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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 

“Vëllezërit tanë të dashur, të shtrenjtë dhe shumë të nderuar, le ta 

përgatisin veten për t’i shërbyer popullit të varfër dhe të shtypur. Le t’i 

shtrëngojnë mirë rripat e tyre dhe të vihen në shërbim të njerëzve, pasi shërbimi 

ndaj tyre është shërbim ndaj Allahut të Madhëruar.” 

 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 
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PARATHËNIE 

 
 

Shërbimi ndaj njerëzve ka qenë shqetësimi kryesor, 

më i madh dhe më i rëndësishëm i Imam Khomeinit (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!). Qetësia e shpirtit të tij gjendej te 

titulli “shërbëtor”. Ai e ka shprehur vazhdimisht se zemra 

e tij ka qenë e lidhur fort me këtë titull, madje ka qenë ai 

vetë që e ka përsëritur vazhdimisht dhe ka thënë se unë 

jam shërbëtori i përulur i popullit tim islam dhe i kësaj feje 

madhështore.  

Shërbimi dhe ndihma ndaj njerëzve, ka qenë një prej 

shqetësimeve dhe angazhimeve më të mëdha të Imamit të 

nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!). Ky angazhim i tij nuk 

ka qenë i lidhur vetëm me dimensionin teorik, por edhe 

me atë praktik të përditshmërisë së tij. Të gjitha ditët, 

çastet, momentet, minutat dhe çdo frymë e tij ka qenë e 

mbushur me llojet e ndryshme të mirësisë dhe të begatisë 

për të gjithë shoqërinë, për ymetti islam dhe për secilin prej 

individëve, anëtarë përbërës të shoqërisë, një për një.  

Është e pamundur, që të mos e shohin sytë një dritë kaq të 

shkëlqyeshme, sa ajo që reflekton rruga e tij. Ai është 

mjeku, i cili mundi të largojë prej syve tanë pluhurin e 

errësirës, për të hapur mijëra dimensione e dritare të reja 

me duart e tij të bekuara.  
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Ai është rob i Allahut. Ai është përfaqësuesi i 

shpirtit të sakrificës dhe të shërbimit ndaj njerëzve, në këto 

kohë të vështira për njerëzimin. Ai është vetë mirësia, 

begatia, drita dhe shpresa.  

Ja ku është edhe Imam Khamenei, trashëgimia dhe 

amaneti yt (I qofshim falë e iu bëfshim kurban!) ndjek të njëjtat 

hapa dhe gjurmë dhe e shpall këtë vit, vitin e mobilizimit 

për ndihmën ndaj njerëzve në nevojë, si e vetmja rrugë dhe 

mënyrë për të futur orientimin tonë në shinat e duhura.  

Në përgjigje të thirrjes së Imamit të nderuar, Liderit 

të Revolucionit, për ta shpallur këtë vit, vitin e mobilizimit 

të myslimanëve për ndihmën e njerëzve, gjithashtu, në 

ndjekje të modelit të Imam Khomenit (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!) dhe në përpjekje për të ringjallur atë që ai e donte 

më shumë, që ishte marrja e titullit “shërbëtor i ymetit”, 

qendra kulturore islame “Imam Khomeini” sjell për 

lexuesin këtë libërth të çmuar.  

Ky libër i ri, vjen si vazhdimësi e përpjekjeve të 

qendrës sonë për të risjellë në vëmendjen e lexuesit tonë të 

nderuar një tjetër rreze prej rrezeve të shumta të dritës që 

buron prej mendimit dhe rrugës së Imam Khomeinit (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!).  

I lutemi Allahut të Madhëruar dhe Fuqiplotë, që të 

marrë në konsideratë dhe të shënojnë te punët tona të mira 

dhe ta pranojë këtë angazhim dhe këtë përpjekje modeste 

nga ana jonë. I lutemi Allahut të Madhëruar që të na 

ndihmojë ne, që ta paraqesim dhe t‟ia përcjellim lexuesit 
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mendimin e Imamit të nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!), 

në mënyrën më të mirë të mundshme, sikurse i lutemi Atij 

që të na ndihmojë ne dhe të gjithë myslimanët, që të jenë 

prej ndjekësve të kësaj rruge të ndritur dhe ta bëjmë atë 

pjesë të jetës dhe të praktikës së përditshmërisë tonë. 

Amin! 

 

Qendra kulturore “Imam Khomeini”  
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KAPITULLI I PARË 

 

RËNDËSIA E SHËRBIMIT 

 
 

Shërbimi i njerëzve është qëllimi i Profetëve 

Shërbimi ndaj njerëzve është njëra prej pozitave më 

të larta dhe më të nderuara te Allahu i Madhëruar dhe këtë 

e gjejmë të theksuar në tekstet e ndryshme hyjnore. Në 

fakt, e vërteta është se ardhja e Profetëve dhe dërgimi i tyre 

prej Allahut të Madhëruar është në thelb forma sipërore e 

ndihmesës ndaj njerëzve. Këtë fakt e gjejmë të përmendur 

te ajetet e ndryshme kur‟anore. Allahu i Madhëruar thotë:  

  الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد

“Elif, Lam, Ra. Këtë libër ta kemi zbritur ty o 

Muhamed, që nëpërmjet tij të nxjerrësh njerëzit prej 

errësirës në dritë. T’i nxjerrësh ata me lejen e Zotit të tyre 

në rrugën e Krenarit dhe  Falënderuesit.”  

Kështu, pra, në këtë ajet vëmë re qartë se Libri 

(Kur‟ani) është zbritur për t‟i nxjerrë njerëzit prej errësirës 
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në dritë. Për të realizuar këtë qëllim të lartë, Profetëve të 

Allahut u është dashur të përballen me llojet e ndryshme të 

vuajtjeve, të mundit dhe të sakrificave. Qëllimi më i madh i 

Profetëve ka qenë shërbimi ndaj njerëzve.  

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Në të vërtetë, eulijatë (njerëzit e dashur të Allahut) 

dhe Profetët kanë ardhur në këtë botë të pajisur me 

ndjenjën dhe me dëshirën e të qenit shërbyes të njerëzve. 

Ata ndiejnë thellë qenieve të tyre se misioni i tyre në këtë 

botë është udhëzimi i njerëzve dhe shërbimi ndaj tyre.” 

Kjo është arsyeja dhe çështja kryesore, për të cilën 

janë dërguar Profetët dhe për këtë arsye janë zbritur edhe 

Librat e shenjtë.  

Islami ka ardhur për t‟i plotësuar jetët e njerëzve 

dhe për t‟i përmirësuar ato. Ai vjen për të plotësuar 

mangësitë e llojeve të ndryshme që mund të ketë njeriu, 

veçanërisht për të plotësuar nevojat dhe kërkesat e 

kategorive të shtypura dhe të poshtëruara. Ai ka ardhur 

për t‟i ndihmuar kategoritë e lëna pas dore prej shoqërive 

njerëzore përgjatë historisë.  

Lidhur me këtë, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!) thotë kështu: 

“Islami ka ardhur për të ndihmuar të dobëtit dhe u 

ka dhënë atyre përparësinë më të madhe”.  
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Njerëzit më të dashur të Allahut 

Një pyetje e një karakteri të veçantë mund të lindë 

natyrshëm në mendjen e çdo njeriu: Si është e mundur, që 

Profetët të jenë dërguar për t‟u shërbyer njerëzve, 

ndërkohë që ata janë më të mirët dhe më të përzgjedhurit e 

tyre?!  

Kështu ndodh edhe me tregtarin. Ai shkon dhe e 

shpenzon paranë e tij për të marrë diçka që ka më shumë 

vlerë se ajo dhe është e pamundur logjikisht që dikush të 

shpenzojë një sasi parash për të blerë diçka që ka vlerë më 

të pakët apo më të ulët se ato vetë. Kështu, pra, pyetja 

tjetër, por që mbart të njëjtën logjikë, është: Si është e 

mundur, që Profetët t‟u shërbejnë një kategorie njerëzish, 

të cilët janë më pak të vlefshëm se ata?! 

Në fakt, kjo është një pyetje që do të zhbëhet 

menjëherë, sapo të njihemi me gjykimin e Allahut të 

Madhëruar dhe mënyrën se si vendosen shërbëtorët e 

njerëzve te konsideratat dhe vlerësimi i Tij. E vërteta është 

se Allahu i Madhëruar e pëlqen shërbimin ndaj njerëzve 

dhe i do ata që u shërbejnë atyre.  

Në një transmetim prej Profetit të nderuar (Paqja dhe 

begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!) 

citohet që ai të jetë shprehur dhe të ketë thënë kështu: “I 

gjithë njerëzimi është pjesë e familjes së Allahut të 
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Madhëruar. Njerëzit më të dashur te Allahu janë ata që u 

shërbejnë më shumë familjarëve të Tij.”1  

Prej Imam Sadikut (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) 

transmetohet që të ketë thënë kështu: “Është pyetur i 

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

mbi familjen e tij të nderuar!) se cili është njeriu më i dashur i 

Allahut dhe ai ka thënë: “Më të vlefshmit për njerëzit.”2 

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

kontributet e Profetëve dhe njerëzve të përzgjedhur të 

Allahut janë shprehje e dashurisë së tyre të pandërprerë 

për Allahun e Madhëruar dhe e rrugëtimit të tyre drejt Tij. 

Interesimi i tyre nuk është i lidhur ngushtësisht me 

kënaqësinë e njerëzve, me vlerësimin dhe konsideratat e 

tyre.  

Lidhur më këtë aspekt, Allahu i Madhëruar thotë në 

Kur‟anin Famëlartë: إمنا نطعمكم لوجو اهلل ال نريد منكم جزاًء وال شكور “Ne 

ju ushqejmë ju për hir të Allahut. Nuk presim prej jush 

shpërblim e as falënderim.”3 

 

 

                                                            
1 “Err Rrisaletus Sa‟adijeh”, f. 160.  
2 “Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 339.  
3 Sure “El Insan”, ajeti 9.  
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Shërbimi ndaj njerëzve është shërbim ndaj Allahut 

të Madhëruar 

Nisur nga sa u citua më sipër, mund të themi se 

shërbimi ndaj njerëzve është, në vetvete, shprehje e 

shërbimit të ofruar ndaj Allahut të Madhëruar. Kjo duket 

qartë te transmetimet e sipërpërmendura.  

Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) citohet që ai të ketë thënë kështu: 

“Ai njeri që e ndihmon vëllain e tij mysliman dhe i zgjidh 

një hall atij, është sikur t‟i ketë shërbyer Allahut të 

Madhëruar gjatë gjithë jetës së tij.”4 

Këtë çështje e ka cekur edhe Imam Khomeini (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!) te një prej fjalimeve të tij dhe thotë 

kështu: “Vëllezërit tanë të dashur dhe shumë të nderuar, le 

të përgatiten për t‟i shërbyer popullit të vuajtur. Le të 

shtrëngojnë fort rripat e tyre dhe të vihen në shërbim të 

popullit të tyre, çka do të thotë, në shërbim të Allahut të 

Madhëruar.”  

Pohimi që tregon se shërbimi ndaj njerëzve është në 

të njëjtat pozita sikurse shërbimi ndaj Allahut të 

Madhëruar, është përmendur dhe është cekur vazhdimisht 

                                                            
4 “Auali El Leaali”, vëll. 1, f. 374.  
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në transmetimet e ndryshme që na kanë ardhur prej 

Imamëve tanë të nderuar dhe të pafajshëm (Paqja e Zotit 

qoftë mbi të gjithë ata!). 

Kështu, pra, në transmetimin e Imam Sadikut (Paqja 

e Zotit qoftë mbi të!) thuhet: “Ai njeri që e ndihmon vëllain i 

tij mysliman dhe i zgjidh një hall atij, është sikur t‟i ketë 

shërbyer Allahut të Madhëruar gjatë gjithë jetës së tij.”5 

Kështu, pra, bekuar qofshin Profetët e nderuar, që i 

shpenzojnë jetët e tyre në shërbim të njerëzve dhe të 

njerëzimit, për sa kohë ky shërbim vihet në funksion të 

dashurisë dhe të afrimitetit me Allahun e Madhëruar. 

Bekuar qofshin shërbimet e tyre, ofruar njerëzimit, për sa 

kohë ato konsiderohen si shërbime të ofruara vetë Allahut. 

Nisur nga sa u tha, kuptojmë se është e natyrshme, 

gjithashtu, që Librat hyjnorë të kenë zbritur për të njëjtin 

funksion dhe për të njëjtin qëllim. 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: “Nuk mendoj dhe nuk besoj se mund të ketë 

adhurim më të madh, më të çmuar dhe më me vlerë se sa 

shërbimi dhe ndihmesa e ofruar ndaj njerëzve të vuajtur, 

që janë në nevojë.” 

Për këto arsye, mund të themi lehtësisht se shërbimi 

i njerëzve është një prej formave më të lavdëruara të 

                                                            
5 “Err Rrisaletus Sa‟adijeh”, f. 169.  
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adhurimit dhe të afrimit për te Allahu i Madhëruar. Është 

detyra jona që, nëpërmjet shërbimit ndaj njerëzve në 

nevojë, të vihemi në kërkim të kënaqësisë së Allahut të 

Madhëruar, veçanërisht kur kemi të bëjmë me atë natyrë 

ndihme dhe shërbimi, që e largon mjerimin prej të 

mjeruarve dhe e largon skamjen prej njerëzve të zhytur në 

skamje.  
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KAPITULLI I DYTË 

 

SHËRBIMI ËSHTË DETYRIM NJERËZOR 

 

Shërbimi është detyrim njerëzor 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Mos e zbrit prej shpatullave të tua përgjegjësinë e 

detyrimeve njerëzore, që konsistojnë në ndihmën dhe në 

shërbimin ndaj njerëzve, që shfaqet njëkohësisht edhe si 

shërbim ndaj Allahut të Madhëruar.” 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) hedh 

dritë mbi një tjetër aspekt dhe thotë se përgjegjësia 

njerëzore, të cilën Allahu i Madhëruar e ka hedhur mbi 

supet e njeriut është pikërisht shërbimi ndaj njerëzve dhe 

ndihma e ofruar atyre. Nisur nga kjo, pra, mund të themi 

se shërbimi ndaj njerëzve është boshti kryesor i 

përfshirjeve dhe i detyrimeve të njerëzve në këtë botë.  
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Nuk është e pranueshme dhe as e tolerueshme, që të 

heqim dorë prej këtij misioni të shenjtë dhe prej kësaj 

detyre të lartë, në asnjë moment të jetës sonë dhe cilido 

qoftë pozicioni në të cilin mund të ndodhemi. Forma, 

mënyra dhe etiketat mund të ndryshojnë me ndryshimin e 

kohës dhe me ndryshimin e pozicionit në të cilin gjendet 

njeriu, por thelbi nuk duhet të ndryshojë kurrë, por duhet 

të mbetet i njëjtë. Ky thelb dhe ky orientim është shërbimi 

ndaj njerëzve dhe ndihmesa e dhënë atyre.  

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: “Ne jemi të detyruar të shpëtojmë njerëzit e vuajtur 

dhe ata që i ka mbytur skamja dhe pafuqia. Ne jemi të 

detyruar, gjithashtu, që t‟u ofrojmë ndihmën, mbështetjen 

dhe asistencën tonë të plotë të gjithë atyre njerëzve që u 

është ushtruar padrejtësi. Jemi të detyruar, gjithashtu, të 

përballemi me ata që i ushtrojnë padrejtësitë ndaj njerëzve. 

Këtë dimension e vërejmë në mënyrë të qartë te amaneti 

dhe këshilla që prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja e 

Zotit qoftë mbi të!) ka lënë për dy djemtë e tij: “Jini 

qëndrestarë në fytyrën e atyre që bëjnë padrejtësi dhe 

ndihmoni ata që u është bërë padrejtësi.”  

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë, 

gjithashtu:  

“Është detyra e të gjithëve ne që të bashkohemi, të 

ndihmojmë njëri-tjetrin dhe të solidarizohemi dhe të 
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mobilizohemi për t‟i shpallur luftë varfërisë, skamjes dhe 

mjerimit. Është detyra juaj, që të mblidhni të gjitha 

energjitë dhe të ndihmoni me to njerëzit e shtypur dhe të 

dobët të këtij vendi.” 

Nuk ka dyshim se këto fjalë, këto këshilla dhe këto 

udhëzime të ardhura prej Imam Khomeinit (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) janë përfaqësuese të denja dhe shprehje e 

qartë e shpirtit të pastër islam. Janë përfaqësuese të denja 

të kuptimeve, të përcjella prej fjalëve të nderuara dhe të 

bekuara të Allahut të Madhëruar, të përmendura në ajetet 

e ndryshme kur‟anore. Në këto ajete të nderuara dhe të 

bekuara qartësohet edhe më shumë pozita e njeriut që i 

ofron njerëzimit shërbimet e plota dhe të atij që i ofron ato 

të mangëta.  

Allahu i Madhëruar thotë në Kur‟anin Famëlartë:  

ء وىو كل على مواله أينما يوجهو ال يأيت  وضرب اهلل مثاًل رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شي
  خبري ىل يستوي ىو ومن يأمر بالعدل وىو على صراط مستقيم

“Gjithashtu, Allahu krahason shembullin e dy 

njerëzve, njëri prej të cilëve është shurdh-memec, nuk 

mund të bëjë asgjë dhe është barrë e pronarit të vet, - 

kurdo e kudo që ta dërgojë, nuk i sjell asnjë të mirë. A 
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është i barabartë ky, me atë që urdhëron për drejtësi dhe 

ndjek rrugën e drejtë?!”6 

Të shumta janë, gjithashtu, edhe transmetimet që 

hedhin dritë rreth kuptimeve të ngjashme. Transmetohet 

prej Imam Sadikut (Paqja e Zotit qoftë mbi të!): “Më të mirët 

tuaj janë ata që falin më shumë dhe më të këqijtë ndër ju 

janë më koprracët. Është prej veprave të mira, t‟u bësh 

vëllezërve tuaj mirë. Është prej veprave të mira, që të 

ndihmosh në zgjidhjen e halleve të tyre. Këto janë punë, që 

e largojnë shejtanin e mallkuar. Këto janë punë, që të 

largojnë prej zjarrit të Xhehenemit dhe të fusin në Xhenet. 

Njoftoji miqtë e tu më të mirë lidhur me këtë.  

(Thotë transmetuesi) thashë: “Cilët janë miqtë e mi 

më të mirë, të qofsha falë?!”  

Ai u përgjigj dhe tha: “Janë ata që u bëjnë mirë 

vëllezërve të tyre, në kohë të mira dhe në kohë të 

vështira.”7 

E si të mos jemi të urdhëruar për t‟u shërbyer 

njerëzve?! Kjo është një punë që i dështon të gjitha planet e 

djallit?!”  

                                                            
6 Sure “En Nahl”, ajeti 76.  
7 ”El Khisal, Lish Shejkh Et Tusij”, f. 96.  
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Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) citohet që ai të ketë thënë kështu: 

“Transmetohet që Is‟hak Ibn Amari të ketë thënë: „Ka thënë 

Ebu Abdulahu (Paqja e Zotit qoftë mbi të!): „O Is‟hak! Sillu 

mirë sa të mundesh me njerëzit e mi të dashur, sepse, sa 

herë që një besimtar i ofron një shërbim apo një ndihmë 

vëllait të tij besimtar, është sikur të ketë çjerrë fytyrën e 

shejtanit të mallkuar dhe ta ketë carë zemrën e tij.‟”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 “El Kafi”, vëll. 2, f. 207.  
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Shërbimi dhe postet 

Disa, që i kanë lidhur zemrat e tyre pas kësaj dynjaje 

dhe që janë larg frymës dhe shpirtit të vërtetë të Islamit, 

janë të mendimit se postet e larta e deformojnë moralin e 

njeriut dhe e bëjnë atë të sillet me mendjemadhësi ndaj 

njerëzve. Kështu, njerëzit e posteve të larta janë prej atyre 

që e tërheqin rrobën e tyre zvarrë dhe shërbëtorët e tyre u 

vijnë nga pas për t‟ua mbajtur dhe për t‟ua ngritur atë. Ata 

mendojnë se detyrat e larta e bëjnë njeriun të ecë mbi tokë 

me hundën lart dhe të shndërrohet në njeri të paprekshëm. 

Ata, duke qenë të ngritur në pozita të larta dhe të veshur 

me pushtet, u duket vetja sikur jetojnë në një planet tjetër. 

Të gjithë përfytyrojnë se njerëzit e posteve të larta dhe të 

veshurit me pushtet, janë prej atyre që shtresa e ulët e 

njerëzve duhet t‟u ofrojë përulje, nënshtrim e temena. 

Shumë prej tyre mund të mbërrijnë në gradën e Faraonit 

dhe të thonë: “Unë jam Zoti juaj më i lartë”, pavarësisht se 

mund t‟i kursejë shprehje dhe deklarata të tilla në mënyrë 

kaq të hapur. Të gjitha sjelljet e tij janë një shfaqje e tillë, 

pavarësisht se nuk deklarohet me gojë.  

Në fakt, njerëz që kanë cilësitë e sipërpërmendura, 

janë njerëz të sëmurë rëndë, që vuajnë prej problemeve 

mendore dhe psikologjike. E vërteta është se kategori të 
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tilla njerëzish përjetojnë problemet e tyre mendore dhe 

aspak detyrimet që i imponon posti dhe pushteti.  

E vërteta është se posti dhe detyra e lartë nuk duhet 

të jetë, kurrsesi, një mënyrë apo një mundësi për t‟u ngritur 

ndaj njerëzve. E vërteta është e kundërta e kësaj. E vërteta 

është që posti është shërbim për njerëzit dhe, sa më i lartë 

të jetë ai, aq më e lartë është edhe shkalla e përgjegjësisë 

dhe sasia e shërbimit të ofruar.  

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: 

“Duhet t‟u shërbejmë njerëzve sa më shumë dhe në 

mënyrën më të mirë të mundshme. Është e nevojshme, që 

ta kuptojmë se sa më shumë të rritet niveli dhe grada e 

postit të ofruar, aq më shumë duhet ta ndiejmë se është 

rritur përgjegjësia ndaj njerëzve. Sa më shumë të rriteni në 

poste, aq më shumë duhet të rritet modestia karshi 

njerëzve. Nëse kjo formë e të menduarit realizohet dhe 

vihet në praktikë, nëse arrijmë të marrim mësime nga 

historia dhe nga e kaluara, atëherë punët do të shkojnë 

shumë më mirë se në ditët tona. Nëse kjo gjë do të 

realizohet, atëherë të gjitha forcat politike do të kishin 

mundësi ta ruanin popullaritetin e tyre.” 

Në historinë islame vëmë re se qeveritari dhe 

pushtetari ka qenë shërbëtor i njerëzve.  
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Lidhur me këtë, transmetohet që Imami i nderuar 

(Zoti qoftë i kënaqur me të!) të ketë thënë kështu: “Në kohën 

e Profetit (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij të nderuar!) kanë ardhur për ta takuar disa 

arabë të huaj, të cilët nuk e njihnin atë dhe nuk e kishin 

takuar kurrë më parë. Ata iu drejtuan xhamisë së Profetit 

(Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të 

nderuar!), por prania e tij në mesin e shokëve përfaqësonte 

modesti të përmasave të atilla, që ai që nuk e njihte, nuk 

mund ta dallonte.  

Kështu ishte edhe Imam Aliu (Paqja e Zotit qoftë mbi 

të!). Në ditën e parë që myslimanët i dhanë besën si prijësi i 

besimtarëve dhe kalifi i Profetit të nderuar (Paqja dhe 

begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!), 

ai i mori veglat e tij të punës dhe shkoi të punojë, edhe pse 

dora e tij e bekuar ishte e plagosur. Të njëjtat histori 

transmetohen edhe për të tjerë drejtues të ndershëm. Ata 

burra të mëdhenj dhe ata njerëz të ndershëm, nuk janë 

sjellë kurrë me njerëzit nga pozitat e lartësisë. Detyra 

kryesore dhe madhore e tyre ka qenë shërbimi ndaj 

njerëzve.” 

Kjo ka qenë fryma e përgjithshme që ka mbizotëruar 

Islamin. Mendimi dhe fryma, që ka përcjellë vazhdimisht 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka qenë e 

bazuar mbi këtë frymë islame. Imami i nderuar thotë: 

“Sikur të më thoni „shërbëtor‟, është më mirë dhe më e 
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dashur për mua se të më thoni „udhëheqës‟. Udhëheqësi 

nuk është i rëndësishëm. E rëndësishme është të jesh 

shërbëtor i njerëzve.” 

Në një tjetër citim të Imamit të nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thuhet kështu: “Jam kthyer në mesin tuaj, që 

t‟ju ofroj ju shërbimet e mia, të dashurit e mi. Do të bëj të 

pamundurën për t‟i ndihmuar të gjithë njerëzit, për aq 

kohë sa do të jem gjallë. Do të jem shërbëtor i popujve 

myslimanë të botës. Do të jem një shërbëtor modest i 

popullit të madh iranian. Do të jem një shërbëtor i përulur i 

studentëve të universiteteve dhe i dijetarëve të këtij vendi. 

Do të jem shërbëtor i të gjitha shtresave të shoqërisë, pa 

përjashtim. Do të jem shërbëtor i të gjitha shtresave të 

myslimanëve në mbarë botën. Do të jem shërbëtor i të 

gjithë popujve të shtypur të botës.” 

Nisur nga sa u përmend më sipër, vëmë re se Imami 

i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) nuk e ka parë kurrë 

pushtetin, apo postin, apo detyrën e lartë shtetërore si 

mënyrë përfitimi, si një plaçkë, apo si një mundësi për të 

shfrytëzuar rastin. Pikëpamja e tij për postin ka qenë 

krejtësisht e kundërta e kësaj.  

Lidhur me këtë pjesë, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë: “Nuk ka dyshim se Imamët dhe 

dijetarët e ndershëm dhe të drejtë e kanë për detyrë të 

drejtojnë dhe të qeverisin vendet e tyre sipas ligjit të 
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Allahut të Madhëruar. Angazhimi i tyre më i madh duhet 

të jetë zbatimi i ligjeve të Zotit dhe ndihmesa e njerëzve, pa 

dallim. Të vetëdijshëm se qeverisja është lodhje, mundim 

dhe impenjim i madh për ta, ata nuk kanë rrugëzgjidhje 

tjetër. Duhet të marrin mbi supet e tyre përgjegjësitë e 

mëdha, të cilat ua ngarkon koha. Ata janë të detyruar ta 

ushtrojnë qeverisjen, sepse ajo nuk është për ta një 

privilegj, por një detyrim i pashmangshëm hyjnor. 

Pushteti, pozita dhe detyra e lartë shtetërore nuk ka 

asnjë vlerë në vetvete.  

Lidhur me këtë, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!) thotë kështu: “Marrja e pushtetit dhe pozitat e larta 

drejtuese shtetërore, në vetvete, nuk kanë asnjë lloj vlere. 

Ato nuk përfaqësojnë asnjë lloj pozite, madhështie apo 

superioriteti ndaj pjesës tjetër të njerëzve. Në fakt, këto janë 

thjesht mjete dhe metoda që na krijojnë mundësinë për të 

vënë në praktikë dispozitat hyjnore dhe qeverisjen e drejtë 

islame.  

Lidhur me këtë, prijësi i besimtarëve, Imam Aliu 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) i është drejtuar Ibn Abasit dhe, 

duke pastruar nallanen me duart e tij të bekuara, rreth 

çështjes së pozitës dhe të postit i ka thënë kështu: “O Ibn 

Abas! Sipas teje, cila është vlera e kësaj nallaneje?!”  

Ibn Abbasi tha: “Asnjë vlerë nuk ka.”  
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Prijësi i besimtarëve (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) i 

thotë sërish: “Të betohem në Allahun e Madhëruar, se kjo 

nallane që e vesh te këmbët e mia, është më e dashur për 

mua, se sa të jem në krye të punëve tuaja, përveç rastit kur 

jam duke zbatuar për ju ligjin e Allahut të Madhëruar, ose 

kur jam duke e mënjanuar një padrejtësi të ushtruar ndaj 

njerëzve (që nënkupton ligjet e padrejta që drejtojnë dhe 

qeverisin jetët e njerëzve). 
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Shërbimi dhe forcat ushtarake (policore) 

Kategoria e punonjësve që u shërbejnë njerëzve në 

forcat ushtarake apo ato policore, duhet të jetë, gjithashtu, 

e vëmendshme. Disa drejtues të policisë apo të forcave 

ushtarake mund të përjetojnë iluzione të gabuara herë pas 

here. Ata mund të ndihen të pushtetshëm dhe të fuqishëm, 

pasi përveçse me armë, janë të armatosur edhe me 

kompetenca që shteti ua ka vënë atyre në dispozicion, për 

të mbrojtur rendin dhe sigurinë e njerëzve. Këto lloj 

kompetencash, mund të ndikojnë, që, disa njerëz të 

sëmurë, të harrojnë misionin e tyre të vërtetë dhe, me 

kalimin e kohës, të ndihen të gjithëfuqishëm ndaj pjesës 

tjetër të pafuqishme dhe të paarmatosur të njerëzve.  

Shumë njerëz të dobët prej atyre që i drejtojnë këto 

pozita të larta, mendojnë se mund të përhapin dhunë e 

panik në popull, e kryer shpesh kjo në emër të vendosjes së 

autoritetit të shtetit.  

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) e ka 

refuzuar tërësisht këtë formë të të menduarit dhe këtë 

mënyrë të sjelljes me njerëzit. Ai e ka deklaruar në mënyrë 

të vazhdueshme se anëtarët e Policisë së Shtetit nuk janë 

gjë tjetër përveçse shërbëtorë të njerëzve të thjeshtë. Të 

gjitha pikat, qendrat, postat, drejtoritë nëpër qytetet e 
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ndryshme të vendit duhet të jenë në shërbim të njerëzve. 

Nuk është e pranueshme që njerëzit të fillojnë të dridhen 

dhe t‟i zërë lemeria, sapo të dëgjojnë emrin e Policisë së 

Shtetit. Është e papranueshme dhe plotësisht e refuzuar 

ideja që njerëzit të mendojnë se janë duke shkuar në ferr, 

apo në luftë për të vdekur, sa herë ndihen të detyruar apo 

rrethanat e ndryshme mund t‟i shpien në polici. Kur 

njerëzit u drejtohen dyerve të policisë, duhet të ndihen 

sikur po shkojnë në shtëpitë e tyre. Duhet të ndihen të 

sigurt, se do të shkojnë në vendin e duhur, që do t‟u japë 

drejtësi apo do t‟u kthejë drejtësinë e munguar. 

Përfundimisht, njerëzit duhet të ndiejnë se po shkojnë në 

një vend ku i pret mirësjellja, respekti dhe dashuria dhe jo 

frika, ankthi, tmerri dhe hutia.” 
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KAPITULLI I TRETË 

 

PËRSE SHËRBEJMË? 

 

Mundimet historike të të vuajturve 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: “I këshilloj të gjithë njerëzit e pushtetshëm në këtë 

vend, por jo vetëm ata, që të bëjmë të gjithë së bashku të 

pamundurën për të siguruar mirëqenien e shtresave të 

dobëta. Të gjithë duhet të jenë të bindur se ndihma e këtyre 

shtresave të nëpërkëmbura dhe e njerëzve të vuajtur është 

e mira e kësaj bote dhe më e mira e Botës Tjetër. Këto janë 

shtresat më të rëndësishme, që kanë vuajtur shumë 

përgjatë historisë, qoftë gjatë kohës së mbretërisë, qoftë në 

kohët e formave të tjera të regjimeve të padrejta e 

zullumqare.” 

Për një kohë të gjatë të historisë, një pjesë e njerëzve 

i kanë bërë padrejtësi pjesës tjetër të njerëzve. Njerëzit dhe 

qeveritarët e ulët kanë bërë çfarë kanë pasur në dorë për t‟i 
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shkatërruar ato shoqëri. Kanë bërë çfarë kanë mundur për 

t‟i shkatërruar popujt dhe vendet. Njerëz të 

papërgjegjshëm dhe të korruptuar kanë përjetuar luksin e 

shfrenuar dhe format e ndryshme të aristokracisë false. 

Egoja e tyre e shfrenuar dhe babëzia e pashërueshme ka 

bërë që njerëz të ulët si këta, të kenë përfitime të 

paligjshme në kurriz të shtresave të pafuqishme të 

popullsisë. Kjo situatë dhe zbatimi i këtyre politikave ka 

ndikuar në krijimin e një shtrese shumë të vogël dhe të 

ngushtë të njerëzve, që kanë pasuri të mëdha në kurriz të 

pasurive të popullit. Kjo është shtresa që ka mundur të 

krijojë pasurinë e saj të madhe, duke grabitur dhe duke 

mohuar vazhdimisht të drejtat e kësaj shtrese të vuajtur 

dhe të shtypur të popullsisë.  

Mjekimi, kurimi dhe shërimi i këtyre plagëve të 

mëdha, të hapura thellë përgjatë historisë, kërkojnë dëshira 

të mëdha, përpjekje, dhe përfshirje të të gjithëve. Nuk është 

detyrë e lehtë, që të mund të shpëtojmë dhe të nxjerrim 

këto shtresa të vuajtura prej skamjes e mjerimit.  

Nisur nga sa u citua më sipër, mund të themi se 

shërbimi ndaj njerëzve dhe ardhja në ndihmë atyre ka disa 

qëllime kryesore. Po radhisim më poshtë më të 

rëndësishmet e tyre: 
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1- Zhdukja e mjerimit 

 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: “I këshilloj të gjithë njerëzit e pushtetshëm në këtë 

vend, por jo vetëm ata, që të bëjmë të gjithë së bashku të 

pamundurën për të siguruar mirëqenien e shtresave të 

dobëta. Të gjithë duhet të jenë të bindur se ndihma e këtyre 

shtresave të nëpërkëmbura dhe e njerëzve të vuajtur është 

e mira e kësaj bote dhe më e mira e Botës Tjetër. Këto janë 

shtresat më të rëndësishme, që kanë vuajtur shumë 

përgjatë historisë, qoftë gjatë kohës së mbretërisë, qoftë në 

kohët e formave të tjera të regjimeve të padrejta e 

zullumqare.” 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!), 

gjithashtu, thotë: “Duhet të jemi të vetëdijshëm se 

pritshmëritë e njerëzve, të lidhura me qeverinë tonë dhe 

me këtë kuvend, janë shumë të larta. Shtresat e shtypura 

dhe të vobekta të shoqërisë presin prej nesh që ta zhdukim 

skamjen dhe mjerimin prej jetëve të tyre. Ata presin prej 

nesh, gjithashtu, ndryshimin e mënyrës së vështirë dhe të 

prapambetur të drejtimit të shtetit. Nuk ka dyshim se këto 

janë kërkesa legjitime dhe e drejta e tyre për të cilën na 

kanë zgjedhur, ndaj duhet të bëjmë të pamundurën për t‟i 

plotësuar kërkesat e tyre.” 
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Zhdukja e skamjes, e shtypjes, e mjerimit dhe e 

varfërisë prej anëtarëve të shoqërisë sonë është ndër 

qëllimet madhore islame, që duhet të bëjnë pjesë te 

shqetësimet më të rëndësishme të individit dhe të qeverisë. 

Është detyrë e të gjithëve, që të punojmë bashkërisht, për ta 

larguar vuajtjen dhe mjerimin prej këtyre shtresave të 

shtypura.  

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë: 

“Tashmë kemi mbërritur bashkërisht në një 

periudhë shumë delikate të Revolucionit tonë Islamik. Kjo 

është periudha e ndërtimit të shtetit. Kjo është koha e 

duhur, që të gjitha shtresat e vuajtura, të varfra dhe të 

shtypura të popullit iranian të korrin frytet e Revolucionit 

tonë të madh Islamik. Kjo është koha e duhur, në të cilën 

njerëzit duhet të njihen me natyrën e drejtë të qeverisjes 

islame. Kjo është koha e përshtatshme, në të cilën duhet të 

mobilizohemi të gjithë për të prerë rrënjët e skamjes dhe të 

varfërisë prej shtresave të shtypura të popullsisë. Të gjithë 

njerëzit të bashkëpunojnë, të bashkërendojnë mundësitë e 

tyre dhe të mobilizohen plotësisht në mënyrë që të 

largojmë njëherë e përgjithmonë llojet e skamjes, format e 

ndryshme të mjerimit dhe mënyrat e sofistikuara të 

shtypjes dhe të skllavërisë. Është detyra e të gjithë atyre që 

kanë mundësi, që të mbledhin e të bashkojnë energjitë dhe, 

me mbështetjen te Allahu i Madhëruar, t‟i venë ato në 

shërbim të shtresave në nevojë.” 
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Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka 

theksuar gjithmonë se strategjitë dhe planet që kanë për 

qëllim ndihmën e këtyre shtresave duhet të hartohen në 

vazhdimësi.  

Lidhur me këtë, ai ka thënë kështu: “I lutem 

Allahut, që të mos na lejojë të ekzistojmë më mbi faqen e 

dheut ditën që qeveria jonë dhe politikanët tanë do të 

heqin dorë prej ndihmës dhe prej përkrahjes së njerëzve 

varfër. Le të mos lejojë Allahu të jemi mbi sipërfaqen e 

tokës atë ditë që ne do të heqim dorë prej shtresave të 

varfra të popullsisë dhe do të interesohemi për shtresat e 

pasura dhe për ata që kanë pasuri të mëdha.”  

2-  Mirëqenia e të dobtëve 

Kur lexojmë se Islami i kritikon shtresat e pasura, 

kjo nuk do të thotë se Islami është kundër pasurisë dhe 

mirëqenies. Në këtë rast, kemi të bëjmë me ata pasanikë që 

i kanë vënë pasuritë e tyre në kurriz të shtypjes, të mjerimit 

dhe të varfërimit të shtresave të tjera të dobëta të 

popullsisë. E vërteta është se Islami përkrah dhe mbështet 

drejtësinë shoqërore.  

Përsa i përket pasurisë dhe mirëqenies së fituar me 

djersë dhe të shpërndarë barazisht për të gjitha shtresat e 

popullsisë, mund të themi se ky është thelbi i kërkesave 

islame dhe një prej qëllimeve kryesore të tij. Dita në të cilën 
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do të mundemi të krijojmë mirëqenien e shumëkërkuar për 

shtresat e varfra të popullsisë, do të jetë një ditë e madhe 

feste për ne.  

Lidhur me këtë pjesë, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Nuk ka dyshim se, dita në të cilën do të mundemi 

t‟i ofrojmë shtresave të varfra dhe të vuajtura të shoqërisë 

mirëqenien e shumëpritur, një jetë të qetë, të sigurt dhe një 

edukim të mirëfilltë islam, do të jetë një ditë e madhe feste 

për ne.” 

 

3- Shërbimi është mirësia e kësaj bote dhe e 

Ahiretit 

Është fakt i pranuar te myslimanët, se kjo botë në të 

cilën jetojmë, është kalimtare, jo vendbanimi ynë i 

përhershëm. Kjo botë nuk është gjë tjetër përveçse një 

kopsht, në të cilin mbjellim frytet e Ahiretit. Referuar këtij 

fakti, mund të themi se përfitimi më i madh që marrim, 

është i lidhur me vendbanimin tonë të përjetësisë. Pyetja, 

që me të drejtë mund të lindë, është: Cila është natyra e 

përfitimit në Botën Tjetër, nëse u shërbejmë njerëzve në 

këtë botë?! Përgjigjja e kësaj pyetjeje është e pranishme te 
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disa prej transmetimeve të ndryshme, të ardhura prej 

burimeve të ndryshme.  

Transmetohet prej Ebu Abdilah Sadikut (Paqja e 

Zotit qoftë mbi të!) që ai të ketë thënë: “Në Ditën e Gjykimit 

do të kalojë pranë besimtarit një njeri, të cilin ai e ka njohur 

në këtë botë dhe për të cilin është gjykuar dhe është i 

shoqëruar prej engjëllit përkatës për në zjarrin e 

Xhehenemit.” 

Ebu Abdilahu thotë: “Ai do t‟i thotë mikut të tij, që e 

njihte në këtë botë: “O filan! Të lutem të më ndihmosh. 

Unë të kam ndihmuar ty, kur kemi qenë në dynja. 

Vazhdimisht të kam ndihmuar sa herë ke pasur nevojë për 

ndihmën time. A është e mundur të ma shpërblesh sot dhe 

të më ndihmosh?!” 

Në këtë moment, besimtari do t‟i thotë engjëllit që 

ka marrë përsipër shoqërimin e të njohurit të tij të dynjasë 

për në zjarrin e Xhehenemit: “Të ftoj ta lirosh robin e 

Allahut.”.  

Allahu i Madhëruar e dëgjon kërkesën e besimtarit 

dhe e Sadikut urdhëron engjëllin që ta lirojë robin e Tij.”9 

 

                                                            
9 “Theuabul A‟amal”, i shkruar prej Esh Shejhus Saduuk, f. 172.  
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Në një tjetër transmetim, të ardhur prej Ebu Abdilah  

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) citohet që të ketë thënë: “Ai njeri 

që ka ndërmjetësuar ndihmën e vëllait të tij besimtar te një 

person i mundur dhe i pushtetshëm, për të larguar një të 

keqe prej tij apo për t‟i ofruar një nevojë a përfitim të 

ligjshëm, do të ndihmohet prej Allahut të Madhëruar për të 

kaluar Urën e Siratit, ditën kur këmbët e atyre që do të 

kalojnë mbi të, do të rrëshqasin.”10 

Në një tjetër transmetim të ardhur po prej Ebu 

Abdilah Sadikut (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) citohet që të 

ketë thënë kështu: “Ai njeri që e këshillon vëllain e tij 

besimtar për nevojën dhe hallin e tij, pasi të jetë njohur me 

atë nevojë, Allahu i Madhëruar do të vendosë ndërmjet tij 

dhe zjarrit të Xhehenemit shtatë hendekë (pengesa të 

mëdha). Madhësia e secilit hendek është sa madhësia 

ndërmjet tokës dhe qiellit.”11  

Në një tjetër transmetim të ardhur po prej tij (Paqja e 

Zotit qoftë mbi të!) citohet që të ketë thënë kështu: “Çdo 

njeri që ndihmon vëllain e tij besimtar në zgjidhjen e një 

halli që ka, do të thirret prej Allahut të Madhëruar dhe do 

t‟i thuhet prej Tij kështu: “Shpërblimi yt është tashmë në 

                                                            
10 “Mustedrekul Uesail”, vëll. 31, f. 132.  
11 “Aualil leaalii”, vëll. 1, f. 375.  
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dorën Time dhe nuk pranoj për ty asgjë më pak se 

Xheneti.”12  

Shpërblimi i madh është Parajsa dhe ajo është çfarë 

nuk e ka parë syri kurrë. Çfarë nuk kanë dëgjuar kurrë më 

parë veshët për të. Çfarë nuk është mundur të përfytyrohet 

kurrë prej imagjinatës njerëzore.” 

Në një tjetër transmetim të ardhur prej të Dërguarit 

të Allahut (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij të nderuar!) kuptojmë, se ai i ka dhënë një 

rëndësi të veçantë ndihmesës së njerëzve dhe shërbimit 

ndaj tyre.  

Transmetohet prej Profetit të fundit të Islamit (Paqja 

dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të 

nderuar!) që ai të ketë thënë kështu: “Do të ketë prej 

njerëzve të mi të dashur në Ditën e Gjykimit, besimtarë dhe 

besimtare, të cilëve Allahu i Madhëruar do t‟u japë prej 

mirësive dhe shpërblimit të Tij të begatë, që po të 

krahasohen me mirësitë e kësaj bote, nuk do të mund të 

krahasohen as me një kokërr rëre në mesin e shkretëtirës 

më të madhe të dynjasë. Ky shpërblim i madh do të jetë 

për çdo besimtar, i cili e sheh vëllain e tij besimtar në 

nevojë dhe, në vend që t‟i shesë mend dhe të tregojë 

mendjemadhësi, i ofron atij ndihmën, bujarinë, 

                                                            
12 “El Kafii, vëll. 2, f. 194.  
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ngrohtësinë, mbrojtjen dhe gjithçka që ka nevojë. Në 

momentin që ai e kryen këtë mirësi dhe ia ofron vëllait të 

tij besimtar këtë ndihmë, do të gjejë engjëjt, të cilët i ka 

ngarkuar Allahu për t‟u përkujdesur për ato kështjella të 

mëdha, ku do të banojnë besimtarët dhe njerëzit e dashur 

të Allahut, duke thënë: “O Allah! Ne jemi të pafuqishëm 

për t‟i shërbyer atyre kështjellave dhe atyre vendbanimeve 

aq të mëdha, ndaj të lutemi Ty të na dërgosh të tjerë engjëj 

që të na ndihmojnë.”  

Allahu i Madhëruar u përgjigjet dhe u thotë: “Nuk 

është në zakonin Tim që të ngarkoj me detyrë, që i tejkalon 

fuqitë e të ngarkuarit për ta kryer atë, ndaj tregomëni, o 

engjëjt e Mi, për sa engjëj keni nevojë?!”  

“O Allah! Për të kryer me sukses mirëmbajtjen e 

atyre kështjellave, kemi nevojë të na dërgosh njëmijëfishin 

tonë!” Do të ketë prej engjëjve që do të thotë: “O Allah! Na 

ndihmo me disa mijëra herë sasinë tonë, ose në varësi të 

nivelit të besimit të besimtarit, që do t‟i banojë ato 

kështjella, ose në varësi të sasisë dhe të cilësisë me të cilat 

ai i ka ndihmuar besimtarët e tjerë.” 

Allahu u përgjigjet thirrjes së tyre dhe u dërgon 

mbështetjen dhe logjistikën e kërkuar. Kështu, sa herë që 

besimtari e sheh vëllain e tij besimtar dhe e ndihmon, aq 
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herë Allahu e shton pasurinë e tij në këtë botë dhe 

shpërblimin e tij me shërbëtorë në Xhenet.”13 

Te të tjera transmetime citohet që kjo kategori 

njerëzish e ka të ndaluar zjarrin e Xhehenemit.  

Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) citohet që ai të ketë thënë kështu: 

“Çdo besimtar që e ndihmon vëllain e tij besimtar...” 

Dikush e pyeti se çfarë konsiderohet “ndihmë”. 

Imam Sadiku (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) iu përgjigj: 

“Ndihmë është ta ndihmosh të ulet apo të ngrihet nga një 

vend, ta ndihmosh me ushqim, ta ndihmosh me 

veshmbathje dhe pikërisht për këto do të shpërblehet me 

Xhenet.” 

Allahu i Madhëruar i drejtohet Xhenetit dhe i thotë: 

“Ushqimin tënd e kam bërë të ndaluar për banorët e 

dynjasë, përveçse për Profetët dhe ndihmuesit e tyre.” 

Në Ditën e Gjykimit, Allahu i Madhëruar do ta 

urdhërojë Xhenetin dhe do t‟i thotë: “Shpërbleji tashmë 

njerëzit e mi të dashur për veprat e tyre të mira.” 

Në ato moment do të shfaqen pjatanca të mëdha, të 

bardha dhe të shndritshme. Ato do të jenë të mbushura me 

                                                            
13 “Biharul Enuar”, vëll. 8, f. 147.  
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ushqime të mrekullueshme, të mbuluara me mbulesa prej 

perlash dhe, sapo të shohin gjendjen e banorëve të 

Xhehenemit dhe gjendjen e banorëve të Xhenetit, mendjet e 

tyre do të fluturojnë dhe nuk do të mund të hanë prej atyre 

ushqimeve të mrekullueshme.  

Në ato momente, dikush thërret dhe thotë: “Allahu i 

Madhëruar ia ka bërë të ndaluar Xhehenemin atyre që 

hanë prej këtyre ushqimeve. Pasi dëgjojnë këtë thirrje, 

zgjasin dorën të hanë.”14 

Ky është shpërblimi për atë që e ndihmon në një rast 

të caktuar vëllain e tij besimtar. Përsa i përket kategorisë që 

u shërben njerëzve gjatë gjithë jetës, sigurisht që Allahu i 

Madhëruar ka përgatitur për ta diçka shumë më të madhe 

dhe më të veçantë.  

Në një tjetër transmetim të ardhur prej të Profetit të 

Islamit (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij të nderuar!) citohet që ai të ketë thënë kështu: 

“Janë disa njerëz, të cilët Allahu i Madhëruar i ka krijuar 

për të ndihmuar njerëzit. Allahu e ka detyruar veten që të 

mos i ndëshkojë ata me zjarr. Në Ditën e Gjykimit, këta 

njerëz do të vendosen në vendqëndrime prej drite. Flasin 

                                                            
14 “El Kafii”, vëll. 2, f. 207.  
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me Allahun e Madhëruar dhe me njerëzit për 

llogaridhënien.”15 

Kjo është një e vërtetë e madhe dhe një realitet që e 

gjejmë të reflektuar edhe te fjalët e Imam Khomenit (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!): “Ndihmën më e vogël që mund t‟u 

ofroni banorëve të kasolleve (shtëpive modeste), do ta 

gjeni te Allahu i Madhëruar Ditën e Gjykimit.”  

Në një tjetër citim të Imamit të nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!), thuhet: “Bëj të pamundurën për t‟i 

ndihmuar njerëzit në nevojë, sepse ky është investimi më i 

madh për Ahiretin tënd. Nuk ka dyshim se kjo ndihmë 

është prej veprave më të dashura te Allahu i Madhëruar.” 

Nuk ka dyshim se, përpara se të shkojë në Botën 

Tjetër, njeriu do të përballet me mirësinë dhe me frytet e 

ndihmës dhe shërbimeve të ofruara ndaj njerëzve edhe në 

Botën e Berzahut. (“Berzah” - “bota e ndërmjetme midis 

dynjasë dhe Ahiretit). Ato shërbime dhe ajo ndihmë e 

ofruar njerëzve, do të jetë shkak për lumturinë e tij në Jetën 

e Berzahut. 

Këto qëndrime dhe këto ngjarje, janë të 

përmendura, gjithashtu, në një transmetim të Imam 

Sadikut (Paqja e Zotit qoftë mbi të!): “Kur Allahu të ringjallë 

besimtarin dhe ta rinxjerrë atë prej varrit, do të dërgojë për 

                                                            
15 “Aualil Leaalii”, vëll. 1, f. 373.  
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të shëmbëlltyrën e një shoqëruesi. Sa herë që besimtari të 

përballet me ndonjë pamje të tmerrshme dhe të frikshme 

prej pamjeve të Ditës së Gjykimit, ajo shëmbëlltyrë do t‟i 

thotë: “As mos u tremb e as mos u mërzit. Më ka dërguar 

Allahu t‟ju përgëzoj me mirësitë, gëzimin dhe begatitë e Tij 

të pafundme.” 

Ndërkohë që shoqëruesi i tij e njofton besimtarin 

për mirësitë, begatitë dhe shpërblimin e Allahut të 

Madhëruar, del përpara Allahut dhe, pasi jep një llogari të 

lehtë, Allahu jep urdhër që të dërgohet në Xhenet. 

Ndërkohë, besimtari i thotë shëmbëlltyrës së shoqëruesit të 

tij: “Allahu të mëshiroftë. Ti je shoqëruesi i mirë, që dole 

bashkë me mua nga varri. Gjatë gjithë kohës me ke folur, 

më ke treguar dhe më ke përgëzuar për mirësitë, begatitë 

dhe shpërblimin e Allahut të Madhëruar. A mund të më 

tregosh se cili je ti?!” 

Në këtë moment, shëmbëlltyra i përgjigjet dhe i 

thotë: “Unë jam kënaqësia që e ke futur te zemra e vëllait 

tënd besimtar në dynja. Allahu i Madhëruar më ka krijuar 

mua për të të përgëzuar ty.”16  

Nuk ka dyshim se kënaqësia dhe lumturia më e 

madhe, që mund të fusim te zemra e një besimtari, është të 

zgjidhësh hallin dhe vështirësinë e tij.  

                                                            
16 “Theuabul A‟amal”, i autorit Esh Shejhus Saduuk, f. 200.  



 Shërbimi ndaj njerëzve sipas Imam Khomeinit 

  43  
 

Edhe pse transmetimet flasin për shpërblimin e 

madh që Allahu i Madhëruar e ka rezervuar për këtë 

kategori njerëzisht në Botën Tjetër, vërejmë se frytet e këtij 

angazhimi të shenjtë shfaqen edhe në këtë botë, pra, në 

dynja. Allahu i Madhëruar do t‟i mbështjellë shërbyesit 

ndaj njerëzve me Mëshirën e Tij të madhe në këtë botë, 

përpara se t‟i shpërblejë ata me shpërblimin e Tij të madh 

në Botën Tjetër. Janë të shumta transmetimet që i 

mbështesin pohimet e mësipërme.  

Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) citohet që ai të ketë thënë kështu: 

“Ai neri që ia lehtëson një vështirësi vëllait të tij besimtar, 

Allahu i Madhëruar do t‟i lehtësojë për të hallet dhe 

nevojat e tij në këtë botë dhe në Botën Tjetër.”  

Imam Sadiku (Paqja e Zotit qoftë mbi të!), gjithashtu, 

thotë: “Ai njeri që e fsheh një të metë prej të cilës vëllai i tij 

besimtar ndihet ngushtë dhe në vështirësi në këtë botë, 

Allahu i Madhëruar do të mbulojë për të shtatëdhjetë të 

meta, prej të cilave ndihet ngushtë dhe në vështirësi në 

këtë botë dhe në Botën Tjetër.” 

Më pas, vijon dhe thotë: “Allahu i Madhëruar do ta 

ndihmojë robin e Tij, për sa kohë ai do të jetë në shërbim 

dhe në ndihmë të vëllait të tij besimtar.”17 

                                                            
17 “Biharul Enuar”, vëll. 72, f. 120.  
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Ndërsa në një transmetim të ardhur prej Profetit të 

nderuar (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij të nderuar!) citohet që ai të ketë thënë kështu: 

“Nuk ka dyshim se Allahu i Madhëruar do ta ndihmojë 

robin e Tij besimtar, për sa kohë ai do të jetë në shërbim 

dhe në ndihmë të vëllait të tij besimtar.”18  

Kështu, pra, një shërbim i vogël që e kryen njeriu, 

do të bëhet shkak për të qenë i mbështjellë prej mëshirës së 

madhe të Allahut të Madhëruar. Kjo është vetëm pjesa e 

parë e shpërblimit dhe ai sa vjen e shtohet. Nga një 

sipërfaqe e vogël vjen duke u rritur në vazhdimësi.  

I lutemi Allahut të Madhëruar të na e mundësojë ne 

që të jemi pjesë e Mëshirës së Tij të madhe në këtë botë dhe 

në Botën Tjetër.  

Transmetohet prej Imam Sadikut (Paqja e Zoti qoftë 

mbi të!) që ai të ketë thënë kështu: “Ai që i ofron vëllait të tij 

mysliman një ndihmë gjatë kohës kur frymëmarrja e tij 

është e trazuar prej frikës e hutisë dhe e ndihmon atë të 

zgjidhë hallin që ka, Allahu i Madhëruar do të dërgojë për 

të shtatëdhjetë e dy mëshira. Allahu i kthen ato mëshira në 

një të vetme dhe i përmbush besimtarit nëpërmjet saj 

                                                            
18 “Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 312. 
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nevojat e kësaj bote dhe shtatëdhjetë e dy të tjerat i ruan 

për hallet e mëdha të Botës Tjetër.”19 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka nxitur 

vazhdimisht ndihmesën e shtresave në nevojë, për hatër të 

Allahut të Madhëruar, ashtu siç e kemi parë të përmendur 

te transmetimet e mësipërme. Ai vijon dhe thotë, 

gjithashtu, se të gjithë njerëzit duhet të vihen në ndihmë të 

shtresave të ndryshme të popullatës.  

Më konkretisht, lidhur me këtë, Imami i nderuar 

(Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë kështu: “Është detyrë 

madhore e të gjithë atyre që munden, që të punojnë për 

hatër të Allahut të Madhëruar dhe t‟i ndihmojnë njerëzit në 

nevojë. Nuk ka dyshim se në këto përpjekje gjendet e mira 

e tyre për këtë botë dhe për Botën Tjetër.” 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 “El Kafii”, vëll. 2, f. 199.  
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KAPITULLI I KATËRT 

 

PUNËTORI I SUKSESSHËM 

 

Identifikimi i lokaliteteve në nevojë 

Është e vërtetë se shërbimet duhet të ofrohen për të 

gjithë njerëzit, por vetë fjala shërbim është e lidhur, 

pikësëpari, me shtresat që kanë më shumë nevojë për ato 

shërbime. Referuar këtyre kuptimeve, mund të themi se 

ndihma dhe shërbimi i ofruar njerëzve është një formë e 

plotësimit të nevojave të tyre, për të cilat kanë më shumë 

nevojë, si dhe plotësimi i një mangësie të fortë që ndikon 

drejtpërsëdrejti te jetët e tyre.  

Nisur nga sa u tha më sipër, kërkohet që ndihma 

dhe shërbimi të ofrohet fillimisht për shtresat që kanë më 

shumë nevojë dhe, pasi të identifikohen lokalitetet e këtyre 

shtresave në nevojë, u ofrohet atyre ndihma përkatëse.  
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Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Të gjithë drejtorët, mësuesit, 

krerët, drejtues të qyteteve dhe të fshatrave të ndryshëm, 

hoxhallarët, dijetarët në qeverisjen e drejtë islame, janë të 

ngarkuar të ndërtojnë lidhje të forta dhe të ngushta me të 

gjithë anëtarët e shtresave të varfra, me të gjithë 

këmbëzbathurit, të vuajturit dhe të uriturit e popullatës. 

Lidhja me këto shtresa të popullsisë është më e 

rëndësishme se lidhja me shtresat e kamura dhe të pasura, 

që konsiderohen elitë. Të qëndrosh pranë njerëzve të 

varfër, të kalosh kohën me ta, të qash hallet e tyre dhe të 

shohësh veten si ata, është sjellja më e dashur dhe më e 

preferuar e njerëzve të veçantë dhe të dashur të Allahut të 

Madhëruar.” 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka folur 

vazhdimisht rreth këtyre njerëzve në nevojë dhe i ka ndarë 

ata në disa shtresa. Prej këtyre shtresave janë:  

 

1- Luftëtarët 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka thënë 

kështu: “Edhe njëherë u drejtohem krerëve të nderuar të 

Republikës Islamike të Iranit, me këshillën time të sinqertë 

dhe të vazhdueshme, se kjo kategori shumë e vyer dhe e 

rëndësishme e njerëzve duhet të shihet me përparësi në të 
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tashmen dhe në të ardhmen, pasi është shtresa më e 

shtrenjtë e kombit. Ata nuk kanë kursyer as gjakun dhe as 

jetët e tyre, si dhe kanë ofruar sakrifica të mëdha në 

ndihmë dhe në shërbim të Islamit.  

 

2- Të afërmit dhe familjarët 

Në një amanet, lënë për të birin e tij, Es Sejjid 

Ahemd (Zoti qoftë i kënaqur me të!), Imam Khomeini (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!), thotë kështu: “Përpiqu vazhdimisht 

t‟u shërbesh sa të mundesh të afërmve dhe familjarëve dhe, 

në veçanti, nënës tënde, kundrejt të cilës ke detyrime të 

mëdha hyjnore. Përpiqu vazhdimisht të fitosh kënaqësinë e 

tyre.” 

 

3- Të mjeruarit 

Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) thuhet kështu: “Allahu i 

Madhëruar ka komunikuar me Profetin Daut (Paqja e Zotit 

qoftë mbi të!) dhe i ka thënë kështu: “Do t‟ua bëj hallall 

Xhenetin të gjithë robërve të Mi, të cilët më vijnë me një të 

mirë të kryer.” Profeti Daut e pyet Zotin dhe i thotë: “Cila 

është ajo e mirë o Zot?!”  
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Zoti Tha: ”Të futësh kënaqësinë te zemra e 

besimtarit, qoftë dhe me një kokërr hurmë.”  

Profeti Daut (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) tha: “Është e 

drejta e atij që të njeh Ty, të mos i humbë kurrë shpresat 

prej teje o Zot!”20  

Të gjithë myslimanët duhet të jenë të vëmendshëm. 

Janë disa gjeste, në dukje të vogla dhe të parëndësishme, të 

cilat kanë një ndikim të madh në Ahiretin e tyre. Shikoni 

dhe vini re me kujdes. Një kokërr hurme e vogël, dhuruar 

vëllait tënd besimtar, duke futur nëpërmjet saj lumturinë te 

zemra dhe te shpirti i tij, mund të bëhet shkak për të fituar 

lumturinë e përjetshme dhe shpërblimin e pallogaritshëm 

të Allahut të Madhëruar. Një gjest kaq i vogël sa ky, por 

me vlerë shumë të madhe të Allahu i Lavdëruar, mund të 

bëhet shkak për kthimin e peshores në favorin tënd në 

Ditën e Gjykimit. Ajo mund të jetë e vogël për ne të 

ngopurit, por sigurisht që ka vlerë të madhe për të varfrin, 

për të uriturin dhe për nevojtarin. Mjafton të shohësh 

shkëlqimin te sytë e të varfrit, për të kuptuar se çfarë vlere 

ka edhe një hurmë e vogël ofruar atij. Kjo është një mënyrë 

për të kuptuar sesa e madhe është vlera ë një pune të mirë 

te Allahu i Madhëruar, sado modeste qoftë ajo punë.  

                                                            
20 “El Kafii”, vëll. 2, f. 189.  
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U pyet i Dërguari i Allahut (Paqja dhe begatia e 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!): “Cila 

punë është më e dashur për Allahun e Madhëruar?!”  

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!) tha: “Përmbushja e 

kënaqësisë për besimtarin.” 

Dikush e pyeti sërish të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të 

nderuar!): “O i Dërguari i Allahut! Si mund të na e 

përshkruash përmbushjen e kënaqësisë së besimtarit?!” 

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!) tha: “Eliminimi i 

urisë së tij, duke e ushqyer. Ndihmesa e tij në hall dhe në 

fatkeqësi, si dhe shlyerja e borxheve të tij.”21 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: 

“Prej çështjeve më të rëndësishme, për të cilat kam dëshirë 

t‟ju këshilloj, është ndihmesa dhe mbështetja e 

vazhdueshme, e ofruar për të varfrit dhe shtresat në 

nevojë. Ndihma dhe mbështetja e ofruar në vazhdimësi për 

shtresat ndaj të cilave është ushtruar padrejtësi. Shtresa, të 

cilat nuk përfillen dhe ndihen vazhdimisht të harruara dhe 

të margjinalizuara. Bëni ç‟të jetë e mundur për t‟i 

ndihmuar ata. Të jeni të bindur se ky është furnizimi më i 

                                                            
21 “Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 283.  
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mirë për Botën Tjetër dhe se këto janë prej veprave dhe 

punëve më të dashura te Allahu i Madhëruar.”  

I nderuari Imam (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

gjithashtu: “U drejtohem të gjithëve me këshillën time të 

sinqertë, që t‟u vijnë në ndihmë, t‟u vihen në mbrojtje dhe 

në mbështetje shtresave të vuajtura dhe të nëpërkëmbura 

të shoqërisë. Nuk duhet të keni asnjë mëdyshje dhe duhet 

të besoni fort se shpëtimi prej vështirësive të kësaj bote dhe 

të Botës Tjetër gjendet te ndihma e këtyre shtresave të 

vuajtura të shoqërisë, të cilët kanë vuajtur përgjatë 

historisë dhe në të gjitha llojet e regjimeve.” 

Ndihma e të varfërve dhe e shtresave në nevojë ka 

qenë prej përpjekjeve dhe shqetësimeve më të mëdha të 

Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!). Ai ka 

themeluar institucione të posaçme, të cilat janë të 

ngarkuara që të ndjekin në vazhdimësi këtë kategori 

njerëzish.  

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) e ka 

shprehur vazhdimisht kënaqësinë dhe lumturinë e tij të 

madhe për punën dhe përfshirjen e këtyre instituteve në 

hallet e nevojtarëve. Lidhur me këto institucione, citohet që 

ai të ketë thënë kështu: “Duket qartë se përpjekjet tuaja për 

të ndihmuar njerëzit po e përcjellin lumturinë dhe gëzimin 

te qeniet e tyre. Jam shumë i gëzuar që e arritëm këtë ditë 

dhe shpresoj prej të gjithëve ju, të shtoni përpjekjet tuaja 
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për të bërë, në të ardhmen, edhe më shumë në këtë drejtim. 

Ju jam mirënjohës dhe ju lutem të pranoni falënderimet e 

mia më të përzemërta për punën tuaj të madhe.” 

 

4- Të shtypurit  

Mbështetja e të shtypurve dhe e njerëzve, mbi të 

cilët është ushtruar vazhdimisht padrejtësi është prej 

veprave të lavdëruara, për të cilat ka nxitur vazhdimisht 

Islami. Kjo është prej çështjeve për të cilat ka folur edhe 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!). 

Lidhur me këtë aspekt dhe me këtë dimension 

shumë të rëndësishëm të marrëdhënieve ndërnjerëzore, 

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Përpiquni t‟i ndihmoni sa të mundeni të shtypurit e 

njerëzimit prej formave të ndryshme të diktaturave dhe të 

tiranisë.” 

 

5- Shërbimi ndaj Islamit dhe ndaj shtetit 

Imam Khomeini e ka këshilluar të birin, Es Sejjid 

Ahmed (Zoti qoftë i kënaqur me ata të dy!): “Kur unë të mos 

jem më në këtë botë, mund të ofrojnë ndonjë post të 

rëndësishëm për ta drejtuar. Nëse qëllimi yt është shërbimi 
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ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe fesë së shenjtë 

islame, atëherë mos e refuzo atë. Nëse qëllimi yt është 

përmbushja e epshit për pushtet dhe e dëshirave të tjera të 

ulëta (Mos e dhëntë Zoti!), atëherë përpiqu ta shmangësh 

pranimin e tij, sepse pozitat, postet dhe pushteti i kësaj 

bote nuk vlejnë aspak, ndaj është tërësisht e pavlerë të 

rrezikosh apo edhe më keq, të humbësh Ahiretin për hir të 

tyre.” 

Nuk ka dyshim se shërbimi ndaj shtetit dhe ndaj 

fesë, është forma më e rëndësishme e shërbimit, prej të 

cilave rrjedhin të gjitha llojet e tjera të shërbimeve. Kështu, 

ata që u ndihmojnë të varfërve dhe të mjeruarve, i kanë 

ndihmuar Islamit. Njëlloj është gjendja e atyre që 

ndihmojnë luftëtarët, të afërmit, familjarët dhe të 

shtypurit.” 

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

gjithashtu: “Përsëris këshillën time të vazhdueshme dhe të 

rëndësishme për të gjithë drejtuesit e shtetit. Duhet të bëni 

të gjitha përpjekjet, që t‟u shërbeni dhe t‟u vini në ndihmë 

të gjitha krijesave të Zotit, veçanërisht shtresave të varfra, 

të shtypura dhe të dobëta. T‟u vini në ndihmë të gjithë 

atyre që nuk gjejnë qetësi dhe nuk përfillen prej anëtarëve 

të privilegjuar dhe të plotësuar të shoqërisë. Bëni të 

pamundurën për t‟i ndihmuar ata, pasi ky është investimi 

më i madh dhe më i sigurt, që do të bëni për Ahiretin tuaj. 

Jo vetëm kaq, por kjo është një prej punëve më të pëlqyera 
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dhe më të dashura te Allahu i Madhëruar. Ky është një prej 

shërbimeve më të mëdha që mund t‟i ofrohen fesë sonë 

madhështore islame. 
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KAPITULLI I PESTË 

 

SI TË SHËRBEJMË? 

 

Larmia e formave të shërbimit 

Shërbimi ndaj njerëzve dhe mbështetja e shtresave 

në nevojë nuk është dhe nuk mund të jetë një parullë false, 

e ftohtë, e rrëmbyer, momentale, që krijohet në momente 

euforie të njeriut apo që përdoret si mjet për të ushqyer 

propagandën për efekte dhe qëllime të caktuara populiste. 

Shërbimi ndaj njerëzve është projekt konkret, që vihet në 

jetë sipas një programi të mirëpërcaktuar, të shtrirë në 

kohë dhe në hapësirë, sipas veçorive të shtresave në 

nevojë. Çdo formë tjetër përtej këtij formati, është i 

destinuar të dështojë.  

Shërbimi ndaj shtresave në nevojë nuk është 

posaçërisht i lidhur me dimensionin material, por ai mund 
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te realizohet në forma dhe në dimensione të ndryshme. 

Këto forma alternative vijnë, pasi të kemi kryer 

dimensionin kryesor, që është mbështetja materiale dhe 

financiare, e cila është përmendur vazhdimisht në 

transmetime të ndryshme.  

Në një transmetim të ardhur prej Imam Sadikut 

(Paqja e Zotit qoftë mbi të!) thuhet kështu: “Mbushja e 

zemrës së besimtarit me gëzim e lumturi është prej punëve 

më të dashura te Allahu i Madhëruar. Punë të kësaj 

kategorie janë: “Largimi i urisë së tij. Ndihmesa e tij në 

fatkeqësi, ose shlyerja e borxhit të tij.”22 

Prej formave ndikuese të shërbimit ndaj njerëzve 

është vënia në shërbim të tyre e emrit të madh të autoritetit 

apo të atij që quhet popullaritet.  

Transmetohet prej të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!): 

“Allahu i Madhëruar do t‟i kërkojë llogari robit të Tij për 

popullaritetin, ashtu siç do t‟i kërkojë për paratë. Allahu do 

të thotë në Ditën e Gjykimit: “O robi im! Të kam dhënë 

emër të madh dhe të kam dhënë popullaritet. A e ke 

përdorur atë për të ndihmuar ndonjë të varfër, apo për të 

larguar dhimbjen prej njerëzve të vuajtur?!”23 

                                                            
22 “Shexheret Tuba”, vëll. 2, f. 439.  
23 “Mustedrekul Uesail”, vëll. 21, f. 429.  
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Në një transmetim të Imam Sadikut (Paqja e Zotit 

qoftë mbi të!) thuhet gjithashtu: “Ai që e ndihmon vëllain e 

tij besimtar, qoftë dhe duke ndërmjetësuar te dikush që ka 

mundësi të zgjidhë hallin e tij, apo të largojë vështirësinë e 

tij, Allahu i Madhëruar do t‟ia lehtësojë atij kalimin mbi 

Urën e Siratit, atë ditë kur këmbët do të rrëshqasin mbi 

të.”24 

Popullariteti mund të përdoret njëkohësisht për të 

zgjidhur hallet e besimtarëve dhe për të ndikuar sado pak 

në pakësimin e vuajtjeve të tyre.  

Transmetohet prej Imam Sadikut (Paqja e Zotit qoftë 

mbi të!) që ai të ketë thënë kështu: “Ata që bëhen shkak dhe 

ndërmjetësojnë vëllain e tyre besimtar, për faljen e një 

detyrimi apo për përfitimin e ligjshëm të një të mire 

materiale, Allahu i Madhëruar do t‟i forcojë këmbët e tyre 

në atë ditë, kur toka, nën to, do të dridhet e do të lëkundet 

fort.”25 

Mbrojtja e besimtarit dhe shërbimi i ofruar ndaj tij 

mund të shfaqet, gjithashtu, në formën e mbrojtjes së 

nderit, të dinjitetit dhe të krenarisë së tij. Në një 

transmetim të ardhur prej Profetit të nderuar (Paqja dhe 

begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!) 

thuhet kështu: “Do të ketë prej njerëzve të mi të dashur në 

                                                            
24 “Aualil Leali”, vëll. 1, f. 374.  
25 “Elf Hadith Fil Mu‟min, f. 324.  



Shërbimi ndaj njerëzve sipas Imam Khomeinit 

 

 58    
 

Ditën e Gjykimit, besimtarë dhe besimtarë, të cilëve Allahu 

i Madhëruar do t‟u japë prej mirësive dhe prej shpërblimit 

të Tij të begatë, që, po të krahasohen me mirësitë e kësaj 

bote, nuk do të mund të krahasohen as me një kokërr rëre 

në mesin e shkretëtirës më të madhe të dynjasë. Ky 

shpërblim i madh do të jetë për çdo besimtar, i cili e sheh 

vëllain e tij besimtar në nevojë dhe, në vend që t‟i shesë 

mend apo të tregojë mendjemadhësi, i ofron atij ndihmën, 

bujarinë, ngrohtësinë, mbrojtjen dhe gjithçka që ka nevojë. 

Në momentin që ai e kryen këtë mirësi dhe ia ofron vëllait 

të tij besimtar këtë ndihmë, do të gjejë engjëjt, të cilët i ka 

ngarkuar Allahu për t‟u përkujdesur për ato kështjella të 

mëdha, ku do të banojnë besimtarët dhe njerëzit e dashur 

të Allahut, duke thënë: “O Allah! Ne jemi të pafuqishëm 

për t‟i shërbyer atyre kështjellave dhe atyre vendbanimeve 

aq të mëdha, ndaj të lutemi Ty të na dërgosh të tjerë engjëj 

që të na ndihmojnë.”  

Allahu i Madhëruar u përgjigjet dhe u thotë kështu: 

“Nuk është në zakonin Tim që të ngarkoj me detyrë që i 

tejkalon fuqitë e të ngarkuarit për ta kryer atë, ndaj 

tregomëni, o engjëjt e Mi, për sa engjëj keni nevojë?!” 

“O Allah! Për të kryer me sukses mirëmbajtjen e 

atyre kështjellave, kemi nevojë të na dërgosh njëmijëfishin 

tonë!” Do të ketë prej engjëjve që do të thonë: “O Allah! Na 

ndihmo me disa mijëra herë sasinë tonë, ose në varësi të 

nivelit të besimit të besimtarit që do t‟i banojë ato 
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kështjella, ose në varësi të sasisë dhe të cilësisë me të cilat 

ai i ka ndihmuar besimtarët e tjerë.” 

Allahu i përgjigjet thirrjes së tyre dhe u dërgon 

mbështetjen dhe logjistikën e kërkuar. Kështu, sa herë që 

besimtari e sheh vëllain e tij besimtar dhe e ndihmon, aq 

herë Allahu e shton pasurinë e tij në këtë botë dhe 

shpërblimin e tij me shërbëtorë në Xhenet.”26 

Një formë tjetër, nëpërmjet të cilës mund të shfaqet 

shërbimi ndaj njerëzve është, gjithashtu, lutja për të. 

Kështu, një besimtar mund t‟i lutet Allahut të Madhëruar 

për vëllain e tij besimtar.  

Transmetohet prej Imam Sadikut (Paqja e Zotit qoftë 

mbi të!): “Për çdo besimtar që lutet për vëllain e tij 

besimtar, qoftë në mënyrë të hapur, qoftë në fshehtësi, 

Allahu i Madhëruar do të caktojë një engjëll, që do të thotë: 

„Allahu dhëntë për ty njëlloj!‟”27 

Shërbimi ndaj njerëzve mund të jetë njëkohësisht një 

këshillë e ofruar ndaj tyre me sinqeritet dhe pastërti. Një 

këshillë e vlefshme, për të cilën ata mund të kenë më së 

shumti nevojë. Një këshillë, e cila mund t‟i ndihmojë ata të 

zgjidhin hallet e tyre. 

                                                            
26 “Biharul Enuar”, vëll. 8, f. 47.  
27 “Mustedrekul Uesail”, vëll. 21, f. 389.  
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Transmetohet prej Imam Sadikut (Paqja Zotit qoftë 

mbi të!) që ai të ketë thënë kështu: “Ai që i vjen në ndihmë 

vëllait të tij besimtar dhe përpiqet t‟ia lehtësojë atij 

vështirësinë, qoftë dhe duke i ofruar një këshillë të 

vlefshme, Allahu i Madhëruar, në Ditën e Gjykimit, 

ndërmjet tij dhe zjarrit të Xhehenemit, do të vendosë shtatë 

hendekë. Gjerësia e secilit prej atyre hendekëve është sa 

gjerësia midis tokës dhe qiellit.”28 

Disa prej transmetimeve shkojnë përtej kësaj, duke 

konsideruar se mosdhënia e këshillës, duke i pasur të 

gjitha mundësitë për ta dhënë një të tillë, mund të 

konsiderohet tradhti.  

Transmetohet prej Imam Sadikut (Paqja e Zotit qoftë 

mbi të!) që ai të ketë thënë kështu: “Çdonjëri prej jush, që 

është përballur, është njohur dhe është vënë në dijeni për 

vështirësinë e vëllait të tij besimtar dhe nuk ia ka ofruar atij 

një këshillë të dobishme, e cila i vlen, nuk ka dyshim se e 

ka tradhtuar Allahun dhe të Dërguarin e tij.”29 

Islami është vërtet fe madhështore, pasi për secilën 

prej këtyre vështirësive ka parashikuar një program të 

qartë dhe të specifikuar ekonomik.  

                                                            
28 “Aualil Leali”, vëll. 1, f. 375.  
29 “El Kafi”, vëll. 2, f. 372.  
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Në fjalimet dhe në qëndrimet e tij të shumta, lidhur 

me këtë çështje, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

i ka përmendur shumë prej pikave të këtij programi. Le të 

përmendim disa prej tyre.  

 

1- Interesimi për të vuajturit dhe inspektimi i 

gjendjes së tyre 

Është shumë e rëndësishme dhe e nevojshme, që të 

inspektojmë vazhdimisht nevojat, hallet dhe kërkesat e 

shtresave të varfra dhe të vuajtura të shoqërisë. Që të 

reagojmë pozitivisht dhe të ndërveprojmë në formën më të 

mirë të mundshme me të tilla dukuri, është e nevojshme që 

ato të jenë në vëmendjen dhe në inspektimin e pandërprerë 

të përgjegjësve të shtetit.  

Lidhur me këtë pjesë, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) ka thënë kështu: “Nëse të pasurit e këtij 

vendi do të inspektojnë dhe do të ndihmojnë shtresat e 

varfra dhe të mjeruara të tij, do të jetë një kontribut i 

rëndësishëm, që krimet e tyre të mos u shtohen dhe të mos 

u bashkëngjiten krimeve të tjera, të cilët i kanë ushtruar 

amerikanët arrogantë përmbi ta.” 

Ashtu siç është përmendur edhe më sipër, janë të 

shumta transmetimet që hedhin dritë dhe i japin një 

rëndësi shumë të madhe këtij dimensioni.  
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Transmetohet prej Imam Bakirit (Paqja e Zotit qoftë 

mbi të!): “Çdonjëri prej jush, që përballet me nevojën e 

vëllait të tij besimtar, edhe pse nuk ka mundësi ta kryejë 

nevojën e tij, zemra e tij ngushtohet dhe trishtohet prej 

pamundësisë. Le ta dijë ky njeri, se Allahu i Madhëruar do 

ta bëjë shqetësimin e tij shkak që ai të jetë prej banorëve të 

Xhenetit.”30 

E rëndësishme është që të jemi vazhdimisht dhe në 

mënyrë të pandërprerë të përfshirë mendërisht dhe 

emocionalisht me hallet e shtresave të vuajtura dhe të 

mjeruara të shoqërisë, si e vetmja mënyrë për të 

ndërvepruar saktësisht me nevojat dhe me dhimbjet e tyre. 

Kjo është e vetmja mënyrë që ne të solidarizohemi me 

dhimbjen e tyre dhe më pas dhimbjen tonë ta shndërrojmë 

në aksion konkret emocional, shpirtëror dhe ekonomik, 

duke i ndihmuar ata me aq sa të jetë mundësia. Pas 

ezaurimit të mundësive dhe, në rastin më të keq, në 

mungesë të plotë të tyre, Allahu i Madhëruar e ka 

premtuar Xhenetin edhe për ata që nuk kanë mundësi të 

ndihmojnë, por zemrat e tyre ngushtohen, ndiejnë dhimbje 

dhe trazohen prej dhimbjes, pafuqisë dhe pamundësisë.  

 

 

                                                            
30 “El Kafi”, vëll. 2, f. 196.  
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2- Përgatitja për shërbim 

Kërkohet prej secilit besimtar, që të përgatitet 

mendërisht, shpirtërisht, emocionalisht dhe ekonomikisht 

për t‟i ofruar njerëzve llojet e ndryshme të shërbimeve dhe 

për të zbutur sado pak nivelin e mjerimit dhe të varfërisë 

ndër ta. 

Lidhur me këtë dimension shumë të rëndësishëm, 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë kështu: 

“Vëllezërit tanë të dashur, të cilët na e dëgjojnë këshillën 

dhe fjalën, janë të lutur të përgatiten dhe të mobilizohen 

maksimalisht për t‟i ardhur në ndihmë Islamit dhe 

shtresave të vuajtura të popullsisë. Prej të gjithë 

besimtarëve të ndershëm kërkohet sot, të shtrëngojnë 

rripat dhe të bëjnë të pamundurën për t‟u ardhur në 

ndihmë këtyre shtresave të varfra e të mjeruara të 

popullsisë, pasi ndihma ndaj tyre konsiderohet sikur të jetë 

ndihmë e ofruar Allahut të Madhëruar.” 

Ky shërbim i ofruar këtyre shtresave në nevojë nuk 

duhet të jetë thjesht një impenjim i lidhur me shkarkimin e 

njerëzve të pasur dhe zhveshjes së tyre prej tepricave të 

pasurive të tyre, por një angazhim i plotë shpirtëror, 

human e njerëzor, për të plotësuar nevojat e atyre njerëzve.  

Lidhur me këtë dimension, Imam Khomeini (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!) thotë kështu: “Kur të niseni për të 
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ndihmuar robtë e Allahut dhe krijesat e Tij, përpiquni të 

zgjidhni atë ç‟ka është më e vlefshme për ta, jo atë që është 

më e vlefshme për ty dhe për miqtë e tu. Një zgjedhje e tillë 

është tregues i qartë i marrëdhënies së sinqertë me Allahun 

e Madhëruar.” 

 

3- Politikat e shërbimit ndaj të varfërve 

Në të vërtetë, shteti ka një rol qendror dhe shumë të 

rëndësishëm në shërbimin ndaj shtresave të varfra dhe të 

mjeruara të shoqërisë. Është detyrë e shtetit që të vendosë 

programe dhe të hartojë politika e strategji që vijnë në 

funksion të ndihmës ndaj këtyre shtresave në nevojë. Kjo 

është një përgjegjësi e madhe shtetërore, morale dhe fetare, 

që bie pikësëpari mbi “shpatullat” e shtetit dhe të qeverisë.  

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Allahu mos e mundësoftë 

kurrë që të vijë ajo ditë, kur ne dhe të gjithë drejtuesit e 

lartë të shtetit të heqim dorë prej mbështetjes, ndihmës dhe 

qëndrimit pranë shtresave të varfra, të mjeruara dhe të 

margjinalizuara të shoqërisë.” 
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4- Të pasurit të ndihmojnë të varfrit 

Imam Khomeini (Zoti qoftë o kënaqur me të!) thotë 

kështu: “Sa bukur dhe sa mirë do të ishte, sikur shtresat e 

pasura të popullsisë të ndihmojnë vullnetarisht të varfrit 

dhe të mjeruarit, duke u krijuar atyre mundësi më të mira 

jetese dhe duke i nxjerrë ata nga mjerimi ku janë zhytur 

dhe nga skutat e tyre të ftohta dhe të errëta. Ata duhet të 

jenë të qetë dhe thellësisht të bindur se përpjekje dhe 

përfshirje si këto, janë në të mirë të dynjasë dhe të Ahiretit 

të tyre.  

 

5- Tregjet dhe ndihma ndaj të varfërve  

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Nuk mund të jetë treg ai ku 

malli blihet me një tuman (paraja e përdorur në 

Republikën Islamike të Iranit) të vetëm dhe shitet për 

fukarenjtë dhe të varfrit me tridhjetë tumanë. Ky lloj tregu 

nuk ka asgjë të, përbashkët me tregun islam dhe moralin 

tregtar që duhet të mbizotërojë aty.  

Gjithashtu, një treg ku mallrat kontrabandë shiten 

me çmime katastrofike, duke synuar kështu tronditje të 

tregjeve, nuk mund të jetë pjesë e logjikës islame në bërjen 

e tregtisë. Është e nevojshme që ky treg të islamizohet dhe 
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është detyrë e të gjithë tregtarëve myslimanë që të zbatojnë 

normat morale islame në tregje dhe në marrëdhëniet e tyre 

tregtare me njëri-tjetrin. Të gjitha ato tregje, që nuk 

interesohen dhe nuk i bëjnë kurrfarë llogarie nevojave të të 

varfërve, të të uriturve dhe të të mjeruarve nuk kanë asgjë 

të përbashkët me Islamin dhe me normat e tij.” 

 

6- “Khumsi” – “taksa islame e pasurisë te 

myslimanët shi’a” është e mjaftueshme për 

zhdukjen e mjerimit 

Është prej mirësive të mëdha të Allahut të 

Madhëruar që i ka bekuar e i ka begatuar myslimanët me 

taksën islame të pasurisë (“khums” – “ një e pesta e 

pasurisë”). Kjo është një taksë islame e pasurisë, të cilën 

Allahu i Madhëruar e ka vendosur me Urtësinë e Tij. Nëse 

të gjithë myslimanët do ta zbatonin me përpikëri atë, nuk 

do të mbetej mbi sipërfaqen e tokës asnjë njeri i varfër, i 

uritur dhe pa nevojat minimale jetike.  

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Një e pesta e fitimeve të 

tregut të Bagdatit do të ishte e mjaftueshme për të 

përmbushur nevojat jetësore të të gjitha hauzeve të dijes 

dhe të të gjithë myslimanëve të varfër kudo që ata janë. 
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Imagjino sikur t‟u shtojmë atyre fitimeve, një të pestën e 

tregjeve të Teheranit, të Stambollit, të Kajros, etj.” 

 

7- Ta kalosh jetën në shërbim të njerëzve 

Duhet të jemi të vetëdijshëm se shërbimi ndaj 

njerëzve nuk është një detyrë e përkohshme, që lidhet me 

kohën dhe me vende të caktuara. Ai duhet të jetë program 

jete dhe orientim i përgjithshëm i saj. Është detyrë e të 

gjithë myslimanëve ta trajtojnë atë si të tillë.  

Lidhur me këtë, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!) thotë kështu: “Dashtë Allahu i Madhëruar dhe me 

lejen e Tij, kam dëshirë që ta shpenzoj të gjithë jetën time 

në rrugën e Allahut të Madhëruar. Kjo realizohet duke u 

ardhur në ndihmë njerëzve të varfër dhe shtresave në 

nevojë.” 

Në një tjetër deklaratë të tij, Imami i nderuar (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!) thotë kështu: “Jetën time modeste dhe 

të pamjaftueshme për ta kryer përsosmërisht detyrën, 

dëshiroj, me sinqeritetin më të madh, ta vë në dispozicion 

të ndihmës së Islamit dhe të këtij populli të ndershëm.” 

Është detyrë e të gjithë myslimanëve, që të jetojnë 

për t‟u shërbyer njerëzve dhe shtresave në nevojë. Duke 

shkuar edhe përtej kësaj, është e nevojshme që myslimanët 
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të konkurrojnë njëri-tjetrin për të realizuar këtë objektiv 

dhe këtë synim të madh. 

Transmetohet prej Imam Sadikut (Paqja e Zotit qoftë 

mbi të!): “Nëse dikush më vjen të më kërkojë një ndihmë, 

përpiqem t‟ia kryej menjëherë nevojën e tij, nga frika se me 

kalimin e kohës mund të mos ketë më nevojë për të.”  
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KAPITULLI I GJASHTË 

 

SHPIRTI I SHËRBIMIT 

 

Përkujdesja për të varfrit 

A janë të varfrit në një vend tregues mangësie apo 

përsosmërie?! 

Në pamje të parë, një pyetje si kjo, mund të duket 

shumë e çuditshme. Përgjigjja e kësaj pyetje do të qartësojë 

për ne dhe për të gjithë lexuesit tanë të nderuar shumë 

gjëra. Këto përgjigje do të qartësojnë për të gjithë njerëzit, 

nëse shërbimi ynë ndaj shtresave të varfra dhe të mjeruara 

të shoqërisë, është i lidhur thjesht me mirësinë dhe 

përpjekjet tona për të larguar prej tyre format e dhimbjes, 

të vuajtjes e të mjerimit, apo është një përpjekje e jona për 

të plotësuar detyrimet tona të mëdha ndaj këtyre 

shtresave, për shkak të mirësive dhe begative të mëdha, 

për të cilat ata bëhen shkak që të vijnë?! 
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Në shumë prej fjalimeve të tij, Imam Khomeini (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!), ka dhënë përgjigje të qarta, lidhur me 

këtë dilemë të madhe dhe të rëndësishme. Ne u shërbejmë 

këtyre shtresave, për shkak të detyrimeve të mëdha që 

kemi ndaj tyre dhe për arsye të përsosmërisë që ata 

përfaqësojnë. Kjo është arsyeja madhore e shërbimit tonë 

ndaj tyre dhe aspak formë prej formave të mëshirës dhe të 

dhembshurisë. 

Le të ndalemi bashkërisht te disa prej qëndrimeve të 

Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!), lidhur më këtë 

çështje.  

1- Ata janë mbrojtësit e trashëgimisë së 

jurisprudencës islame (fik’hut) 

Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Nëse do t‟i hedhim një 

vështrim trashëgimisë sonë të jurisprudencës islame, të 

filozofisë sonë, nëse do të analizojmë me kujdes profilin e 

jetës së atyre, që e kanë pasuruar fenë tonë dhe 

jurisprudencën islame, nëse do të ndalemi të studiojmë me 

kujdes profilet dhe mënyrat e jetesës së atyre që e kanë 

ngritur filozofinë tonë deri në ato nivele të larta dhe të 

admirueshme, mbërrijmë në përfundimin se ata që e kanë 

bërë këtë, janë prej banorëve të shtëpive modeste dhe të 

kasolleve të varfra dhe nuk janë prej banorëve të 

kështjellave, të pallateve dhe të vilave të luksit.  
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2- Ata janë mbrojtësit e ymetit prej 

degjenerimit 

Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë 

kështu: “Populli ynë është përballur me fatkeqësi të mëdha 

gjatë ngjarjeve të Lëvizjes Kushtetuese. Shkaktarët e atyre 

fatkeqësive të mëdha kanë qenë përfaqësuesit e shtresave 

të pasura prej banorëve të vilave dhe të pallateve të luksit. 

Kuvendet tona kanë qenë të mbushura me anëtarët e atyre 

shtresave të pasura aristokrate. Në mesin e tyre ka qenë një 

numër shumë i vogël banorësh të shtëpive modeste dhe të 

kasolleve dhe, me gjithë numrin e tyre të vogël, ata kanë 

mundur të ndalojnë format e ndryshme të shthurjes dhe të 

degjenerimit.” 

 

3- Ata janë shtresa që ndihmojnë në 

lartësimin e ymetit 

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Nëse do të vijë një ditë, në të 

cilën Presidenti i Republikës (Mos e dhëntë Zoti!) do të 

shkëpusë lidhjet e tij me shtresat e varfra të popullsisë dhe 

do ta kalojë të gjithë vëmendjen e tij te shtresat e pasura, 

shumë shpejt do të vijë dita dhe momenti, kur ai dhe të 

gjithë ata që e rrethojnë, do të humbasin gjithçka.  
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4- Ata kanë mbrojtur Islamin 

I nderuari Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur me 

të!) thotë kështu: “Shumë të dashurit dhe shumë të 

respektuarit miq prej të rinjve kontribues, që banoni në 

shtëpitë modeste dhe në kasollet e varfërisë! Duhet ta dini 

se vlerat tuaja janë shumë më të larta te Allahu i 

Madhëruar se banorët e pallateve dhe të kështjellave të 

luksit, pasi jeni ju ata që e kanë mbrojtur Islamin në këtë 

vend.”  

5- Siguria e qeverisë 

Lidhur me këtë, Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!) thotë kështu: “Pa mbështetjen e këtyre shtresave të 

popullsisë, është e pamundur të realizohet siguria e 

qeverisë.”  

Imami i nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!), 

gjithashtu, thotë: “Ata që do të qëndrojnë me ne deri në 

fund të rrugëtimit, janë ata që ndiejnë dhimbje dhe 

solidarizohen me shtresat e varfra, të shtypura dhe të 

mjeruara të popullsisë.” 

Pas gjithë kësaj, kuptojmë se Imami i nderuar (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!) ka dashur të thotë: “Ndihmoni 

shtresat e varfra dhe të mjeruara të popullsisë, sepse ata 

janë arsyeja kryesore e begative dhe e mirësive tuaja.” 
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Sinqeriteti i qëllimit 

Shërbimi i ofruar njerëzve, për hir të Allahut të 

Madhëruar, është prej cilësive të larta të lëvduara prej 

Allahut, kur ka folur dhe ka përshkruar cilësitë e anëtarëve 

të nderuar të familjes Profetike (Paqja e Zotit qoftë mbi të 

gjithë ata!). Allahu i Madhëruar ka folur rreth kësaj cilësie 

të mrekullueshme të tyre në Kur‟anin Famëlartë:  

  إمنا نطعمكم لوجو اهلل ال نريد منكم جزاًء وال شكور

“Ne ju ushqejmë për të fituar kënaqësinë e 

Allahut. Nuk duam dhe as nuk presim prej jush 

shpërblim, as falënderim.”31 

Ky është qëllimi (nijeti) me të cilin duhet të 

shoqërohet shërbimi ndaj njerëzve, ndaj edhe Imami i 

nderuar (Zoti qoftë i kënaqur me të!) thotë kështu lidhur me 

këtë aspekt: “Kur t‟u shërbeni njerëzve dhe shtresave në 

nevojë, mos u vini kurrë në kërkim të emrit, të 

popullaritetit dhe të njohjes, sepse të gjitha këto janë prej 

kurtheve të djallit të mallkuar.” 

Në një tjetër moment, Imami i nderuar (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Mos e lodh veten duke u 

                                                            
31 Sure “Insan”, ajeti 9.  
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vënë vazhdimisht në kërkim të pozitave të larta, qoftë kjo 

pozitë morale apo konkrete. Ndodh shpesh që shumë 

njerëz ta bëjnë këtë me justifikimin se janë vënë në kërkim 

të kënaqësisë së Allahut për t‟u shërbyer njerëzve. Të 

vihesh në shërbim të postit dhe të pozitave të larta, është 

prej cytjeve të shejtanit të mallkuar dhe kurtheve që i ngre 

ai. Akoma më e rënduar bëhet situata, kur shpenzon 

energji të mëdha për t‟i arritur ato pozita. Kënaqësia e 

madhe e Allahut nis me përqendrimin e energjive të 

shpirtit dhe të zemrës në drejtim Tij dhe më pas, duke 

ushtruar të gjithë fuqinë e dhuruar prej Tij në shërbim të 

njerëzve. 
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Falënderimi i Allahut nëpërmjet shërbimit ndaj 

njerëzve 

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Biri im! Për sa kohë jemi të 

pafuqishëm për të falënderuar mirësitë dhe begatitë e 

pafundme të Allahut të Madhëruar, preferoj që 

minimalisht të mos lemë mënjanë shërbimin e ofruar ndaj 

të varfërve dhe shtresave në nevojë. Jam plotësisht i bindur 

se shërbimi ndaj tyre është sikur t‟i kesh shërbyer Allahut 

të Madhëruar.”  
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Shërbimi ndaj njerëzve është bekim Hyjnor 

Pjesa më e madhe e transmetimeve që na vijnë prej 

Imamëve të pafajshëm (Paqja e Zotit qoftë mbi të gjithë ata!), 

e përcjellin faktin se shërbimi ndaj njerëzve është prej 

mirësive më të mëdha, me të cilën Allahu i Madhëruar i 

bekon krijesat e Tij. Kjo është shprehje e qartë e begatisë, të 

cilën Allahu i Madhëruar e hedh përmbi robtë e Tij.  

Transmetohet prej Imam Hysenit (Paqja e Zotit qoftë 

mbi të!) që ai të ketë thënë kështu: 

“Nevoja e njerëzve për ju është prej mirësive më të 

mëdha, me të cilat ju ka begatuar Allahu. Mos lejoni që 

këto mirësi të mëdha, të shpëtojnë prej duarve tuaja dhe të 

shkojnë në një drejtim tjetër.”32 

Në një transmetim, të ardhur prej Ismail Bin Ammar 

Es Sajrefij, citohet që ai të ketë thënë kështu: “I kam thënë 

Ebu Abdilah Sadikut (Paqja e Zotit qoftë mbi të!): “Ty të 

qofsha falë, a mund të jetë besimtari mëshirë për 

besimtarët?!”  

Po, më tha.  

Thashë: “Si mund të ndodhë kjo?!”  

                                                            
32 “Mustedrekul Uesail”, vëll. 21, f. 369.  
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Ai (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) u përgjigj: “Çdo njeri që 

i vjen në ndihmë vëllait të tij besimtar dhe përmbush 

nevojën e tij në vështirësi, do të fitojë kënaqësinë dhe 

mëshirën e Allahut të Madhëruar. Ai nevojtar është 

shkaktari i asaj mirësie dhe mëshire. Nëse e përmbush 

nevojën e vëllait të tij, është sikur të ketë pranuar mëshirën 

dhe begatinë e Allahut të Madhëruar. Në rast se e refuzon 

ndihmesën e tij, ndërkohë që i ka mundësitë për ta bërë 

këtë, është sikur të ketë refuzuar mëshirën e Allahut dhe të 

atij që është bërë shkak për ta fituar atë.” 

Në një tjetër transmetim të ardhur prej Imam 

Kadhimit (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) citohet që ai të ketë 

thënë kështu: “Ai njeri, te i cili vjen vëllai i tij besimtar, 

duhet ta konsiderojë sikur t‟i ketë ardhur mëshira e 

Allahut. Nëse e kryen nevojën e vëllait të tij, bëhet pjesë e 

jona dhe ne jemi pjesë e qeverisjes dhe e Ligjit të Allahut 

mbi tokë. Nëse refuzon ta ndihmojë vëllain e tij, ndërkohë 

që i ka mundësitë për ta bërë këtë, i ka bërë vetes padrejtësi 

të madhe dhe e ka dëmtuar rëndë atë.”33 

 

 

 

                                                            
33 “Mustedrekul Uesail”, vëll. 21, f. 404.  
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Mospërmendja e të mirës së ofruar 

Për sa kohë shërbimi ndaj njerëzve është mëshirë 

prej Allahut të Madhëruar dhe prej mirësive të Tij të 

mëdha, natyrshëm që nuk ka asnjë kuptim dhe nuk ka 

asnjë hapësirë për përmendjen e të mirës ndaj atyre që ua 

kanë ofruar atë. A mundet dikush të kërkojë falënderim 

dhe t‟i përmendë dikujt një mirësi, e cila nuk është e vetja?!  

Lidhur me këtë aspekt, Imam Khomeini (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) thotë kështu: “Atyre që u kemi shërbyer dhe 

u kemi ndihmuar nuk duhet t‟u shfaqemi sikur të na kenë 

borxh jetën. Jemi ne borxhlinj ndaj atyre që i ndihmojmë, 

sepse ata janë bërë shkak që ne të fitojmë mëshirën e 

madhe të Allahut dhe begatitë e Tij të pafundme, pasi 

shërbimi ndaj tyre është njëlloj si shërbimi i ofruar Allahut 

të Madhëruar.  
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Përmbyllje 

Është detyra jonë, që të përpiqemi të përkthejmë në 

praktikë filozofinë dhe metodologjinë e hartuar prej Imam 

Khomeinit (Zotit qoftë i kënaqur me të!) në shërbim të 

njerëzve dhe të shtresave në nevojë. Është detyrë e të gjithë 

besimtarëve dhe veçanërisht e krerëve të shtetit, që të 

afrohen te Allahu i Madhëruar nëpërmjet ndihmës së 

ofruar ndaj krijesave të Tij dhe largimit të varfërisë e të 

mjerimit prej jetëve të tyre. Nuk ka dyshim se besimtari ka 

vlerë dhe pozitë të veçantë te Allahu i Madhëruar. Çdo 

ndihmë dhe çdo formë e asistencës së ofruar ndaj tyre 

është afrimitet me Krijuesin e Gjithësisë. Ky është një 

mision dhe një përfshirje e pandërprerë, që duhet të zgjasë 

deri atë ditë, të cilën Imam Khomeini (Zoti qoftë i kënaqur 

me të!) e konsideron festë. Lidhur me këtë, Imami i nderuar 

(Zoti qoftë i kënaqur me të!) ka thënë kështu: “Do të jetë një 

ditë e madhe feste për të gjithë ne, ajo ditë kur do të 

largojmë varfërinë dhe mjerimin prej shtresave të 

varfëruara, të shtypura dhe të mjeruara të shoqërisë. Do të 

jetë një ditë feste për ne, dita, kur do të sigurojmë dhe do të 

përmbushim për të dobëtit dhe të varfrit ditë të bardha, një 

jetë më të mirë dhe një edukatë të mirëfilltë islame.” 

Të gjitha falënderimet dhe lëvdatat i takojnë Allahut 

të Madhëruar. 
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