejuar ta shohë gruan, me kusht që të mos e shohë me qëllim 

kënaqësie, edhe nëse e di se ky shikim do të bëhet i sforcuar, 

por kushtëzohet ta shohë, sepse ai dëshiron të martohet me 

të vërtetë me të, jo si disa që kërkojnë të tallen. Kushtëzohet 

që fillimisht të kenë rënë dakord për martesë. Më e pakta që 

mund të shohë, është fytyra, duart, flokët dhe bukuritë e saj, 

edhe pse mund të lejohet që të shihet edhe i gjithë trupi 

përveç auretit. Shikimi i saj bëhet pas një rrobe të hollë të 

tejdukshme. Ai mund ta rishohë, nëse nuk është bindur 

herën e parë”.140  

Duhet të bëhet dallimi, në disa raste, ndërmjet një 

personi të vërtetë, të cilin mund ta njohë pala tjetër pas 

martese, si dhe ndërmjet përshtypjeve të përgjithshme, të 

cilat formohen për çdonjërin prej tyre përgjithësisht në 

                                                            
140 El Imam Khomejni, “Tahrijr el Uesijletu”, vëll. 2, f. 245. 
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qendrën e tij sociale. Ai mund të ndryshojë nga realiteti i 

sjelljes dhe veprimeve të tij të vërteta. Disa mund të kenë 

dyfaqësi në personalitet. Ata e zhgënjejnë palën tjetër me 

paraqitjen e jashtme sociale të mirë, ndërsa morali i 

brendshëm është i keq. Kjo çështje kërkon kujdes të veçantë 

dhe sqarime për t’u qetësuar; durim për të mos u nxituar 

dhe sukses hyjnor, të cilin ne nuk e kemi në dorë, që të mos 

fshihet prej nesh e vërteta, ndryshe ndodhin probleme.  

 Një grua u ankua tek unë për moralin e keq të 

bashkëshortit të saj, sjelljen e tij ndaj saj, keqtrajtimet që i 

bënte. Dërgova dikë pas tij, që të shpjegohej, por ai i refuzoi 

të gjitha, deri në imtësi. Ai këtë e dëshmoi edhe me 

përshtypjet e kolegëve të tij të punës, të cilët e përshkruan 

me moral të mirë dhe reputacion të lartë. Pas verifikimeve, 

rezultoi se ai ishte njeri shembullor dhe model në mesin e 

shokëve të tij dhe të shoqërisë. Të gjithë dëshmonin për 

nivelin e tij të lartë. Por, ai ishte mizor dhe i egër brenda në 

familje, veçanërisht me bashkëshorten e tij, të cilën e rrihte 

dhe nuk ia respektonte mendimin, nuk e vlerësonte 

sakrificën e saj me të dhe me fëmijët. Nuk po i diskutoj 

shkaqet, që të mos largohem nga tema kryesore, por unë 

dua të vë theksin mbi disa raste, të cilat nuk janë në harmoni 

me pamjen e jashtme të përgjithshme dhe me marrëdhënien 

praktike brenda familjes. Për këtë duhet të kujdesemi më 

tepër, për ta zbuluar, para se të pendohemi.  

 



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

  195  
 

Dashuria ndërmjet dy gjinive 

Të flasësh për dashurinë, marrëdhëniet ndërmjet dy 

gjinive, shikimi ndërmjet të riut dhe të resë te njëri-tjetri, 

janë prej çështjeve të ndjeshme, të cilat shoqëria jonë i sheh 

me kujdes dhe me turp. Ato, përgjithësisht, trajtohen në 

mënyrë të kufizuar dhe në kuadrin sipërfaqësor. Kjo më bën 

të mbështetem te përvoja vetjake, për të zbuluar disa të 

vërteta, përgjithësisht ajo është një përvojë e kushtueshme. 

Disa gabime mund të çojnë në kriza reale për çdonjërin prej 

atyre të dyve, si dhe bëjnë gabime të tjera, të cilat janë të 

vështira për t’u kaluar.  

 Është kjo që na shtyn të njihemi rreth këtyre 

çështjeve, sipas këndvështrimit islam, të cilat janë paraqitur 

në ajete dhe transmetime të ndryshme, me qëllim mësimin 

dhe udhëzimin. Ne kemi një qëndrim negativ nga paraqitja 

e këtyre çështjeve, kur ato paraqiten në mënyrë imorale, që 

nxisin instinktin, nuk i respektojnë specifikat, nuk 

vlerësojnë periudhën e moshës së përshtatshme, si dhe nuk 

trajtojnë temën që është e nevojshme. Por, nëse është me 

qëllim udhëzimin, për të njohur natyrën njerëzore dhe 

kërkesat e saj reale, për të ndrequr gabimet e injorancës dhe 

përvojës së gabuar, atëherë kjo është në harmoni me rrugën 

e Islamit, që nxit në rrugën e udhëzimit drejt shpëtimit të 

njeriut. 
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Të kuptuarit e jetës nuk është vetëm një çështje e 

ligjshme, por është detyrim. Nga këtu rrjedh detyrimi i 

besimtarit, që të njihet me çështje që e sprovojnë dhe që janë 

detyrim për të, që të mos gabojë në kryerjen e tyre. Ajo është 

në harmoni me vijën e udhëzimit që e zgjodhi për jetën e tij. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ky është Libri, në të cilin nuk 

ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit”.141  

Për marrëdhënien ndërmjet burrit dhe gruas, që janë 

të lejuar, ka veçori tërheqje dhe nxitje. Islami kujdeset dhe i 

rregullon ato, duke i çuar në martesë ndërmjet dy palëve, në 

raste të kufizuara nëpërmjet një kontrate, e cila ka kushte 

dhe veçori. Në raste të tjera, i ndalon dhe vendos kufizime 

për lidhjen ndërmjet burrave dhe grave, për të ruajtur 

bashkimin njerëzor. 

Në këndvështrimin islam, marrëdhënia nxitet nga dy 

faktorë:  

Faktori i brendshëm, që përfaqësohet nga dëshira për 

t’u tërhequr nga gjinia tjetër.  

Faktori i jashtëm, të cilin e drejton Islami dhe 

edukimi, për ta çuar drejt një marrëdhënie të veçantë, e cila 

përfaqësohet nga martesa.  

                                                            
141 

 Sure “El Bekare”, ajeti 2. 
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Në rast se martesa nuk është qëllimi i tyre, atëherë 

ata u nënshtrohen rregullave, që u përmbahen në 

marrëdhëniet ndërmjet tyre, ashtu si shumica e burrave dhe 

grave në kuadër të marrëdhënieve të përgjithshme 

njerëzore, larg dëshirës dhe kërkesave për martesë, ku ajo 

është bërë e ndaluar dhe nuk ka vend për të në kuadrin e 

marrëdhënies njerëzore të përgjithshme.  

Dashuria ndërmjet burrit dhe gruas është, gjithashtu, 

një kërkesë e natyrshme, i cili shprehet në bashkimin trupor, 

si përbërësi bazë i këtij shembulli të dashurisë. Islami e ka 

ligjëruar me aktin martesor, prej të cilit burojnë të drejta dhe 

detyrime shpirtërore dhe materiale të plotësuara. Çdonjëri 

prej tyre realizon qetësinë shpirtërore dhe qetësinë trupore, 

në kuadër të dashurisë dhe mëshirës, si dhe plotësimit të 

dëshirave dhe kënaqësisë, duke shtuar edhe qetësinë në 

jetën familjare. Ajo bëhet shkak për baraspeshim në jetën 

shoqërore.  

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe një prej shenjave të 

Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që 

të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri 

dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit 

që mendojnë”.142  

                                                            
142 Sure “Er Rrûm”, ajeti 21. 
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Imam Zejnul Abidini (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “E 

drejta jote është që të martohesh. Duhet ta dish se Allahu i 

Madhëruar e ka bërë atë qetësi, rehati dhe mbrojtje”.143  

Dashuria ka edhe fillesat dhe rezultatet e saj, të cilat 

janë në harmoni me kërkesat e çdonjërës prej palëve me 

palën tjetër, pa të cilat kjo dashuri as mund të lindë dhe as 

mund të shkëputet prej saj. Për këtë arsye, kur ne hapim 

derën e dashurisë në një marrëdhënie ndërmjet dy 

personave, duhet të shohim rezultatin në të cilin do të 

mbërrijmë në të, duke pasur parasysh harmonizimin me 

formimin natyror të tyre. Kjo na shtyn ne në diskutimin e 

çështjeve të mëposhtme. 

 

Dashuria e virgjër 

Në fjalorin “El Munxhid” transmetohet: dashuri e 

virgjër do të thotë dashuri e dëlirët dhe e pastër.144 Kush 

pretendon dashuri të virgjër, ka gjetur si shkak 

marrëdhënien ndërmjet një burri dhe një gruaje, pa akt 

martesor. Në këtë marrëdhënie mbizotërojnë dëlirësia dhe 

moskontaktet trupore. Kjo lidhje nuk përbëhet nga asgjë 

                                                            
143 “Lisanul Arab”, vëll. 4, f. 551; “El Munxhid fi lugati ue el i'alami”, f. 
494. 
144 El Harr'rrani, “Tuhuful Ukul”, f. 262. 
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tjetër përveçse ndjenjës së shfrenuar që zhvillohet në 

brendësi të njeriut. Ajo mjaftohet vetëm më disa fjalë të 

bukura, dëshirën për të qëndruar së bashku dhe përjetimin 

e kujtimit të tjetrit në momentet e vetmisë.  

 Por, a mundet që kjo dashuri të arrijë të shprehet 

fizikisht, qoftë edhe në kufijtë e saj tokësorë, sikurse është 

përqafimi apo një shtrëngim duarsh, me ekzistencën e 

përbërësve të natyrshëm njerëzor, të cilët e nxisin me forcë? 

Le të supozojmë ekzistencën e kësaj mundësie dhe dëshirën 

e të dyja palëve, për të qëndruar brenda këtij kufiri. Përse 

duhet ta ndëshkojmë shpirtin dhe trupin në këtë mënyrë, 

duke ndezur zjarrin e zemrës dhe i zëmë rrugën për ta fikur 

me vuajtje? Nëse ekzistojnë pengesa sociale reale, që e 

pengojnë këtë martesë, sikurse tregohen në disa histori, 

përse nuk e pranojnë të dyja palët se nuk ka qenë fati i tyre 

për t’u martuar? Cili është përfitimi të fshihemi te dashuria 

e virgjër, e cila e shton vuajtjen dhe dënimin? Përse kjo 

dashuri duhet t’i pengojë jetët e tyre, duke i mbajtur në stres 

dhe trysni?  

 Nëse kanë për qëllim që kjo dashuri të jetë e tillë për 

disa vite me radhë, përpara se të vendosin, për t’u martuar, 

përse e bëjnë? Nëse janë kushtet ato që nuk i lejojnë për t’u 

martuar për disa vjet, cila është siguria se, në të ardhmen, 

do të lejohen? Edhe nëse ekziston siguria, kush i mbron nga 

nxitësit truporë gjatë kësaj periudhe të rritjes së ndjenjave? 

Edhe sikur çështja të kufizohej vetëm në këtë periudhë, cili 
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është justifikimi i saj nga ana e legjislacionit? Nëse janë 

dakord, me vullnetin e tyre, me këtë lloj dashurie, le ta 

shprehin lidhjen e tyre me akt të ligjshëm, sipas rregullave 

të aktit martesor të ligjshëm. Nëpërmjet tij veprojnë sipas 

dëshirës së tyre dhe nuk kanë asnjë problem. 

 

Dashuria para martesës  

A është dashuria një periudhë e domosdoshme, që duhet 

të kalohet para martese? A ndihmon kjo në krijimin e një 

martese të lumtur? A mundet të ketë sukses martesa pa 

ekzistencën e dashurisë, para martesës? 

Tërheqja e ndjenjave ndërmjet mashkullit dhe femrës 

lind në kushte të ndryshme. Por, e rëndësishme është të 

lindë dëshira e ekzistencës së disa cilësive te njëra palë dhe 

të fitojë simpatinë e palës tjetër. Më pas kjo simpati rritet dhe 

shtohet nëpërmjet komunikimit. Bazuar në zbulimin e 

harmonisë ndërmjet tyre, mbi mënyrën e të menduarit, si 

dhe pranisë së cilësive, të cilat i dëshiron njëra palë tek tjetra, 

ose me qetësinë dhe simpatinë e veprimeve dhe sjelljes së 

përgjithshme në këndvështrimin e njërës palë kundrejt 

tjetrës. E gjithë kjo është pjesë e faktorit të jashtëm, e cila e 

forcon marrëdhënien dhe dashurinë, bazuar në sjelljen 

pozitive dhe atë që e pret dhe dëshiron njëra palë tek tjetra. 
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Duke qenë se dashuria bazohet në sjellje, ajo 

zhvillohet para martesës nëpërmjet njohjes në një periudhë 

të shkurtër, sikurse mund të ekzistojë për një periudhë të 

gjatë, për shkak të njohjes së mëparshme, por kurrsesi nuk 

mund të jetë garantues i sigurt për një martesë të 

suksesshme. Kjo varet nga sjellja e tyre kundrejt njëri-tjetrit 

pas martese, e cila, ose e forcon bindjen e tyre në saktësinë e 

përzgjedhjes dhe e forcon dashurinë, ose në të kundërt, 

shfaqen gabimet e pritshmërive dhe cilësive që nuk ishin 

vërejtur më parë, dhe atëherë kjo dashuri shkatërrohet. Më 

pas shuhet dëshira dhe pakënaqësia e mbulon 

marrëdhënien bashkëshortore. Lind përçarja dhe një largim 

i dukshëm, i cili të çon në divorc, ose në durim, që e 

shoqëron hidhërimi, për shkak të paaftësisë për ta trajtuar 

dhe për ta ndryshuar.  

Dashuria para martese nuk konsiderohet si 

vlerësuesi i vetëm i përzgjedhjes. Është e domosdoshme 

ekzistenca e të dhënave të tjera, të cilat realizojnë një pjesë 

të bindjes dhe qetësisë shpirtërore. Mjafton të plotësohen 

kushtet e pranueshme të martesës tek ata të dy, që të 

mbërrijnë në këtë shkallë.  

Në shoqërinë tonë kemi parë shumë raste martese, të 

cilat janë prishur, edhe pse kanë pasur një periudhë të gjatë 

dashurie paramartesore. Bashkëshortët, ose njëri prej tyre, 

ndodhte të zbulojë tek tjetri shumë prej cilësive negative dhe 

sjellje të bezdisshme te tjetri. Kjo mënyrë sjellje dhe këto 
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cilësi u shfaqën pas martesës, si rezultat i marrëdhënies së 

drejtpërdrejtë dhe ballafaqimit të përditshëm në përballje 

me përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrimet në familjen 

bashkëshortore. Më herët, asnjëri prej tyre nuk kishte 

përgjegjësi kundrejt tjetrit, por çështja kufizohej vetëm në 

shprehjen e ndjenjave me fjalë të bukura. 

Kemi vërejtur shumë raste, të cilat përbëjnë edhe 

shumicën e rasteve në shoqërinë tonë, ku ndodh një njohje 

e rastësishme, me qëllim martesën. Kjo ndodh nëpërmjet 

familjarëve, shoqërisë apo gjatë një pune të re. Më pas 

fillojnë takimet e zakonshme për t’u njohur dhe për t’u 

sqaruar. Kjo ndodh në një kohë të shkurtër. Të dy binden 

dhe hedhin së bashku hapat drejt martesës. Më pas jetojnë 

një jetë të qetë dhe të lumtur. Dashuria për ta filloi e 

natyrshme para martesës dhe pas martesës u zhvillua me 

pozitivitet, komunikim të përditshëm dhe sjellje të mirë 

ndërmjet tyre. Sa më shumë zgjat martesa e tyre, aq më 

shumë lidhen me njëri-tjetrin, për shkak se çdonjëri prej tyre 

i kryen detyrimet kundrejt tjetrit, sakrifikon për tjetrin dhe 

përpiqet maksimalisht për ta lumturuar atë.  

 Marrëdhënia e dashurisë para martese nuk është 

argument i suksesit të jetës bashkëshortore, si dhe mungesa 

e saj para martesës nuk është argument i dështimit të saj. 

Baza e suksesit të jetës bashkëshortore është: përzgjedhja e 

mirë, të kenë aftësi të afërta me njëri-tjetrin, si dhe të kenë 

cilësi që e kënaqin njëri-tjetrin. Më pas lind gradualisht 
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dashuria, ose ajo vazhdon e rritet, nëse ekziston. Ajo ndodh 

në mënyrë të natyrshme dhe pa asnjë vështirësi. Është më se 

normale që të ndiejmë një rritje të dashurisë, optimizmit, 

harmonisë dhe mëshirës ndërmjet çiftit bashkëshortor, i cili 

ka kaluar së bashku më shumë se njëzet apo tridhjetë vjet. 

Tek ata kanë lindur ndjenjat e dashurisë, për shkak të 

cilësive pozitive, ku çdonjëri prej tyre sheh tek tjetri, si dhe 

për shkak të sjelljes së përditshme, e cila shoqërohet me 

sakrifica. 

Mos u habit, nëse pas njëzet vitesh çifti do të arrijë në 

divorc, edhe për shkak të përzgjedhjes së mëparshme me 

dashuri ndërmjet tyre. Kjo ndodh, sepse cilësitë e tjera 

ndërmjet tyre nuk kanë qenë të përshtatshme në aspekte të 

tjera. Ata e ndërtuan përzgjedhjen e tyre, bazuar mbi ndjenja 

dhe emocione të çastit. Ata nuk i peshuan si duhet aftësitë e 

çdonjërit prej tyre. Përzgjedhja ishte e gabuar që nga fillimi. 

Edhe përkundër durimit të tyre, gjatë gjithë kësaj periudhe 

të gjatë dhe shpresës së tyre se do të përmirësohen, kriza 

ndërmjet tyre vazhdonte te rritej ditë mbas dite. Duke i 

shtuar këtu edhe sjelljen e tyre pa asnjë lloj sakrifice. Ata nuk 

bëjnë asnjë përpjekje për t’i sqaruar problemet e tyre, duke 

bërë kompromise ndërmjet tyre. Jeta e tyre do të kthehet në 

një ferr përkundër dashurisë, harmonisë dhe mëshirës. Kjo 

i bën ata të gjejnë si zgjidhje divorcin.  

Përbërësit e një martese të lumtur ngrihen mbi 

përzgjedhjen e duhur, duke u kujdesur mbi të drejtat dhe 
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detyrimet e çdonjërit prej bashkëshortëve, duke u përpjekur 

dhe duke sakrifikuar në lindjen dhe ndërtimin e dashurisë 

dhe qetësisë dhe më pas rritet dhe shtohet mirëkuptimi, 

harmonia dhe mëshira.  

 

Largimi nga Perëndimi  

Këndvështrimi i marrëdhënies ndërmjet burrit dhe 

gruas në Perëndim është i ndryshëm nga këndvështrimi i saj 

në Islam. Perëndimi kapitalist, Amerika dhe Lindja 

komuniste e shohin marrëdhënien ndërmjet burrit dhe 

gruas, duke u nisur nga pozita materiale. Ata e quajnë 

plotësimin e epshit dhe dëshirës trupore si shprehje të 

pëlqimit të të dyja palëve. Gjithashtu, ofrojnë dhe mjedisin 

kulturor, edukativ dhe propagandistik për të nxitur natyrën 

njerëzore dhe lëvizjen e përbërësve të dëshirës seksuale me 

faktorë të jashtëm. 

Në rast se arrihet të realizohet martesa, ajo është një 

formë nga format e marrëdhënieve ndërmjet palëve me të 

drejta dhe detyrime qytetare. Përgjithësisht, këto 

marrëdhënie janë të hapura ndaj të gjitha llojeve të 

ndalesave në Islam, sikurse janë: përzierja ndërmjet burrave 

dhe grave, shfaqja e bukurive nxitëse, bashkëjetesa dhe 

imoraliteti... 
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Materialistët përpiqen ta justifikojnë sjelljen e tyre. 

Ata shtojnë rregulla shoqërore në punët e tyre, por 

gjithmonë dështojnë në këtë drejtim. Ata e konsiderojnë 

martesën një formë marrëdhënie ndërmjet dy gjinive, por jo 

marrëdhënien e vetme sikurse ndodh në islam. 

Flasin dhe kërkojnë natyrshmërinë e instinkteve, të 

cilat nuk duhet të ndrydhen. Kush po i ndrydh ato? A nuk 

janë rregullat e Sheriatit mburojë nga kaosi, shthurja, 

sëmundjet, tensionet psikologjike dhe humbja e brezave? A 

nuk janë ndalesë nga mjediset e argëtimit, alkoolit, shthurjes 

dhe përfshirjen e fëmijëve në këtë botë të ulët? A nuk është 

martesa rruga për plotësimin e kërkesave të instinktit me 

pastërti dhe përgjegjësi, që i mbron të dyja palët veçanërisht 

femrën? Natyrshmëria i nënshtrohet udhëzimit. Nëse ne e 

drejtojmë atë në kuadrin personal dhe në kuadrin social të 

përgjithshëm, brenda kornizës së hallallit, përgatisim 

kushtet reale, për të mos e përballur shthurjen dhe 

shkatërrimin. Nëpërmjet kontributit dhe ndihmës ia 

lehtësojmë kushtet dhe vështirësitë për martesë, duke i 

ndaluar shfaqjet e jashtme, të cilat nxisin devijimin nga 

Rruga e Drejtë, atëherë ne kemi mundësi të arrijmë 

rezultatet më të mira. E kundërta është kur ne lejojmë 

çështjet t’i nënshtrohen epsheve, tregojmë kujdes të 

largohemi nga çdo rregull dhe kufi, atëherë shoqëria dhe 

pjesëtarët e saj do të mbyten në ndyrësi, si dhe nuk do të 

mbetet asnjë gjynah, shthurje dhe e ndaluar pa u 
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konsumuar. Shkaku i gjithë kësaj është rruga materiale e 

gabuar, e liruar nga çdo rregull. 

 

Prova para martesës 

Përse duhet prova para martesës? Çfarë kemi për qëllim 

me këtë? Me kë bëhet kjo provë?  

Kjo ide ka një burim të huaj. Ajo të çliron nga çdo kufi, 

shthurje, imoralitet, bashkëjetesë ndërmjet djalit dhe vajzës, 

pa u martuar. Thënë ndryshe, plotësim i të gjitha dëshirave 

trupore, pa asnjë kufi. Megjithatë, do ta diskutojmë këtë ide, 

duke e shtjelluar me argumente.  

Ai që bën thirrje për provë para martese, nuk përcakton 

për të një çati dhe asnjë kornizë kufijsh. Ajo është provë e 

marrëdhënieve të ndjenjave dhe marrëdhënieve fizike 

ndërmjet djalit dhe vajzës. Ata nuk kanë asnjë akt martesor. 

Pra, nuk kanë realizuar një akt të ligjshëm martesor. Ajo 

është një lloj mirëkuptimi ndërmjet palëve, për ta ndërmarrë 

këtë provë. Prej kësaj prove rezultojnë disa hipoteza:   

 Është diçka kalimtare, për të kaluar kohën dhe për t’u 

kënaqur. Ajo përfundon pas një periudhe, pa asnjë detyrim 

ndërmjet palëve.  

 Është një mundësi për të zbuluar shkallën e 

harmonisë (përshtatshmërisë) ndërmjet palëve, atë 
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shpirtërore, intelektuale dhe praktike. Nëse ata përshtaten 

me njërin-tjetrin, marrëdhënia vazhdon. Më pas 

legjitimohet. Por, nëse nuk përshtaten, ndahen, duke mos 

pasur detyrime të ndërsjella. 

 Ajo mund të jetë një nga provat e shumta, të cilat 

ndërmarrin çdonjëra prej palëve me të tjerë. Përgjatë 

provave, zbulojnë se kush është më i përshtatshmi dhe më i 

miri. Provat janë të shumta, për të dhënë mundësinë e 

përzgjedhjes përfundimtare. 

 Secila palë ka mundësi të njihet me gjininë tjetër. Kjo 

i ndihmon të përshtaten me gjininë tjetër. Ata nuk 

surprizohen gjatë martesës me veçori të panjohura tek vetja. 

Bazuar në atë që theksuam më sipër, prova ndërmjet 

dy personave mund të jetë një parahyrje e martesës 

ndërmjet tyre. Njohja e natyrës së gjinisë tjetër mund të jetë 

përgatitje për përzgjedhjen e personit tjetër, në të njëjtën 

provë, ose në prova të tjera, por mund të jetë edhe përfitim 

përvoje nga ajo provë. Çfarë e shtyn të riun apo të renë të 

ndjekë rrugën e ndaluar, që është haram, nga fillimi deri në 

fund, e cila mbart në vetvete shthurje morale, sociale dhe 

edukative dhe arrin në rezultate negative psikologjike dhe 

shoqërore? Është i mundur përfitimi i gjithë dobive të 

dëshiruara dhe shmangia e negativeve të sigurta nëpërmjet 

dy faktorëve:  

Faktori i parë: Njohja e tjetrit. Martesa e dështuar, në 

të shumtën e rasteve, është pasojë e mosnjohjes së tjetrit, por 
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dhe si pasojë e mosnjohjes së vetes. Nëse ne njihemi realisht 

me gjininë tjetër, atëherë do të zbulojmë përbërësit që 

ekzistojnë në personalitetin e tij. Këtë e bëjmë duke marrë 

pjesë në seminare kulturore, veçanërisht për gratë. Duke 

lexuar. Me pjesëmarrje në ligjërata dhe mësime. Duke bërë 

pyetje dhe sqarime. Prindërit i mësojnë fëmijët e tyre. 

Edukimi dhe ndërgjegjësimi nëpërmjet shkollave, 

universiteteve dhe institucioneve që interesohen për të 

rinjtë.  

Shkenca bashkëkohore, me arritjet e saj, na ka 

informuar rreth formimit (përbërjes) të burrit dhe gruas, si 

dhe nevojat biologjike të kësaj përbërje. Ajo na tregon atë që 

na ka mësuar feja jonë, me detaje të gjera dhe imtësi mbi 

natyrën e çdonjërit prej tyre dhe kërkesat e saj. Ajo çfarë na 

është përmendur, nga dituritë e qarta, mbi këtë çështje, do 

të ishte e mjaftueshme si depozitë dijesh, se sa të ishim fushë 

provash. Mund të përfitojmë, gjithashtu, nga përvojat e të 

tjerëve, në përcaktimin e shkaqeve të suksesit, ose dështimit 

në marrëdhënien bashkëshortore. Këtë e bëjmë pa rënë vetë 

në një marrëdhënie të ndaluar. Është e ditur se natyra 

njerëzore tërhiqet nga marrëdhënia bashkëshortore me 

rrugët më të lehta. Allahu i Madhëruar e ka begatuar njeriun 

me një zhvillim të natyrshëm gradual nga një gjendje në një 

gjendje. Nga fëmijëria në të cilën nuk ka asnjë njohuri rreth 

gjinisë, në adoleshencë në të cilën hapen kërkesat e trupit, 

në harmoninë natyrore ndërmjet dy gjinive, të cilën e mbron 
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dhe e ruan ligjërimi i martesës. Dituria kryen rolin e 

udhëzuesit të qetë drejt më të mirës, pa qenë nevoja për të 

rënë në kurthin e kënaqësisë kalimtare, apo në zgjedhjen e 

rrugës së provës haram, e cila nxit kënaqësinë e trupit, sipas 

teorisë materialiste. Ajo nuk i trajton kërkesat e njeriut dhe 

nuk e udhëzon atë në rrugën e plotësimit të dëshirës së tij 

në mënyrë të drejtë.  

Faktori i dytë: martesa e ligjshme. Të gjitha 

pretendimet dhe mundësitë, të cilat i përmendëm, për të 

justifikuar provën para martesës, mund të realizohen me 

aktin e ligjshëm martesor. Pra, me aktin martesor, duke i 

shtuar edhe tri pika pozitive: 

Pika e parë. Ata mund të bëjnë aktin martesor, me 

qëllim që çdonjëri prej tyre të njihet me tjetrin. I plotësojnë 

dëshirat e tyre, në kuadrin e ligjshmërisë dhe duke mos rënë 

në haram. Martesa është synet i legjislacionit të të Dërguarit 

të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!) dhe nuk është e nevojshme të mbështetemi në format e 

shthurura perëndimore. Është shumë e dobishme të 

përfitojmë nga periudha e fejesës, e cila i paraprin kalimit në 

shtëpinë e bashkëshortit. Në të zbulohen shumë veçori të 

secilës palë. Kjo periudhë mund të zgjasë, nëse kanë nevojë 

për më shumë kohë, për ta kuptuar njëri-tjetrin. Po qe se ata 

ndihen mirë nga kjo lidhje, ata e plotësojnë atë, në të 

kundërt, kur ndiejnë vështirësi, shkojnë drejt divorcit.  



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

 

 210    
 

Pika e dytë. Akti martesor i shpjegon qartë detyrimet 

e secilës palë kundrejt tjetrës. Në të ka të drejta dhe detyrime 

për çdonjërin prej tyre. Ata mund të shtojnë kushte të tjera 

të ligjshme. Ato mundësojnë realizimin e qëllimit të tyre, ose 

duke ju lehtësuar disa vështirësi, ose duke i shtuar disa 

kërkesa, të cilat shkaktojnë qetësi për atë që i kërkon.  

Pika e tretë: Secilës palë i mundësohet të marrë kohën 

e saj për t’u njohur me tjetrin. Kjo e zvogëlon mundësinë për 

prova të gabuara. Kjo arrihet para se t’i përmbahen 

kontratës së ligjshme, e cila ngarkon çdonjërin prej tyre me 

përgjegjësi kundrejt tjetrit. Në këtë mënyrë, ata i shmangen 

marrëdhënieve të kota, por i drejtohen një përzgjedhjeje të 

studiuar, duke ofruar atmosferë lidhëse të pastër dhe të 

drejtë ndërmjet tyre.  
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KAPITULLI I SHTATË 

 

EMËRUESIT E PËRBASHKËT PËR NJË 

ZGJEDHJE MË TË MIRË 

 

Duke qenë se përbërësit e personalitetit, mjedisi 

edukativ, kushtet sociale janë të ndryshme për çdo djalë dhe 

vajzë, atëherë kërkimi i një emëruesi të përbashkët në 

martesë ndihmon në suksesin e jetës bashkëshortore. Mund 

të përmendim disa kushte, që e bëjnë të mundur gjetjen e një 

emëruesi të përbashkët:  

 

Diferencë e kufizuar në moshë 

Bazuar sipas moshës së çdonjërit prej tyre, duhet të 

ketë disa vite diferencë. P.sh, vajza 18 vjeçe dhe djali 23 vjeç 

është e pranueshme. Diferenca mund të jetë më e madhe në 

mosha të mëdha. Për një vajzë tridhjetëvjeçare është i 

përshtatshëm një djalë dyzetvjeçar. Këta shembuj nuk do të 

thonë përcaktim i përzgjedhjes. Kujdesi më i madh duhet të 

tregohet që vajza të jetë më e vogël se djali, për të ruajtur 

aftësitë e saj në përgjigje të kërkesave bashkëshortore. Shkak 
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janë kushtet e lindjes dhe natyra biologjike e femrës. Por, 

edhe afrimi më i madh në moshë nuk është se ka ndonjë 

problem. Nuk është e përshtatshme diferenca e madhe në 

moshë ndërmjet tyre, pasi kjo sjell diferencë në përvojë, në 

ndërgjegje dhe në aftësi fizike dhe psikologjike. 

 

Praktikimi fetar 

Është në interes të të dyja palëve, që bashkëshortët të 

jenë praktikantë fetarë. Duhet të respektohet bashkëshorti 

praktikant, por edhe nxitja e tij është detyrim. 

Mund të ketë dhe dallime se si duhet të jetë 

bashkëshorti praktikant apo jo praktikant. Nëse 

bashkëshorti është praktikant dhe bashkëshortja jo 

praktikante, atëherë do të lindin kontradikta rreth edukimit 

të fëmijës, natyrës së marrëdhënieve shoqërore dhe veshjes. 

Në rast se bashkëshortja është praktikante, kurse 

bashkëshorti nuk është praktikant, atëherë ajo do të lodhet 

me të. Ai mund ta detyrojë të kryejë disa gjëra që bien në 

kundërshtim me Sheriatin, ose do t’ia ngushtojë mundësinë 

për të praktikuar fenë, ose mund ta keqtrajtojë para fëmijëve 

të saj. Kur të dy janë praktikantë, të dyja palët janë të qeta. 

Edhe nëse ka pak dallim në angazhimin e tyre fetar, nuk 

është e dëmshme. Në rast se është një praktikant i 

devotshëm, do të ndikojë tek ajo dhe, nëse ajo është një 
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praktikante e mirë, do të ndikojë tek ai, pa e penguar dhe pa 

e vënë në pozitë të ngushtë. 

 

Harmonizimi i pozitës shoqërore 

Harmonizimi ndërmjet familjeve të të dyja palëve 

nga pozita materiale, natyra e zakoneve dhe e traditave bën 

që ata ta kalojnë jetën bashkëshortore në mjedis të ngjashëm. 

Nëse arrijnë ta përmirësojnë, është pozitive. Në rast se 

pozita dhe kushtet e bashkëshortit janë më të mira se 

kushtet e bashkëshortes, ajo nuk dëmtohet aspak, por 

përkundrazi bashkëshortja përfiton nga kushtet e reja, 

kënaqet dhe qetësohet. Në rast se ajo do të kalojë në kushte 

më të ulëta dhe më të vështira nga ato që ka jetuar, shumë 

rrallë kanë pasur sukses në lidhje të tilla. Ky lloj modeli 

kërkon durim dhe vullnet të madh. Këtë e kuptojmë mirë, 

sepse legjislacioni i shenjtë e ka detyruar bashkëshortin të 

shpenzojë për bashkëshorten, sipas pozitës së familjes ku 

ajo është rritur. Duhet të shpenzojë për gruan, për: veshje, 

ushqim dhe shtëpi banimi në përshtatje më pozitën e saj 

shoqërore. Kjo çështje është e ndryshme nga një femër tek 

një tjetër.  

Doktor Hasan Hamdani është studiues në fushën e 

çështjeve sociale. Ai ka kryer një studim mbi dallimet e 

dukshme rreth kësaj çështjeje, të cilin e botoi në gazetën “Es 
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Sefir”. Studimi kishte të bënte me “besimin”, cilësi e kërkuar 

në përzgjedhjen e partnerit tek të rinjtë e universiteteve. 

Rezultati ishte: 65.8% e të rinjve kërkonin një partner 

besimtar, 20.7% të jetë besimtar praktikant, i cili i kryen 

detyrimet fetare, ndërsa 12.6% e donin të ishte jobesimtar.145 

Kjo tregon përshtypjet e të rinjve, të cilët ndikohen nga 

besimi në stabilizimin e jetës bashkëshortore.  

 

Ndikimi i përkatësisë politike  

Përkatësia politike ndikon në pozitën e përgjithshme 

shoqërore, në realizimin e harmonisë brenda familjes. Me 

hapjen e mjeteve të ndryshme të informacionit, të cilat e 

kanë kthyer botën në një fshat të vetëm dhe me ekzistimin e 

çështjeve që kanë interes në zonën tonë dhe tërhiqen nga 

pozita të ndryshme, ku çdokush duhet të përcaktojë pozitën 

dhe qëndrimin e tij, është më mirë të harmonizohet ideja e 

përgjithshme e çdonjërit prej bashkëshortëve kundrejt 

çështjeve themeltare të mëdha. Si p.sh. përcaktimi i armikut, 

mbështetja e qëndrimit atdhetar në përgjithësi, 

kundërshtimin e qëndrimit politik. Këto çështje kanë 

ndikim në disa familje, edhe pse faktori i pjesëmarrjes 

politike nuk është pengesë dhe prishës i jetës 

                                                            
145 Sahijfetu Es Sefijr, 23 kanun eth thani 2003. 
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bashkëshortore, e cila është më e qetë, më e mirë dhe më e 

lumtur, kur kanë qëndrime të përbashkëta.  

 

Dallimi më i përshtatshëm  

Epërsia e djalit mbi vajzën në nivel social, intelektual 

dhe fetar konsiderohet faktor pozitiv. Ai është kujdestari në 

familje. Këto të dhëna kontribuojnë në realizimin e 

mbrojtjes, të cilën femra e dëshiron. Por, kur ajo ka epërsi 

mbi djalin në disa fusha, atëherë, në shumicën e rasteve, 

shkaktohen kundërpërgjigje prej tij. Ai ndihet i përulur 

përballë saj, edhe nëse ajo nuk shpreh dhe nuk shfaq asnjë 

kryelartësi përballë tij. Ajo është përpjekur ta zvogëlojë 

rëndësinë e këtyre diferencave. Por, roli i shoqërisë në 

njërën anë dhe edukimi i të rinjve, në anën tjetër, shkaktojnë 

nervozizëm të lartë te mashkulli. Ai përpiqet ta kompensojë 

ndjenjën e inferioritetit përballë femrës, si dhe dëshirën e tij 

për të treguar veten e tij të aftë përballë cilësive të dalluara 

të femrës.  
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KAPITULLI I TETË 

 

RRUGA E LUMTUR 

 

Fuqia e të rinjve është e mbushur me gjallëri. Ajo nuk 

duhet të fshihet apo të shuhet me përndjekje, duke e ndaluar 

dhe duke e penguar me ndalesa të shumta, pa i ofruar 

mundësi alternative për ta shkarkuar këtë gjallëri. Nuk 

duhet lënë pa udhëzim dhe përkujdesje, që të mos bjerë në 

gabime dhe përvoja të dëmshme, për aq kohë sa ne kemi 

mundësi t’i ofrojmë këshilla dhe edukim të përshtatshëm 

me moshën e rinisë dhe kërkesat e saj. Gjithashtu, duhet të 

punojmë për të përfituar nga kjo energji, duke i treguar 

shembuj të lartë, për të cilët ne kemi për qëllim të arrijmë. 

Është e natyrshme që këta shembuj plotësojnë emocionet e 

të rinjve drejt më të mirës.  

Studimet bashkëkohore në psikologji kanë vërtetuar 

ekzistencën e emocioneve të brendshme te të rinjtë. Ato 

rriten dhe zhvillohen me shpejtësi në këtë periudhë të 

ndjeshme të jetës. Kjo do të thotë një luftë e brendshme rreth 

rrugëtimit, qëndrimeve dhe mendimeve që do të zgjedhin 

të rinjtë. 
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Pyetje nga të rinjtë 

Pyetje të shumta e shqetësojnë të riun dhe të renë, që 

t’i përgjigjen çdo qëndrimi dhe sjellje të tij/të saj: 

1- A duhet të nxitem nga çdo dëshirë që më vjen në 

mendje, apo duhet të zgjedh disa prej tyre dhe të 

kundërshtoj disa të tjera? Cilat janë parametrat, ku duhet të 

mbështetem në përzgjedhje dhe kundërshtim?  

2- Kam filluar të ndiej ndryshime fizike dhe 

psikologjike, si dhe dëshirën për gjininë tjetër. A ndodh kjo 

gjë vetëm me mua, apo ndodh me të gjithë? Si duhet të 

veproj, që sjellja ime të jetë e përshtatshme? A mund t’i 

kontrolloj dëshirat e mia, apo çështja ka dalë jashtë 

kontrollit tim?  

3- A ekziston një rregull apo kornizë e përshtatshme për 

përzgjedhje, apo nuk është e nevojshme ta kufizoj veten 

time me asgjë? 

4- A duhet të zbatoj në jetën time atë që më ka mësuar 

familja dhe shoqëria ime, apo duhet të rebelohem në çdo gjë 

që ata më thonë? 

5- A ekziston ngjashmëri ndërmjet jetës sime dhe jetës 

së tyre, apo ekziston një dallim rrënjësor ndërmjet meje dhe 

atyre, për shkak të ndryshimit të periudhave në të cilat kemi 

jetuar. Apo ekzistojnë rregulla të njëjta dhe të ndryshme 

ndërmjet të cilave duhet bërë dallimi?  
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6- Jetoj në këtë periudhë të jetës, e cila ndryshon nga e 

kaluara, kush do të më drejtojë? 

7- A duhet ta ndjek modën dhe atë çfarë reklamojnë 

mjetet e informacionit, kompanitë botërore, si dhe qendrat 

udhëzuese të edukimit, që kanë ndikimin në botën që 

sundohet nga fuqitë e mëdha botërore? 

8- A duhet t’i kundërshtoj ata dhe përse? Kë duhet të 

dëgjoj? Cili është dallimi ndërmjet të drejtës dhe të 

gabuarës? Çfarë është e dobishme dhe e dëmshme për mua?  

9- Ndiej energji të brendshme dhe dua ta shpreh. Si 

mund ta shpreh? Si mund ta ndiej rolin tim? Si mund ta 

marr pozitën time në shoqëri dhe në mesin e njerëzve?  

10-  Si duhet të veproj, që ta ndiej se unë po eci në një 

rrugë produktive dhe po luaj një rol të përshtatshëm për të 

ardhmen time, që të jem i kënaqur se kam përfituar nga 

energjia ime, aftësitë dhe mundësitë e mia?  

11-  Kam dëshirë që përzgjedhjet e mia të bëhen me 

urtësi dhe në vendin e tyre. Dëshiroj t’i kontrolloj gjërat me 

imtësi, nëpërmjet mendjes sime. Çfarë mund të më 

ndihmojë në këtë aspekt, që të mos humbas dhe të mos 

gaboj?  

12-  Vërej se jam e bukur dhe bukuria është dhuratë që 

ma ka dhënë Allahu i Madhëruar. Përse nuk duhet ta shfaq 

atë? A më kërkohet ta kufizoj shfaqjen e bukurisë vetëm te 

disa njerëz dhe jo te të gjithë, apo çështja lihet në dëshirën 

time dhe aty ku unë ndihem e qetë? Ajo që unë ndiej, është 
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e vërtetë, apo janë indikatorët e përkohshëm të rinisë? Si 

duhet të veproj me bukurinë time?  

13-  Si duhet të sillem kundrejt asaj që ndodh në vendin 

(atdheun) tim në realitetin politik, social dhe ekonomik? Cili 

është matësi i pozicionit të drejtë, të cilin duhet ta marr?  

14-  Nëse armiqtë e sulmojnë vendim tim, çfarë 

kontributi duhet të jap unë? Apo unë nuk duhet të 

shqetësohem dhe ta lë çështjen ta zgjidhin të rriturit?  

Shkruaji përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe krahasoji me 

përgjigjet në fund të librit. 

 

Zgjidhja e duhur 

 Shpirti njerëzor është porta nga ku burojnë të gjitha 

emocionet dhe nëpërmjet saj dalin të gjitha përgjigjet e 

pyetjeve të mësipërme. Ato janë përgjigje që ndryshojnë nga 

një person te një tjetër dhe në atë që një person bazohet në 

marrëdhënien me veten e tij. Nëse e le të veprojë sipas 

epsheve, pa i vendosur kufizime, ai do të të përgjigjet, se 

duhet të kontrollojë epshet e tij. Nëse rrugëtimi i tij bëhet 

rrugëtim material, fizik dhe dynjaje, ai do të ketë ndikimet 

dhe pasojat e veta. Nëse e kufizon pjesërisht me disa 

rregulla, qofshin ato të ndikuara nga mjedisi social, ose ai 

arsimor, ose nga bindjet e formuar te personi etj, atëherë 

rezultati praktik do të jetë i ndryshëm nga ai që e kufizoi 
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veten dhe epshin e tij. Ai do të jetë i lëkundur ndërmjet 

rrugëtimit material dhe kufizimeve që ai ka zgjedhur. Nëse 

ai zgjedh ta përmbajë vetveten, duke e zotëruar atë, për të 

qenë i aftë ta drejtojë, atëherë është në dorën e tij që ta 

drejtojë në rrugën që ai dëshiron.  

 Islami është përqendruar te zgjidhja e tretë, e cila 

është vetëpërmbajtja, për ta drejtuar atje ku dëshirojmë. Ai 

projektoi një rrugë praktike për këtë zgjidhje. E përforcoi 

aftësinë e njeriut për këtë zgjidhje, duke e konsideruar 

suksesin e tij mbi bazën e udhëzimeve islame, suksesin e 

balancës ndërmjet trupit dhe shpirtit, mendjes dhe ndjenjës. 

Kjo mundëson përfitimin e plotë nga energjia rinore drejt 

lumturisë së vërtetë në këtë botë. 

Kjo botë (dynjaja) është vendbanim i lodhjes dhe i 

vështirësive. Është e natyrshme që njeriu të shpenzojë 

energjitë e tij në të, si dhe të përballet me vështirësi në 

realizimin e qëllimeve të tij. Atë e tërheqin ide dhe mundësi 

që janë të vështira dhe kërkojnë sakrificë, para se të realizojë 

çfarëdolloj gjëje. Allahu i Madhëruar thotë: “Atëherë ti, o 

njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti 

yt”.146   

                                                            
146 Sure “El Inshikak”, ajeti 6. 
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Hapat e të rinjve nuk hidhen me lehtësi, por ato nuk 

janë të vështira dhe të pamundura. Me disa përpjekje, njeriu 

mund të arrijë atje ku dëshiron.  

Islami ka zgjedhur temën e sakrificës si argument i 

rrugës së kërkuar për t’iu përgjigjur pyetjeve të mësipërme 

dhe çdo rruge tjetër të kësaj bote. Në kuptimin gjuhësor, 

sakrifikues është ai që shpenzon çdo gjë që ka mundësi. 

Nëse është në përballje me armikun, ai lufton për të 

mbrojtur fenë, nëse sakrifikon për ndonjë çështje, është 

përpjekur dhe është lodhur. Ai që sakrifikon, është ai që 

përpiqet me të gjitha mundësitë e tij.147  

Sipas konceptit islam, sakrifica është në dy mënyra. 

Sakrifica e madhe, përballja me vetveten dhe sakrifica e 

vogël, përballja me armikun. Prijësi i besimtarëve, Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “I Dërguari i Allahut dërgoi 

një grup luftëtarësh në një ekspeditë. Kur u kthyen, u tha: ‘Mirë 

se erdhët! E kaluat sakrificën e vogël dhe tani do të përballeni me 

sakrificën e madhe’. Dikush e pyeti: ‘O i Dërguari i Allahut, çfarë 

është sakrifica e madhe?’  I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) tha: ‘Përballja me 

vetveten. Xhihadi më i mirë, është përballja me vetveten’”.148  

 Edukimi me sakrificën është një kërkesë e 

domosdoshme. Njeriu është i aftë për të. Zoti i botëve na ka 

                                                            
147 “El Munxhid fi lugati ue el i'lami”, f. 106. 
148 Esh Shejkh es Saduk, “El Amali”, f. 553. 
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kërkuar, që të bëjmë maksimumin e përgatitjeve, deri në 

sakrifikimin e jetës dhe të pasurisë, për të arritur qëllimet 

tona. I riu lidhet me dynjanë nëpërmjet pasioneve dhe 

epsheve të tij. Ai mbledh pasuri, për të plotësuar dëshirat e 

tij. Zakonisht, ai kujdeset për veten dhe pasurinë e tij më 

shumë se çdo gjë tjetër në këtë botë. Nëse ai edukohet që t’i 

sakrifikojë këto të dyja, pra, të jetë i gatshëm t’i sakrifikojë 

ato të dyja, edhe pse kujdeset aq shumë për to. Të sakrifikojë 

për hallallin, i cili është i mjaftueshëm përkundrejt haramit, 

mbrojtjen ndaj të vërtetës kundrejt gënjeshtrës, si dhe 

drejtësinë kundrejt padrejtësisë. Në këtë rast, ka pasur 

sukses në sakrificën e përballjes me vetveten dhe 

nënshtrimin e saj. Njeriut nuk i kërkohet të sakrifikojë veten 

dhe pasurinë e tij për çdo gjë. Por, i kërkohet të jetë i 

gatshëm për të sakrifikuar, nëse i nevojitet diçka e tillë dhe 

në masën që i kërkohet sipas rastit. Allahu i Madhëruar 

thotë: “Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata që besojnë 

Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe pastaj nuk dyshojnë, 

por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e 

tyre. Këta janë besimtarë të sinqertë”.149  

Në përballjen me vetveten, duhet të kesh 

vetëkontroll dhe vetëdrejtim. Prijësi i besimtarëve ka thënë: 

“Kontrollojeni vetveten, që të vazhdojë sakrifica juaj”.150 Në 

përballjen me armikun, duhet të përfitojmë nga aftësitë 

                                                            
149 Sure “El Huxhurat”, ajeti 15. 
150 El Lejthi el Uasitij, “Ujunul Hikemi uel Meuaidhi”, f. 89. 
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personale, për të ngritur krenarinë dhe moralin, për të 

mbrojtur atdheun dhe çdo gjë që e bën njeriun zotëri dhe të 

lirë. Kjo arrihet duke besuar në fitore, ose do të jesh dëshmor 

dhe do ta mposhtësh armikun. I Dërguari i Allahut (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush 

e lë sakrificën, Allahu i Madhëruar i vesh rrobën e poshtërimit në 

veten e tij, i vesh rrobën e varfërisë në jetën e tij, si dhe e sprovon 

në fenë e tij. Allahu i Madhëruar e ka lartësuar umetin tim me 

thundrat e kuajve dhe me majat e heshtave”.151  

Ne duhet ta gdhendim në personalitetin e të riut dhe 

të resë shpirtin e sakrificës. Ai duhet të jetë i gatshëm në çdo 

periudhë të jetës së tij, sepse edhe beteja ndërmjet materiales 

dhe shpirtërores është e pranishme në çdo moment të jetës 

së njeriut. Sprovat e dynjasë vijnë në forma të ndryshme. 

Pyetjet me të cilat përballet në vetveten e tij dhe shoqërinë 

që e rrethon, janë të vazhdueshme. Imam Aliu (Paqja qoftë 

mbi të!) ka dhënë një këshillë edukative madhështore: “I 

zgjuari asnjëherë të mos heqë dorë nga bindja ndaj Zotit të tij dhe 

sakrificës, duke u përballur me vetveten e tij”.152 

Rezultati i sigurt nga sakrifica e përballjes me vetveten dhe 

me armikun është udhëzimi drejt më të mirës, duke hapur 

dyert para nesh drejt zgjidhjeve të mira dhe të përshtatshme 

në jetën tonë, andej nga e presim dhe andej nga nuk e 

                                                            
151 I njëjti burim. 
152 El Lejthi el Uasitij, “Ujunul Hikemi uel Meuaidhi”, f. 555. 
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presim. Allahu i Madhëruar thotë: “Ata që luftojnë për 

çështjen Tonë, sigurisht, Ne do t’i udhëzojmë drejt 

udhëve Tona. Vërtet, Allahu është me punëmirët!”153  

Gjithashtu, realizimi i lumturisë në këtë botë, i 

shoqëruar me qetësinë shpirtërore dhe pranimin e 

rezultateve, cilado qofshin ato, është nën mbikëqyrjen e 

Allahut të Madhëruar. Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Duhet ta dini se sakrifica e madhe 

është përballja me vetveten. Punoni dhe përgatituni, që të 

përballeni me vetveten, që të jeni të kënaqur”.154 

 

Vjelja e frutave 

I riu, nga sakrifica e përballjes me vetveten, arrin të 

vjelë edhe fruta të rëndësishme. Si p.sh. rritet gjendja e tij 

shpirtërore, arrihet një ekuilibër ndërmjet shpirtërores dhe 

materiales. Kjo i pastron ata nga tirania e materiales, në të 

cilën ka rënë Perëndimi materialist. Në ato vende, njeriu ka 

rënë pre e epsheve dhe e instinkteve, duke vepruar pa 

efikasitetin e emocioneve të brendshme, pa ndjenjën e 

mbikëqyrjes hyjnore, si dhe pa i dhënë rëndësi gjendjes 

shpirtërore.  

                                                            
153 Sure “El Ankebut”, ajeti 69. 
154 El Lejthi el Uasitij, “Ujunul Hikemi uel Meuaidhi”, f. 552. 
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Së fundi, tek ata janë ngritur britmat, për të 

kundërshtuar gjendjen në të cilën ndodhen, të mbytur nga 

materializmi. Intelektualët dhe teoricienët e tyre kanë filluar 

të bëjnë thirrje për një epokë të re, e cila i kthen pozitën dhe 

rolin e duhur moralit dhe çështjeve shpirtërore, i kthejnë 

baraspeshën njeriut, i cili ka filluar të shkojë drejt 

shkatërrimit moral, shpirtëror dhe njerëzor, për shkak të 

rrugës materialiste të qëllimshme.  

Rezultatet ne i shohim në sheshet tona, për shkak të 

vëmendjes që i kushtojmë sakrificës së përballjes me 

vetveten dhe përballjes me armikun, bazuar në dispozitat 

hyjnore. Nuk e fshehim nga askush se këto norma janë 

mishëruar më së miri në formë të dukshme te të rinjtë dhe 

të rejat tona.  

Të rinjtë dhe të rejat e kanë drejtuar gjallërinë dhe 

fuqinë e tyre në rrugën e Allahut të Madhëruar. E kanë 

përmbajtur veten e tyre larg nga gjynahet. Nuk janë 

sprovuar nga kënaqësitë kalimtare, të cilat propagandohen 

nga mjetet e informacionit. E investuan energjinë e tyre në 

diturinë e dobishme. Ata vazhduan studimet universitare, 

punën e ndershme për të jetuar dhe për të ndërtuar familjet 

e tyre.  

Pas kësaj paraqitjeje, mund t’u përgjigjemi pyetjeve 

me qetësi, qartësi dhe bindje, se jemi në rrugën e duhur. Unë 

të ftoj, që t’u përgjigjesh pyetjeve, para se ti lexosh përgjigjet, 
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në mënyrë që të bësh një krahasim me përgjigjet që do të 

përcjellim.  

 

Përgjigjet e pyetjeve 

Tani po përcjellim përgjigjet e pyetjeve, në fillim të 

kapitullit të tetë, në çështjen “Pyetje nga të rinjtë”. Nëse i ke 

shkruar përgjigjet, mund të bësh një krahasim të tyre. Nuk 

po i përsëris pyetjet, por po përcjell vetëm përgjigjet, me 

numër rendor, sipas asaj që ishin edhe pyetjet në studim. Le 

të mendojmë se jam unë duke u përgjigjur në vendin tënd. 

1- Nuk do të nxitem nga çdo dëshirë që më vjen në 

mendje, por do të meditoj dhe do të mendoj mbi çdo gjë, 

përpara se të marr një vendim përfundimtar, nga frika se 

shejtani mos më mashtron dhe pendohem mbi veprimet e 

mia. Do të bazohem në fenë e Allahut të Madhëruar, të cilën 

do ta kem si peshoren e veprimeve në përzgjedhje dhe 

refuzim, sepse Allahu i Madhëruar është Krijuesi im dhe Ai 

e di më së miri se për çfarë kam nevojë.  

2- Kam mësuar se ndryshimet fizike, psikologjike dhe 

seksuale i përfshijnë të gjithë adoleshentët. Ai është një 

zhvillim normal te të gjithë njerëzit, që nga fillimi i krijimit. 

Unë duhet të pyes dhe të mësoj për mënyrën më të mirë që 

i përshtatet moshës sime, që të mos humbas për shkak të 

injorancës sime dhe të mos dëmtohem nga përvoja ime e 
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pakët. Unë kam mundësi ta kontrolloj veten time, mendimet 

e mia dhe dëshirën time, duke u mbështetur te shokët me 

përvojë.  

3- Është e rëndësishme që unë t’u përmbahem 

rregullave të hallallit dhe të haramit dhe të mos i jap liri të 

plotë vetes sime. 

4- Nuk do t’i përmbahem gjithçkaje që më thotë familja 

dhe shoqëria, nuk kundërshtoj gjithçka që më thonë dhe 

nuk rebelohem në atë që më këshillojnë, por do të bëj 

krahasimin ndërmjet asaj që më kërkojnë e këshillojnë dhe 

Rrugës së Drejtë. Jam dakord me ta, në atë që bien dakord 

me Rrugën e Drejtë dhe i kundërshtoj ata, kur largohen nga 

Rruga e Drejtë.  

5- Koha në të cilën po jetoj unë, ndryshon nga koha që 

kanë jetuar prindërit e mi dhe kërkesat për jetën ndryshojnë, 

gjithashtu. Por, ky ndryshim nuk është absolut dhe 

gjithëpërfshirës. Disa çështje janë të njëjta jo vetëm ndërmjet 

dy kohëve, por për të gjitha kohët. Nisur nga kjo, unë 

përfitoj prej tyre edhe nga përvoja e tyre. Le të më njohin 

mua me disa çështje që kanë lidhje me periudhën time. Ata 

nuk duhet të frikësohem për mua, për aq kohë sa unë 

zgjodha Rrugën e Drejtë.  

6- Është në dobinë time, që unë të përfitoj nga prindërit 

e mi, në masën e dijes dhe dobisë së tyre, si dhe nga 

edukatorët e mi të përfitoj dijeni për atë që unë kam nevojë 

për të ecur në Rrugën e Drejtë. Gjithashtu, nga kolegët dhe 

vëllezërit e mi, nëse ata kanë dijen dhe përvojën e 



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

 

 228    
 

përshtatshme. Unë nuk jetoj i shkëputur nga të tjerët. Unë 

kam aftësi të qëndroj me dijetarët më të mirë, për të mësuar 

rregullat e fesë, për t’u këshilluar dhe për të përfituar prej 

tyre.  

7- Nuk do të ndjek udhëzimet e qendrave udhëzuese 

edukative botërore, që bien në kundërshtim me Islamin. Do 

të përfitoj nga idetë edukative dhe mjetet e informacionit 

bashkëkohor në të gjitha fushat, të cilat nuk janë të ndaluara, 

apo të drejtojnë në kryerjen e gjynaheve. 

8- Do të marr nga Perëndimi dhe nga të tjerët çfarë është 

e dobishme për mua dhe nuk do të jem absolutisht i 

mbyllur. Ajo që më intereson mua, është të ruaj veten, 

besimin dhe rrugën time. Duke ndjekur Rrugën e Drejtë, 

unë mund të dalloj me lehtësi atë që është e drejtë apo e 

gabuar, si dhe çfarë është e dobishme dhe e dëmshme për 

mua.   

9- Do ta shpreh energjinë time të brendshme nëpërmjet 

fuqisë së besimit dhe pjesëmarrjes sime aktive në shoqëri. 

Do të jem avokat në mbrojtje të çështjeve të fukarenjve dhe 

të të dobëtëve. Nuk do të jem i vetëm, por do të jem pjesë e 

shoqërisë. Këtë e bëj për të afërmit e mi, për vendin tim dhe 

për popullin tim.  

10-  Do të ndjek studimet e mia. Nuk do të nxitohem në 

nxjerrjen e rezultateve. Do të përqendrohem në periudhën e 

jetës në të cilën ndodhem. Do të veproj ashtu si duhet, sipas 

fuqisë sime dhe mundësive të mia. Në këtë mënyrë, do të 

marr gradualisht rolin tim në shoqëri. 
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11-  Unë jam duke mësuar dhe kam zgjedhur Islamin si 

Rrugën e Drejtë. Jam larguar nga pasimi i epsheve. Mendja 

ime punon dhe mendon për Rrugën e Drejtë. Kjo më 

ndihmon të zgjedh qëndrimin e duhur. Kur unë kam nevojë, 

do të këshillohem me ata që janë më të ditur dhe kanë më 

shumë përvojë se unë.  

12-  Bukuria ime është dhuratë të cilën e shijoj. Nuk dua 

të mashtroj askënd me të, sepse ajo më dëmton mua 

moralisht, shpirtërisht dhe shkatërron shoqërinë time. 

Bukurinë time do ta shfaq aty ku e ka lejuar Allahu i 

Madhëruar dhe do ta shfaq aty ku ma kërkon marrëdhënia 

shoqërore diçka të tillë. Do të jem e qetë, nëse do të 

mësohem më këtë rregull. Asgjë nuk më pengon të ndihem 

e kënaqur me atë që Allahu i Madhëruar më ka dhuruar nga 

mirësia e bukurisë. Për mua kaq është e mjaftueshme . 

13-  Nuk do të jem spektator me atë që ndodh rreth meje. 

Nuk do të jem neutral. Do të kontribuoj me çdo gjë që kam 

mundësi, për të rregulluar gjendjen e vendit tim. Do të mbaj 

qëndrime politike, që ndihmojnë vendin tim. Do të 

bashkëpunoj me shoqërinë, për të larguar padrejtësitë dhe 

varfërinë brenda mundësive të mia, duke dhënë kontributin 

tim të drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë. Do të punoj, 

duke u mbështetur në energjitë e mia dhe, me ndihmën e 

Zotit, do të krijoj familjen time. Do të luftoj shthurjen. E 

gjithë kjo do të jetë në kuadër të një ideje gjithëpërfshirëse, 

bazuar edhe në qëndrimet politike që i ndërmerr grupi në të 

cilin unë bëj pjesë. Unë nuk kam mundësi të jem faktor duke 
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qëndruar i vetëm. Kjo veprimtari kërkon bashkëpunim me 

grup shoqëror të përshtatshëm ose parti politike. 

14-  Do të jap kontributin tim në mbrojtje të atdheut. 

 

Përfundim i lumtur 

Pas këtij udhëtimi, të cilin e pamë së bashku gjatë 

këtij studimi dhe përgjatë faqeve të këtij libri, çështja ka 

mbetur në dorën tënde. Je ti që duhet të zgjedhësh. Me 

energjinë rinore dhe gjallërinë tënde, a do ta gjesh Rrugën e 

Drejtë, ku përzgjedhja jote reflekton në jetën tënde, si dhe të 

ndikojë plotësisht në interesat e tua? Medito. Ji i guximshëm 

në vendimet e tua! Me Allahun i Madhëruar lartësohesh dhe 

je i qetë. Me fenë e Tij ndjek rrugën e shpëtimit. Me 

përballjen me veten tënde dhe armikun tënd korr fitore. 

Urime për ty! 
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KAPITULLI I NËNTË 

 

PYETJE TË PËRZGJEDHURA  

NGA TAKIMET “FORUMI I TË RINJVE” 

 

1- Përse i riu mund të zgjedhë vajzën që i pëlqen dhe e 

do, kurse vajza nuk mund ta zgjedhë djalin që i pëlqen asaj 

dhe do të lidhet me të? 

 Asgjë nuk e pengon nga legjislacioni i Sheriatit, që 

vajza të zgjedhë djalin që e do. Por, janë zakonet shoqërore 

që nuk e pranojnë një veprim të tillë. Duhet të shtojmë këtu 

edhe frikën se djali të cilin e zgjedh vajza, mund ta 

kundërshtojë dhe ta keqpërdorë duke e përhapur këtë fakt. 

Ky do të jetë një reputacion i papërshtatshëm për vajzën. Në 

mjediset tona, ne nuk mund ta fshehim ndjeshmërinë rreth 

reputacionit të vajzës. Por, është e mundur, në disa raste të 

veçanta, që ta përcjellim mesazhin e vajzës pa ia prishur 

reputacionin asaj. Këtë e bëjmë nëpërmjet personave të 

sigurt ose nëpërmjet këshillave jo të drejtpërdrejta. 

  

2- Për sa i përket mbulesës. Duke qenë se femra është 

sociale si mashkulli, a mund të shfaqet dhe të qëndrojë pa 
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mbulesë? Në këtë mënyrë, në jetë dhe në shoqëri, ajo do të 

jetë sikurse mashkulli. Përse Islami ka detyruar mbulesën 

në këtë formë?  

 Mbulesa është një term që e përdorin njerëzit si 

argument për veshjen e femrës, që ajo të mos ndihet në 

siklet. Ndërsa hixhabi është një term që simbolizon 

mbulimin sipas Sheriatit, në këndvështrimin Islam. Në 

formën e tij islame, ai plotëson qëllimin e kërkuar. Femra 

mbulon plotësisht trupin e saj, përveç fytyrës dhe duart. Në 

këtë mënyrë, ajo është e mbuluar dhe nuk i shfaq bukuritë e 

saj tunduese para meshkujve, si dhe siguron praninë e saj 

njerëzore jo femërore në shoqëri. Në trupin e mashkullit dhe 

format e tij nuk ekzistojnë specifika që ekzistojnë te femra, e 

cila i tërheq meshkujt. Ky është edhe shkaku që nuk është 

kërkuar veshja e tij sikurse është kërkuar veshja e saj. 

 

3- A lejohet t’i shprehen ndjenjat një personi tjetër?  

 Nuk ka problem t’i shprehen ndjenjat një personi 

tjetër, kur dëshiron të lidhesh me të në aktin martesor. 

Ndërsa t’i shprehësh ndjenjat, kur nuk ke mundësi të 

martohesh, kjo formë të çon në gjynah.  

 

4- A është gabim që babai t’i shpjegojë vajzës së tij rreth 

marrëdhënieve seksuale, pasi nëna nuk dëshiron t’i tregojë 

dhe ka turp t’ia shpjegojë?  

 Më e mira është që nëna t’ia shpjegojë vajzës diçka të 

tillë, që dhe vajza të mos ndihet e turpëruar. Por, nuk është 
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e ndaluar, që edhe babai t’ia shpjegojë një gjë të tillë me 

metodologji shkencore dhe nga ana e fik’hut 

(jurisprudencës). Është e ditur se ka shumë çështje në fik’h, 

të cilat flasin për veçori të femrës dhe marrëdhënieve 

seksuale. Mund të pyeten edhe disa nga gratë e dijetarëve 

rreth sprovave të tyre në çështje të veçanta dhe të merren 

përgjigjet. Në fe nuk ka turp të pyesësh. Nisur nga kjo 

logjikë, babai mund t’i shpjegojë vajzës së tij çfarë është e 

përshtatshme për moshën e saj apo rreth asaj çfarë ajo është 

e interesuar.  

 

5- Kam dashur një djalë me shikim të parë. A është e 

mundur diçka e tillë? 

 Dashuria me shikim të parë është përshtypja pozitive 

shpirtërore dhe ndjesore, që formohet për shkak të disa 

cilësive që i ka përfytyruar vajza te pala tjetër. Ajo mund të 

ndodhë, por nuk duhet të mbështetemi në të. Ne duhet të 

plotësojmë kornizën rreth cilësive të personit tjetër. Këtë e 

realizojmë ose me vendosjen e ndjenjave në baza të 

shëndosha, ose duke i kufizuar ndjenjat, kur vërehen cilësi 

negative që bien në kundërshtim me shikimin e parë. 

 

6- Si e gjykon Islami ëndërrimin zgjuar dhe 

përfytyrimin e gjërave të ndaluara? 

 Ëndrrat janë ato që dikush i sheh gjatë gjumit. Ai nuk 

mban përgjegjësi rreth asaj që ai sheh në të. Ato shihen në 

mënyrë të pavullnetshme. Nuk ekzistojnë ëndrra zgjuar ose 



 Rinia, flakë që djeg ose rrezaton 

 

 234    
 

përfytyrime, por ato janë përfytyrime që vijnë në mendjen e 

njeriut, i cili përpiqet t’i mëshirojë si pamje në mendjen e tij. 

Për këto, njeriu mban përgjegjësi, kur i percepton dhe i 

imagjinon të ndaluarat dhe përqendrohet në to, duke 

medituar rreth tyre, sepse ato, në shumë raste, lënë shenja 

te njeriu, sikur të jenë pamje të vërteta. Ai nuk mban 

përgjegjësi, nëse i çon në mendje dhe pastaj i largon prej 

andej. 

 

7- Si ta dallojë vajza se i riu është i sinqertë në fjalët e tij 

gjatë takimeve të kufizuara në familjen e prindërve? Këto 

takime nuk janë të mjaftueshme për ta njohur se ai është me 

moral dhe virtyte të larta dhe zotëron cilësitë e kërkuara. 

 Takimet e kufizuara në familjen e prindërve zbulojnë 

një pjesë të personalitetit të të riut dhe jo të gjithin. Nëse 

vajza e konsideron se këto takime janë të pamjaftueshme, 

atëherë le të pyesë babanë e saj, vëllezërit, ose dikë që 

mendon se e ndihmon atë për të formuar një pamje të plotë 

dhe për t’u qetësuar rreth tij. Nëse dëshiron takime të tjera, 

të cilat do ta ndihmojnë për të qartësuar pozitën e tij, nuk 

duhet të marrë një vendim të shpejtë, para se t’i realizojë 

këto takime.  

 

8- Vajza kryen marrëdhënie me djalin, por nuk 

kurorëzohen në martesë. Ajo ndien peshën e gjynahut 

kundrejt Zotit të saj. Si mund të shpëtojë nga kjo ndjenjë?  
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 Duhet të pendohet dhe të bëjë istigfar, duke i kërkuar 

falje Zotit për çfarë ka kaluar. Zoti është Falës dhe 

Mëshirues. Gjithashtu, duhet të zotohet se nuk do të kthehet 

më në një gjynah të tillë. 

 

9- A beson se shkëmbimi i letrave ndërmjet djalit dhe 

vajzës është veprim i gabuar? 

 Cili është shkaku i shkëmbimit të këtyre letrave, 

përveç se nxitja e ndjenjave ndërmjet dy palëve? Nëse bëhet 

me këtë qëllim, është vepër e gabuar. Unë nuk shoh ndonjë 

shkak tjetër që të nxitë në shkëmbimin e letrave. 

 

10-  Si e shpjegon lindjen e ndjenjave të forta dhe të 

papritura kundrejt një djali, duke vënë në dukje se vajza nuk 

është mendjelehtë? 

 Këto ndjenja lindin nga mishërimi i cilësive pozitive 

të djalit. Por, është e rëndësishme, që këto ndjenja të mos 

lejohen të rriten vetëm se nëpërmjet rrugës që të lidh 

nëpërmjet martesës.  

 

11-  Si mendoni për njohjen nëpërmjet internetit? A është 

e ndaluar të flasësh me një djalë nëpërmjet internetit dhe 

krijimit të një lidhjeje dashurie, pa ndodhur një 

marrëdhënie. (vetëm shkëmbim fotografish)?  

 Nuk është e lejueshme një lidhje dashurie, e cila ndez 

ndjenjat, pa arritur në një lidhje të ligjshme martesore.  
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12-  A është e lejueshme ngritja e një lidhjeje ndjenjash 

me një djalë të një feje tjetër? 

 Një vajze myslimane nuk i lejohet të martohet me një 

djalë jomysliman. Martesa me të është e ndaluar. Gjithashtu, 

edhe një lidhje ndjenjash paramartesore është e ndaluar. 

 

13-  Njëra nga motrat fali namazin e istihares para 

martese. Nuk u kënaq. Megjithatë ajo nuk i dha shumë 

rëndësi dhe u martua. Tani të dyja palët janë të kënaqura. 

Por, si duhet të veprojë, që nuk e mori në konsideratë? A ka 

ndonjë shpagim për këtë vepër, në mënyrë që të qetësohet 

ndërgjegjja e saj?  

 Namazi i istihares falet kur do të marrësh vendime të 

prera për çështje që je në mëdyshje. Por, nuk është detyrim 

zbatimi i saj, ndërsa kundërshtimi i saj nuk është vepër e 

ndaluar. Më mirë le t’i japë sadaka një të varfri, që të jetë e 

qetë. Unë ju këshilloj, që të mos falni namazin e istihares, 

për vepra që jeni të bindur në to, në mënyrë që të mos 

përjetoni të njëjtat ndjenja, kur e kundërshtoni rezultatin.  

 

14-  Si duhet të veproj me një djalë që këmbëngul të 

martohet me mua, por unë nuk e dua atë? Çfarë duhet të bëj, 

kur ai e shton këmbënguljen dhe më kërcënon, se do të vrasë 

veten e tij, nëse nuk pranoj? Si ta kundërshtoj?  

 Asgjë nuk të imponon ty të pranosh të martohesh me 

të, edhe nëse ai bën një kërcënim të tillë. Ti nuk je përgjegjëse 

mbi atë që ai do të veprojë. Por, nuk ka problem, nëse e 
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udhëzon dhe e bind atë, edhe sikur të kërkosh ndihmën e 

atyre që ndikojnë tek ai, për ta ndaluar, që të mos ndërmarrë 

ndonjë çmenduri, për shkak të refuzimit tënd. Por, ti nuk je 

përgjegjëse, nuk je e detyruar dhe as nuk duhet të ndihesh 

fajtore, se po e kundërshton atë. 

 

15-  Djali nuk është praktikant i fesë. A do të ndryshojë, 

nëse do të lidhet me një vajzë praktikante?  

 Nuk është e ditur dhe as e sigurt që të ndikohet 

fetarisht dhe të vazhdojë në fe, për shkak të lidhjes me një 

vajzë praktikante, vetëm po iu zotua vajzës për një vepër të 

tillë. Nëse nuk zotohet, është thjesht një lidhje me një vajzë 

besimtare, e cila nuk ndryshon asgjë. Janë faktorë të tjerë ata 

që ndikojnë në udhëzimin e tij, si p.sh. aftësitë e saj për ta 

bindur dhe dëshira e tij për ta praktikuar fenë.  

 

16-  Nëse vajza ose gruaja e dallon se është e ndjeshme. 

A do të ketë sukses në edukimin dhe kontrollin e mendjes 

mbi ndjenjat? Apo kjo është diçka e natyrshme, e cila nuk 

ndryshon?  

 Rregulli i përgjithshëm është se ajo, nga natyra e saj, 

është e ndjeshme. Ajo mendon mirë dhe i logjikon gjërat si 

mashkulli. Por, në raste të veçanta, mbizotëron ndjeshmëria 

tek ajo. Disa gra ndikohen shumë nga edukimi, tek ato 

mbizotëron mendja mbi ndjenjat, por megjithatë qëndron 

rregulli i përgjithshëm se te gratë mbizotëron ndjeshmëria. 
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Kjo është diçka pozitive në rolin dhe detyrat që kryejnë në 

harmoni me krijimin e tyre.  

 

17-  A ekziston ndonjë problem në shoqërimin e një vajze 

me një djalë nën siglën e vëllazërisë? 

 Nga shoqërimi i një djali me një vajzë do të lindin 

ndjenjat dhe emocionet. Çfarë do të ndodhë më pas? Duhet 

të mjaftohemi me shoqërinë në punë dhe në shkollë, me 

afërsinë në kufijtë e të nevojshmes dhe të natyrshmes? Por, 

çfarë drejtimi do të marrë një shoqëri e veçantë, e 

pajustifikuar? Ajo do të prodhojë afrimitet emocional, që do 

të rritet jashtë prizmit që të shpie në martesë dhe kjo është e 

ndaluar. 

 

18-  Në këtë klimë të prishur që jetojmë, si mundet një 

vajzë të dallojë një djalë të devotshëm nga i shthururi, 

veçanërisht në këto ditë, kur ata ngjasojnë shumë? 

 Djali i devotshëm ka disa veçori. Edhe djali i prishur 

ka shenjat me të cilat dallohet. Nuk ka nevojë t’i 

përgjithësojmë dhe të biem në pesimizëm. Vetëm me pak 

pyetje dhe interesim, zbulohen, në përgjithësi, cilësitë e 

djalit të devotshëm. 

 

19-  Shoqëria luan rol dhe ndikon në ndërtimin e 

personalitetit. Theksuam, gjithashtu, se duhet të zgjedhim 

shoqëri besimtare dhe të largohemi nga jobesimtarët. Përse 
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nuk afrohemi me ta, t’i urdhërojmë në të mirë dhe t’i 

udhëzojmë në Rrugën e Drejtë? 

 Nëse shoqërimi me shokët bëhet me qëllim që t’i 

udhëzojmë në Rrugën e Drejtë dhe t’i urdhërojmë në të mirë 

e t’i ndalojmë nga e keqja, kjo është pozitive dhe kërkohet 

prej nesh. Çdo besimtar është përgjegjës që të udhëzojë, 

brenda mundësive të tij, sa më shumë njerëz. Por, nëse i riu 

kërkon të zgjedhë një shok, që ta ndihmojë dhe ta ketë 

mbështetje atë, dhe të këshillohet e të ecë përkrah tij, atëherë 

është e domosdoshme të jetë si ai dhe të besojë atë që ai 

beson. Këtë kishim për qëllim, kur thamë të përzgjedhë 

shokun e mirë. 

 

20-  Si ta bindim një vajzë që nuk bindet të mbajë 

hixhabin? 

 Hixhabi është vepër e besimit. Është e detyrueshme 

ajo që e beson Allahun e Madhëruar dhe fenë islame dhe e 

konsideron hixhabin si detyrim të Sheriatit dhe prej 

urdhrave të Islamit. Fillimisht, duhet të përqendrohemi në 

besimin e saj dhe në praktikimin e fesë, sepse kjo reflekton 

te besimi në mbajtjen e hixhabit, si dhe frika nga gjynahet 

dhe llogaria në Ditën e Gjykimit. 
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