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një hap më pranë argumentit dhe rrugës së drejtë

pËrmbajtja

Katër faktorë që tregojnë 
përsosmërinë e Kuranit 
Famëlartë
Komentim i ajeteve të para të suresë 
El-bekare. Vetitë e njerëzve me 
takua. Kurani si ia mundëson njeriut 
njohjen e Zotit? tri fazat e zhvillimit 
shpirtëror të njeriut. Cilët janë njerëzit e 
suksesshëm? 

Holokausti bërthamor
paralajmërimi i Kuranit Famëlartë 
rreth një holokausti bërthamor. Disa 
ajete të tij flasin qartazi për grimca të 
parëndësishme, që janë përshkruar si 
depo të energjisë së pamasë, sikur zjarri 
i ferrit është mbyllur brenda tyre, ky 
paralajmërim, u bë në një kohë, kur 
njeriu as në imagjinatën e tij më të 
largët nuk mund të përfytyronte dot një 
shpërthim bërthamor.

Karakteri i lartë i të 
Dërguarit të allahut s.a.v.s. 

Hazret profeti muhammed s.a.v.s. dha 
shembullin e tij të shkëlqyer për të 
gjitha sferat e jetës njerëzore. ai është 
mëshirë për tërë njerëzimin. ai fitoi 
zemrat e njerëzve përmes dashurisë dhe 
virtyteve të tij madhore.

pasojat shkatërruese të një 
lufte bërthamore dhe nevoja 
vendimtare për drejtësinë 
absolute
raport i Simpoziumit për paqen, të 
organizuar nga Xhemati musliman 
ahmedia të anglisë, në të cilin marrin 
pjesë politikanë, diplomatë, liderë dhe 
dijetarë të ndryshëm. Fjalimi kryesor 
i Hazret Kalifit të pestë të mesihut të 
premtuar, allahu e ndihmoftë fuqimisht. Xhemati 
musliman ahmedia është tërësisht i 
angazhuar për të sjellë paqe në botë. 
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Filozofia e mësimeve të Islamit 
(pjesa II)
Zhvillimi gradual i njeriut. tri 
reformime që bën Kurani te njeriu. Si i 
shndërron Kurani gjendjet instinktive 
të njeriut në gjendje morale? Çfarë 
ndikimi shpirtëror i bëjnë njeriut 
ushqimet? përse është ndaluar mishi i 
derrit?

U hodh poshtë një akuzë e 
rreme e hoxhës ahmed Kalaja 
ndaj mesihut të premtuar a.s.

E vërteta rreth përballjes me lutje 
midis mesihut të premtuar alejhiselam dhe 
molvi Thenaullahut dhe rezultati i 
saj. Fakte historike dhe argumente të 
pakontestueshme që përgënjeshtrojnë 
akuzat e hoxhës. përfundimi i keq 
i molvi Thenaullahut. momentet e 
fundit të jetës së mesihut të premtuar 
alejhiselam dhe ngjashmëri me vdekjen e të 
Dërguarit të allahut s.a.v.s. 

pyetje-përgjigje
Cili mund të jetë argument i logjikshëm 
për ekzistencën e Zotit? Çfarë është 
shpirti? Çfarë argumenti mund të 
gjejmë për të provuar se Kurani 
nuk është fjalë e njeriut? Kush është 
shkaktari i vërtetë i veprave të njeriut? 
Çfarë është ndëshkimi i varrit?

paprekshmëria e tekstit të 
Kuranit Famëlartë
provat historike për integritetin tekstual 
të Kuranit. Si u mblodh Kurani në 
formën e një libri? paprekshmëria 
e tekstit të Kuranit përballë biblës.  
pohimi i kritikëve për epërsinë e tij. 

përmbajtje në gjuhën angleze
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“Alif.Lam.Mim. Ky është ai libër; nuk ka dyshim në të; 
është udhëzim për njerëzit që kanë takua, të cilët besojnë 
në të padukshmen, ngjallin namazin dhe shpenzojnë nga 
çdo gjë që Ne u kemi dhënë; të cilët besojnë në atë që të 
është shpallur ty (o Muhammed), besojnë edhe në atë 
që janë shpallur para teje dhe me bindje i besojnë edhe 
ahiretit. Të tillët janë ata që gëzojnë udhëzim prej Zotit të 
tyre dhe pikërisht të tillët janë të shpëtuarit”. 

(El-Bekare 2:2-6)

Katër faktorë që tregojnë 
përsosmërinë e Kuranit Famëlartë

Hazret Mirza Ghulam Ahmed alejhiselam

Mesih i Premtuar dhe Imam Mehdi

Allahu i Madhërishëm, në Kuranin Famëlartë, thotë:

Komentim i Kuranit Famëlartë
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Katër faKtorë që tregojnë 
përsosmërinë e Kuranit famëlartë

Duhet shtjelluar ajeti i parë që thotë: 

“Alif.Lam.Mim. 
Ky është ai libër; 
nuk ka dyshim në 
të; është udhëzim 
për njerëzit që kanë 
takua1”

dhe shohim se 
në çfarë mënyre 
të bukur, të 
përmbledhur dhe 
estetike Zoti i 
Madhërishëm i ka dhënë përgjigje 
pyetjes së ngritur2. Së pari përmendi 
faktorin autorial që zbriti Kuranin 
Famëlartë dhe tregoi për madhështinë e 
Tij duke thënë:

“Alif.Lam.Mim.”
Unë jam Zoti i Gjithëdijshëm.

Domethënë, Jam Unë i Gjithëdijshmi 
dhe i Urti që zbrita këtë libër dhe askush 
tjetër nuk mund të barazohet në dije me 
Mua.

Pastaj Zoti përmendi faktorin 
material dhe duke treguar madhështinë 
e tij, tha: 

“Ky është ai libër”

1. Takua, në arabisht, do të thotë frikë prej Zotit. Ajo 
gjithashtu nënkupton që një besimtar i vërtetë, duke 
qenë i devotshëm, gjithmonë i shmanget mospëlqimit 
të Zotit dhe mundohet ta kënaqë Atë. [Përkthyesi]
2. Bëhet fjalë për një pyetje të nrgitur më lart në librin 
nga është marrë ky tekst. [Përkthyesi]

Domethënë ky është një libër aq i 
lartë dhe madhor 
saqë burimi 
material i tij është 
dija Hyjnore. Si 
argument është 
thënë që origjina 
dhe burimi i 
tij është Zoti i 
Përjetshëm dhe i 
Urtë. 

Duke përdorur 
përemrin “ai”, që përdoret për largësinë, 
Zoti i Madhërishëm ka treguar që ky 
libër buron nga dija e Tij, që ka atribute 
të përsosura, që është i Pashoq dhe i 
Pakrahasueshëm, dijet e përsosura dhe 
misteret e thella të të Cilit janë shumë 
larg nga kufijtë e mendjes së njeriut. 

Pastaj përmendi vlerën e faktorit 
strukturor të tij dhe tha:

“nuk ka dyshim në të”

domethënë, struktura e Kuranit është aq 
e përsosur për sa u përket argumenteve 
dhe logjikës së saj, saqë nuk ka vend për 
dyshim në të. Kjo do të thotë që, Kurani 
nuk mbështetet në tregime e legjenda, si 
librat e tjerë, por ai përfshin argumente 
bindëse e përfundimtare, jep prova të 
qarta e të mjaftueshme për kuptimet e 
tij dhe në vetvete është një mrekulli, e 
cila vepron si një shpatë e mprehtë për të 
larguar dyshimet dhe për një kërkimtar, 
çështjen e ekzistencës së Zotit nuk e lë 
vetëm deri tek pohimi i hamendshëm 

Çdo gjë duhet të ketë katër 
faktorë për të qenë e 

përsosur, e ata janë: (1) faktori 
autorial, (2) strukturor, (3) 
material dhe (4) objektiv-
kulminant. Edhe në këtë ajet, 
janë përmendur këta katër 
faktorë të Kuranit Famëlartë.
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“Ai duhet të jetë”, madje e çon deri te 
përfundimi i sigurt “Ai është”. 

Deri këtu, Zoti ka përmendur tre 
faktorë dhe rëndësinë e tyre, të cilët 
edhe pse janë madhorë dhe janë shumë 
të rëndësishëm për të sjellë efektin dhe 
reformimin te njeriu, megjithëkëtë Ai 
nuk rresht pa përmendur edhe faktorin 
e katërt, i cili është faktori objektiv-
kulminant i zbritjes së tij, e që është 
mundësia e udhëzimit, gjë që u jepet 
vetëm njerëzve me takua, ashtu siç Zoti 
thotë: 

“është udhëzim për njerëzit me takua”.

Domethënë, ky libër është zbritur për 
udhëzimin e atyre, të cilët, për shkak të 
pastërtisë së brendshme, racionalitetit, 
qëndrueshmërisë mendore, etjes për 
të kërkuar të vërtetën dhe qëllimeve të 
drejta, përfundimisht do të arrijnë në 
shkallën e lartë të besimit, të njohjes së 
Zotit dhe të përsosmërisë së takuasë. 

Me fjalë të tjera, ata, për të cilët Zoti 
di që natyrshmëria e tyre përputhet me 
këtë udhëzim dhe që mund të përparojnë 
në njohjen e Zotit, përfundimisht do të 
udhëzohen nga ky libër, i cili medoemos 
do t’i gjejë të tillët, dhe Zoti do të 
mundësojë që ata të përudhen para se 
të largohen nga kjo botë. Në këto fjalë, 
Zoti i Madhërishëm ka treguar shumë 
qartë që ata të cilët, sipas dijes së Zotit të 
Madhërishëm, meritojnë të udhëzohen 
dhe që kanë takua në natyrshmërinë e 
tyre, patjetër do të gjejnë udhëzimin. 

Pastaj, në pjesën tjetër të ajetit, kjo 
temë sqarohet edhe më shumë dhe na 

informon që të gjithë ata që, (sipas dijes 
së Zotit) do të fitojnë besimin, edhe pse 
aktualisht nuk janë nga muslimanët, 
gradualisht do të hynë në këtë grup 
dhe jashtë do të mbeten vetëm ata, për 
të cilët Zoti e di shumë mirë që nuk do 
të pranojnë rrugën e vërtetë të Islamit, 
të cilët edhe nëse këshillohen, nuk do 
të pranojnë besimin e nuk do të arrijnë 
shkallët e larta të takuasë dhe njohjes së 
Zotit. 

Kështu që, Zoti i Madhërishëm e ka 
bërë shumë të qartë në këto ajete që 
udhëzimin e Kuranit mund ta gjejnë 
vetëm ata që kanë takua, natyrshmëria 
e të cilëve është e pastër nga errësirat 
vetjake, dhe që ky udhëzim patjetër do të 
arrijë tek ata...

Nëse bëhet pyetja se çfarë do të 
ndodhë me ata, që nuk e kanë gjetur këtë 
udhëzim, atëherë përgjigjja e saj është, 
që nëse njerëzit e tillë janë krejtësisht të 
egër dhe privohen nga intelekti njerëzor, 
atëherë atyre nuk do t’u kërkohet llogari, 
pasi hyjnë në kategorinë e të marrëve. 
Por, ata që kanë sadopak mend, atyre 
do t’u kërkohet llogari sipas shkallës së 
intelektit të tyre.

(“Ruhani Khezain”, vëll. 1, “Barahin-e-
Ahmedia”, f. 200-203 në fusnotë)

Në një fjalim të tij, duke shpjeguar 
këto ajete, Mesihu i Premtuar a.s.  thotë:

Çdo gjë duhet të ketë katër faktorë për 
të qenë e përsosur, e ata janë: (1) faktori 
autorial, (2) strukturor, (3) material dhe 
(4) objektiv-kulminant. Edhe në këtë 
ajet, janë përmendur këta katër faktorë 
të Kuranit Famëlartë.
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Faktori autorial i Kuranit është ai që 
përmendet në shkronjat Alif.Lam.Mim, 
të cilat, sipas meje, nënkuptojnë

Unë jam Zoti që di më shumë se të gjithë. 
Faktori material i tij është në fjalët “ky 
është ai libër”, domethënë, ky libër buron 
prej Zotit që di më shumë se të gjithë. 
Faktori strukturor i 
Kuranit është ai që 
përmendet në fjalët 
“nuk ka dyshim në të”, 
domethënë merita 
dhe e veçanta e 
këtij libri është që 
nuk ka asnjë lloj 
dyshimi në të. Çdo 
fjalë e tij është e 
qëndrueshme dhe 
çdo pohim që bën ai 
është i argumentuar 
dhe i qartë. Pastaj, 
faktori objektiv-
kulminant i Kuranit 
përmendet në fjalët: 
“është udhëzim për 
njerëzit që kanë 
takua”, domethënë 
qëllimi dhe synimi 
i këtij libri është që 
të udhëzojë ata që kanë takua. 

Pasi i përmend këta katër faktorë, 
Zoti i Madhërishëm tregon vetitë e 
përgjithshme të njerëzve me takua 
dhe sqaron se kush janë ata, që do të 
udhëzohen:

Njerëzit me takua janë ata, të cilët 
besojnë në Zot, edhe pse është i 
Padukshëm, ngjallin namazin, shpenzojnë 
nga çdo gjë që Ne u kemi dhënë, besojnë 
edhe në librin që të kemi dhënë ty (o 

Muhammed), po 
ashtu në librat që 
janë zbritur më 
parë, dhe gjithashtu 
ata besojnë edhe në 
ahiret. 

Këto gjëra Kurani 
ia atribuon atyre 
njerëzve që janë me 
takua. Tani, lind 
pyetja: përderisa 
qëllimi dhe synimi 
i këtij libri është 
përcaktuar që ai do 
të udhëzojë njerëzit 
që kanë takua, 
ndërkohë edhe 
atributet e njerëzve 
të tillë që janë 
përmendur, duken 
sikur u përkasin 
njerëzve të Zotit, 

domethënë, që besojnë në Zot, falin 
namaz, japin sadaka, besojnë në librin 
e Allahut, besojnë edhe në ahiret, pra, 
nëse ata i kanë këto veti, atëherë çfarë 
udhëzimi tjetër do të fitojnë ata nga ky 
libër? Pra, edhe një herë, çfarë udhëzimi 
më shumë ata do të fitojnë nga ky libër, për 
të cilin pretendohet zbritja e këtij libri? 
Pra, kjo tregon shumë qartë që udhëzimi 
i përcaktuar është diçka tjetër përveç 

Tani, lind pyetja: përderisa 
qëllimi dhe synimi i këtij 

libri është përcaktuar që ai do të 
udhëzojë njerëzit që kanë takua, 
ndërkohë edhe atributet e njerëzve 
të tillë që janë përmendur, duken 
sikur u përkasin njerëzve të Zotit, 
domethënë, që besojnë në Zot, 
falin namaz, japin sadaka, besojnë 
në librin e Allahut, besojnë edhe 
në ahiret, pra, nëse ata i kanë këto 
veti, atëherë çfarë udhëzimi tjetër 
do të fitojnë ata nga ky libër? Pra, 
edhe një herë, çfarë udhëzimi 
më shumë ata do të fitojnë nga 
ky libër, për të cilin pretendohet 
zbritja e këtij libri?
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këtyre atributeve që janë përmendur 
në këto ajete, pasi ato janë përcaktuar 
si kushte për të arritur udhëzimin që 
ka sjellë Kurani. Pra, udhëzimi që sjell 
Kurani është diçka tjetër dhe ajo është 
një gjë shumë e lartë, të cilën Zoti ma ka 
treguar dhe do ta përmend këtu. 

Vetia e parë e njerëzVe me takua: 
“ata besojnë në të paduKshmen”

Atributi i parë i njerëzve me takua që 
është përmendur këtu është: “ata besojnë 
në të padukshmen”. Kjo është gjendje 
fillestare e besimtarit, në të cilën, ai 
beson edhe ato gjëra që nuk i ka parë 
vetë. I Padukshëm është emri i Allahut 
të Madhërishëm, po ashtu edhe xheneti, 
xhehenemi, ringjallja dhe të gjitha gjërat 
që ende nuk janë zbuluar, përfshihen në 
të padukshmen. Në gjendjen fillestare, 
besimtari i beson ato gjëra, por përmes 
udhëzimit që ai merr nga Kurani, fiton 
një shpërblim, në atë mënyrë saqë 
besimi i tij, nga e padukshmja, kalon tek 
e dukshmja. Ai kalon në një gjendje, ku 
do t’i njohë gjërat që deri më përpara 
i besonte si të padukshme. Tani, Zotin 
nuk e mendon të jetë i padukshëm, por 
e sheh Atë dhe gjithmonë e ka parasysh 
manifestimin e Tij. Kështu që, pas 
gjendjes së të padukshmes, atij i jepet 
gjendja e dukshme, ashtu siç njohja 
(erfani) vjen pas besimit (imanit). Që 
në këtë botë, ai e sheh Zotin. Po të mos 
ndodhte kështu, atëherë ata që besojnë 
në të padukshmen, nuk mund të fitojnë 
ndonjë udhëzim apo shpërblim tjetër 
nga Kurani, rrjedhimisht, edhe Kurani 
Famëlartë nuk do të quhej udhëzues 
për ta. Por, kjo nuk është e vërtetë dhe 

udhëzimi për besimtarin që beson në 
të padukshmen është pikërisht kalimi 
i tij nga e padukshmja në gjendjen e së 
dukshmes. Një argument për këtë është 
ajeti 

“Ai që është i verbër në këtë botë, do të 
ringjallet  i verbër edhe në botën tjetër”.3

Kjo quhet verbëri, pasi njeriu nuk arrin 
ta shohë që në këtë botë manifestimin e 
Zotit si dhe gjërat e tjera që janë përtej 
së dukshmes dhe pikërisht sipas fjalëve 

 “është udhëzim për njerëzit me takua”,

ai që merr udhëzim prej Kuranit, 
përparon në një gjendje të lartë dhe atij i 
largohet verbëria. Pra, zhvillimi që njeriu 
pëson nga ky libër bën që besimi i tij, nga 
shkalla e së padukshmes kalon në atë të 
dukshme dhe ky bëhet një udhëzim për 
të.

Vetia e dytë e njerëzVe me takua: 
“ata ngjallin namazin”

Vetia e dytë e besimtarëve me takua 
që përmendet këtu është: “ata ngjallin 
namazin”.4 Domethënë, një njeri që 
ka takua në besimin e tij, vazhdimisht 

3. El-Isra 17:73
4. Porosinë për faljen e namazit, Kurani Famëlartë e 
përmend me fjalët: “akimus selat”, që fjalë për fjalë 
do të thotë “ngreni namazin” ose “ngjallni namazin”. 
Por, zakonisht në shqip këto fjalë përkthehen “falni 
namazin”. Në të vërtetë, fjalët origjinale të Kuranit 
për namazin tregojnë një karakteristikë të veçantë të 
namazfalësit, i cili, në një fazë të caktuar të jetësë së tij 
shpirtërore, herë gjen kënaqësi në namaz e herë nuk 
e gjen, edhe pse vazhdimisht qëndron në kërkim të 
saj. Për këtë arsye edhe ne i përmbahemi asaj që thotë 
Kurani Famëlartë dhe si rrjedhojë, do të përdorim fjalët 
“ngjallni namazin”. [Përkthyesi]
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përpiqet ta ngjallin namazin e tij, edhe 
pse herë pas here atij i bie namazi. Kjo do 
të thotë që ai që ka takua, frikësohet prej 
Zotit, por ndërkohë zemra e tij herë pas 
here sulmohet nga lloj-lloj dyshimesh e 
rreziqesh që e pengojnë, por pavarësisht 
nga ky dyluftim i brendshëm, ai 
mundohet të ngjallë namazin e tij. Herë i 
bie namazi, herë ai e ngjall atë. Kështu do 
të mbetet gjendja e 
atij që me përpjekje 
vazhdon të ngjallë 
namazin, derisa 
Zoti e udhëzon 
përmes librit të Tij. 
Çfarë udhëzimi ai 
merr prej Zotit në 
këtë rast?5

Në fakt, ata 
përparojnë nga 
gjendja që është 
përmendur në 
fjalët “ata ngjallin 
namazin” dhe 
dalin nga dyshimet 
dhe dyluftimi i 
brendshëm, sepse përmes këtij libri, 
Allahu i Madhërishëm u dhuron atë 
status, për të cilin thotë që namazi bëhet 
ushqimi i disa njerëzve për shkak të 
përsosmërisë së tyre. Pra, ata fitojnë një 
kënaqësi të tillë në namaz siç i eturi fiton 
nga uji i ftohtë dhe nga kënaqësia nuk e 
lë atë derisa të ngopet, ose si i urituri që 
gjen atë kënaqësi kur i jepet një ushqim 
shumë i shijshëm. Pra, këtë gjendje ai 
pëson edhe në namaz. Në një farë mënyre, 
ai dehet me namaz dhe pa të ai ndihet 
shumë i shqetësuar, por, kur fal namazin 
fiton një kënaqësi dhe ëmbëlsi në zemër, 

5. Gazeta “El-Hakam”, vëll. 10, f. 5-6, data 17 
janar 1906

të cilën nuk mund ta gjejë çdokush dhe 
që as nuk mund të përshkruhet. Njeriu 
duke përparuar gradualisht arrin në një 
gjendje, ku do të ketë dashuri personale 
me Zotin. Më, ai nuk do të ketë nevojë 
të ngjallë namazin e tij, pasi namazi 
gjithmonë i mbetet i ngjallur dhe i 
vjen si një gjendje e tij e natyrshme. 
Pëlqimi i njeriut të tillë përputhet me 

pëlqimin e Zotit. 
Pra, ai kalon në një 
gjendje, ku dashuria 
e tij ndaj Zotit 
bëhet personale dhe 
pjesë e jetës së tij e 
nuk mbetet asnjë 
formalitet në të. 
Ashtu si shtazët, 
edhe njerëzit 
shijojnë ushqimet 
e pijet dhe gjejnë 
kënaqësi në epshet 
e tyre, në të njëjtën 
mënyrë, madje në 
një shkallë akoma 
më të lartë besimtari 

që ka takua gjen kënaqësi në namaz. 
Prandaj, namazin duhet ta falni duke 
e zbukuruar. Namazi është rrënja dhe 
shkaku i të gjitha përparimeve. Prandaj 
është thënë që “namazi është meraxhi i 
besimtarit”. Në fenë Islame kanë kaluar 
mijëra e mijëra eulija të Zotit, njerëz të 
dëlirë, të vërtetë dhe revolucionarë. Vallë, 
si mund të kenë arritur ata deri në atë 
nivel?! Pikërisht përmes namazit. Edhe 
vetë i Dërguari i Allahut s.a.v.s. thotë:

Kënaqësia dhe prehja e syve të mi 
gjendet në namaz. Me të vërtetë, kur 
njeriu arrin në atë stad, atëherë për 
të, kënaqësia më e përsosur gjendet 

Njeriu duke përparuar 
gradualisht arrin në një 

gjendje, ku do të ketë dashuri 
personale me Zotin. Më, ai nuk do 
të ketë nevojë të ngjallë namazin e 
tij, pasi namazi gjithmonë i mbetet 
i ngjallur dhe i vjen si një gjendje 
e tij e natyrshme. Pëlqimi i njeriut 
të tillë përputhet me pëlqimin e 
Zotit. Pra, ai kalon në një gjendje, 
ku dashuria e tij ndaj Zotit bëhet 
personale dhe pjesë e jetës së tij e 
nuk mbetet asnjë formalitet në të.
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pikërisht në namaz. Ky është kuptimi i 
thënies së të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. 
Pra, duke shpëtuar nga një dualizëm i 
nefsit, njeriu vendoset në nivelin më të 
lartë të zhvillimit të tij.

Mbani mend, që, në ajetin “ata ngjallin 
namazin”, bëhet fjalë për nivelin fillestar, 
në të cilin besimtari e fal namazin jo me 
kënaqësinë e duhur, por me një dualizëm 
të brendshëm. Por, ky libër e udhëzon 
atë dhe e çon deri në shkallën, ku namazi 
bëhet kënaqësia e syve të tij. Të mos 
harrojmë që me nivelin fillestar që kemi 
përmendur këtu, bëhet fjalë për nefsin 
qortues (leuamah).

tri niVelet e nefsit

Nefsi ka tri nivele: nefsi amarah (nxitës 
për të keqën), nefsi leuamah (qortues) dhe 
nefsi mutmainah (i qetësuar). Ai amarah 
është nefsi që është i përfshirë në gjërat 
e këqija, të cilin e sundon mosbindja. 
Në këtë gjendje, njeriu nuk mund të 
përkushtohet tërësisht për të bërë vepra 
të mira, madje pushtohet nga një lloj 
rebelizmi dhe mosbindjeje. Vetëm kur 
përparon drejt së mirës, atëherë gjendet 
në nivelin e nefsit qortues, sepse tani nëse 
bën ndonjë vepër të keqe, pendohet, e 
qorton vetveten dhe gjithashtu, mendon 
për të bërë diçka të mirë. Megjithatë, 
edhe në këtë nivel, ai tërësisht nuk mund 
ta mundë nefsin e tij, madje gjithnjë 
vazhdon një luftë midis atij dhe nefsit, 
në të cilën herë ai e mbizotëron, e herë 
mbizotërohet nga ai. Kjo luftë vazhdon 
pa pushim, derisa bekimi i Allahut 
të Madhërishëm e përkrah atë duke i 
dhënë përfundimisht fitore dhe sukses 

mbi nefsin e tij. Atëherë njeriu kalon 
në nivelin e tretë, i cili quhet nefs i 
qetësuar dhe vetëm atëherë, të gjitha 
ligësitë e nefsit të tij i pastrohen dhe 
të gjitha rebelimet vetjake i zhduken. 
Faza e fundit e nefsit të qetësuar është 
si ajo gjendje, kur pas një beteje të fortë, 
njëra nga dy mbretëritë e fiton luftën, e 
cila vendos paqe, duke larguar të gjitha 
çrregullimet. Çdo gjë ndryshon pas 
fitores, siç edhe Kurani Famëlartë e cek 
këtë gjë:

Kur mbretërit hyn në ndonjë vend, 
e prishin gjithë sistemin e mëparshëm. 
Më së pari, kap autoritarët e lartë dhe 
i ndëshkon.6 Në të njëjtën mënyrë, kur 
arrin në pushtet mbretëria shpirtërore, 
edhe ajo e shkatërron mbretërinë 
e mëparshme. Kapen shërbëtoret e 
shejtanit. Dërrmohen dhe poshtërohen 
të gjitha ndjenjat dhe epshet që sjellin 
çrregullime në mbretërinë shpirtërore 
dhe nis një monedhë e re dhe atëherë, 
nefsi gëzon paqe të plotë. Pikërisht kjo 
është ajo gjendje që quhet nefs i qetësuar, 
në të cilën nuk mbetet asnjë dualizëm 
dhe çrregullim brenda njeriut, por ai 
gëzon qetësi dhe kënaqësi të plotë, sepse, 
tashmë ka mbaruar lufta dhe u vendos 
mbretëria e re duke larguar çdo element 
çrregullues. Zemra e njeriut, në mënyrë 
të plotë, triumfohet nga Zoti, i Cili e 
zgjedh atë si fron për Vete. Kjo quhet 
gjendje e përsosur. Kurani Famëlartë 
thotë:

6. En-Neml 27:35
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Padyshim Allahu i Madhërishëm ju 
urdhëron për drejtësi, pastaj, ju urdhëron 
të bëni favor dhe kur përparoni akoma 
më shumë, ju urdhëron për itaidhil 
kurba.7, 8 

faza e drejtësisë

Faza, kur njeriu është urdhëruar të 
bëjë drejtësi me gjendjen e tij për ta 
përmirësuar atë, është ajo kur ai jeton 
me nefsin që e nxit për të keqen. Në këtë 
fazë, atij i duhet ta kundërshtojë nefsin e 
tij. Për shembull, kur i vjen momenti për 
t’i kthyer huan huadhënësit, ai dëshiron 
ta përlajë atë. E nëse i mbaron afati për 
ta larë, atëherë nefsi i tij bëhet akoma më 
i guximshëm duke menduar se tashmë 
s’ka kufizime. Por, drejtësia kërkon që kjo 
nuk duhet të ndodhë. Huan medoemos 
duhet t’ia kthejë huadhënësit, pa bërë 
hile. 

Këtu shpreh keqardhjen time që 
disa njerëz nuk merakosen për këtë gjë. 
Madje ka disa edhe në Xhematin tonë 
që shumë pak i kushtojnë vëmendje 
detyrimit që ata kanë ndaj huadhënësit. 
Kjo është kundër drejtësisë. I Dërguari 
i Allahut s.a.v.s. nuk falte xhenazen e një 
personi të tillë. Prandaj, të gjithë nga 
ju, duhet të mbani mend, që mos të 
tregoheni përtacë në larjen e borxheve 
dhe ruhuni nga çdo pabesi dhe mashtrim 
që mund të bëni, sepse kjo është kundër 
porosisë së Zotit, që përmendet në ajetin 
e cituar më lart.

7. En-Nehl 16:91

faza e faVorit (ihsan)

Pas fazës së drejtësisë, vjen faza e 
favorit. Ai që vazhdimisht i përmbahet 
drejtësisë dhe nuk i shkel kufijtë e 
saj, Zoti i mundëson një forcë për të 
përparuar edhe më shumë, derisa ai jo 
vetëm që bën drejtësi, por ai që i bën një të 
mirë të vogël, ia kthen me një shpërblim 
më të mirë. Megjithatë, edhe në fazën 
e ihsanit, njeriu nuk shpëton nga një e 
metë, që ndonjëherë ai e tregon favorin 
e tij. Për shembull, një njeri ushqen dikë 
për dhjetë vjet, i cili, ndonjëherë nëse 
nuk i bindet për ndonjë gjë, ai ia kujton 
favorin duke thënë: “Me bukën time 
je rritur për dhjetë vjet”, dhe kështu e 
humb vlerën e së mirës që ka bërë. Në 
të vërtetë, edhe te njeriu që gjendet në 
fazën e favorbërjes, ekziston një dukje e 
fshehtë. Por, në fazën e tretë, ai pastrohet 
nga çdolloj papastërtie, fazë e cila, quhet 
itaidhil kurba.8 

Faza e tretë: itai dhil kurba

Kjo fazë përputhet me natyrshmërinë 
e njeriut të përsosur, sepse njeriu, në këtë 
fazë, veprat e mira i bën natyrshëm. Për 
shembull, nëna, që i jep gji fëmijës së saj 
dhe e rrit atë, kurrë nuk e merr parasysh 
faktin nëse fëmija, kur të rritet, a do të 
kujdeset për të apo jo. Madje, edhe nëse 
ndonjë mbret i thotë: “Do të shpëtosh 
nga dënimi nëse nuk i jep gji fëmijës 
tënd dhe e lë të vdesë”, ajo kurrsesi nuk 
mund ta pranojë urdhrin e mbretit. Aq 

8. Fjalët “itai dhil kurba” do të thotë që Zoti i jep 
porosi besimtarit që ai të ndihmojë të tjerët, ashtu siç i 
ndihmon njerëzit e tij më të afërm.

Numri  Vi
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më tepër, ka mundësi që ta mallkojë 
mbretin në sy. Kjo ndodh, sepse kujdesi 
ndaj fëmijës është në natyrën e saj dhe 
nuk bazohet në ndonjë shpresë apo 
frikë. Në të njëjtën mënyrë, kur njeriu 
përparon duke bërë vepra të mira dhe 
arrin në atë nivel, në të cilin ato vepra 
i bën në mënyrë të natyrshme, pikërisht 
kjo quhet gjendje e qetësuar. 

Kështu që, derisa nefsi nuk qetësohet, 
gjendja e ngjalljes së namazit vazhdon 
të jetë e pranishme me një dualizëm 
të brendshëm te njeriu. Herë nefsi e 
mbizotëron atë dhe herë ai nefsin. Kur 
çohet, për shembull, për sabah, shikon që 
uji është i ftohtë dhe ai ka nevojë të lahet 
para se të falë namazin. Atëherë, nëse 
i bindet nefsit, lan duart nga namazi, e 
nëse tregohet i guximshëm, e mbizotëron 
nefsin. ...

Do t’i rikthehem sërish temës 
kryesore dhe them se kuptimi i fjalëve 
“ata ngjallin namazin” është pikërisht ky, 
që besimtarët, duke dalë nga kjo fazë, 
gëzojnë një gjendje të qetësuar. 

Mbani mend mirë, nëse besimi mbetet 
vetëm deri tek e padukshmja, është 
shumë i rrezikshëm. ... Në të vërtetë, 
derisa nuk fiton dritën shpirtërore, 
s’ka asnjë dobi. Por, këtë dritë mund ta 
fitosh vetëm përmes bekimit të Zotit. 
Gjithashtu, edhe kjo është e vërtetë që të 
gjithë njerëzit nuk janë njësojë dhe Zoti 
nuk i ka bërë të gjithë profetë.

ndiKimi i shoqërisë

Megjithatë, shoqëria ka ndikim 
të madh dhe ajo patjetër sjell dobi.9 
Nëse dikush është i parfumosur, edhe 
shoqëruesi i tij përfiton nga ai. Në të 
njëjtën mënyrë, shoqëria e njerëzve të 
vërtetë frymëzon të tjerët me një shpirt 
të vërtetë. Sinqerisht ju them të vërtetën, 
shoqëria e gjatë me ndonjë të dërguar, e 
njëtrajtëson shoqëruesin me të dërguarin. 
Për këtë arsye Kurani Famëlartë thotë: 

d.m.th. “bëhuni me ata që janë të vërtetë”.10 
Një ndër meritat e pashembullta të fesë 
Islame është edhe kjo që në çdo kohë ka 
njerëz të tillë në këtë fe. Por, çfarë dobie 
mund të marrin arjat dhe të krishterët 
nga kjo metodë, pasi tek ata, më asnjë 
njeri nuk mund ta arrijë Zotin për të 
marrë shpallje të freskëta, në mënyrë që 
ai, përmes tyre, t’i pastrojë ata që janë të 
zhytur në mëkate.... Mbani mend mirë, 
Zoti, në asnjë mënyrë nuk ndihmon një 
fe të verbër. Argument shumë i fuqishëm 
i vërtetësisë së fesë Islame është pikërisht 
fakti që Zoti e ndihmon në çdo kohë. 
Edhe në këtë kohë, Ai më dërgoi mua, në 
mënyrë që t’ju tregoj dëshmi të freskëta 
të ndihmës së Tij. Asnjëri ndër ju nuk 
mund të mohojë se nuk ka parë dëshmi 
të tilla nga unë.

Pra, Islami është një fe e pastër, që 
është burimi i vërtetë i të gjitha mirësive, 
sepse ai është vetë rrënja e tyre. Besimin 
e përsosur në Allahun e Madhërishëm 
nuk mund ta fitosh, derisa nuk dëshmon 
vetë shenja dhe çudira të freskëta të 

9. Bëhet fjalë për shoqërinë e njerëzve të Zotit. 
[Përkthyesi]
10. Et-Teube 9:120 
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fuqisë dhe madhështisë së Tij, gjë që nuk 
gjendet tek askush, përveç fesë Islame, e 
nëse gjendet edhe te ndonjë tjetër, le ta 
paraqesë! 

Përveç kësaj, një tjetër dobi e fesë 
Islame është që, ajo stimulon, shton 
dhe përsos mirësitë që ka njeriu në 
natyrshmërinë e tij. Për këtë shkak 
Kurani thotë që “është udhëzim për 
njerëzit me takua”, dhe nuk thotë që 
“është udhëzim për njerëzit mizorë apo 
mohues”. Para shumë kohe, një klerik 
brahman (hindu) më kishte thënë: 
“Edhe ne themi “nuk ka zot tjetër 
përveç Allahut”, po ju përse shtoni 
“Muhammedi është i Dërguari i Tij”?”. 
Unë i thashë: “Sepse me këtë, njeriu 
nuk bëhet ateist”. Çuditërisht, ai klerik 
tashmë është ateist i hapur. Nëse ai do 
të kishte besim edhe në Muhammedin 
paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 
të, nuk do të bëhej i tillë.

Sinqerisht ju them të vërtetën, Kurani 
Famëlartë është një libër i përsosur dhe 
i kompletuar, saqë asnjë libër tjetër nuk 
mund të ballafaqohet me të. A ka ndonjë 
varg në Vedat e hinduve që mund të 
ketë vlerën e ajetit të Kuranit që thotë 
“është udhëzim për njerëzit me takua”? 
Nëse thua sa për të thënë dhe kujton 
se nuk ka nevojë për rezultatet dhe 
frytet e saj, atëherë e gjithë bota, në një 
mënyrë apo në tjetrën, beson në Zot. 
Po ashtu, përkushtimin, devotshmërinë, 
bamirësinë, të gjithë i konsiderojnë si 
gjëra të mira, madje dashje pa dashje 
edhe i praktikojnë. Atëherë çfarë të 
rejash kanë sjellë Vedat?! Ata, ose duhet 
të provojnë që popujt që nuk besojnë 

në Veda, nuk kanë asnjë mirësi, ose të 
tregojnë ndonjë shenjë dalluese për to. 

Kurse Kurani Famëlartë, që në fillim 
premton përparimet e mundshme, të 
cilat i kërkon shpirti i njeriut. Kështu 
që, në suren El-Fatiha, ai jep mësimin 
“Ehdines siratal mustakim”, dhe tha 
që lutuni: “O Allah, na udhëzo që të 
jemi në rrugën e drejtë, në atë rrugë 
që është e atyre të cilët i bekove”. 
Menjëherë pas kësaj lutjeje, që në ajetin 
e parë të suresë El-Bekare, Kurani jep 
myzhdenë: “Ky është ai libër; nuk ka 
dyshim në të; është udhëzim për njerëzit 
që kanë takua”. Me një fjalë, shpirtrat 
bëjnë një lutje dhe menjëherë fillon 
pranimi i saj dhe premtimi i pranimit 
të saj, plotësohet në formën e zbritjes 
së Kuranit Famëlartë. Pra, nëse në fillim 
është lutja, atëherë menjëherë pas saj 
është rezultati. Padyshim, është bekimi 
dhe bujaria e Zotit që ka treguar këto 
gjëra, por mjerisht, bota e injoron dhe 
tregohet e pakujdesshme ndaj Tij dhe 
po shkatërrohet duke i qëndruar larg. 
Përsëri e theksoj që, vetitë e njeriut me 
takua, që Zoti i Madhërishëm ka treguar, 
janë të një shkalle fillestare, por njeriu, 
kur beson në Kuranin Famëlartë dhe e 
zgjedh atë si kod veprimi për udhëzimin 
e tij, atëherë ai i arrin nivelet e larta të 
udhëzimit që janë të përcaktuara për 
të. Vetëm duke e kujtuar këtë qëllim 
kulminant të Kuranit Famëlartë ndiej një 
kënaqësi e gëzim të tillë, që nuk mund 
ta përshkruajë me fjalë. Këtu fshihet 
bekimi i veçantë i Zotit dhe përsosmëria 
e Kuranit Famëlartë. 
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Vetia e tretë e njerëzVe me takua: 
“ata shpenzojnë në rrugën e 

zotit”

Pastaj, një tjetër shenjë e njerëzve 
me takua është përmendur në fjalët në 
vijim:

“Ata shpenzojnë nga çdo gjë që Ne u 
kemi dhënë”. Edhe kjo është një shkallë 
fillestare, të cilën e arrijnë të gjithë, sepse 
është vetë në natyrën e njeriut që nëse 
vjen ndonjë nevojtar për t’i kërkuar 
ndihmë, ai patjetër i jep diçka. Nëse ke 
shumë bukë në shtëpi dhe të troket derën 
një lypës i uritur, patjetër do t’i japësh 
një pjesë edhe atij dhe kjo nuk është nga 
udhëzimi, por është vetë në natyrën e 
njeriut. Një gjë tjetër të mos harrojmë 
që, fjalët “nga çdo gjë që Ne u kemi dhënë” 
i përfshin të gjitha gjërat. Nuk janë 
përcaktuar, për shembull, vetëm paratë, 
buka, rrobat, etj. Pra, ata shpenzojnë nga 
çdo gjë që Zoti i Madhërishëm u ka 
dhënë. 

dy niVelet e të shpenzuarit në 
rrugën e zotit

Shpenzimi që sapo përmendëm është 
një shpenzim i zakonshëm, të cilin e bën 
çdo njeri, qoftë musliman apo jo. Duke 
u nisur nga kjo, mund të themi se janë 
dy lloje të të shpenzuarit: e para është 
ai që është i zakonshëm dhe që gjendet 
te çdo njeri dhe e dyta është ai që bëhet 
me ndikimin e profetizmit. Nivelin e 
parë, siç e kam shpjeguar edhe më lart, 
çdokush e arrin. Kush nga ju nuk i jep 
diçka atij që është i uritur nga shumë 

ditë ose është i zhveshur dhe i vuajtur 
kur ju vjen për të kërkuar ndihmë?! 
Vetë ndërgjegjja e njeriut i kërkon ta 
ndihmojë atë. Gjithashtu, kam sqaruar 
edhe një gjë që në fjalët “nga çdo gjë që Ne 
u kemi dhënë”, nuk janë përcaktuar vetëm 
paratë. Madje, të gjitha dhuntitë janë 
përfshirë në to. Dijetari jep diçka nga 
dija e tij, i pasuri nga pasuria e tij, mjeku 
nga mjekësia e tij e kështu me radhë. 
Por, fjalët “është udhëzim për njerëzit me 
takua”, tregojnë se të gjithë këta ende 
nuk kanë arritur stadin  më të lartë, 
deri ku Kurani i Madhërishëm synon t’i 
çojë. Pra, bëhet fjalë për stadin ku njeriu 
tërësisht ia përkushton jetën e tij Zotit. 
Ky quhet përkushtim për hir të Zotit.

Ai që arrin në këtë nivel, nuk i 
nevojiten fjalët “nga çdo gjë që Ne u 
kemi dhënë”, sepse derisa ai qëndron 
brenda kufijve të tyre, ai nuk është i 
kompletuar dhe nuk ka arritur aty ku 
Kurani synon ta çojë atë. Ai përsoset 
vetëm atëherë, kur e gjithë qenia e tij, 
çdo lëvizje, veprim dhe qëndrim i tij 
realizohet vetëm me urdhrin e Zotit 
për mirëqenien e njerëzve. Me fjalë të 
tjera, përsosmëria e atyre që përmendet 
në fjalët “ata shpenzojnë nga çdo gjë që 
Ne u kemi dhënë”, gjendet tek ajeti “është 
udhëzim për njerëzit me takua”.11

 Pas kësaj, është përmendur një tjetër 
veti e njerëzve me takua, që është: 

“ata që besojnë në atë që të është 
shpallur ty (o Muhammed) dhe besojnë 

11. Gazeta “El-Hakam”, vëll. 10, numri 3, data 24 janar 
1906, f. 4-5 
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edhe në shpalljet që janë zbritur para 
teje”. Lind pyetja: Nëse ky është besimi, 
atëherë çfarë udhëzimi tjetër do t’u 
mundësohet besimtarëve? Udhëzimi që 
vjen prej Kuranit është që, vetë njeriu 
arrin në nivelin, ku atij i hapet dera e 
shpalljes dhe komunikimit prej Zotit. 
Përmes shpalljes së Zotit, besimi i tij 
arrin në nivelin e njohjes (ma’rifet) duke 
fituar kështu përsosmërinë e tij që është 
qëllimi i udhëzimit, i cili mundësohet 
nga Kurani. Ai fillon të marrë bekime 
e shpërblime që vijnë bashkë me 
komunikimin me Zotin. Mbajeni mend! 
Allahu i Madhërishëm nuk e ka mbyllur 
derën e shpalljes dhe komunikimit. Ata 
që e quajnë këtë umet, të privuar nga 
bekimet e shpalljes dhe të komunikimit, 
e kanë shumë gabim dhe nuk e kanë 
kuptuar fare qëllimin e vërtetë të zbritjes 
së Kuranit Famëlartë. Sipas tyre, njerëzit 
e këtij umeti janë si të egër dhe ndikimet 
dhe bekimet e të Dërguarit të Allahut 
s.a.v.s., larg qoftë, kanë marrë fund dhe se 
Ai Zot, që përherë ka folur, pushoi së 
foluri në këtë kohë. Ata nuk e dinë se 
nëse mungon komunikimi me Zotin, 
atëherë fjalët “është udhëzim për njerëzit 
me takua” nuk do të kenë asnjë kuptim. 
Pa komunikimin me Të, nuk mund të 
argumentohet Qenia e Tij. Përse atëherë 
Kurani Famëlartë thotë:

“Ata që mundohen për Ne, sigurisht Ne 
do t’i udhëzojmë drejtë rrugëve Tona”.12

Në një ajet tjetër, Kurani Famëlartë 
pohon:

12. El-Enkabut 29:70 

Domethënë, “ata që, përmes fjalës 
dhe veprës së tyre, treguan “Zoti ynë 
është Allahu”, dhe pastaj u treguan të 
qëndrueshëm në këtë rrugë, atëherë 
atyre do t’u zbresin engjëjt”13. Tani, nuk 
mund të ndodhë që të zbresin engjëjt 
e të mos bëhet ndonjë komunikim. Jo. 
Madje, ata engjëj do t’u japin lajme të 
gëzueshme. Pikërisht kjo është merita 
dhe përsosmëria e Islamit, që nuk e kanë 
fe të tjera.

Qëndrueshmëria është shumë e 
vështirë në këtë rrugë. Do të thotë, ata 
qëndrojnë të patundur edhe sikur t’u 
bien tërmete, probleme ose edhe sikur 
të kalojnë ata nga çdolloj vështirësie 
apo ankthi, madje, sinqeriteti dhe 
besnikëria e tyre forcohen më shumë 
se përpara. Njerëzit e tillë janë të denjë 
që t’u zbresin engjëjt e Zotit e t’u japin 
lajme të gëzueshme duke thënë “Mos u 
pikëlloni!”. Mbajeni mend mirë! Allahu 
i Madhërishëm ka premtuar në Kuran 
në shumë vende për vazhdimësinë e 
shpalljes dhe të komunikimit me Zotin 
dhe këtë e ka kushtëzuar vetëm me 
Islamin, sepse, të krishterët kaherë e 
kanë vulosur që asnjëri prej tyre nuk 
mund të gëzojë komunikimin me Zotin, 
ndërsa besimi i Vedave tregon që, pas 
ardhjes së tyre, dera e komunikimit me 
Zotin u mbyll përgjithmonë. Thonë se 
gjoja Zoti dikur fliste, por tani hesht si 
memec. Unë pyes, nëse tani Ai nuk flet 
dhe asnjëri nuk mund të bekohet nga 
komunikimi i tij, atëherë çfarë dëshmie 

13. Fussilet 41:31
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mund të japësh për të provuar që Ai 
fliste më përpara, ose të paktën për të 
provuar se Ai dëgjon dhe sheh edhe 
tani? Pikëllohem kur dëgjoj fjalë të tilla 
edhe nga muslimanët që thonë se bekimi 
i komunikimit me Zotin, tashmë, nuk 
mund t’i jepet askujt. Vallë, përse edhe 
muslimanët, si të krishterët dhe hindutë i 
vënë kapakun kësaj çështje? Nëse Islami 
nuk do të kishte këtë përsosmëri dhe 
meritë, atëherë për çfarë do të krenohej 
ai para feve të tjera?!

Vetëm besimi i thatë në njëshmërinë 
e Zotit asgjë nuk të jep. Edhe brahmu14, 
beson në një Zot, ai gjithashtu jep sadaka, 
kujton Zotin në mënyrën e tij, përpiqet 
të ketë morale që janë të përbashkëta 
me muslimanët, atëherë çfarë ndryshimi 
ka një brahm me një musliman? Këto 
gjëra edhe mund të kopjohen. Atëherë 
cila është përgjigjja? Asgjë! Përveç se të 
tregojmë fytyrën e ndritur të fesë Islame 
me anë të shenjave dalluese, që vijnë 
si rrjedhojë e komunikimit me Zotin. 
Besojeni! Bekimi që vjen prej qiellit, 
nuk mund të vidhet a kopjohet nga 
askush. Nëse Islami nuk do të kishte 
komunikimin me Zotin, atëherë edhe ai 
nuk do të ishte aspak i vlefshëm. Vlera e 
tij është pikërisht kjo, që një musliman 
të vërtetë ai e bën trashëgimtar të këtyre 
bekimeve dhe shpërblimeve, dhe kështu, 
ai me të vërtetë bëhet dëshmues i Zotit. 
Që në këtë botë, Islami na mundëson 
ta shohim Zotin dhe pikërisht ky është 
qëllimi i tij, sepse vetëm duke kapur 
këtë qëllim, njeriu mund t’i japë fund 
jetës mëkatare të tij, mund të pastrohet 
tërësisht dhe vetëm atëherë mund t’i 

14. Një degë e fesë hindu, që nuk beson në politeizëm. 
[Përkthyesi]

hapet dera e shpëtimit të vërtetë, sepse 
derisa njeriu nuk do të ketë besimin 
e përsosur në Zot, kurrsesi nuk mund 
shpëtojë nga mëkatet. Sikundër dihet, që 
ai, i cili, e di shumë mirë që në filan vend 
është një gjarpër helmues, kurrsesi nuk 
do të shkojë atje, ose nuk do të pijë një 
helm, kur është i bindur që do të vdesë 
nga ai. Në të njëjtën mënyrë, kur beson 
fuqimisht në Zot dhe është i bindur 
plotësisht se Ai është i Gjithëdëgjueshëm 
(Semi), Gjithëshikues (Besir) dhe i 
shpërblen për veprat e mira dhe urren 
mëkatin, atëherë, duke pasur një bindje të 
tillë, ai si mund të guxojë të bëjë mëkat? 
E vërteta është që shpirti i Islamit dhe 
vërtetësia e tij është pikërisht kjo që ai e 
bën njeriun të aftë për të gjetur bekimin 
e komunikimit me Zotin. Kështu ka 
premtuar Zoti i Madhërishëm, që njeriu 
do të fitojë bekime dhe shpërblime prej 
qiellit. Kur njerëzit e tillë arrijnë në këtë 
nivel, atëherë për ta thuhet:

pikërisht janë ata që gëzuan zhvillim të 
plotë dhe udhëzim prej Zotit dhe pikërisht 
janë ata që gjetën shpëtimin.15

15. Gazeta “El-Hakam”, vëll. 10, numri 4, data 31 janar 
1906, f. 2
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KaraKteri i lartë 
i të Dërguarit 

të allahut 
paqja dhe mëshira e allahut qofshin mbi të
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Allahu i Madhërishëm, në Kuranin 
Famëlartë thotë:

Mëshira Ime përfshin çdo gjë. Atë do 
t’ua jap (në veçanti) atyre që ruhen 
nga mëkatet dhe japin zekatin, atyre 
që u besojnë shpalljeve Tona,  dhe 
atyre që ndjekin të Dërguarin Tonë, 
që nuk di shkrim e lexim, të cilin 
e gjejnë të shënuar në Teurat dhe 
Ungjill. Ai i urdhëron ata të bëjnë 
të mirat e i ndalon nga të këqijat; ua 
lejon të mirat e ua ndalon të këqijat; 
i liron nga zgjedhat dhe barrët e 
rënda që kanë pasur. Prandaj, ata që 
e besuan, përkrahën dhe nderuan atë 
dhe ndoqën dritën që zbriti me të, 
pikërisht ata janë të fituarit. Thuaj 
(o Muhammed): “O njerëz, me të 
vërtetë, unë jam i dërguar i Allahut për 
të gjithë ju, i Atij që i përket sundimi i 
qiejve dhe i tokës”. 

(El-Araf 7:158)

Modeli i shkëlqyer mund të jetë 
vetëm ai njeri që ka kaluar sfidat e të 
gjitha sferave të jetës. Një njeri që nuk 
ka përjetuar të gjitha sfidat e jetës, nuk 
mund të bëhet model për të tjerët, që 
i përjetojnë ato gjëra. Kështu që, për 

Profetin Muhammed s.a.v.s., Allahu i 
Madhërishëm në Kuranin Famëlartë 
thotë, që ai është modeli më i mirë 
për njerëzimin pikërisht për arsye se ai 
shembullin e tij të shkëlqyer për të gjitha 
sferat e jetës njerëzore. 

Për shembull, Hazret Profeti 
Muhammed s.a.v.s. jetoi jetim; gjeti edhe 
gjyshin dhe xhaxhain që e rritën si 
fëmijën e tyre; ai jetoi edhe në varfëri; 
gjeti edhe pasuri të bollshme; ai ka 
qenë edhe punëtor dhe punëdhënës; si 
i ri, për shumë vite qëndroi edhe beqar, 
po ashtu u martua dhe kaloi edhe jetë 
bashkëshortore; ai jetoi edhe mes 
njerëzve, po ashtu kaloi një pjesë të jetës 
edhe në vetmi; ai u detyrua edhe të bënte 
luftëra, gjatë së cilave hasi edhe vështirësi 
të mëdha, po ashtu në shumicën e rasteve 
doli edhe fitues; për një kohë të gjatë 
ai kishte një grua, por edhe u martua 
me disa gra; jetoi me shëndet, por disa 
herë edhe u sëmur; Zoti i dha fëmijë; 
por i dërgoi edhe sprovat e vdekjes së 
fëmijëve; kishte një numër shumë të 
madh njerëzish që e donin; por kishte 
shumë të tjerë që kishin armiqësi me të; 
ai bëri tregti, po ashtu bëri marrëdhënie 
financiare si shit-blerje, huamarrje apo 
huadhënie; ai bëri shumë marrëveshje në 
jetën e tij dhe tregoi besnikëri në to, po 
ashtu edhe të tjerët e mashtruan në ato 
marrëveshje; ai jetoi edhe në vendin e tij; 
por edhe u detyrua të mërgonte në një 
vend tjetër; ai ka qenë edhe i përndjekur; 
por gjeti kohën kur armiqtë e tij i kërkuan 
falje dhe strehim; etj. 

Me një fjalë, duke qenë një udhëheqës 
fetar, ai ka dhënë modelin e tij për 
ndjekësit e tij në të gjitha aspektet e 
jetës njerëzore. Në faqet që vijojnë do 



Numri  Vi
18

D a s h u r i  p ë r  t ë  g j i t h ë  

flasim pikërisht për karakterin e lartë të 
tij dhe për ndryshimin që solli ai përmes 
modelit të tij te mijëra arabë të asaj kohe. 

Në librin Muata Imam Malik, Hazret 
Malik r.a. transmeton: 

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. thotë: Unë 
jam dërguar për të plotësuar virtytet 
e larta. 
Nëse do të shfletojmë historinë 

dhe hadithet për të parë se si kanë 
qenë virtytet e të Dërguarit të Allahut 
s.a.v.s., gjejmë një dëshmi të bukur nga 
bashkëshortja e tij, Hazret Ajesha r.a., e 
cila thotë:

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. të gjitha 
punët i bënte në përputhje me 
pëlqimin e Zotit. Ai ruhej nga çdo 
punë që shkaktonte mospëlqimin e 
Tij. 
Pastaj përmendet: Jezid bin Bavenusi 

thotë:

“Një herë e pyetëm Hazret Ajeshën: 
O nënë e besimtarëve, na tregoni se 
si kanë qenë virtytet e të Dërguarit të 
Allahut s.a.v.s? Ajo tha: Virtytet e të 
Dërguarit të Allahut s.a.v.s. kanë qenë 
Kurani. Pastaj tha: Nëse dini surenë 
El-Muminun, ma lexoni ju lutem!
Ai lexoi 10 ajetet e para të kësaj sureje, 
të cilat tregojnë:
Pa dyshim, ngadhënjejnë besimtarët. 
Të cilët shprehin përulësinë në 
namazin e tyre.
Të cilët u shmangen gjërave të kota.
Të cilët e paguajnë zekatin.

Të cilët i ruajnë organet e tyre të 
fshehta. Pos prej grave të tyre ose prej 
atyre robëreshave që janë në pronësinë 
e tyre, sepse të këtillët nuk do të 
akuzohen. Ndërsa ata që kërkojnë 
përtej kësaj, pikërisht ata janë shkelës 
të kufijve.
Të cilët janë të kujdesshëm ndaj 
amaneteve dhe besës së tyre.
Të cilët i ruajnë namazet e tyre. 

(El-Muminun, 23:2-10)

 Hazret Ajesha r.a. kur i dëgjoi këto 
ajete, tha: 
Pikërisht këto ishin virtytet e larta të 
të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.

Duke folur për bukurinë e virtyteve 
të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s., Mesihu i 
Premtuar a.s. thotë:

Shikoni, në jetën e të Dërguarit të 
Allahut s.a.v.s. gjejmë plot shembuj, që 
tregojnë se disa njerëz pranuan fenë 
Islame vetëm duke parë bukurinë e 
virtyteve të tij. Kështu që, një herë një 
i krishterë idhujtar erdhi si mysafir. 
Es-habët e Hazret Muhammedit s.a.v.s. 
donin ta mbanin në shtëpinë e tyre. 
Por, i Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha: Jo, 
ky është mysafiri im. Unë do ta mbaj 
këtë dhe unë do të rregulloj ushqimin 
dhe fjetjen e tij. Kështu që, ai e mori 
atë idhujtar në shtëpinë e tij dhe i 
bëri shumë hyzmet. I shërbeu me 
ushqimet më të shijshme që kishte. I 
dha dhomën më të mirë dhe krevatin 
më të rehatshëm për të kaluar natën. 
Por, ai, për shkak se kishte ngrënë 
më shumë sesa duhet, pati probleme 
në bark dhe tërë natën bëri pistë 
dhomën ku po flinte. E bëri pistë edhe 
dhomën, edhe dyshekun. Por, nga 
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turpi, ai u largua pa lajmëruar herët në 
mëngjes. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. kur 
e kërkoi atë dhe nuk e gjeti, i erdhi 
shumë keq. Rrobat që ishin bërë pis, 
ai i lau vetë me duart e tij. Ndërkohë, 
mysafiri u kthye prapë, sepse ai kishte 
harruar kryqin e tij, i cili ishte shumë 
i kushtueshëm. i Dërguari i Allahut 
s.a.v.s. kur e pa atë që po kthehej, u gëzua 
shumë. Nuk tregoi asnjë shqetësim, 
madje prapë i shërbeu duke ia kthyer 
edhe kryqin e tij. Nga kjo ngjarje 
mysafiri u prek aq shumë, saqë aty e 
pranoi fenë Islame.
Ka shumë ngjarje të tilla në jetën e të 
Dërguarit të Allahut s.a.v.s që tregojnë 
virtytet e tij të larta. Shkurt, mrekullia 
e virtyteve është një dëshmi shumë e 
madhe e vërtetësisë së njeriut. 

(Malfuzat vëll. 5, f. 502)

Në librin e tij “Filozofia e mësimeve 
të Islamit”, Mesihu i Premtuar a.s. thotë:

... Zoti i Madhërishëm e ndau jetën e 
Profetit tonë Hazret Muhamedit s.a.v.s. 
në dy pjesë. 
Një pjesë është ajo e vështirësive, 
vuajtjeve dhe shqetësimeve dhe pjesa e 
dytë është e fitores. Kjo u bë, në mënyrë 
që, gjatë vështirësive, të shfaqen ato 
virtyte që mund të shfaqen vetëm 
në kohën e vështirësive, ndërsa gjatë 
ditëve të fitores dhe sundimit të tij, të 
shfaqen ato virtyte, që nuk mund të 
shfaqen pa pasur ato rrethana. Prandaj, 
të dyja llojet e virtyteve të Hazret 
Profetit Muhammed s.a.v.s. u shfaqën 
në mënyrën më të qartë në të dyja 
llojet e kohërave. Nëse do ta studiojmë 
pjesën e vështirësive të jetës së tij, e 
cila shtrihet gjatë trembëdhjetë viteve 

të jetës së tij në Mekë, do të bëhet 
shumë e qartë që i Dërguari i Allahut 
s.a.v.s. tregoi ato virtyte, të cilat mund 
t’i tregonte vetëm një njeri i vërtetë 
dhe i përsosur gjatë vështirësive, për 
shembull, t’i mbështetej vetëm Zotit, 
të mos bënte vajtime dhe ankime, të 
mos ngathej në misionin e tij, të mos 
kishte frikë nga askush e nga asgjë, të 
gjitha këto i Dërguari i Allahut s.a.v.s. i 
ka treguar me aq bukuri, saqë shumë 
nga mosbesimtarët e pranuan duke 
parë pikërisht këto virtyte tek ai dhe 
dëshmuan që derisa ndonjë njeri nuk 
ka besim të plotë në Zotin, nuk mund 
të tregohet kaq i duruar dhe i patundur 
ndaj vështirësive kaq të mëdha.
Pastaj, kur erdhi koha e dytë, 
d.m.th. ajo e fitores, sundimit dhe 
e begatisë, edhe në atë kohë, virtyte 
të larta si falja, bujaria, trimëria etj. 
i Dërguari i Allahut s.a.v.s. i shfaqi në 
mënyrë aq të përsosur, saqë një mori 
mosbesimtarësh e pranuan fenë Islame 
pikërisht duke parë këto virtyte tek ai. 
Ai i fali ata që i shkaktuan vështirësi, 
u mundësoi paqe dhe strehim atyre 
që e kishin dëbuar nga qyteti i tij, i 
begatoi ata që ishin nevojtarë dhe i 
fali armiqtë e tij më të mëdhenj, edhe 
pse i kishte kapur dhe kishte fuqi t’i 
ndëshkonte. Duke parë pikërisht këto 
virtyte të tij, shumë nga ata dëshmuan 
se askush nuk mund të shfaqë morale 
të tilla, përveç atij që vjen prej Zotit 
dhe me të vërtetë është i drejtë. Kjo 
ishte arsyeja që të gjitha mllefet e 
vjetra të armiqve të tij, u pastruan për 
një çast. Virtytin e tij më të lartë, të 
cilin ai e shfaqi në jetën e tij, Kurani 
Famëlartë tregon në këto fjalë:
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Thuaju: adhurimi im, sakrifica ime, 
jeta dhe vdekja ime janë për hir të 
Zotit, domethënë, janë për të shfaqur 
madhështinë e Tij dhe për t’u sjellë 
rehati robërve të Tij, në mënyrë që ata 
të gëzojnë jetë nga vdekja ime. 

(Ruhani Khazain, vëll 10, Islami Usul ki 
Filasfi, f. 447-448)

Duke ndriçuar po këtë temë, Mesihu 
i Premtuar a.s., në një fjalim të tij thotë:

Nderi i të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. 
është mbi të gjitha nderet, i cili ka 
ndikim tek e gjithë bota islame. 
Nderi i tij është ai që i dha jetë botës 
edhe një herë. Tek arabët asgjë nuk 
kishte mbetur përveç zinasë, pirjes së 
alkoolit dhe luftërave me njëri-tjetrin. 
Marrëdhëniet e tyre me njëri-tjetirn 
kullonin gjak. Dashamirësia ndaj 
njerëzve kishte humbur krejtësisht. 
Jo vetëm që detyrimet ndaj njerëzve 
ishin errësuar, por edhe detyrimet ndaj 
Zotit ishin zhdukur fare. Atributet e 
Zotit u ishin dhënë gurëve, bimëve 
dhe yjeve. Lloj-lloj shirkesh ishin 
përhapur në botë. Jo vetëm njerëz të 
paaftë, por edhe organet e fshehta të 
njeriut adhuroheshin. Një pamje të 
tillë të frikshme, nëse ndonjë njeri i 
drejtë paramendon për disa çaste, ai 
patjetër do të kuptojë se bëhet fjalë 
për një errësirë totale e padrejtësi të 
frikshme. Paraliza zakonisht zë një 
anë të trupit. Por kjo paralizë ishte 
e tillë që i kishte zënë të dyja anët. 
Ishte kulmi i çrregullimit në tokë. As 
detet nuk ishin në paqe, as toka nuk 

siguronte qetësi. Kjo ishte koha, që 
gjeti Hazret Profeti Muhammed s.a.v.s. 
dhe ne mund të dëshmojmë se me 
çfarë përsosmërie ai i barazoi të dyja 
pjatat e peshores. Arriti t’i sillte në 
ekuilibër të dyja llojet e detyrimeve, si 
ato që kemi ndaj Zotit, ashtu edhe ato 
që kemi ndaj robërve të Tij. Fuqinë 
shpirtërore e të Dërguarit të Allahut 
s.a.v.s. mund ta paramendosh vetëm 
atëherë, kur i hedh një sy gjendjes së 
asaj kohe. Kundërshtarët në njërën anë, 
e shqetësuan pamasë Hazret Profetin 
Muhammed s.a.v.s. dhe në anën tjetër 
shohim që, edhe pse ai kishte fuqi 
dhe të drejtë për t’i ndëshkuar ata, ai 
tregoi mëshirë të madhe për ta, sjellje 
kjo, që padyshim tregon madhështinë 
e tij. Cilin shqetësim nuk ia shkaktuan 
të Dërguarit të Allahut dhe es-
habëve të tij flijues, Ebu Xhehli dhe 
bashkëpjesëmarrësit e tij?! Ata kapën 
gra të shkreta muslimane, iu lidhën 
këmbët me dy deve dhe i lëshuan në 
drejtime të kundërta për t’i çjerrë ato. 
Për çfarë faji vallë?! Vetëm pse thoshin 
se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. 
Por, edhe në këtë situatë i Dërguari i 
Allahut s.a.v.s. tregoi vetëm durim. Dhe 
ditën kur e triumfoi Mekën, duke u 
thënë këtyre mizorëve “Sot nuk do t’ju 
bëhet asnjë shtrëngim” i fali të gjithë. 
Çfarë sjelljeje e lartë dhe e përsosur 
është kjo, që nuk mund të gjendet tek 
asnjë profet tjetër! O Allah zbrit paqe 
mbi Muhammedin dhe mbi ndjekësit 
e Muhammedit. 

(Malfuzat vëll. 1, f. 356-357)

Duke studiuar moralet e larta të të 
Dërguarit të Allahut s.a.v.s. Sheikh Sadi r.a., 
një strofë të bukur, ka thënë:
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Në personalitetin tënd o Profet 
Muhammed s.a.v.s. gjejmë edhe bukurinë 
e Hazret Jusufit a.s., gjejmë edhe cilësitë 
e Hazret Isait e të Musait a.s.. E vërteta 
është që secili nga profetët para teje 
kishte ndonjë cilësi të veçantë, por o i 
Dërguar i Allahut s.a.v.s., o udhëheqësi 
im, personaliteti yt mahnitës i përfshin 
virtytet dhe cilësitë e të gjithë profetëve 
të mëparshëm. 

Kështu, Hazret Sadiu, me shumë bukuri 
e përshkruan personalitetin e lartë të të 
Dërguarit të Allahut s.a.v.s. dhe padyshim që 
përshkrimi i tij është i vërtetë. 

Në një poezi që Mesihu i Premtuara.s. 
i shkruan të Dërguarit të Allahuts.a.v.s., 
thotë:

 Ti i gjete ata (arabët) të pavlefshëm, 
sikur të ishin bajga, por i shndërrove ata në 
shufra ari.

Në një strofë tjetër, që është në gjuhën 
perse, Mehsiu i Premtuar a.s. thotë:

 Bukuria shpirtërore e të Dërguarit të 
Allahut s.a.v.s. është e tillë që me frymëzimin 
e tij mund të dalin Isa Mesih të panumërt. 

Le ta mbyllim këtë temë, duke i 
dërguar selevate të Dërguarit të Allahut 
s.a.v.s. në fjalët e Mesihut të Premtuara.s., i 
cili është i dashuruari i vërtetë i tij.

Mesihu i Premtuar a.s. thotë:

Selevate dhe selam qofshin mbi 
udhëheqësin e të dërguarve, 
Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen dhe 
ndjekësit e tij, sepse, përmes atij Zoti 
drejtoi një botë të tërë të humbur; 
ai është udhëzues dhe dobiprurës 
që solli njerëzimin e humbur në 
rrugën e drejtë; ai është ndihmës dhe 
favorbërës që shpëtoi njerëzit nga 
sherri i idhujve dhe i shirkut; ai është 
dritë dhe dritëdhënës që ndriçoi botën 
me dritën e Teuhidit; ai është mjeku i 
kohës që shëroi zemrat e qelbura; ai 
është bujar dhe çudibërës që u dha 
të vdekurve ujë jetëdhënës; ai është i 
mëshirshëm dhe shpirtmadh që ndjeu 
dhimbje dhe hoqi brengë për umetin 
e tij; ai është trim dhe guximtar që na 
nxori nga kthetrat e vdekjes; ai është i 
butë dhe vetëmohues që uli kokën në 
robëri për hir të Zotit dhe treti veten 
në dhe; ai është adhurues i përsosur i 
Zotit të Vetëm dhe oqean i urtësisë, 
të cilit i pëlqeu vetëm madhështia e 
Zotit dhe që hodhi poshtë çdo gjë 
tjetër; ai është mrekulli e krijimit të 
Gjithëmëshirshmit, i cili, edhe pse 
i pashkolluar, parakaloi të gjithë në 
dijet e vërteta dhe që çdo populli i vuri 
në dukje lajthitjet dhe gabimet. 

 (Ruhani Khezain vëll. 1, Berahin-e-
Ahmedia, vëll. 1, f. 17)

O Zot, zbrit paqe mbi Muhammedin 
dhe mbi ndjekësit e tij dhe bekoje atë, me 
të vërtetë Ti je i Lavdëruar dhe Fisnik.

Samad Ghori
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Hazret Mirza Tahir Ahmed r.a.

Kalifi i Katërt i Mesihut të Premtuar
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Kjo profeci është bërë në 
një kohë, kur njeriu as 

në imagjinatën e tij më të largët 
nuk mund të përfytyronte dot 
një shpërthim bërthamor. por, 
siç do të ilustrojmë më poshtë, ka 
disa ajete të Kuranit Famëlartë, 
të cilat qartazi flasin për grimca 
të parëndësishme, që janë 
përshkruar si depo të energjisë 
së pamasë, sikur zjarri i ferrit 
është mbyllur brenda tyre. Sado 
e çuditshme që mund të duket, 
kjo është saktësisht ajo që është 
përshkruar fjalë për fjalë në ajetet 
që pasojnë: 

23
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Ndër paralajmërimet 
Kuranore, në lidhje me 
shpikjet e epokës sonë, janë 

disa që kanë rëndësi të madhe dhe vlerë 
globale. Njëra syresh është profecia që 
flet për rrezikun kërcënues së holokaustit 
bërthamor. 

Kjo profeci është bërë në një kohë, 
kur njeriu as në imagjinatën e tij më 
të largët nuk mund të përfytyronte dot 
një shpërthim bërthamor. Por, siç do 
të ilustrojmë më poshtë, ka disa ajete 
të Kuranit Famëlartë, të cilat qartazi 
flasin për grimca të parëndësishme, që 

Mjerë për çdo përqeshës, shpifës,
që grumbullon pasuri dhe e 

numëron,
duke menduar se ajo pasuri do ta 

bëjë të pavdekshëm!
Jo, aspak! Në të vërtetë, ai do të 

hidhet në “hutamah”.
E kush mund të të shpjegojë ty se 

çfarë është “hutamah”?

janë përshkruar si depo të energjisë së 
pamasë, sikur zjarri i ferrit është mbyllur 
brenda tyre. Sado e çuditshme që mund 
të duket, kjo është saktësisht ajo që është 
përshkruar fjalë për fjalë në ajetet që 
pasojnë: 

Ajo është zjarri i Allahut, djegës i 
vazhdueshëm, 

që godet befasisht në zemrat.
Është mbyllur në kolona të zgjatura 

flakëruese, për t’u përdorur kundër tyre.
(El-Humazah 104:2-10)
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Ky kapitull i shkurtër kuranor, është 
përmbledhje e ngjeshur me formulime të 
shquara, të cilat shkojnë përtej arritjes së 
mendjes njerëzore të asaj epoke. A nuk 
është e çuditshme të lexosh që njerëzit 
mëkatarë, për të cilët flitet se do të flaken 
në hutamah, që do të thotë grimca më 
e vogla, si ato që ne shikojmë në një 
rreze drite që kalon përmes një hapësire 
gjysmë të errët?!

Sipas fjalorëve autentikë arabë, fjala 
hutamah zotëron dy kuptime rrënjësore: 

E para është hatamah, që do të thotë 
“të thërrmosh” 
ose “të grimcosh 
në thërrmiza 
jashtëzakonisht të 
vogla”, dhe e dyta 
është hitamah, që do 
të thotë “thërrmiza 
më e vogël e 
p a r ë n d ë s i s h m e ” . 
Kështu hitamah, 
është rezultat i 
arritur i diçkaje 
që grimcohet në 
përbërësit e tij më 
të vegjël. 

Të dyja kuptimet 
e sapopërmendura 
mund të aplikohen 
saktësisht në çdo 
thërrmijë jashtëzakonisht të vogël, e 
cila ka arritur kufijtë e ndarjes së saj të 
mundshme. Duke qenë se ideja e atomit 
nuk kishte lindur njëmijë e katërqind 
vjet më parë, zëvendësuesi më i përafërt 
për të, mund të jetë vetëm “hutamah”, që 
tingëllon gjithashtu në mënyrë intriguese 

e afërt me atomin. Njeriu befasohet nga 
deklarata shokuese se ai do të hidhet në 
hutamah në një kohë, ndërkaq një tjetër 
deklarim edhe më i çuditshëm vjen në 
zgjimin e tij.

Duke shpjeguar fjalën hutamah, 
Kurani Famëlartë flet për një zjarr 
flakërues, i ndërtuar brenda vetvetes 
dhe i kufizuar në kolona të zgjatura. 
Kjo shkon më tej, duke deklaruar që kur 
njeriu do të hidhet brenda në të, ky zjarr 
do të kërcejë menjëherë drejt zemrës së 
tij, sikur të mos ekzistonte fare kafazi 
mbrojtës i kraharorit. 

Kjo nënkupton 
se natyra e këtij 
zjarri do të jetë 
plotësisht ndryshe, 
që mund të vrasë 
zemrën menjëherë, 
përpara se ai të 
mund të djegë 
trupin. Sigurisht, 
asnjë zjarr i njohur 
nga njeriu në atë 
epokë nuk mund 
të përshkruhet si i 
tillë. 

S i d o q o f t ë , 
këta nuk janë të 
vetmit elementë 
befasues rreth këtij 
përshkrimi, kjo që 

pason është edhe më e çuditshme. Për 
zjarrin që është përmendur këtu, thuhet 
se është i mbyllur në kolona që janë të 
zgjatura dhe ky zjarr është duke pritur 
kohën e caktuar të tij për t’u hedhur ndaj 
njeriut. 

V ë r t e t ë s i a
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Çuditë janë shfaqur njëra pas tjetrës, 
në një hapsirë kaq të ngushtë, me anë 
të pak fjalive të thjeshta të kësaj sureje. 
Së pari, deklarimi se do të vijë koha kur 
njeriu do të hidhet në thërrmijën më të 
vogël, pastaj përshkrimi i kësaj thërrmije 
të vogël dhe çfarë përmban ajo. Ajo 
përmban një lloj zjarri, që mbahet i 
mbyllur në disa enë të vogla që mund të 
shfaqen si kolona të zgjatura. 

Hedhja e njeriut në këtë thërrmijë 
të vogël nuk do të thotë se do të hidhet 
një njeri i vetëm në të. Njeriu është 
përmendur si një emër i përgjithshëm dhe 
hedhja tregon nënshtrimin e tij në këtë 
vuajtje, në të cilën ai do të ndëshkohet. 
Kjo u bë e konceptueshme vetëm në 
epokën bashkëkohore, kur njeriu ka 
zbuluar sekretin e atomeve dhe rezervave 
të energjisë së jashtëzakonshme që ato 
përmbajnë. Kjo është epoka, kur energjia 
e gjendur në thërrmijat më të vogla 
shpërthen dhe gllabëron zona të gjera që 
shtrihen prej mijëra miljesh katrore. Çdo 
gjë që gjendet brenda rrezatimit të saj, 
gllabërohet, njeriu dhe gjithçka. Prandaj, 
ajo çka dukej kaq e pavërtetë 1400 vjet 
më parë, sot është bërë një realitet i 
rëndomtë, të cilin edhe fëmijët e vegjël 
mund ta kuptojnë. 

Shprehja më hiperbolike e çudisë, nuk 
arrin të konceptojë drejt madhështinë 
e kësaj profecie. Jo më pak i çuditshëm 
është fakti se njerëzit e asaj epoke nuk 
arritën ta njohin rëndësinë e kësaj sureje 
të shkurtër, El-Humazah, përndryshe 
ndikimi i saj do të bëhej në besimin e 
tyre, e jo vetëm t’u mbetej në zemrat. 
Logjika nuk e pranon sesi  këto 
formulime të çuditshme nuk u vunë re 

prej tyre dhe ikën të pasfiduara nga ata. 
Ndoshta, ata besuan se këto ajete nuk 
aplikohen në ngjarje të kësaj bote, por 
lidhen me mbretërinë misterioze të jetës 
së përtejme. Shumë komentues, thjesht 
kanë shmangur qoftë edhe një përpjekje 
për të shpjeguar këto ajete. Pak prej tyre 
që ndërmorën këtë sfidë, e shkarkuan 
vetveten duke e lidhur, në mënyrë 
arbitrare, përmbajtjen e këtyre ajeteve 
me kohën e ringjalljes. Kështu, duke mos 
depërtuar thelbin e tyre, ata as nuk janë 
përpjekur t’i zbërthejnë këto ajete. 

Midis orientalistëve perëndimorë, Seli 
(Sale) ndeshi të njëjtën dilemë sesi ta 
përkthente fjalën hutamah, fjalë për fjalë. 
Ai thjesht përmend një numër të madh 
njerëzish që hidhen në hutamah, pa 
përkthyer el-hutamah aspak. Kjo nuk la 
rrezik për anglisht folësit për të shprehur 
mosbesimin e tyre për pamundësinë se 
si njerëzit të hidheshin në një thërrmijë 
të vogël. Duke qenë se ata nuk do të 
kishin idenë se çfarë ishte hutamah, ata 
do të ishin të lirë të përfytyronin një sallë 
të madhe me zjarr që digjet, të quajtur 
hutamah (thërrmija më e vogël). Kjo 
strategji e Selit e shpëtoi atë nga sikleti 
i këtij përkthimi. Por në të njëjtën kohë, 
ai nuk arriti ta konceptonte drejt këtë 
profeci të çuditshme. 

Zjarri i përshkruar në këtë ajet 
(energjia), qoftë një konflagracion këtu 
në tokë, ose një zjarr rrezatues në botën 
e përtejme, nuk mund të ngjeshet aspak 
në një hapësirë të vogël të më të voglës së 
thërrmizave. Por kjo nuk është e vetmja 
dilemë që duhet të kenë ndeshur Seli 
dhe komentues të tjerë më të hershëm. 
Si është puna me zjarrin, që është futur 
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në kolona të gjata të vogla, një skenar 
më se i pamundur për t’u konceptuar 
deri në agimin e epokës atomike? Kjo 
gjëegjëzë e çuditshme duket e zgjidhur 
përfundimisht me çdo pjesë të vendosur 
në vendin e saj të duhur. 

Vetëm nëse dikush njeh përshkrimin 
shkencor sesi një shpërthim atomik 
zhvillohet dhe 
çfarë ndryshimesh 
ndodhin brenda 
masës bërthamore, 
mund të kuptojë 
p l o t ë s i s h t 
domethënien e 
shprehjes kuranore 
të “kolonave të 
zgjatura”. Ekspertët 
b ë r t h a m o r ë 
p ë r s h k r u a j n ë 
gjendjen e një mase 
kritike që është 
gati të shpërthejë, 
si diçka që zgjatet 
dhe rreh me presion 
të madh të ndërtuar 
brenda saj. Ky 
presion shkaktohet 
nga shtrirja e 
bërthamave para se 
ato të shpërthejnë 
dhe në këtë proces, 
një element me peshë të lartë atomike 
ndahet në dy elementë me peshë më të 
vogël atomike. Shuma totale e peshës 
atomike e elementëve të formuar rishtazi, 
është më e vogël se pesha atomike e 
elementit bazë, normalisht referuar si 
një metal i rëndë. Sasia e vogël e peshës 
atomike humb në këtë proces kthehet në 
energji. Ky nuk është i vetmi model i një 

Çuditë janë shfaqur njëra pas 
tjetrës, në një hapsirë kaq të 

ngushtë, me anë të pak fjalive të 
thjeshta të kësaj sureje. Së pari, 
deklarimi se do të vijë koha kur 
njeriu do të hidhet në thërrmijën 
më të vogël, pastaj përshkrimi i 
kësaj thërrmije të vogël dhe çfarë 
përmban ajo. Ajo përmban një 
lloj zjarri, që mbahet i mbyllur 
në disa enë të vogla që mund të 
shfaqen si kolona të zgjatura. 
Hedhja e njeriut në këtë 
thërrmijë të vogël nuk do 
të thotë se do të hidhet një 
njeri i vetëm në të. Njeriu 
është përmendur si një emër i 
përgjithshëm dhe hedhja tregon 
nënshtrimin e tij në këtë vuajtje, 
në të cilën ai do të ndëshkohet. 
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bombe atomike, por ne kemi zgjedhur 
këtë të thjeshtin për të përshkruar 
procesin e kolonave të zgjatura. 

Duke iu kthyer çështjes se si ky 
zjarr mund të hidhet drejt e në zemër, 
përshkrimi shkencor është më poshtë:

Në momentin e shpërthimit, sasi 
të mëdha rrezesh 
gama, neutrone dhe 
rreze X lëshohen 
p ë r n j ë h e r ë . 
Rrezet X e ngrenë 
t e m p e r a t u r ë n 
menjëherë në 
lartësi meteorike, 
duke krijuar një 
top të madh prej 
zjarri që ngrihet 
me shpejtësi e duke 
arritur shpërthimin 
e nxehtë atomik të 
jashtëzakonshëm. 
Kjo është një shtjellë 
zjarri që përfundon 
si një kërpudhë 
gjigante që duket 
nga të gjitha anët. 

Së bashku me 
neutronet, rrezet 
X gjithashtu 
shpërndahen anash 

në të gjitha drejtimet, duke shkaktuar 
nxehtësi shumë të madhe që djeg 
gjithçka në rrugën e tyre. Shpejtësia me 
të cilën ky front i nxehtë lëviz është mbi 
shpejtësinë e zërit, i cili gjithashtu krijon 
valë goditëse. Por, shumë më shpejt dhe 
më depërtues se kjo, janë rrezet gama, 
të cilat e kalojnë frontin e nxehtë me 
shpejtësinë e dritës. Ato përhapen kaq 
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shumë valë-valë, saqë forca e valëzimit 
të plotë të tyre, godet zemrat duke 
shkaktuar vdekjen. Kështu, vdekja nuk 
është shkaktuar nga nxehtësia e madhe e 
prodhuar me rrezet X, por është energjia 
e tmerrshme e rrezeve gama ajo që 
shkakton vdekjen e menjëhershme. Kjo 
është pikërisht ajo që është përshkruar 
në Kuran. 

Sërish, në suren 
El-Duhan, (Tymi), 
Kurani përshkruan 
një re vdekjeprurëse, 
që përfshin një 
tym rrezatues 
vdekjesjellës:

“Andaj, ti prite 
atë (ditë), kur 
qielli do të lëshojë 
tym të qartë, që t’i 
mbulojë njerëzit: 
“Ky është dënim i 
dhembshëm!”

(Ed-Duhan 44:11-12)

Natyra e kësaj reje është cilësuar më 
tej nga ajetet e mëposhtme:

“Lëvizni përpara drejt asaj që e 
mohuat! 

Shkoni drejt hije tridegëzimesh, 
e cila nuk bën hije e as nga flaka nuk 

të shpëton. 

Ajo hedh shkëndija të mëdha si kala, 
të cilat sikur të ishin deve të verdha.” 

(El-Mursilat 77:30-34)

Fjalët “lëviz përpara” tregojnë që 
njerëzimi do të mbartet gradualisht 
në një epokë ku do të përballet me 
këtë fatkeqësi, të një reje munduese, që 
nuk afron strehë apo mbrojtje. Hijet 

sigurojnë qetësi 
dhe strehë. Retë 
qëndrojnë midis 
nesh dhe nxehtësisë 
së ndritshme të 
diellit. Në ajetin 
e mësipërm, nuk 
përmendet dielli, 
por vetëm një zjarr, 
nga ndriçimi  i të 
cilit, kjo hije nuk 
siguron mbrojtje. 
Përkundrazi, hija e 
kësaj reje bëhet një 
mjet i transmetimit 
të mundimit të 
zjarrit që e emeton 
atë. Asgjë nën hijen 
e saj, nuk është e 

shpëtuar. Ky qartësisht është përshkrimi 
i resë radioaktive. Ngjarja e përshkruar 
do të hedhë flakë të mëdha të një 
pamjeje të verdhë, të mugët, flakë të cilat 
janë të ngjashme me kështjellat dhe kanë 
gjithashtu pamjen e deveve. Ndoshta 
këtu nuk është vetëm ngjashmëria e 
ngjyrës së devesë, por edhe forma e 
gungës së saj, e cila është vënë në dukje. 

Njerëzit e shekullit të pestë, 
nuk do të kishin qenë në gjendje të 
kuptonin domethënien e një reje të 
tillë vdekjeprurëse apo tymi. Duhet 
të ketë qenë jashtë mundësisë së të 

Shikimi i njeriut rrallë 
depërton përtej sipërfaqes së 

gjërave që ai shikon. Pak njerëz 
mund të depërtojnë brenda vetes 
për të zbuluar pamjen e fshehur 
të qëllimeve të këqija. Kjo është 
një lloj verbërie që është e lidhur 
veçanërisht me shtrembësinë te 
njeriu. Sa herë që ai vetë është i 
përgjegjshëm që shkakton vuajtje 
dhe përhap të keqe rreth tij, ai 
nuk do të identifikojë dorën e tij 
pas tyre. 
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kuptuarit të tyre. Gjithsesi, sot ne dimë 
për shpërthimet atomike dhe mund të 
kuptojmë imazhet e reve radioaktive 
që ato prodhojnë. Ky përshkrim fatal i 
referohet gjithashtu një ajeti tjetër në 
Kuran, i cili thotë si më poshtë:

“Mjerë mohuesit në atë ditë!”
(El-Mursilat 77:16)

“Ajo ditë”, mund t’i referohet ditës 
së gjykimit, por kjo i referohet edhe 
një kohe këtu në tokë, kur ata që nuk 
pranojnë të besojnë në shenja hyjnore, 
do të mundohen nga një tym që hedh 
një hije vdekjeprurëse mbi gjithçka që 
gjendet nën të. Do të jetë një hije, që do 
të lëvizë nga një vend në tjetrin, duke 
mos sjellë qetësi, por vetëm një hije plot 
me agoni. Kjo do të jetë epoka, kur pasi 
kemi qenë dëshmitarë të këtij ndëshkimi 
hyjnor me përmasa kolosale, më në fund 
njeriu do të kthehet nga Zoti duke u 
lutur që ai t’i bëjë nder për ta shpëtuar 
atë nga një ndëshkim i padurueshëm. 
Por, kur zemërimi i Allahut pushton 
njerëzit, koha për falje dhe shpëtim, 
thuajse ka mbaruar. Kështu Kurani i 
Shenjtë shpjegon:

Si mund të përfitojnë ata nga këshilla, 
ndërkohë që më parë atyre u pat ardhur 
një i Dërguar me shpjegime të qarta, 
por ata i kthyen shpinën, duke thënë: “Ai 
është i mësuar (nga të tjerët), (madje) i 
çmendur”?!

(Ed-Duhan 44:14-15)

Paralajmërime profetike janë dhënë 
për ta zgjuar njeriun për rrezikun e 
fatkeqësive, të cilat janë veçse pasojë të 
çmendurisë së tij. Profecitë e përmendura 
më lart lidhen qartësisht me epokën 
tonë. Ato flasin për ngjarje, që ishin 
plotësisht të panjohura për njerëzit e 
epokave të mëparshme. Dikush çuditet 
nëse implikimet e plota të të gjitha 
këtyre profecive janë zbuluar nga Zoti te 
Profeti Muhammed s.a.v.s. me çdo hollësi. 
Por qartësia me të cilën ai përshkruan 
ngjarjet e ardhshme, lë një përshtypje 
të fortë, sikur ai i sheh si një shfaqje 
profetike e skenuar në paradhomën e 
fatit. Megjithatë, shoqëria njerëzore 
duhej të presë për më shumë se një mijë 
vjet përpara se këto profeci të fillonin 
të realizoheshin. Kështu që, transferimi 
real i këtyre ngjarjeve, nga mbretëria 
e së padukshmes te ajo e së dukshmes, 
u bë e mundshme vetëm në epokën 
bërthamore. 

Përmasat e katastrofës bërthamore 
janë të tmerrshme. Megjithatë, pak 
vëmendje i është kushtuar nga njeriu 
investigimit dhe identifikimit të rrënjëve 
që ndodhen në themel të kësaj të keqeje. 
Shikimi i njeriut rrallë depërton përtej 
sipërfaqes së gjërave që ai shikon. Pak 
njerëz mund të depërtojnë brenda 
vetes për të zbuluar pamjen e fshehur 
të qëllimeve të këqija. Kjo është një lloj 
verbërie që është e lidhur veçanërisht me 
shtrembësinë te njeriu. Sa herë që ai vetë 
është i përgjegjshëm që shkakton vuajtje 
dhe përhap të keqe rreth tij, ai nuk do të 
identifikojë dorën e tij pas tyre. 

I tillë është zinxhiri i katastrofave të 
impaktit global që ne po ekzaminojmë. 
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Një shkencëtar shpjegon dukurinë bazë 
të shpërthimit bërthamor vetëm në 
masën e shkaqeve materiale dhe fizike. 
Por, kur mjete të tilla shkatërrimtare e 
të jashtëzakonshme janë përdorur për 
të bërë kërdinë me paqen e njeriut, nuk 
duhet fajësuar shkencëtari që krijoi ato. 
Shkaku bazë gjendet diku tjetër. Janë 
fuqitë e mëdha 
të botës, të cilat 
janë përgjegjëse 
në mënyrë të 
pandr y shueshme 
për vendimet e 
tilla mizore dhe 
të pandjenja të 
një madhësie të 
jashtëzakonshme. 
M e g j i t h a t ë , 
pavarësisht nga 
madhësia e tyre, ato 
nuk janë më shumë 
se thjesht pengje në 
duart të vullnetit 
kolektiv plotësisht 
egoist të masave. 

Kurani Famëlartë ndonëse flet 
për ngjarje shkencore me saktësi të 
madhe, nuk merr rolin e një udhëzuesi 
shkencor të thjeshtë. Më saktë janë 
shkaqet imorale të sjelljes njerëzore të 
shtrembëruar, ndaj të cilave ai tërheq 
vëmendjen tonë. Kjo shpjegon dukurinë 
e një mekanizmi të shkrepjes së vërtetë, 
por përqendron vëmendjen tonë, jo te 
këmbëza, por te gishti që e tërheq atë. 
Ky është qëllimi i paralajmërimeve 
Kuranore. Si i tillë, ai shpall vazhdimisht 
se për gjithë shëmtinë bërë ndaj njeriut, 
është vetë njeriu që duhet të fajësohet. 
Kështu, masat parandaluese, sipas 
Kuranit, lidhen me reformimin e natyrës 

njerëzore. Ai deklaron se nëse njerëzit 
ndryshojnë sjelljen e tyre dhe reformojnë 
vetveten, në përputhje me Udhëheqjen 
Hyjnore, kjo do të krijonte klimën e 
shëndoshë të nevojshme për mbijetesën 
e drejtësisë dhe respektimin e rregullave. 

Drita e fenerit të profecive Kuranore 
tregon qartë çfarë 
shkëmbinjsh të 
shmangen dhe çfarë 
rrugësh të ndiqen. 
Por sa e vështirë 
është për ata që 
drejtojnë anijen e 
punëve njerëzore 
t’i vënë veshin 
paralajmërimit dhe 
të lëvizin anijen 
nëpër shanset 
kërcënuese drejt 
parajsës së sigurt 
të paqes. Pikërisht 
këtu gjendet 
shkaku kryesor i 
katastrofës. Pa një 
analizë kritike dhe 

realiste të sjelljes 
njerëzore, në çdo nivel të veprimtarisë 
së tij, asnjë zgjidhje e qëndrueshme dhe 
funksionale,  nuk mund të konceptohet 
për problemet që ndesh njeriu sot. Në 
termin më të thjeshtë, kjo gjendet në 
rehabilitimin e vlerave bazë njerëzore, 
si e vërteta, ndershmëria, integriteti, 
drejtësia, respektimi i rregullave, 
shqetësimi për të tjerët, ndjeshmëria 
për vuajtjet e njerëzve, madje edhe kur 
ata nuk kanë lidhje, dhe një angazhim i 
përgjithshëm ndaj së mirës. Hiqi këto si 
faktorë nga marrëdhëniet njerëzore dhe 
prit të të pushtojë katastrofa. Ky është i 
vetmi konkluzion logjik. 
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Kurani Famëlartë ndonëse 
flet për ngjarje shkencore 

me saktësi të madhe, nuk 
merr rolin e një udhëzuesi 
shkencor të thjeshtë. Më saktë 
janë shkaqet imorale të sjelljes 
njerëzore të shtrembëruar, ndaj 
të cilave ai tërheq vëmendjen 
tonë. Kjo shpjegon dukurinë 
e një mekanizmi të shkrepjes 
së vërtetë, por përqendron 
vëmendjen tonë, jo te këmbëza, 
por te gishti që e tërheq atë. Ky 
është qëllimi i paralajmërimeve 
Kuranore. 
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Sureja El-Kamer, (kapitulli 54) e 
shpjegon këtë me referencë në historinë 
e popujve të mëparshëm që nuk u vinin 
veshin paralajmërimeve të dhëna ndaj 
tyre nga lajmëtarët hyjnorë të kohës së 
tyre. Si pasojë, ata njëherë e përgjithmonë, 
u bënë dëshmitarë 
të fundit tragjik që 
u ishte premtuar 
atyre dhe pendimi 
i tyre i vonuar 
ishte i pavlerë. 
Dobia e vetme 
nga paralajmërimi 
i dhënë ishte për 
brezat e ardhshëm 
që t’ia vënë veshin. 
Kurani Famëlartë, 
kështu, vë gishtin 
në tragjedinë e tyre, 
në mënyrë që brezat 
që vijnë të mund 
të mësojnë artin e 
jetës nga vdekja e 
paraardhësve të tyre. 

Sigurisht që atyre u kanë ardhur 
lajmet e rëndësishme, ndër të cilat është 
edhe një paralajmërim alarmant dhe një 
urtësi e përsosur. Por paralajmërimet 
nuk u bëjnë dobi.

(El-Kamer 54:5-6)

Nëse njerëzit, nuk nxjerrin mësime, 
atëherë ata janë të vetmit që duhen 
fajësuar për pasojat katastrofike që i 
presin ata. 

Holokausti bërthamor, të cilit ne i 
referohemi, është diskutuar në suren 
TaHa (kapitulli 20) në lidhje me pasojat 
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Ajeti përkatës parashikon 
qartësisht se kjo nuk do 

të jetë një pikë e mbarimit për 
njerëzimin si i tillë. Kjo do të 
jetë vetëm forca e fuqive politike 
arrogante që do të shkatërrohet 
dhe do të rrafshohet për toke. 
Nga varret e tyre do të ngrihet 
rendi i ri botëror. Superfuqitë në 
dukje si male do të bëhen pluhur 
dhe do të rrafshohen, sikur në 
një shkretëtirë të madhe rëre. 
Ju nuk do të dalloni ndonjë të 
ngritur apo të ulur në peizazhin 
e tyre. 

përfundimtare të tij. Me nënkuptim, 
ajeti gjithashtu bën të qartë se do të jetë 
egoizmi dhe arroganca e fuqive të mëdha 
të botës së kohës, që do të copëtohen, 
ndërsa njerëzimi si i tillë, nuk do të 
asgjësohet. 

Ajeti përkatës 
p a r a s h i k o n 
qartësisht se kjo 
nuk do të jetë një 
pikë e mbarimit 
për njerëzimin si 
i tillë. Kjo do të 
jetë vetëm forca 
e fuqive politike 
arrogante që do të 
shkatërrohet dhe 
do të rrafshohet për 
toke. Nga varret e 
tyre do të ngrihet 
rendi i ri botëror. 
Superfuqitë në 
dukje si male do të 
bëhen pluhur dhe 

do të rrafshohen, 
sikur në një shkretëtirë të madhe rëre. Ju 
nuk do të dalloni ndonjë të ngritur apo 
të ulur në peizazhin e tyre. 

Kur të të pyesin ty për malet, thuaj: 
“Ato do t’i bëjë hi e pluhur Zoti im, dhe 
do t’i shndërrojë në një fushë të shkretë, 
në të cilën nuk do të shohësh as ndonjë 
vend të ngritur apo të ulur. Atë ditë, ata 
do të shkojnë pas thirrësit, i cili nuk ka 
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asnjë shtrembësi. Zërat do të ulen para 
të Gjithëmëshirshmit dhe ti nuk do të 
dëgjosh përveç pëshpëritjes. 

(TaHa 20:106-109)

Do të jetë Zoti Niveluesi i Përsosur, 
dora e të Cilit, do të shkaktojë këtë 
transformim të çuditshëm. Malet janë 
thjesht metafora që tregojnë shtetet e 
fuqishme, kombet dhe popujt. Kurani 
Famëlartë parashikon se sapo që 
egoizmi i tyre të jetë shkatërruar dhe ata 
të jenë përfundimisht të përulur dhe të 
drejtuar, vetëm atëherë ata do të jenë të 
përshtatshëm të përgjigjen ndaj më të 
përulurit të thirrësve drejt Zotit, thirrës, 
i cili nuk ka shtrembësi në vetvete. I tillë 
shkatërrim, siç është përshkruar këtu, 
mund të rezultojë nga një holokaust 
me madhësi të qindra shpërthimeve 
bërthamore, i cili nënkupton se njeriu 
nuk do të nxjerrë mësim, derisa fryma e 
arrogancës së tij do të duhet të përkulet 
nga e tërë pesha e kësaj përmase. 
Bashkë me këtë mesazh të trishtë të 
paralajmërimit, ka edhe një mesazh 
të lavdishëm të shpresës, që njerëzimi 
përfundimisht do të mbijetojë dhe do të 
futet në një epokë të re të dritës. Njeriu 
do të mësojë të ndreqë mënyrat e tij të 
sjelljes, nëse jo sa më parë, të paktën 
pas testimit të disa prej rezultateve të 
çmendurive të tij dhe të mosbindjes së 
tij ndaj Zotit. 

Në një sure (kapitull) tjetër, Kurani flet 
për ndryshimet kryesore klimatike dhe 
gjeografike të një natyre kaq të tmerrshme 
saqë do të bëjë pamjen e shumë pjesëve 
të tokës, vendeve dhe kontinenteve 
tërësisht të shkretuara. Kjo ndoshta 
lidhet me pasojat e holokaustit që ne 
sapo kemi diskutuar. Para kësaj, të njëjtat 
toka konsideroheshin midis pjesëve më 

të bukura dhe më piktoreske të botës, në 
mënyrë unike të pasura me një bukuri 
marramendëse. Sa do të dëshironim 
që nga të gjitha profecitë Kuranore, 
kjo e fundit të paktën të mos duhet të 
realizohet. Kjo dëshirë, sigurisht nuk 
është shenjë e mungesës së respektit ndaj 
paralajmërimeve profetike të Kuranit. 
Kjo thjesht buron nga besimi ynë i 
patundur në mirënjohjen e përgjithshme 
të Zotit, të Gjithëmëshirshmit, 
Mirëbërësit. Gjitha paralajmërimet, 
sado kategorike që mund të duken, janë 
të kushtëzuara nga përgjigja e njeriut. 
Shembulli i popullit të Jonës, që u 
kursyen nga zemërimi i paracaktuar 
i Zotit, pasi ata u kthyen tek Ai me 
pendim të thellë, ndez flakën e shpresës 
për ne sot. Pavarësisht nga fakti se nuk 
ka justifikim të vërtetë për optimizëm, 
për sa i përket rënies së vazhdueshme të 
vlerave morale njerëzore, është shpresa 
e vetme mbi të gjitha, tek e cila njeriu 
mund të mbështetet. Pjesa tjetër është 
një natë e frikshme e një dëshpërimi të 
plotë. Por, mjekimi për sëmundjet e tyre 
të rrënjosura thellë, nuk gjendet më në 
duart e mesihëve johyjnorë. Ky gjendet 
vetëm në duart e Zotit, por vetëm nëse 
duart tona janë ngritur në lutje para 
Tij. Ndoshta ne po flasim një gjuhë të 
vështirë për njeriun bashkëkohor për të 
kuptuar. Ajo bie ndesh me atë çka veshët 
e tij janë akorduar për të dëgjuar. Allahu 
e di më mirë!

(Mirza Tahir Ahmad, “Revelation, 
Rationality, Knowledge and Truth” 

(“Shpallja Hyjnore, arsyetimi, dija 
dhe e vërteta”)  f. 613-624, UK, 1998)

Përkthyen në shqip:
Çapajev Zera,  Samad Ghori
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O besimtarë! 
Bëhuni të qëndrueshëm 

Për hir të ZOtit, 
duke dëshmuar për drejtësinë. 

Kurrsesi nuk duhet t’ju nxisë 
urrejtja ndaj ndonjë populli 

për të bërë padrejtësi. 
Bëni drejtësi! 

Kjo është më afër pëlqimit të Zotit. 
Frikësojuni Allahut. 

Pa dyshim, 
Allahu është i Gjithëdijshëm 

për çdo gjë që bëni ju.
(Kurani Famëlartë 5:9)
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pasojat shkatërruese 
të një lufte bërthamore 

dhe 
nevoja vendimtare për 

drejtësinë absolute
Fjalimi kryesor i mbajtur në simpoziumin e 9-të të përvitshëm për paqen, 2012

HAZreT MirZA MAsroor AHMed, KALifi i PesTë i MesiHuT Të PreMTuAr

KryeTAr BoTëror i XHeMATiT MusLiMAN AHMediA
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Më 24 mars të vitit 2012, u mbajt 
Simpoziumi i nëntë për paqen, i 
organizuar nga Xhemati Musliman 
Ahmedia i Anglisë, në xhaminë Bejtul 
Futuh, xhamia më e madhe e Evropës 
Perëndimore, në Morden të Londrës. Ky 
eveniment kishte tërhequr një audiencë 
prej më shumë se 1000 njerëzish, duke 
përfshirë ministra qeveritarë, ambasadorë 
të shteteve, deputetë të të dy Dhomave, 
asaj të Ulët (Commons) dhe asaj të Lartë 
(Lords), Kryebashkiakun e Londrës, 
titullarë të ndryshëm, profesionistë, 
fqinjë dhe mysafirë të tjerë nga të gjitha 
sferat e jetës. Tema e këtij simpoziumi 
ishte “Paqja ndërkombëtare”.

Në fjalimin e tij hyrës, z. Rafik Hajat 
(Rafiq Hayat), kryetar i Xhematit 
Musliman Ahmedia të Anglisë, tha që, 
nën udhëheqjen e Kalifatit, anëtarët 
e Xhematit Musliman Ahmedia 
vazhdimisht janë të angazhuar në 
promovimin e vlerave të paqes, tolerancës 
dhe besnikërisë ndaj atdheut të secilit.

Ky eveniment që quhet 
“Simpozium për paqen”, 
organizohet çdo vit nga 
Xhemati Musliman Ahmedia 
dhe që është njëra ndër shumë 
përpjekjet për të përmbushur 
dëshirën tonë që paqja të 
vendoset në botë.
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Siobhain McDonagh, deputete e 
Mitchamit & Mordenit dhe Kryetare 
e UK All Party Parliamentary Group for 
Ahmadiyya Muslim Community, tha që 
edhe pse është bërë progres, ka ende 
shumë punë për t’u bërë, në mënyrë që 
të gjithë njerëzit e botës të gëzojnë lirinë 
fetare. 

Rt Hon Ed Davey, deputet, Sekretar 
i Shtetit për Energjinë dhe Ndryshimet 
Klimatike, në fjalimin e tij, për Hazret 
Mirza Masroor Ahmedin tha që ai 
është “një lider madhor për paqen”. 
Ai gjithashtu foli për rrezikun e 
ndryshimeve klimatike dhe për pasojat e 
tij në botë, në ushqim e në ujë.

Kryebashkiaku i Londrës, Boris 
Johnson, falënderoi Xhematin Musliman 
Ahmedia “për kontributin e tij në kaq 
shumë mënyra” për nxitjen e paqes dhe 
tolerancës në Londër dhe për të bashkuar 
njerëzit. Ai premtoi që gjithmonë 
do t’i japë mbështetje Xhematit dhe 
veprimtarisë së tij humanitare.

Stephen Hammond, deputet, lexoi 
mesazhin e  Rt. Hon Eric Pickles-
it, deputet dhe Sekretar i Shtetit  për 
Komunitetet dhe Qeveritë Lokale, në 
të cilin ai përgëzoi Xhematin Musliman 
Ahmedia për nxitjen e tolerancës midis 
komuniteteve në Britaninë e Madhe.
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Andrew Stunnel OBE, deputet, tha 
se qeveria britanike vlerëson shumë 
përpjekjet e Xhematit Musliman 
Ahmedia për të nxitur veprimtarinë 
humanitare dhe kohezionin e 
komuniteteve. Ai tha se ishte vizita e tij e 
parë në xhaminë Bejtul Futuh, të cilën e 
cilësoi “një godinë shumë mbresëlënëse”.

Lord Eric Avebury tha që nuk është 
e mjaftueshme ajo që bëhet për të 
parandaluar luftën dhe konfliktet. Ai tha 
që thjesht të mbyllësh sytë para sfidave 
të tilla do të jetë një “gabim moral”. Ai 
gjithashtu tha se edhe pse është viktimë 
e persekutimeve në disa shtete, Xhemati 
Musliman Ahmedia udhëheq njerëzit, 
duke u përpjekur që të sjellë paqe në 
mbarë botën. 

Këshilltari Stephen Alambritis, Lider 
i Këshillit në Merton tha që Këshilli 
“është krenar për xhaminë e Xhematit 
Musliman Ahmedia dhe është krenar 
për Xhematin Musliman Ahmedia”.

Çmimi i vitit “Çmim nga Xhemati 
Musliman Ahmedia për progresin e paqes”
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iu dha nga Hazret Mirza Masroor 
Ahmedi, shoqatës bamirëse “SOS 
Children’s Villages UK”, për të bërë të 
njohura përpjekjet e saj të vazhdueshme 
për lehtësimin e vuajtjeve të fëmijëve 
jetimë dhe të pastrehë në mbarë botën 
dhe për të përmbushur vizionin e saj “një 
shtëpi e dashur për çdo fëmijë”. Për ta 
pranuar këtë çmim ishte e pranishme 
znj. Dame Marry Richardson DBE, 
Presidente e shoqatës për Britaninë e 
Madhe. Ajo tha se është thelbësore që të 
kemi në prioritet mirëqenien e fëmijëve 
dhe gjithashtu tha që ajo është thellësisht 
e nderuar dhe e privilegjuar për marrjen 
e këtij çmimi. 

Ndër mysafirët e tjerë, ishin të 
pranishëm edhe:

 Rt Hon Justine Greening, 
Deputet 

 SEKRETAR I SHTETIT PëR TRANSPORT

 Jane Ellison Deputet 
 BATTERSEA

 Seema Malhotra Deputet 
 FELTHAM & HESTON

 Tom Brake Deputet 
 CARLSHALTON & WALLINGTON

 Virendra Sharma Deputet 
 EALING & SOUTHALL

 Lord Tariq Ahmad 
 WIMBLEDON

 HE Wesley Momo Johnson 
 AMBASADOR I LIBERISë

 HE Abdullah Al-Radhi 
 AMBASADOR I JEMENIT

 HE Miguel Solano-Lopez 
 AMBASADOR I PARAGUAJIT

 Commodore Martin Atherton 
 KOMANDANT RAJONAL I MARINëS

 Councillor Jane Cooper 
 THE WORSHIPFUL MAyOR 

 OF WANDSWORTH

 Councillor Milton McKenzie 
MBE 

 THE WORSHIPFUL MAyOR OF BARKING 

AND DAGENHAM

 Councillor Amrit Mann 
 THE WORSHIPFUL MAyOR OF 

HOUNSLOW

 Siobhan Benita 
 KANDITAT I PAVARUR PëR KRyE-

BASHKIAK PëR LONDRëN

 Diplomatë nga shumë vende 
të tjera, duke përfshirë Indinë, 
Kanadanë, Indonezinë dhe 
Guinenë.
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përmbushur dëshirën tonë që paqja të 
vendoset në botë.

Ndër pjesëmarrësit, sot kemi edhe 
disa mysafirë të rinj, pra që marrin pjesë 
në këtë pritje për herë të parë, ndërsa 
të tjerët janë miq tanë të vjetër, që kanë 
mbështetur përpjekjet tona për shumë 
vite. Pavarësisht nga kjo, të gjithë ju 

Pas recitimit të tashahudit, t’avudhit 
dhe bismillahut, Hazret Kalifi i Pestë i 
Mesihut të Premtuar Allahu e ndihmoftë fuqimisht 
tha:

“Ju përshëndes të gjithë ju mysafirët 
tanë Es-selamu alejkum ue rahmatullahi 
ue barakatuhu, paqja dhe bekimet e 
Allahut qofshin mbi gjithë ju.

Sot, pas një viti, edhe një herë kam 
kënaqësi t’ju mirëpres në këtë eveniment 
të gjithë juve mysafirë të nderuar. Ju jam 
shumë mirënjohës të gjithë juve, që keni 
ndarë kohën tuaj sot për të ardhur këtu. 

Sigurisht, shumica nga ju janë 
njohur shumë mirë me këtë eveniment 
që quhet “Simpozium për paqen”, i 
cili organizohet çdo vit nga Xhemati 
Musliman Ahmedia dhe që është 
njëra ndër shumë përpjekjet për të 

Fjalimi kryesor i Hazret Mirza Masroor Ahmedit, 
Khalifatul Mesih V, 

Kryetar Botëror i Xhematit Musliman Ahmedia

Ndër pjesëmarrësit, sot kemi 
edhe disa mysafirë të rinj, pra 
që marrin pjesë në këtë pritje 
për herë të parë, ndërsa të tjerët 
janë miq tanë të vjetër, që kanë 
mbështetur përpjekjet tona për 
shumë vite. 
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jeni mjaft të edukuar dhe ndani me ne 
dëshirën për të vendosur paqe në botë, 
dhe pikërisht nga kjo dëshirë të gjithë ju 
keni ardhur në këtë eveniment.

Të gjithë ju jeni këtu me dëshirën 
tuaj të përzemërt që bota të mbushet 
me dashuri, dhembshuri dhe miqësi. 
Pikërisht këtë qëndrim dhe këto vlera 
dëshiron shumica e botës dhe janë të 
nevojshme për të. Kjo është edhe arsyeja, 
pse ju të gjithë, që vini nga bekgraunde, 
kombe dhe fe të ndryshme, keni ardhur 
këtu në këtë eveniment. 

Siç e thashë, këtë konferencë ne e 
zhvillojmë çdo vit, dhe çdo herë, e njëjta 

ndjenjë dhe shpresë pasqyrohet nga të 
gjithë ne, që paqja të vendoset në botë 
mu para syve tanë, prandaj, çdo vit edhe 
unë ju lutem të gjithë juve të përpiqeni 
për të promovuar paqe në çdo vend ku 
gjeni mundësi për të dhe para çdokujt 
që keni kontakt me të. Sërish, u lutem 
të gjithë atyre që kanë kontakte me 
parti politike ose me qeveri të ndryshme 
që edhe ata t’ua përcjellin këtë mesazh 
paqeje rretheve ku ata mund të kenë 
ndikim. është e nevojshme që secili të 
bëhet i vetëdijshëm që, për vendosjen 
e paqes në botë, ka nevojë shumë të 
madhe më shumë se kurrë për vlera të 
larta morale dhe parimore.

Sa i përket Xhematit Musliman 
Ahmedia, kudo dhe kurdo që lind 
mundësia, ne shprehim haptas dhe 
deklarojmë pikëpamjen tonë, që ekziston 
vetëm një mënyrë për të shpëtuar botën 
nga shkatërrimi dhe shkretimi i saj, 
drejt të cilit ajo po shkon, dhe ajo është 
që ne të gjithë duhet të përpiqemi 
maksimalisht për të përhapur dashuri, 
dhembshuri dhe një ndjenjë bashkimi. 
Më e rëndësishmja është që bota të arrijë 
ta njohë Krijuesin e saj, i Cili është Zoti 
i Vetëm, sepse është pikërisht njohja e 
Krijuesit ajo që na çon drejt dashurisë 
dhe dhembshurisë për krijesat, dhe kur 
ajo bëhet pjesë e karakterit tonë, vetëm 
atëherë ne do të bëhemi edhe përfitues 
të dashurisë së Zotit.

Ne vazhdimisht ngremë zërin tonë 
duke bërë thirrje për paqe në botë, 
sepse dhimbja dhe ankthi që ndjejmë në 
zemrat tona na frymëzon të mundohemi 
të lehtësojmë vuajtjet e njerëzimit dhe 
ta bëjmë botën ku jetojmë një vend më 

Sa i përket Xhematit 
Musliman Ahmedia, kudo 
dhe kurdo që lind mundësia, 
ne shprehim haptas dhe 
deklarojmë pikëpamjen tonë, 
që ekziston vetëm një mënyrë 
për të shpëtuar botën nga 
shkatërrimi dhe shkretimi 
i saj, drejt të cilit ajo po 
shkon, dhe ajo është që ne të 
gjithë duhet të përpiqemi 
maksimalisht për të përhapur 
dashuri, dhembshuri dhe një 
ndjenjë bashkimi. 
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të mirë. Sigurisht, kjo mbledhje është 
vetëm një nga përpjekjet tona të shumta 
në këtë drejtim.

Siç e kam thënë më herët, të gjithë ju 
gjithashtu i keni këto dëshira fisnike. Për 
më tepër, unë vazhdimisht u kam bërë 

thirrje politikanëve dhe udhëheqësve 
fetarë që të mundohen për paqe. 
Megjithatë, pavarësisht nga të gjitha 
përpjekjet, shohim se ankthi dhe trazira 
vazhdojnë të shtohen e të përhapen në 
të gjithë botën. Sot, botën e gjejmë të 
mbushur me konflikte, shqetësime dhe 
çrregullime. Në disa shtete, njerëzit janë 
duke luftuar me njëri-tjetrin. Në disa 
vende, populli është duke luftuar kundër 
qeverisë ose anasjelltas. Grupe terroriste 
janë duke i fryrë zjarrit të anarkisë dhe 
çrregullimit për të përmbushur dëshirat 
e tyre vetjake dhe kështu ata janë duke 
vrarë në mënyrë arbitrare gra, fëmijë dhe 
njerëz të moshuar e të pafajshëm. Në disa 
vende, sërish për të përmbushur interesat 
e tyre, partitë politike luftojnë me njëra-
tjetrën, në vend që të bashkëpunojnë 
për mbarëvajtjen e kombeve të tyre. 
Ka edhe vende, në të cilat qeveritë janë 
vazhdimisht duke vëzhguar me zili 
resurset e shteteve të tyre. Superfuqitë 
e botës janë konsumuar për të ruajtur 
epërsinë e tyre dhe duke mos lënë asnjë 
zar pa hedhur për ta arritur këtë qëllim.

Duke pasur gjithë këtë në mendje, 
ne shohim se as Xhemati Musliman 
Ahmedia e as shumica nga ju që jemi 
anëtarë të publikut të gjerë, nuk kemi 
fuqi apo autoritet për të zhvilluar 
politika që do të sillnin ndryshime 
pozitive. Kjo është sepse ne nuk mbajmë 
ndonjë pushtet qeveritar apo autoritar. 
Në fakt, unë do të thosha edhe më tej, që 
edhe politikanët me të cilët kemi lidhje 
miqësore, të cilët gjithmonë janë dakord 
me ne kur janë në shoqërinë tonë, 
gjithashtu nuk mund të bëjnë diçka. 
Madje, zëri i tyre detyrohet të mbytet 
dhe ata pengohen nga të shprehurit e 

Sot, botën e gjejmë të mbushur 
me konflikte, shqetësime dhe 
çrregullime. Në disa shtete, njerëzit 
janë duke luftuar me njëri-tjetrin. 
Në disa vende, populli është 
duke luftuar kundër qeverisë ose 
anasjelltas. Grupe terroriste janë 
duke i fryrë zjarrit të anarkisë dhe 
çrregullimit për të përmbushur 
dëshirat e tyre vetjake dhe kështu 
ata janë duke vrarë në mënyrë 
arbitrare gra, fëmijë dhe njerëz të 
moshuar e të pafajshëm. Në disa 
vende, sërish për të përmbushur 
interesat e tyre, partitë politike 
luftojnë me njëra-tjetrën, në 
vend që të bashkëpunojnë për 
mbarëvajtjen e kombeve të tyre. 
Ka edhe vende, në të cilat qeveritë 
janë vazhdimisht duke vëzhguar 
me zili resurset e shteteve të tyre. 
Superfuqitë e botës janë konsumuar 
për të ruajtur epërsinë e tyre dhe 
duke mos lënë asnjë zar pa hedhur 
për ta arritur këtë qëllim.
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pikëpamjeve të tyre. Kjo mund të jetë 
ose për shkak se ata janë të detyruar të 
ndjekin politikat partiake, ose ndoshta 
nga trysnia e jashtme që u bëhet nga 
Superfuqitë e botës apo aleatët politikë, 
që i mbajnë ata të përkulur. 

Sidoqoftë, ne, që marrim pjesë çdo vit 
në këtë simpozium për paqen, padyshim 
kemi dëshirë që të vendoset paqja dhe 
natyrisht ne shprehim opinionet dhe 
ndjenjat tona që dashuria, dhembshuria 
dhe vëllazëria duhet të vendosen ndër të 
gjitha fetë, kombet, racat dhe sigurisht, 
në mbarë njerëzimin. Por fatkeqësisht, 
jemi të pafuqishëm ta sjellim këtë vizion 
në jetë. Ne nuk kemi autoritet ose mjete 
për të arritur rezultatet që dëshirojmë. 

Më kujtohet që një ose dy vjet më parë, 
pikërisht në këtë sallë, gjatë simpoziumit 
tonë për paqen, mbajta një fjalim duke 
trajtuar mënyrat dhe mjetet për të 

Më kujtohet që një ose dy vjet 
më parë, pikërisht në këtë 
sallë, gjatë simpoziumit tonë 
për paqen, mbajta një fjalim 
duke trajtuar mënyrat dhe 
mjetet për të vendosur paqe 
në botë dhe fola gjithashtu 
për mënyrën se si Kombet 
e Bashkuara duhet të 
funksionojnë. 



V ë r t e t ë s i a
u r r e j t j e   p ë r   a s k ë n d

43

vendosur paqe në botë dhe fola gjithashtu 
për mënyrën se si Kombet e Bashkuara 
duhet të funksionojnë. Pastaj, miku ynë 
shumë i nderuar dhe i respektuar Lord 
Eric Averbury komentoi që fjalimi duhet 
të ishte mbajtur pikërisht në Kombet 
e Bashkuara. Sidoqoftë, kjo ishte një 
shfaqje e karakterit të tij fisnik që ishte 
kaq bujar dhe i sjellshëm në vërejtjet e 
tij. Megjithatë, ajo që dua të them është 
se thjesht mbajtja ose dëgjimi i një 
fjalimi apo ligjërate nuk mjaftojnë dhe 
nuk vendosin paqe. Në fakt, nevoja kyçe 
për të përmbushur këtë qëllim kryesor 
është drejtësia absolute dhe çiltërsia në 
të gjitha çështjet. Kurani Famëlartë, 
në ajetin 136 të sures 4, na ka dhënë 
një parim dhe mësim të artë, duke na 
udhëzuar për këtë. Ai thotë që, si mjet për 
të përmbushur kërkesat e drejtësisë, nëse 
juve ju duhet të dëshmoni edhe kundër 
jush, kundër prindërve apo të afërmve 
tuaj, atëherë ju duhet të dëshmoni. Kjo 

Kurani Famëlartë, në ajetin 
136 të suresë 4, na ka dhënë 
një parim dhe mësim të 
artë, duke na udhëzuar për 
këtë. Ai thotë që, si mjet për 
të përmbushur kërkesat e 
drejtësisë, nëse juve ju duhet 
të dëshmoni edhe kundër 
jush, kundër prindërve apo 
të afërmve tuaj, atëherë 
ju duhet të dëshmoni. Kjo 
quhet drejtësia e vërtetë, 
kur interesat personale lihen 
mënjanë për të mirën e 
përbashkët. 
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quhet drejtësia e vërtetë, kur interesat 
personale lihen mënjanë për të mirën e 
përbashkët. 

Nëse mendojmë për këtë parim në 
një shkallë kolektive, do të kuptojmë 
që teknikat e lobimeve të padrejta për 
të pasur pasuri dhe influencë, duhet të 
braktisen. Madje, përfaqësuesit dhe 
ambasadorët e çdo shteti duhet të dalin 
përpara me sinqeritet dhe me një dëshirë 
për të mbështetur parimet e drejtësisë 
dhe barazisë. Ne duhet të eliminojmë 
të gjitha format e paragjykimeve dhe 
diskriminimeve, sepse ky është i vetmi 
mjet për të sjellë paqe. Nëse shohim 
Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara ose Këshillin e Sigurimit, 
shpesh vërejmë që deklaratat dhe 
fjalimet që mbahen atje, marrin njohje 
dhe lëvdata, por nderime të tilla janë të 
pakuptimta, sepse vendimet e vërteta 
janë të paracaktuara më herët.

Kështu që, atje ku vendimet merren 
në bazë të trysnisë ose lobimit të fuqive 

kryesore, në kundërshtim me drejtësinë 
dhe demokracinë e vërtetë, atëherë 
fjalime të tilla janë boshe, të pakuptimta 
dhe me shtirësinë e tyre vetëm e 
mashtrojnë botën e jashtme. Sidoqoftë, 
e gjithë kjo nuk do të thotë që ne të 
dëshpërohemi, të humbasim shpresë dhe 
të ndalim përpjekjet tona. Përkundrazi, 
objektivi ynë duhet të jetë që, duke 
qenë brenda ligjeve, të vazhdojmë të 
rikujtojmë qeverinë për nevojat e kohës. 
Ne duhet të këshillojmë siç duhet edhe 
ato grupe që punojnë për interes të tyre, 
në mënyrë që drejtësia të mbizotërojë 
në një nivel global. Vetëm atëherë do 
të mund ta shohim botën një parajsë të 
paqes dhe harmonisë, gjë që të gjithë ne 
e kërkojmë dhe dëshirojmë. 

Prandaj, ne nuk duhet të heqim 
dorë nga përpjekjet tona. Nëse ne do të 

Nëse shohim Asamblenë e 
Përgjithshme të Kombeve 
të Bashkuara ose Këshillin 
e Sigurimit, shpesh gjejmë 
që deklaratat dhe fjalimet që 
mbahen atje, marrin njohje 
dhe lëvdata, por nderime të 
tilla janë të pakuptimta, sepse 
vendimet e vërteta janë të 
paracaktuara më herët.
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reshtim së ngrituri zërin tonë kundër 
mizorisë dhe padrejtësisë, atëherë do 
të bëhemi si ata që nuk kanë vlera dhe 
standarde morale. Nuk ka rëndësi nëse 
dëgjohet apo jo zëri ynë, nëse do të 
ketë ndonjë ndikim apo jo, ne duhet të 
vazhdojmë të këshillojmë të tjerët për 
paqe. Unë gjithmonë gëzohem shumë 
kur shoh që, pa bërë dallimin fetar apo 
kombëtar, kaq shumë njerëz marrin pjesë 
në këtë mbledhje vetëm për të përkrahur 
vlerat njerëzore, për të mësuar dhe për 
të folur për mjetet e vendosjes së paqes 
dhe dashurisë në botë. Kështu që, do të 
doja t’ju kërkoja të gjithëve, të përpiqeni 
me maksimumin e mundësive tuaja, në 
mënyrë që të mbajmë gjallë regëtimën 
e shpresës, sepse do të vijë një kohë, 
kur paqja dhe drejtësia e vërtetë do të 
vendosen në të gjitha pjesët e botës. 

Duhet të kujtojmë se kur përpjekjet 
e njerëzve dështojnë, atëherë Zoti i 
Plotfuqishëm shpall dekretin e Tij 
për të përcaktuar fatin e njerëzimit. 
Para se dekreti i Zotit të vihet në 
lëvizje dhe të detyrojë njerëzit ndaj Tij 
dhe ndaj përmbushjes së detyrimeve 
ndaj njerëzimit, do të jetë shumë më 
mirë nëse njerëzit e botës vetë t’u 
kushtojnë vëmendje këtyre çështjeve 
të rëndësishme, sepse Kur Zoti i 
Plotfuqishëm detyrohet të marrë masa, 
atëherë zemërimi i Tij kap njerëzimin 
në një mënyrë vërtet të rëndë dhe të 
tmerrshme. 

Në botën e sotme, një manifestim i 
tmerrshëm i dekretit të Zotit mund të 
jetë në formën e një lufte botërore. Nuk 
ka dyshim që pasojat dhe shkatërrimet e 
një lufte të tillë nuk do të jenë të kufizuara 
vetëm derisa të vazhdojë lufta, madje as 
vetëm derisa të mbijetojë kjo gjeneratë. 
Në fakt, pasojat e saj të lemerishme do 
të shfaqen për shumë breza të ardhshëm. 
Vetëm një pasojë tragjike e një lufte të 
tillë mund të jetë ajo që do të shfaqet 
te fëmijët e porsalindur, qofshin ata që 

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara 
(sipër) dhe Dhoma e Asamblesë së 
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara 
(majtas) 
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lindin tani, apo ata që do të lindin në 
të ardhmen. Armët që gjenden sot janë 
kaq shumë shkatërruese, saqë ato mund 
të bëjnë që fëmijët, brez pas brezi, të 
lindin me defekte të rënda gjenetike dhe 
trupore. 

Japonia është një vend që ka përjetuar 
pasoja të rënda të luftës atomike, kur ajo 
ishte sulmuar me një bombë bërthamore 
gjatë Luftës së Dytë Botërore. Edhe sot, 
nëse vizitoni Japoninë dhe takoni njerëzit 
e saj, do të dalloni një frikë dhe urrejtje të 
plotë për luftë në sytë dhe në fjalët e tyre, 
megjithëse, bombat bërthamore që ishin 
përdorur në atë kohë dhe që shkaktuan 
shkatërrim të gjerë, ishin shumë më pak 
të fuqishme se sa armët atomike që kanë 
edhe shtete shumë të vogla sot.

Thuhet se në Japoni, edhe pse kanë 
kaluar shtatë dekada, pasojat e bombës 
atomike vazhdojnë të shfaqen te fëmijët e 
porsalindur. Nëse një person qëllohet me 
plumb, nganjëherë ka mundësi që ai të 
mbijetojë duke marrë trajtimin mjekësor, 
por nëse shpërthen një luftë bërthamore, 
atëherë ata që bien brenda vijës së zjarrit, 
nuk do të kenë një fat të tillë. Madje, 
njerëzit befasisht do të vdesin dhe do të 
ngrijnë si statujat dhe lëkurat e tyre do të 
shkrihen fare. Uji i pijshëm, ushqimi dhe 

bimësia do të ndoten dhe preken nga 
rrezatimi radioaktiv. Ne vetëm mund të 
imagjinojmë se çfarë sëmundjesh mund 
të shkaktojë ndotja e tillë. Edhe në zonat 
që nuk do të jenë të prekura drejtpërdrejt, 
ku pasojat e rrezatimit mund të jenë më 

Armët që gjenden sot janë kaq 
shumë shkatërruese, saqë ato 
mund të bëjnë që fëmijët, brez 
pas brezi, të lindin me defekte 
të rënda gjenetike dhe trupore. 

Hiroshima, para se të hidhej bomba atomike

Hiroshima, pas bombardimit. Më 6 gusht 
1945, në orën 8:15 të mëngjesit ishte 
hedhur bomba e parë. Sipas kalkulimit 
të zyrave japoneze, 69% të ndërtesave të 
Hiroshimës ishin shkatërruar. Afërsisht 
70,000-80,000 njerëz ishin vrarë menjëherë 
dhe 70,000 të tjerë ishin plagosur.
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Shumë shtete, të mëdha apo të vogla, 
sot kanë armë bërthamore. (Foto: Armë 
bërthamore në Silo)

Prandaj, siç e kam thënë, pasojat 
shkatërruese të një lufte të tillë nuk do të 
jenë të kufizuara vetëm deri në luftë apo 
pas asaj, por do të pasojnë gjeneratë pas 
gjenerate. Kështu do të jenë rrjedhojat 
reale të një lufte të tillë, por megjithatë, 
sot ka njerëz kaq egoistë dhe të pamend, 
që janë tepër krenarë për atë që shpikin 
në këtë drejtim dhe e cilësojnë sikur i 
kanë sjellë një dhuratë botës.

E vërteta është që edhe të ashtuquaj-
turat aspekte të dobishme të energjisë 
dhe teknologjisë bërthamore mund të 
jenë jashtëzakonisht të rrezikshme dhe 
mund të çojnë në një shkatërrim të gjerë, 
vetëm për shkak të neglizhencës ose për 
shkak të aksidenteve. Ne tashmë kemi 
dëshmuar katastrofa të tilla, siç ishte ajo 
që erdhi si pasojë e aksidentit bërthamor 
që ndodhi në vitin 1986 në Çernobil, 
sot pjesë e Ukrainës, ose ajo që ndodhi 
jo më larg se vitin e kaluar, pas tërmetit 
dhe cunamit në Japoni, e cila shkaktoi 
një tmerr dhe frika ishte ulur këmbëkryq 
në vend. Kur ndodhin ngjarje të tilla, 
atëherë bëhet i vështirë edhe ripopullimi 
i zonave të prekura. Për shkak të përvojës 
së tyre unike dhe tragjike, japonezët janë 
bërë jashtëzakonisht të kujdesshëm 
dhe ndjenja e tyre e frikës me të drejtë 
justifikohet. 

Japonia është një vend që 
ka përjetuar pasoja të rënda 
të luftës atomike, kur ajo 
ishte sulmuar me një bombë 
bërthamore gjatë Luftës së 
Dytë Botërore.

Nagasaki, para dhe pas bombardimit. 
Afërsisht 40,000-75,000 njerëz ishin vrarë 
menjëherë. 

të lehta, edhe atje rreziku i sëmundjeve 
do të jetë shumë i lartë, dhe edhe 
gjeneratat pasardhëse gjithashtu nuk do 
të jenë të sigurta. 
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Padyshim që njerëzit vdesin në luftë, 
prandaj, kur Japonia kishte hyrë në 
Luftën e Dytë Botërore, qeveria dhe 
populli i saj ishin tërësisht të vetëdijshëm 
që disa njerëz do të vriteshin. Thuhet 
se afërsisht 3 milionë njerëz vdiqën në 
Japoni, bëhej fjalë për 4% të popullsisë 
së atij vendi. Edhe pse disa vende të tjera 
mund të kenë vuajtur më shumë dhe në 
total më shumë njerëz kishin vdekur në 
to, por megjithatë, urrejtja dhe neveria 
për luftën tek japonezët është shumë e 
madhe në krahasim me atë që kanë popujt 

e tjerë. Arsyeja e thjeshtë e kësaj është 
padyshim fakti që dy bomba bërthamore 
ishin hedhur në Japoni gjatë Luftës së 
Dytë Botërore, pasojat e të cilave ata po 
i shohin edhe sot e kësaj dite. Japonia ka 
provuar madhështinë dhe aftësinë e saj 
ripërtëritëse duke arritur t’i ripopullojë 
dhe rehabilitojë vendbanimet relativisht 
më shpejt. Por, të jeni të qartë, nëse 
armët bërthamore do të përdoren sot 
edhe një herë, atëherë është krejtësisht e 
mundur që zonat e tilla mund të fshihen 
plotësisht nga harta, sikur të mos kishin 
ekzistuar më parë. 

Në bazë të llogaritjeve të bëra, numri 
i vdekjeve gjatë Luftës së Dytë Botërore 
ishte rreth 62 milionë dhe thuhet se 40 

Modele në muzeun Hiroshima që 
përshkruajnë skenën pas hedhjes së bombës 
bërthamore. Lëkurat që u prekën, në 
kuptimin e vërtetë të fjalës u shkrinë nga 
nxehtësia dhe rrezatimi i fortë. 
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Thuhet se në Japoni, edhe pse 
kanë kaluar shtatë dekada, 
pasojat e bombës atomike 
vazhdojnë të shfaqen te fëmijët 
e porsalindur. 

Reja, në formë kërpudhe, nga bomba 
atomike mbi Nagasaki, më 9 gusht të vitit 
1945, në orën 11:02 paradite

Fatkeqësia e Çernobilit ishte një aksident 
katastrofik që ndodhi më 26 prill të vitit 
1986, në Centralin Bërthamor të Çernobilit 
të Ukrainës. Shpërthimi dhe zjarri lëshuan 
ndotje radioaktive në sasi të mëdha, të 
cilat u përhapën në shumicën e pjesës 
perëndimore të Bashkimit Sovjetik dhe të 
Evropës. Ai është konsideruar gjerësisht të 
ketë qenë aksidenti më i keq i një centrali 
bërthamor në histori. Nga viti 1986 deri në 
vitin 2000, u evakuuan 350 400 njerëz nga 
pjesët më të ndotura të Bjellorusisë, Rusisë 
dhe Ukrainës.

milionë prej tyre ishin civilë. Pra, me fjalë 
të tjera, njerëzit civilë u vranë më shumë 
sesa personeli ushtarak. Ky shkatërrim 
ndodhi pavarësisht nga fakti që, me 
përjashtim të Japonisë, në çdo vend tjetër 
u zhvillua një luftë tradicionale me armë 
të zakonshme. 

Mbretëria e Bashkuar do të humbte 
jetën e rreth gjysmë milion njerëzve. 
Sigurisht, në atë kohë, ajo vazhdonte 
të ishte një fuqi koloniale dhe kështu 
kolonitë e saj gjithashtu luftuan për të. 
Nëse do t’i përfshijmë edhe humbjet e 
tyre, numri i të vdekurve do të kalojë në 
miliona. Vetëm në Indi, rreth 1.6 milion 
njerëz humbën jetën. Megjithatë, sot 
situata ka ndryshuar. Të njëjtat vende, që 
ishin kolonitë e Mbretërisë së Bashkuar, 
mund të luftojnë kundër saj, nëse ndizet 
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Ajo që shkakton më tepër frikë është 
mundësia që armët bërthamore mund të 
përfundojnë edhe në duart e njerëzve të 
tillë, të cilët ose nuk kanë zgjuarsi për t’i 
përdorur ato, ose nuk e lodhin mendjen 
për të menduar se çfarë pasojash do të 
kenë veprimet e tyre. Në të vërtetë, 
njerëzit e tillë as nuk e çajnë kokën për 
pasojat, madje janë të gëzuar derisa e 
mbajnë gishtin në këmbëz. 

Nëse fuqitë e mëdha nuk do 
të veprojnë me drejtësi, nuk do të 
eliminojnë mërzinë e vendeve të vogla 
dhe nuk do të përvetësojnë politika të 
urta dhe madhore, situata do të dalë 
jashtë kontrollit dhe shkatërrimi që do të 
pasojë, do të jetë përtej imagjinatës sonë. 
Edhe shumica e botës që me të vërtetë 
do paqe, gjithashtu do të gllabërohet nga 
ky shkatërrim. 

Prandaj, dëshira dhe shpresa ime 
e zjarrtë është që liderët e të gjitha 
vendeve të mëdha të arrijnë ta kuptojnë 
këtë realitet të llahtarshëm dhe kështu, 
në vend që të përvetësojnë taktika 
agresive dhe të përdorin forcë për të 
arritur qëllimet dhe objektivat e tyre, të 
zbatojnë politika që nxisin dhe sigurojnë 
drejtësinë. 

Ditët e fundit, një  komandant mjaft 
i vjetër i ushtrisë ruse lëshoi një alarm 
serioz për mundësinë e fortë të një lufte 
bërthamore. Sipas tij, një luftë e tillë nuk 
do të bëhej në Azi apo diku tjetër, por 
në kufijtë e Evropës dhe që kërcënimi 
mund të ndizet nga vendet e Evropës 
Lindore. Megjithëse disa njerëz do të 
thonë se ky është thjesht mendimi i tij, 
unë nuk besoj që pikëpamjet e tij të jenë 

Ajo që shkakton më tepër 
frikë është mundësia që 
armët bërthamore mund të 
përfundojnë edhe në duart e 
njerëzve të tillë, të cilët ose nuk 
kanë zgjuarsi për t’i përdorur 
ato, ose nuk e lodhin mendjen 
për të menduar se çfarë do të 
jenë pasojat e veprimeve të 
tyre.

Një ekspozitë në Muzeun Kombëtar  
Çernobil të Ukrainës. Mutacionet edhe në 
njerëz edhe në kafshë të tjera janë rritur pas 
katastrofës së Çernobilit. Për shembull, në 
fermat, në Narodychi Raion të Ukrainës, në 
katër vitet e para të fatkeqësisë, rreth 350 
kafshë janë lindur me deformime të rënda, 
si: pa apo me gjymtyrë shtesë, sy të zhdukur, 
koka, brinjë, ose kafka të deformuara. (Foto: 
Vicent de Groot)

lufta. Për më tepër, siç e kam thënë 
pak më parë, edhe vende të vogla kanë 
siguruar armë bërthamore. 
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të pamundshme, për më tepër, unë besoj 
se nëse ndizet një luftë e tillë, atëherë ka 
shumë mundësi që edhe vendet aziatike 
gjithashtu do të përfshihen. 

Një tjetër lajm që i është dhënë 
vëmendje e gjerë mediatike kohëve të 
fundit, është opinioni i ish shefit të 
Mossad-it (Agjencia e Inteligjencës së 
Izraelit). Gjatë një interviste, në kanalin 
e mirënjohur televiziv amerikan CBS, ai 
tha se po bëhej e qartë se qeveria izraelite 
dëshironte të niste luftë kundër Iranit. 
Nëse do të zhvillohet një sulm i tillë, ai 
tha, do të jetë e pamundur të dihet se 
ku dhe si kjo luftë do të merrte fund. 
Kështu që, ai këshilloi fuqishëm kundër 
çdo sulmi. 

Në këtë aspekt, mendimi im është që 
një luftë e tillë do të përfundojë në një 
shkatërrim bërthamor.

Ditët e fundit lexova edhe një artikull 
tjetër, në të cilin, autori thoshte se situata 

e botës sot është e ngjashme me atë 
të vitit 1932, si ekonomikisht ashtu 
edhe politikisht. Ai shkruan se në disa 
shtete, popujt nuk kanë asnjë besim te 
politikanët e tyre ose në të ashtuquajturat 
qeveri demokratike. Ai gjithashtu tha se 
ka shumë ngjashmëri të tjera dhe gjëra 
paralele, të cilat janë bashkuar për të na 
dhënë të njëjtin imazh të botës që ishte 
dëshmuar vetëm para se të shpërthente 
Lufta e Dytë Botërore.

Disa njerëz mund të mos pajtohen 
me analizën e tij, por përkundrazi unë 
pajtohem me atë që tha ai dhe për këtë 
arsye, besoj se qeveritë e botës duhet të 
jenë jashtëzakonisht të shqetësuara nga 

Le t’ju qartësoj që këto ndjenja 
unë nuk i kam shprehur nga 
ndonjë frikë personale, por 
në të vërtetë jam motivuar 
nga një dashuri e sinqertë për 
njerëzimin. 

Me këtë dashuri për 
njerëzimin ushqehen të 
gjithë muslimanët e vërtetë 
përmes mësimeve të Profetit 
Muhammed s.a.v.s., i cili, 
siç e kam thënë më herët, 
ishte dërguar si mëshirë 
dhe dhembshuri për gjithë 
njerëzimin. 

Nagasaki, Japoni. Më 24 shtator të vitit 
1945, 6 javë pas shkatërrimit të qytetit nga 
sulmi i dytë i bombës atomike në botë. 
(Foto nga Cpl. Lynn P. Walker, Jr.(Marine Corps) NARA 

FILE #: 127-N-136176)
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situata aktuale. Po ashtu, udhëheqësit 
e padrejtë të disa vendeve muslimane, 
synimi i vetëm i të cilëve është që ta 
mbajnë pushtetin e tyre me çdo kusht 
dhe me çdo çmim, duhet t’i thërrasin 
mendjes. Përndryshe, veprimet dhe 
marrëzitë e tyre do të bëhen mjet për 
vetëshkatërrimin e tyre dhe ata do t’i 
çojnë vendet e tyre përkatëse në rrëmuja 
të tmerrshme. 

Ne që jemi anëtarë të Xhematit 
Musliman Ahmedia, përpiqemi 
maksimalisht për të shpëtuar botën dhe 
njerëzimin nga shkatërrimi, sepse ne 
kemi pranuar Imamin e kohës, të cilin 
Allahu e ka dërguar si Mesih të Premtuar 
dhe që erdhi si shërbëtor i Profetit 
Muhammed s.a.v.s., i cili ishte dërguar 
pikërisht si mëshirë për tërë njerëzimin. 
Ngaqë ne ndjekim mësimet e Profetit 
Muhammed s.a.v.s., ndiejmë dhimbje të 
thellë për situatën ndërkombëtare të 
botës. është kjo dhimbje pikërisht ajo që 
na drejton të përpiqemi për të shpëtuar 
njerëzimin nga vuajtja dhe shkatërrimi. 
Prandaj, unë dhe gjithë muslimanët 
ahmedianë të tjerë po orvatemi për të 
përmbushur përgjegjësitë tona, për të 
sjellë paqe në botë. 

Pikërisht në këtë hulli, jam përpjekur 
të nxis paqen përmes letrave që u kam 
dërguar disa liderëve të botës. Para 
disa muajsh, i dërgova një letër Papës 
Benediktit, që i ishte dorëzuar në 
dorë personalisht nga një ahmedian, 
përfaqësues imi. Në atë letër, i thashë 
Papës që, duke qenë lideri i grupit më të 
madh fetar në botë, ai duhet të mundohet 
për të vendosur paqe. 

Në të njëjtën mënyrë, vetëm para 
pak kohësh, duke vërejtur se armiqësitë 
midis Iranit dhe Izraelit po valojnë në një 
shkallë shumë të rrezikshme, i dërgova 
një letër edhe Kryeministrit të Izraelit 
Benxhamin Netanjahu, si dhe Presidentit 
Iranian Mahmud Ahmedinexhad, në 
të cilën u kam kërkuar që, për hir të 
njerëzimit, të heqin dorë nga të gjitha 
format e nxitimit dhe pamaturisë. 

Ditët e fundit lexova edhe 
një artikull tjetër, në të cilin, 
autori thoshte se situata e botës 
sot është e ngjashme me atë të 
vitit 1932, si ekonomikisht 
ashtu edhe politikisht.

17 shtator 2007: njerëzit duke vërshuar për 
të tërhequr paratë e tyre nga Northern Rock 
Building Society, pas kolapsit.
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Unë gjithashtu i shkrova edhe 
Presidentit Barak Obama dhe 
Kryeministrit të Kanadasë Stephen 
Harper, duke u bërë thirrje për të 
përmbushur rolet dhe përgjegjësitë e 
tyre për sa i takon zhvillimit të paqes dhe 
harmonisë në botë. 

Mendoj t’u shkruaj edhe krerëve të 
shteteve të tjera në të ardhmen që t’i 
alarmoj ata. 

Nuk e di nëse, liderë të ndryshëm, 
të cilëve u kam shkruar, do t’u japin 
ndonjë vlerë letrave të mia apo jo, por 
pavarësisht nga reagimi i tyre, kam bërë 
vetëm një përpjekje duke qenë Kalifi dhe 
lideri shpirtëror i miliona muslimanëve 
ahmedianë që jetojnë në mbarë botën, 
duke ua përcjellë kështu ndjenjat 

dhe emocionet e tyre për situatën e 
rrezikshme të botës. 

Le t’ju qartësoj që këto ndjenja unë 
nuk i kam shprehur nga ndonjë frikë 
personale, por në të vërtetë jam motivuar 
nga një dashuri e sinqertë për njerëzimin. 

Me këtë dashuri për njerëzimin 
ushqehen të gjithë muslimanët e 
vërtetë përmes mësimeve të Profetit 
Muhammed s.a.v.s., i cili, siç e kam thënë 
më herët, ishte dërguar si mëshirë dhe 
dhembshuri për gjithë njerëzimin. 

Ka shumë mundësi që ju të habiteni 
shumë, madje edhe mund të tronditeni 
duke dëgjuar që dashuria jonë për 
njerëzimin është rezultat i drejtpërdrejtë 
i mësimeve të Profetit Muhammed s.a.v.s. 

13 qershor 1931: njerëzit duke vërshuar drejt Bankës së Kursimit të Berlinit për të tërhequr 
paratë e tyre, pasi mësuan për kolapsin e Bankës së Darmstadt-it dhe asaj Kombëtare.



Numri  Vi
54

D a s h u r i  p ë r  t ë  g j i t h ë  

Pyetja që lind në mendjen tuaj mund 
të jetë se pse atëherë ekzistojnë grupe 
terroriste muslimane, që vrasin njerëz të 
pafajshëm ose pse ka qeveri muslimane, 
të cilat, për ta mbrojtur karrigen e tyre 
të pushtetit, lëshojnë urdhra për vrasje 
masive të vet popujve të tyre? 

Le të jetë absolutisht e qartë, që 
në realitet, akte të tilla makabre janë 
tërësisht kundër mësimeve të vërteta 
të Islamit. Kurani Famëlartë, në asnjë 
rrethanë, nuk e lejon ekstremizmin dhe 
terrorizmin. 

Në këtë kohë, sipas besimeve tona, 
Zoti i Plotfuqishëm dërgoi Themeluesin 
e Xhematit Musliman Ahmedia, Hazret 
Mirza Ghulam Ahmed të Kadianit a.s. 
si Mesih i Premtuar dhe Imam Mehdi, 
në nënshtrim të plotë ndaj Profetit 

Muhammed s.a.v.s. Mesihu i Premtuar a.s. 
ishte dërguar për të përhapur mësimet 
e vërteta dhe reale të Islamit dhe të 
Kuranit Famëlartë. Ai ishte dërguar për 
të krijuar një lidhje midis njeriut dhe 
Zotit të Madhërishëm. Ai ishte dërguar 
për të treguar dhe për bërë të njohura 
detyrimet që një njeri ka ndaj njeriut 
tjetër. Ai ishte dërguar për t’u dhënë 
fund të gjitha formave të luftës fetare. 
Ai ishte dërguar që të vendoset respekti, 
dinjiteti dhe nderi i çdo themeluesi dhe i 
çdo profeti të cilësdo fe. Ai ishte dërguar 
për ta tërhequr vëmendjen e njerëzve 
për arritjen e vlerave më të larta morale 
dhe për vendosjen e paqes, dashurisë, 
dhembshurisë dhe vëllazërisë në mbarë 
botën. 

Në cilëndo pjesë të shkoni në botë, 
ju do të gjeni pikërisht këto vlera, të 
gdhendura tek të gjithë muslimanët e 
vërtetë ahmedianë. Shembulli për ne nuk 
janë as terroristët e as ekstremistët, as 
diktatorët mizorë muslimanë e as fuqitë 
perëndimore. Shembulli që ne ndjekim 
është ai i Themeluesit të Islamit, Profetit 
Muhammed (paqja qoftë mbi të) dhe 
porosia udhëzuese për ne është Kurani 
Famëlartë. 

 Me këtë simpozium paqeje, unë 
i dërgoj një mesazh gjithë botës, që 

Nuk e di nëse, liderë të 
ndryshëm, të cilëve u kam 
shkruar, do t’u japin ndonjë 
vlerë letrave të mia apo jo, 
por pavarësisht nga reagimi 
i tyre, kam bërë vetëm një 
përpjekje duke qenë Kalifi 
dhe lideri shpirtëror i miliona 
muslimanëve ahmedianë që 
jetojnë në mbarë botën, duke 
ua përcjellë kështu ndjenjat dhe 
emocionet e tyre për situatën e 
rrezikshme të botës. 
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mesazhi dhe mësimet e Islamit janë të 
dashurisë, dhembshurisë, butësisë dhe 
paqes.

Fatkeqësisht, shohim që një pakicë 
e vogël muslimane paraqet një imazh 
krejtësisht të shtrembëruar të Islamit 
dhe vepron sipas besimeve të saj të 
devijuara. Unë ju them të gjithë juve që 
ju nuk duhet ta besoni atë të jetë Islami 
i vërtetë dhe nuk duhet të përdorni 
veprimet e saj të gabuara si licencë për të 
lënduar ndjenjat e shumicës muslimane 
paqësore ose për t’i bërë ata, shënjestër 
të mizorisë suaj. 

Kurani i Madhërishëm është libri më 
i shenjtë për të gjithë muslimanët dhe si 
i tillë, përdorimi i një gjuhe të ndyrë ndaj 
tij ose djegia e tij, patjetër që trishton 
dhe lëndon ndjenjat e muslimanëve. 

Kemi parë që çdo herë kur bëhet një 
sulm i tillë, ai sjell një reagim krejtësisht 
të gabuar dhe të padenjë të muslimanëve 
ekstremistë. 

Vetëm para pak ditësh dëgjuam dy 
ngjarje që ndodhën në Afganistan, ku disa 
ushtarë amerikanë treguan mosrespekt 
ndaj Kuranit Famëlartë dhe vranë gra 
dhe fëmijë të pafajshëm në shtëpitë e 
tyre. Po ashtu, një njeri i pamëshirshëm, 
pa asnjë arsye, qëlloi për vdekje disa 
ushtarë francezë në jug të Francës dhe 
disa ditë pas kësaj, ai hyri në një shkollë 
ku vrau tre fëmijë të pafajshëm hebrenj 
dhe një mësues të tyre. 

Ne shohim që kjo sjellje është 
krejtësisht e gabuar dhe kurrsesi nuk 
mund të sjellë paqe. Sërish, ne shohim 
që ngjarje të tilla makabre vazhdimisht 

Dashuri 
për të gjithë

urrejtje 
për askënd
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për shkak të mërisë dhe armiqësisë 
personale, por në fakt janë rezultat i 
politikave të padrejta që kanë disa qeveri 
të caktuara, si në shkallën kombëtare 
ashtu edhe në atë ndërkombëtare. 

Pra, për të vendosur paqe në botë 
është thelbësore të zhvillohen standarde 
të duhura drejtësie në çdo shkallë dhe 
në çdo vend të botës. Kurani Famëlartë 
gjykon vrasjen e një të pafajshmi, pa 
arsye, si vrasja e gjithë njerëzimit. 

Pra, edhe një herë, si një musliman, 
dua të bëj shumë të qartë që Islami nuk 
e lejon dhunën apo shtypjen në asnjë 
mënyrë, trajtë apo formë. Ky është një 
urdhër që nuk ka absolutisht asnjë 
përjashtim. Kurani sqaron akoma më 
tepër që nëse ndonjë shtet apo popull 
ka armiqësi ndaj jush, kjo nuk duhet 
t’ju ndalojë ju për të vepruar në mënyrë 
krejtësisht të drejtë dhe të ndershme 
me ta. Nuk duhet të ndodhë që ndonjë 
armiqësi apo rivalitet t’ju nxisë për të 
marrë hak ose për të vepruar në mënyrë 
të padrejtë. Një tjetër urdhër thelbësor, 
që na ka dhënë Kurani Famëlartë, është 
që nuk duhet të shikojmë me zili e lakmi 
pasuritë dhe resurset e të tjerëve. 

Unë kam përmendur vetëm disa pika, 
por ato janë shumë të rëndësishme dhe 
vendimtare, sepse ato hedhin themelin 
e paqes dhe drejtësisë në shoqëri dhe 
në botën e gjerë. Lutem që bota t’u 
kushtojë vëmendje këtyre çështjeve 
kyçe, në mënyrë që ne të shpëtojmë 
nga shkatërrimi i botës, drejt të cilit po 
drejtohemi nga njerëzit e padrejtë dhe të 
pasinqertë. 

Pra, edhe një herë, si një 
musliman, dua të bëj shumë 
të qartë që Islami nuk e lejon 
dhunën apo shtypjen në asnjë 
mënyrë, trajtë apo formë. Ky 
është një urdhër që nuk ka 
absolutisht asnjë përjashtim. 
Kurani sqaron akoma më tepër 
që nëse ndonjë shtet apo popull 
ka armiqësi ndaj jush, kjo nuk 
duhet t’ju ndalojë ju për të 
vepruar në mënyrë krejtësisht 
të drejtë dhe të ndershme me 
ta. Nuk duhet të ndodhë që 
ndonjë armiqësi apo rivalitet 
t’ju nxisë për të marrë hak 
ose për të vepruar në mënyrë 
të padrejtë. Një tjetër urdhër 
thelbësor, që na ka dhënë 
Kurani Famëlartë, është që 
nuk duhet të shikojmë me zili e 
lakmi pasuritë dhe resurset e të 
tjerëve. 

ndodhin në Pakistan dhe gjetkë dhe të 
gjitha këto janë duke u dhënë një nxitje 
kundërshtarëve të Islamit që ta thellojnë 
urrejtjen e tyre dhe një pretekst për të 
realizuar qëllimet e tyre në një shkallë 
të gjerë. Akte të tilla barbare që kryhen 
në një shkallë më të vogël, nuk kryhen 
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Do të doja të shfrytëzoja rastin edhe 
për t’ju kërkuar ndjesë që ju mora pak më 
shumë kohë, por, e vërteta është që tema 
për të vendosur paqe në botë është tejet 
e rëndësishme. 

Koha po ikën, dhe para se të bëhet shumë 
vonë, ne të gjithë duhet t’u kushtojmë 
vëmendje të madhe nevojave të kohës. 

Para se të mbyll fjalimin tim, dua të 
flas për një tjetër çështje të rëndësishme. 
Siç e dimë të gjithë, këto ditë po festohet 
jubileu i 60 vjetorit të Madhërisë së Saj, 
Mbretëreshës Elizabet II. Nëse kthejmë 
orën mbrapsht 115 vite, në vitin 1897, po 
festohej gjithashtu jubileu i 60 vjetorit 
të Mbretëreshës Viktoria. Në atë kohë, 
Themeluesi i Xhematit Musliman 
Ahmedia i dërgoi një mesazh urimi 
Mbretëreshës Viktoria. 

Në mesazhin e tij, ai i tregoi edhe 
mësimet e Islamit dhe gjithashtu një 
mesazh lutjeje për qeverinë britanike dhe 
për jetëgjatësinë e Mbretëreshës. Mesihu 
i Premtuar a.s. gjithashtu shkroi se cilësia 
më e mirë e qeverisë së Mbretëreshës 
ishte që nën sundimin e saj, të gjithë 
njerëzve u ishte dhënë liri fetare. 

Sot, qeveria britanike nuk e sundon 
më Sub-kontinentin, megjithatë, parimet 
e lirisë fetare janë të ngulitura thellë në 
shoqërinë dhe ligjet britanike, të cilët 
çdokujt i mundësojnë lirinë fetare. 

Padyshim, një shembull shumë i 
bukur i kësaj lirie po dëshmohet sonte 
këtu, ku ndjekës të besimeve dhe feve 
të ndryshme janë bashkuar të gjithë së 
bashku në një vend me një aspiratë të 

përbashkët dhe që është kërkimi i paqes 
në botë. 

Prandaj, duke përdorur të njëjtat 
fjalë dhe lutje, që Mesihu i Premtuar 
a.s. përdori, shfrytëzoj rastin t’i paraqes 
urimet e mia të përzemërta, siç ai thotë:

“Urimet tona të mbushura me gëzim dhe 
mirënjohje i qofshin përcjellë Mbretëreshës 
sonë të dhembshur. Mbretëresha e nderuar 
gjithmonë qoftë e gëzuar dhe e kënaqur”. 

Mesihu i Premtuar a.s. vazhdoi të lutet 
për Mbretëreshën Viktoria, ndaj edhe 
unë përdor po fjalët e tij për t’u lutur për 
Mbretëreshën Elizabet:

“O Zot i Plotfuqishëm dhe Fisnik, tregoji 
mëshirë dhe jepi bekimet e Tua Mbretëreshës 
sonë dhe bëje atë të jetë e lumtur gjithmonë, 
ashtu siç ne jetojmë me gëzime nën sundimin 
e saj të butë dhe dashamirës. Bëhu i Butë 
dhe i Dashur ndaj saj ashtu siç ne jetojmë 
me paqe dhe mbrothësi nën sundimin e saj 
të drejtë dhe bujar”. 

Këto janë emocione mirënjohjeje 
të çdo muslimani ahmedian që është 
shtetas i Britanisë.

Në fund, do të doja t’ju shpreh edhe 
një herë falënderimin tim nga thellësia e 
zemrës sime të gjithë juve, që dëshmuat 
dashurinë, dhembshurinë dhe vëllazërinë 
tuaj duke ardhur këtu. 

Shumë Faleminderit!”

(Marrë nga revista mujore “The Review of 
Religions”, maj 2012, f. 18-43, Londër)
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shpirti është Krijesë

Duke iu rikthyer temës së parë, do 
të doja të them se kjo padyshim është 
e vërtetë që shpirti është një dritë e 
fshehur, që përftohet në trupin e njeriut 
e që gatitet në mitër. Përftimi i tij do të 
thotë, së pari qëndron i fshehur dhe i 
paperceptueshëm dhe pastaj shkëlqen, 
kështu që, brumi i tij gjendet që në spermë. 
Sigurisht, sipas caktimit prej Zotit dhe 
sipas dëshirës së Tij, ai qëndron i lidhur 
me spermën në një pjesë misterioze dhe 
është veti e ndritshme e spermës. Nuk 
mund të thuhet që ai është ndonjë pjesë 
e saj, siç gjymtyrët janë pjesë të trupit, 
por as nuk mund të thuhet që ai vjen nga 
jashtë, ose merret nga toka dhe përzihet 
me brumin e spermës. Por, ai qëndron 
i fshehur në spermë në atë mënyrë 
siç zjarri gjendet në strall. Në Librin 
e Zotit nuk shkruhet që shpirti është 
diçka që zbret veçmas prej qiellit, ose 
bie në tokë nga atmosfera dhe rastësisht 
mishërohet me spermën për të hyrë 
në mitër. Ky mendim absolutisht nuk 
mund të jetë i vërtetë, sepse bie ndesh 
me ligjin e natyrës. Ne shohim përditë 
që në ushqime të prishura apo në vende 
të qelbëzuara krijohen mijëra mikrobe. 
Rrobat e papastra mbartin plot morra. 
Madje, nganjëherë, edhe në barkun e 
njeriut krijohen krimba të ndryshëm. 
A mund të themi atëherë, që ata vijnë 
nga jashtë, ose zbresin prej qiellit!? Pra, 
është shumë e qartë që shpirti buron prej 
trupit dhe pikërisht ky fenomen provon 
edhe faktin që ai është një krijesë. 

lindja e dytë e shpirtit

Me këtë shpjegim duam të provojmë 
se nëse Zoti i Plotfuqishëm me fuqinë 
e Tij të përsosur të krijimit, shpirtin e 
nxjerr po nga trupi, atëherë kuptohet që 
Ai do që edhe lindjen e dytë të shpirtit 
ta shkaktojë përmes trupit. Lëvizjet e 
shpirtit varen nga lëvizjet e trupit. Në 
cilindo drejtim ta çojmë trupin, shpirti 
patjetër e përcjell atë, prandaj, Libri i 
vërtetë i Zotit patjetër u kushton rëndësi 
gjendjeve instinktive të njeriut. Kjo është 
arsyeja që pse Kurani Famëlartë i ka 
kushtuar kaq shumë rëndësi reformimit 
të gjendjeve instinktive dhe pse ka dhënë 
këshilla të posaçme për veprimet e 
njeriut, si të qeshurit, të qarit, të ngrënit, 
të pirit, të veshurit, të fjeturit, të folurit, 
të heshturit, të martuarit, të qenit beqar, 
të ecurit, të qëndruarit, të pastruarit 
fizikisht etj. Gjithashtu, Kurani i mëson 
njeriut t’u përmbahet rregullave të 
posaçme gjatë shëndetit apo sëmundjes, 
sepse sipas tij, gjendjet trupore të njeriut 
ndikojnë thellë mbi gjendjet shpirtërore 
të tij. Nëse do t’i shkruaj gjerësisht ato 
këshilla, nuk besoj që mund ta mbaroj 
temën në kohën që kam në dispozicion. 

zhVillimi gradual i njeriut

Kur studioj Fjalën e Zotit në thellësi 
dhe shoh sesi ajo parashtroi këshillat në 
mësimet e saj për të përmirësuar gjendjet 
instinktive të njeriut dhe për ta ngritur 
atë gradualisht drejt gjendjes së lartë 
shpirtërore, atëherë e kuptoj mënyrën 
e saj të urtë për ta udhëzuar njeriun, 
që së pari, Zoti dëshiron t’ia mësojë 
atij të gjitha sjelljet shoqërore, siç janë 
sjelljet për të qëndruar me dikë, sjelljet 
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e të ngrënit, të pirit, të biseduarit etj., në 
mënyrë që ta shpëtojë atë nga sjelljet e 
egra dhe ta bëjë të dallohet nga kafshët 
duke marrë edukatën më fillestare 
të jetës shoqërore; më pas, Zoti i jep 
këshilla njeriut që të sjellë në ekuilibër 
gjendjet instinktive, të cilat me fjalë të 
tjera mund t’i quajmë morale të ulëta, në 
mënyrë që ato t’i shndërrohen në virtyte 
të larta. Por, këto dy metoda janë pjesë e 
një procesi të vetëm, sepse ato synojnë 
përmirësimin e gjendjeve instinktive, 
vetëm se njëra i përket fazës fillestare 
dhe tjetra një faze më të lartë. Zoti i 
Urtë parashtroi sistemin e moraleve në 
një mënyrë të atillë, që duke ndjekur atë, 
njeriu nga një gjendje e ulët e moralit 
mund të përparojë deri në një gjendje 
më të lartë të tij. 

realiteti i islamit

Në fazën e tretë të zhvillimit të 
njeriut, Kurani Famëlartë synon që 
njeriu të zhytet në dashurinë dhe 
pëlqimin e Krijuesit të tij të Vërtetë, 
derisa e gjithë qenia e tij të bëhet e 
Zotit. Feja e muslimanëve është quajtur 
Islam nga Zoti, pikërisht për ta kujtuar 
këtë nivel të lartë, sepse fjala islam do të 
thotë t’i nënshtrohesh tërësisht Zotit, aq 
sa të mos mbetet asgjë për veten. Allahu 
i Madhërishëm, në Kuranin Famëlartë, 
thotë:

Përkthim: I shpëtuar është ai që 
paraqet tërë qenien e tij si një kurban për 
hir të Zotit dhe në rrugën e Tij, dhe jo 
vetëm me synimin, por edhe me veprat 
e mira e vërteton besnikërinë e tij. Ai që 
bën një gjë të tillë, e pret shpërblimin 
e tij te Zoti. Njerëzit e tillë nuk do të 
kenë as frikë e as pikëllim.1 Thuaj: 
“Namazi im, sakrifica ime, jeta ime dhe 
vdekja ime janë për Atë Zot, që është 
Mbajtësi i të gjitha botëve. Askush dhe 
asgjë nuk shoqërohet me Të, krijesat 
nuk kanë asnjë lloj ortakërie me Të. Unë 
kështu jam urdhëruar dhe jam i pari 
për t’iu përmbajtur kuptimit të Islamit, 
domethënë, për t’u sakrifikuar në rrugën 
e Zotit.2 Kjo është rruga ime. Pra, ejani 
dhe ndiqeni rrugën time dhe mos merrni 
ndonjë rrugë tjetër kundër saj, sepse do 
të largoheni nga Zoti”.3 Thuaju: Nëse 
e doni Zotin, më ndiqni mua! Ndiqeni 
rrugën time, që t’ju dojë Zoti edhe ju 
dhe t’jua falë mëkatet. Me të vërtetë, 
Ai është shumë Mëkatfalës dhe shumë 
i Mëshirshëm.4 

dallimi midis gjendjeVe 
instinKtiVe dhe morale

Le të shpjegojmë tani, të tri fazat e 
njeriut, veç e veç, por, së pari duhet t’ju 
kujtojmë se gjendjet instinktive, burimi 
i të cilave është nefsi që nxit njeriun për 
të keqen,5 sipas Fjalës së pastër të Zotit 

1. El-Bekare 2:113
2. El-An’am 6:163-164
3. El-An’am 6:154
4. Ali Imran 3:32
5. Nefsi amarrah [Përkthyesi]
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të Madhërishëm, nuk janë të ndara nga 
gjendjet morale. Arsyeja është se Fjala e 
pastër e Zotit, të gjitha impulset natyrore, 
dëshirat e kërkesat trupore, edhe pse 
i klasifikon në gjendjet instinktive, 
tregon që po ato shndërrohen në gjendje 
morale, nëse i realizon me vetëdije në 
një masë të baraspeshuar në vendin 
e në kohën e duhur. Po ashtu, edhe 
gjendjet morale nuk janë të ndara nga 
ato shpirtërore, por po ato shndërrohen 
në gjendje shpirtërore, nëse i realizon 
duke u përhumbur pas Allahut, duke 
u pastruar shpirtërisht, duke u veçuar 
vetëm për Zotin, duke pasur dashuri 
të plotë, përqendrim të plotë, kënaqësi 
të plotë dhe pajtim të plotë me Zotin. 
Njeriu në asnjë mënyrë nuk mund të 
lëvdohet, derisa gjendjet instinktive nuk 
i shndërron në gjendje morale, sepse ato 
të parat i kanë edhe kafshët, madje edhe 
sendet. Po ashtu, vetëm duke u pajisur 
me morale, njeriu nuk mund të fitojë 
jetën shpirtërore, sepse morale të mira, 
njeriu mund të tregojë edhe duke qenë 
mohues i Zotit të Madhërishëm.  Të jesh 
i dhembshur, zemërbutë, paqedashës, 
mirëdashës, të mos ngatërrohesh me 
ndonjë sherr, të gjitha këto cilësi mund 
t’i ketë edhe një njeri i paaftë që gjendet 
larg burimit të vërtetë të shpëtimit dhe që 
nuk ka asnjë haber për të. Madje, shumë 
nga kafshët shtëpiake, nëse mbahen 
mirë, bëhen zemërbuta, paqedashëse dhe 
nuk i përgjigjen dhunës me dhunë, por 
megjithëkëtë, ato nuk mund të quhen 
njeri, e lëre më të flitet që ato të bëhen 
njerëz të shkallës më të lartë. Pra, një 
njeri që ka besimin më të keq, madje që 
është i zhytur në mëkate, edhe ai mund 
t’i zotërojë këto cilësi. 

përgënjeshtrimi i doKtrinës që 
ndalon therjen ose mbytjen e 

KafshëVe

është e mundur që njeriu të bëhet aq 
i mëshirshëm saqë të mos dëshirojë të 
mbysë as mikrobet që mund t’i ketë ai në 
plagët e trupit të tij, të jetë aq ekstrem në 
pikëpamjen e tij për të mbrojtur kafshët 
sa të mos mbysë as morrat që dalin në 
kokën e tij, ose të mos ketë dëshirë të 
luftojë as me bakteret që mund t’i dalin 
në bark, në zorrë apo në tru. Madje, 
unë mund të besoj që dikush mund ta 
zgjerojë mëshirën e tij deri në shkallën 
që të heqë dorë edhe nga konsumimi i 
mjaltit, duke menduar se ai bëhet nga 
mundimi e shuarja e shumë jetëve dhe 
se ai merret duke dëbuar bletët e shkreta 
nga hojet e tyre. Unë mund të besoj që 
dikush mund të heqë dorë edhe nga 
përdorimi i myshkut, duke menduar se 
ai është gjaku i drerit dhe merret duke 
e mbytur atë dhe duke i ndarë të vegjlit 
e shkretë nga prindi i tyre. Po ashtu, 
unë nuk e mohoj edhe mundësinë që 
dikush të heqë dorë nga përdorimi i 
margaritarëve apo i mëndafshit, duke 
menduar se këto të dyja nxirren pas 
mbytjes së dy krimbave të shkretë. Unë 
gjithashtu mund të besoj që dikush, 
edhe pse të vuajë nga dhimbjet, mund 
të refuzojë të përdorë shushunja, duke 
mos dashur ngordhjen e tyre. Madje, 
dikush le të mos e besojë, por unë e besoj 
që një njeri mund ta zgjerojë mëshirën 
e tij aq shumë sa të heqë dorë edhe 
nga uji, duke i sjellë vdekje vetes për të 
shpëtuar mikroorganizmat që mund 
të ketë uji. Pra, unë mund të pranoj që 
të gjitha këto raste mund të ndodhin, 
por unë kurrsesi nuk mund të pranoj se 
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këto gjendje instinktive mund të quhen 
gjendje morale, ose vetëm nga këto 
veprime, mund të pastrohen ndyrësitë 
e brendshme shpirtërore të njeriut, të 
cilat janë pengesa për ta arritur Zotin. 
Unë kurrsesi nuk mund të pranoj që kjo 
butësi e kjo mëshirë, që disa kafshë e 
shpendë mund ta kenë edhe më shumë, 
të jenë mjete për njeriun për të arritur 
shkallën më të lartë të përsosmërisë së tij. 
Përkundrazi, sipas meje, kjo është luftë 
kundër ligjit të natyrës, kundër pëlqimit 
të Zotit dhe është refuzim i bekimeve që 
Zoti na dhuroi. Spiritualiteti mund të 
arrihet vetëm kur çdo virtyt përdoret në 
kohën e në vendin e duhur dhe pastaj, 
kur ndiqen rrugët e Zotit me besnikëri 
të plotë,  aq sa njeriu të bëhet plotësisht i 
Tij. Ai që bëhet i Zotit, shenja e tij është 
që ai assesi nuk  mund të jetojë pa Të. 
Njohësi i Zotit6 është si një peshk, që 
është therur nga dora e Zotit dhe uji i tij 
është dashuria e Zotit.

tri metodat e reformimit

Do t’i rikthehem temës së mëparshme. 
Kam përmendur që janë  tri burime të 
gjendjeve të njeriut: njefsi që nxit për të 
keqen, nefsi qortues dhe nefsi i qetësuar; 
gjithashtu edhe metodat e reformimit 
janë tri:

Së pari, njerëzve të egër e të 
pasjellshëm duhet t’u mësojmë sjelljet 
më elementare, në mënyrë që ata, në 
të ngrënit, në të pirit, në të martuarit e 
në sjelljet e tjera t’i përshtaten mënyrës 
njerëzore. Pra, të mos ecin zhveshur, të 
mos hanë ngordhësira, siç hanë qentë 

6. Në gjuhën urdu, është përdorur fjala arif, që do të 
thotë njohës, por në terminologjinë fetare, ajo përdoret 
për njohës të Zotit. [Përkthyesi]

e të mos shfaqin ndonjë gjest tjetër të 
tillë të pasjellshëm. Ky është reformimi i 
shkallës më të ulët i gjendjeve instinktive 
dhe është një reformim i tillë që, nëse 
do të merrnim ndonjë njeri nga të 
pacivilizuarit, që gjenden në pyjet e Port 
Blairit, e t’i mësonim sjelljet njerëzore, 
atëherë më së pari, atë do ta edukonim 
pikërisht me këto sjellje elementare 
shoqërore.

Metoda e dytë e reformimit fillon 
atëherë kur njeriu pajiset me sjelljet 
elementare shoqërore, atëherë atij duhet 
t’i mësojmë moralet e tjera njerëzore e ta 
edukojmë që ai, çdo gjë që ka në aftësinë 
e tij, ta përdorë në kohën e në vendin e 
duhur.

Metoda e tretë e reformimit është që 
ata, të cilët kanë përvetësuar moralet e 
larta, por ende janë të thatë shpirtërisht, 
atyre t’u jepet ta shijojnë sherbetin e 
dashurisë së Zotit dhe të takimit me 
Të. Këto janë tri reformimet që ka 
përmendur Kurani Famëlartë. 

ardhja e të dërguarit të 
allahut s.a.v.s. në Kohën më të 

neVojshme të reformimit

Udhëheqësi dhe kryetari ynë, i 
Dërguari i Allahut s.a.v.s. kishte ardhur 
në një kohë, kur bota ishte prishur në 
të gjitha aspektet, ashtu siç Allahu i 
Madhërishëm thotë:

Domethënë edhe toka ishte prishur, 
po ashtu edhe detet ishin prishur.7 Kjo 
do të thotë se ishin degjeneruar edhe 

7. Er-Rum 30:42
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ata që quheshin popujt e librit,8 edhe të 
tjerët që nuk kishin marrë ujin e shpalljes 
hyjnore. Pra, synimi i Kuranit Famëlartë 
ishte të ringjallte të vdekurit, siç ai thotë:

Domethënë, dijeni që Zoti i 
Madhërishëm ka vendosur ta ringjallë 
tokën edhe një herë, pas vdekjes së saj.9 
Gjendja e Arabisë, në atë kohë, ishte 
tmerrësisht barbare, saqë nuk kishte 
mbetur asnjë sistem njerëzimi tek arabët. 
Të gjitha ligësitë, për ta, ishin për t’u 
krenuar. Një njeri martohej me qindra 
gra. Konsumi i gjërave të ndaluara ishte 
gjahu i tyre. Lejohej të martoheshin edhe 
me nënat e tyre. Për këtë arsye Zotit i 
është dashur të thoshte:

Tani e tutje, juve ju ndalohet martesa 
me nënat tuaja.10

Po ashtu, ata hanin ngordhësirat, hanin 
edhe mishin e njeriut, pra nuk ekzistonte 
ndonjë ligësi që nuk bënin. Shumica 
nuk besonin në botën e ahiretit, madje 
pjesa dërrmuese e mohonte ekzistencën 
e Zotit. Bijat e tyre i vrisnin me duart 
e veta. Vrisnin jetimët dhe ua gëlltitnin 
pasuritë. Ishin njerëz për të qenë, veç 
mend nuk kishin. Nuk kishin as turp e as 
sedër. Alkoolin e pinin si ujë. Ai që bënte 
më shumë kurvëri, konsiderohej kryetar 
i tyre. Analfabetizmi tek ata ishte kaq i 
theksuar saqë, popujt përreth i quanin 
popull analfabet. Në një kohë të tillë dhe 
për t’i reformuar njerëzit e tillë kishte 
lindur udhëheqësi e kryetari ynë Hazret 
Muhammedi s.a.v.s., në Mekë. Pra, ajo 

8. Ehli kitab. [Përkthyesi]
9. El-Hadid 57:18
10. En-Nisa 4:24

ishte pikërisht koha, kur do të bëheshin 
të tria reformimet që kemi përmendur 
më lartë. Kjo është arsyeja që pse Kurani 
Famëlartë deklaron të jetë udhëzimi më 
i përsosur dhe më i kompletuar ndër 
të gjitha udhëzimet e tjera të botës, 
sepse librat e tjerë të botës nuk e gjetën 
kohën që gjeti Kurani Famëlartë. Me një 
fjalë, synimi i Kuranit Famëlartë ishte 
që egërsirat t’i shndërronte në njerëz, 
njerëzit në njerëz të virtytshëm dhe 
njerëzit e virtytshëm në njerëz të Zotit. 
Prandaj, Kurani Famëlartë përbëhet nga 
të tria llojet e udhëzimeve.

qëllimi i Vërtetë i mësimeVe 
të Kuranit është të sjellë tri 

riformime

Para se të flasim me hollësi për këto 
tri reformime, është e nevojshme të 
shtojmë se në Kuranin Famëlartë, nuk 
ekziston asnjë mësim që duhet pranuar 
me zor. Madje, synimi dhe përmbledhja 
e të gjitha mësimeve të Kuranit janë 
vetëm këto tri reformime. Të gjitha 
porositë e tjera të tij, janë si mjete për 
t’i arritur këto reforma. Ashtu siç mjeku 
nganjëherë i bën ndërhyrje kirurgjikale 
ose e lyen me ndonjë melhem të sëmurin 
për t’i siguruar shëndet atij, edhe Kurani, 
me mësimet e tij, përdor këto metoda 
aty ku duhen, nga dashamirësia ndaj 
njerëzve. Gjithë esenca e urtësive apo 
dijeve të Kuranit dhe udhëzimeve apo 
metodave të tij është që njerëzit, nga 
gjendjet instinktive, të cilat janë të egra, 
t’i kalojë në gjendjet morale. Pastaj, nga 
gjendjet morale t’i kalojë ata në oqeanin 
e pasosur shpirtëror.
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gjendjet instinKtiVe, 
nëse mbahen në eKuilibër, 

shndërrohen në morale

Siç thamë më lart që, gjendjet morale 
nuk janë ndryshe nga ato instinktive, 
por pikërisht gjendjet instinktive, nëse 
vendosen në ekuilibër dhe realizohen me 
sugjerimin dhe këshillën e mendjes, në 
kohën e në vendin e duhur, shndërrohen 
në gjendje morale. Përndryshe, sado të 
bukura të duken, në të vërtetë, ato nuk 
mund të kenë vlerën e moralit, sepse 
janë vetëm impulse të papërmbajtura 
të njeriut. Sikurse një qen apo një dele, 
nëse tregojnë dashuri e butësi ndaj 
pronarit të tyre, nuk mund të quhen të 
virtytshëm dhe të kulturuar. Po ashtu, as 
ujkun e as luanin, nuk mund t’i quajmë 
të pamoralshëm për shkak të egërsisë së 
tyre, sepse, siç e thamë, gjendja morale 
vjen përmes arsyes  dhe kërkon kohën dhe 
vendin e duhur për t’u realizuar. Njeriu që 
nuk e përdor arsyen dhe intelektin, është 
si foshnjë, zemra dhe mendja e së cilës 
nuk e kanë aftësinë e të arsyetuarit; ose 
është si i marri që ka humbur çdo aftësi 
mendore. Dihet që, edhe foshnja, edhe i 
marri, nganjëherë tregojnë ndonjë gjest, 
i cili mund të duket si moral, megjithatë 
asnjë njeri që ka pak logjikë, nuk mund 
ta quajë moral gjestin e tyre, pasi ai nuk 
buron nga gjykimi e arsyetimi, por janë 
vetëm veprime, që njerëzit e tillë bëjnë 
për shkak të impulseve të brendshme. 
Si për shembull, fëmija, që sapo të lindë, 
kërkon gjirin e nënës, ose zogu, që sapo 
të dalë nga veza, zë të çukitë, po ashtu, 
edhe shushunja del nga veza me vetitë 
e shushunjës, i vogli i gjarprit me vetitë 
e gjarprit, këlyshi i luanit i ngjan luanit, 
etj. Sidomos foshnja e njeriut duhet 

të studiohet thellë, se si menjëherë 
pas lindjes, tregon vetitë instinktive të 
njeriut, të cilat vijnë duke u theksuar 
dhe pas një apo një vit e gjysmë dallohen 
edhe më shumë. Për shembull, të qarat e 
tij bëhen akoma më të forta, të qeshurat 
i vijnë akoma me gaz dhe sytë bëhen 
gjithnjë e më të përqendruar. Një gjë 
tjetër instinktive që zhvillohet në këtë 
moshë te fëmija është që ai tregon 
pëlqimin apo mospëlqimin e tij edhe 
me gjeste, lufton me dorë kur është i 
pakënaqur me dikë, ose i jep diçka kur 
dëshiron. Por, të gjitha këto gjeste, në të 
vërtetë, janë instinktive. Pra, si fëmija, 
edhe një njeri i egër, që shumë pak mund 
të ketë aftësinë e të gjykuarit, në çdo fjalë 
a veprim dhe në çdo lëvizje a qëndrim, 
shfaq instinkte dhe ndjek emocione të 
vetvetishme. Asnjë nga lëvizjet e tij nuk 
buron nga aftësia e tij e të menduarit, 
por veprimet e tij janë vetëm reagime 
që i vijnë natyrshëm ndaj kërkesave të 
jashtme. Ka mundësi që këto gjendje 
instinktive jo të gjitha të jenë të këqija, 
por disa edhe mund t’u ngjajnë moraleve 
të mira, por normalisht, ato nuk janë 
pasojë e arsyes apo gjykimit. Por, edhe 
sikur të jenë me ndonjë farë motivacioni, 
prapëseprapë, ato nuk mund të quhen 
morale, pasi kanë ndikimin e tepërt 
të instinkteve. Ana mbizotëruese 
konsiderohet e besueshme. 

moralet e Vërteta

Moralet e vërteta nuk mund t’i 
atribuohen ndonjë njeriu të tillë, i cili, si 
kafshët, fëmijët apo njerëzit e pamend, 
është i pushtuar nga gjendjet instinktive 
dhe jeton thuajse si një kafshë. Por, në 
të vërtetë, moralet e mira apo të këqija 
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fillojnë nga koha kur atij i piqet mendja 
e dhuruar prej Zotit, përmes së cilës ai 
arrin të dallojë të mirën nga e keqja, ose 
arrin të dallojë shkallën e dy të mirave 
apo dy të këqijave, apo të brengoset në 
zemër, kur humb një rrugë të mirë dhe të 
pendohet nëse bën ndonjë vepër të keqe. 
Kjo është faza e dytë e jetës së njeriut, 
të cilën Fjala e pastër e Zotit, Kurani 
Famëlartë e quan nefs qortues. Por, 
duhet të mbani mend që, për të sjellë një 
njeri nga një gjendje e egër deri te nefsi 
qortues, nuk mjaftojnë vetëm këshilla të 
thata, madje duhet që ai të arrijë ta njohë 
Zotin e tij deri në atë shkallë, e cila ta 
bindë atë që qëllimi i krijimit të tij nuk 
është i pakuptimtë dhe i kotë, e kështu, 
me njohjen ndaj Zotit, ai të fitojë morale 
të pastra. Prandaj, për ta arritur njohjen 
e Tij, Zoti i Madhërishëm në Kuranin 
Famëlartë vazhdimisht përmend dhe 
na bind që çdo vepër e çdo moral ka një 
efekt, të cilat në këtë botë, na sigurojnë 
qetësinë apo ndëshkimin shpirtëror, 
ndërsa në botën tjetër do të shfaqin 
efektin e tyre në mënyrë të plotë. Pra, 
në fazën e nefsit qortues, njeriu fiton 
mendjen, njohjen dhe ndërgjegjen e 
pastër, deri në atë shkallë që ai pendohet 
dhe e qorton veten kur bën ndonjë vepër 
të keqe dhe dëshiron të bëjë vepra të 
mira. Kjo është faza, në të cilën, njeriu 
fiton morale të mira. 

khalk (Krijesat) dhe khulk 
(moralet)

Do të jetë mirë, nëse do të shpjegoj 
shkurtimisht fjalën “khulk”. Në arabisht, 
fjala “khalk” që është me zanoren “a”, 
do të thotë lindje fizike, ndërsa “khulk” 
që është me zanoren “u”, ka kuptimin 

e lindjes shpirtërore, e cila mund të 
përsoset përmes moraleve të larta e jo 
thjeshtë nga gjendjet instinktive. Për 
këtë arsye, pikërisht për moralet përdoret 
fjala “khulk”, e jo për gjendjet instinktive. 
Një gjë tjetër që duhet sqaruar është se, 
me moral, shumë njerëz në përgjithësi 
kuptojnë vetëm butësi dhe përulësi, gjë 
që nuk është e saktë. Në fakt, të gjitha 
përjetimet e brendshme të njeriut, të cilat 
e përsosin atë dhe që i korrespondojnë 
gjymtyrët dhe pjesët e jashtme të trupit 
të tij, quhen morale. Për shembull, njeriu 
qan me sy dhe karshi këtij veprimi, në 
zemrën e tij gjendet një fuqi emocionale, 
ndjenjë kjo, nëse përdoret në kohën 
e duhur me udhëzimin e mendjes së 
dhuruar prej Zotit, quhet moral. Po 
ashtu, njeriu me duart lufton armikun 
dhe karshi këtij veprimi, në zemrën 
e tij ka një ndjenjë që quhet trimëri. 
Nëse njeriu e përdor këtë ndjenjë në 
vendin e në kohën e duhur, atëherë 
edhe ajo quhet moral. Po me duart e tij, 
nganjëherë njeriu përpiqet të shpëtojë 
të shtypurit nga mizorët ose mundohet 
t’u japë ndonjë ndihmë të varfërve e të 
uriturve ose në ndonjë mënyrë tjetër 
dëshiron të ndihmojë njerëzit dhe karshi 
këtyre veprimeve, në zemrën e tij gjendet 
një ndjenjë, të cilën e quajmë mëshirë. 
Nganjëherë njeriu ndëshkon mizorin 
me duart e tij dhe në zemrën e tij ka një 
ndjenjë që e korrespondon veprimin e 
tij dhe që quhet hakmarrje.11 Po ashtu, 
nganjëherë ai nuk dëshiron t’i përgjigjet 
sulmit me sulm, madje e anashkalon 
mizorinë e mizorit, ndërkohë në zemrën 
e tij ka një ndjenjë që quhet falje apo 

11. Fjalia e nënvizuar nuk ishte futur në botimin 
e parë dhe në “Rruhani Khezain”, ndërsa gjendet 
në dorëshkrimin dhe në raportin e “Mbledhjes 
së Madhe të feve”. (Botuesi)
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durim, e cila përputhet me veprimin e 
tij. Ose nganjëherë, njeriu përdor duart, 
këmbët, zemrën ose mendjen e tij për t’u 
ardhur në ndihmë njerëzve të tjerë dhe 
harxhon pasurinë e tij për mirëqenien 
e tyre dhe karshi këtyre veprimeve, në 
zemrën e tij ka një ndjenjë që quhet 
bujari. Pra, nëse njeriu i përdor të gjitha 
këto ndjenja dhe fuqi në kohën e në 
vendin e duhur, atëherë këto quhen 
morale. Allahu i Madhërishëm, duke 
iu drejtuar Profetit tonë selallahu alejhi 
ueselem, thotë: 

Ti ke morale madhore.12 Kuptimi i 
këtij ajeti është pikërisht sipas shpjegimit 
të dhënë më parë, domethënë, të gjitha 
moralet, si bujaria, trimëria, drejtësia, 
mëshira, mirëbërësia, sinqeriteti, vullneti 
etj., janë mbledhur te ai. Pra, të gjitha 
ndjenjat që ka zemra e njeriut, si respekti, 
turpi, ndershmëria, butësia, sedra, 
qëndrueshmëria, dëlirësia, pastërtia, 
baraspeshimi, dhembshuria, trimëria, 
bujaria, falja, durimi, mirëbërësia, 
vërtetësia, besnikëria etj, nëse shfaqen 
me udhëzimin e mendjes në kohën e

12. El-Kalem 68:5

në vendin e duhur, atëherë të gjitha ato 
do të quhen morale, por, realisht ato 
janë gjendje dhe emocione instinktive 
të njeriut, të cilat quhen morale, vetëm 
kur realizohen me vullnetin e njeriut 
në kohën e në vendin e duhur. Ngaqë, 
njeriu është një qenie që në natyrën e 
tij ka sensin e përparimit, prandaj, duke 
ndjekur fenë e vërtetë dhe mësimet e 
vërteta dhe duke qëndruar me shoqërinë 
e pastër, gjendjet instinktive të tij ai i 
shndërron në morale, gjë që nuk është 
në aftësinë e ndonjë gjallese tjetër. 

reformimi i parë – gjendjet 
instinKtiVe

Nga tri reformimet që bën Kurani 
Famëlartë, le të shtjellojmë reformimin 
e parë, i cili ka të bëjë me gjendjet e 
ulëta, pra ato instinktive të njeriut. 
Ky reformim përbëhet nga ajo pjesë e 
mësimeve që quhet edukatë, pajisja me 
të cilën ua baraspeshon njerëzve të egër 
gjendjet instinktive të tyre, siç janë të 
ngrënit, të pirit, të martuarit etj, dhe i 
shpëton ata nga jeta shtazore. Lidhur me 
këtë, Kurani Famëlartë thotë:
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Përkthimi: Ju ndalohet martesa me 
nënat tuaja, po ashtu me bijat tuaja, me 
motrat tuaja, me hallat tuaja, me tezet 
tuaja, me bijat e vëllezërve dhe bijat e 
motrave tuaja, me ato nëna që ju kanë 
dhënë gji, me motrat tuaja, që kanë 
thithur prej një gjiri, me nënat e grave 
tuaja, me vajzat e grave tuaja që gjenden 
nën kujdestarinë tuaj, nëse me ato gra 
keni bërë marrëdhënie bashkëshortore; 
e, nëse nuk keni pasur marrëdhënie 
bashkëshortore, atëherë nuk ka pengesa. 
Ju ndalohet martesa me gratë e bijve 
tuaj, po ashtu, ju ndalohet t’i bashkoni 
dy motra në martesën tuaj. Të gjitha 
këto gjëra që bëheshin më përpara, sot 
ju ndalohen.13 Gjithashtu, nuk lejohet që 
ju të bëheni përdhunisht trashëgimtarë 
të grave.14 Po ashtu, nuk ju lejohet të 

13. En-Nisa 4:24
14. En-Nisa 4:20

martoheni me ato gra, që kanë qenë 
bashkëshorte të baballarëve tuaj, rastet 
e kaluara tashmë kanë kaluar.15 Femrat 
e ndershme nga ju dhe nga ithtarët 
e Librit janë të lejuara për ju për t’u 
martuar, vetëm nëse ju u caktoni pajën 
e kurorëzimit, duke u martuar me to, e 
jo duke bërë kurvëri, as duke i marrë për 
dashnore.16 

Tek injorantët arabë kishte një traditë 
që nëse dikujt nuk i lindnin fëmijë, 
atëherë gruaja e tij shkonte me ndonjë 
burrë tjetër për të pasur fëmijë. Kurani 
Famëlartë e ndaloi këtë traditë. Pikërisht 
kësaj tradite të keqe i thonë musafehet.

Pastaj thotë: 
Mos e vritni veten.17 Mos vrisni 

15. En-Nisa 4:23
16. El-Maida 5:6
17. En-Nisa 4:30
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fëmijët tuaj.18 Mos hyni egërsisht në 
shtëpitë e huaja pa marrë leje. Duhet 
t’u kërkoni leje për të hyrë në shtëpitë 
e tyre. Kur hyni në shtëpitë e të tjerëve, 
atëherë thoni selamalejkum sapo të hyni 
në to. E, nëse atje nuk gjeni askënd, mos 
hyni derisa t’ju japë leje ndonjë anëtar 
i asaj shtëpie. Dhe në qoftë se i zoti i 
shtëpisë ju thotë “Kthehuni”, atëherë 
kthehuni!19 Mos hyni në shtëpi duke 
kapërcyer muret e saj, por hyni në shtëpi 
nga dyert e saj.20 Nëse ju përshëndet 
dikush, atëherë përshëndeteni atë me 
një përshëndetje më të mirë e më të 
bekuar.21 Alkooli, bixhozi, idhujtaria, 
fallet, të gjitha këto janë vepra të ndyta 
dhe djallëzore, largohuni nga këto.22 
Mos hani cofëtinën; mos hani mish 
derri; mos hani diçka, në të cilën është 
përmendur emri i dikujt tjetër përveç 
Allahut; mos hani mishin e kafshës që 
është mbytur duke u rrahur; mos hani 
mishin e kafshës që është vrarë nga 
rrëzimi;23 mos hani kafshën që është 
vrarë nga brirët e kafshëve të tjera; mos 
hani mishin e asaj që është kafshuar nga 
egërsirat; Mos hani atë që është therur 
në emër të idhujve, sepse të gjitha këto 
konsiderohen të ngordhura.24 E, nëse 
ata të pyesin: Çfarë duhet të hamë 
atëherë? Thuaju: Hani të gjitha gjërat 
e pastra që ekzistojnë në botë.25 Vetëm 
ngordhësirat, gjërat e ngjashme me to 
dhe gjërat e ndyta mos i hani.

18. El-An’am 6:152
19. En-Nur 24:28-29
20. El-Bekare 2:190
21. En-Nisa 4:87
22. El-Majdah 5:91
23. Kjo fjali nuk është në botimin e parë, por është në 
materialin dorëshkrimor, raportin e mbledhjes dhe në 
“Rruhani Khezain”. (Botuesi)
24. El-Majdah 5:4
25. El-Majdah 5:5

Kur ju thuhet t’u hapni vend të tjerëve 
në ndonjë tubim, atëherë hapni vend 
menjëherë, që të ulen edhe të tjerët. Kur 
ju thuhet të ngriheni, atëherë ngrihuni 
pa kundërshtim.26 Hani të gjitha gjërat e 
pastra si mishi, bishtajoret etj., por, mos 
e teproni vetëm me një gjë të caktuar 
dhe mos hani shumë.27 Mos thoni fjalë 
të kota. Flisni sipas vendit e kuvendit.28 
Mbajini  pastër rrobat tuaja. Trupin, 
shtëpinë, rrugicën tuaj dhe çdo vend 
ku uleni ruajeni nga ndyrësira dhe mos 
e bëni pis.29 Domethënë, lahuni shpesh 
dhe shtëpitë mbajini të pastra. 

Mos flisni as me zë shumë të lartë e 
as me zë shumë të ulët, por mbani një 
qëndrim të mesëm, përveç rasteve që 
bëjnë përjashtim. Edhe në të ecurit, 
as mos ecni shumë shpejt, as shumë 
ngadalë, por ecni me shpejtësi mesatare.30 
Kur udhëtoni, pajisuni me të gjitha 
gjërat që ju nevojiten për rrugë dhe 
merrni ushqim të mjaftueshëm me vete, 
në mënyrë që t’i shmangeni lypjes.31 
Lahuni nëse jeni të papastër për shkak 
të marrëdhënieve bashkëshortore apo të 
derdhjes së farës.32 Kur hani bukë, jepjani 
edhe lypësit dhe hidhjani një copë edhe 
qenit dhe shpendëve të tjerë.33 Nuk është 
e ndaluar, nëse e shikoni të arsyeshme, 
martesa me vajzat jetime, të cilat janë 
nën kujdesin tuaj. Por, nëse druani që 
ju mund t’i shfrytëzoni ato duke parë se 
janë pa përkrahje, atëherë martohuni me 
gratë që kanë prindër dhe të afërm, të 
cilat t’ju respektojnë dhe për të cilat ju të 

26. El-Mixhadilah 58:12
27. El-A’raf 7:32
28. El-Ahzab 33:71
29. El-Mudathir 74:5-6
30. Lukman 31:20
31. El-Bekare 2:198
32. El-Majdah 5:7
33. Edh-Dharijat 51:20
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keni merak. Mund të martoheni me një, 
me dy, me tri ose deri me katër gra, me 
kusht që të bëni drejtësi ndaj tyre, në të 
kundërtën, mjaftohuni me një grua, edhe 
sikur t’ju nevojiten më shumë. 

Kufizimi i katër grave është vënë për 
arsye që ju, duke i ndjekur zakonet e 
vjetra, të mos e teproni, domethënë që të 
mos martoheni me qindra gra ose të mos 
anoni nga kurvëria. 

Jepjani pajën e kurorëzimit grave 
tuaja.34

Ky është pra, reformimi i parë që bën 
Kurani Famëlartë, i cili synon ta largojë 
njeriun nga gjendjet instinktive dhe 
rrugët e egra e ta pajisë atë me edukatë e 
sjellje të njerëzishme. Deri tani, asgjë nuk 
është folur për moralet e larta, por janë 
përmendur vetëm sjelljet e njerëzishme 
dhe ne e kemi shpjeguar më parë që 
këto mësime u nevojitën, sepse populli, 
tek i cili, Profeti ynë s.a.v.s. erdhi, për nga 
egërsia kishte parakaluar të gjithë popujt 
e tjerë. Në asnjë aspekt ata nuk jetonin 
njerëzisht. Prandaj, ishte e nevojshme 
që më së pari ata të mësohen me sjelljet 
elementare njerëzore. 

ndalimi i mishit të derrit

Këtu, një gjë duhet të kihet parasysh, 
që ka të bëjë me ndalimin e mishit të 
derrit. Që në emërimin e kësaj kafshe, 
Zoti tregon për ndalimin e saj, sepse, 
fjala khinzir35 është e përbërë nga fjalët 
khinz dhe ara, që do të thotë: unë atë e 
shoh shumë të ndytë e të ligë. “Khinz” 
do të thotë shumë e ndytë dhe “ara” do 
të thotë unë shoh. Pra, vetë emri i kësaj 
kafshe, që i është caktuar prej Zotit 

34. En-Nisa 4:4-5
35. Derrit në arabisht i thonë khinzir خنزیر. [Përkthyesi]

që nga fillimi, është një argument për 
ndyrësinë e saj. është një koincidencë 
e çuditshme që, kjo kafshë, në gjuhën 
indiane, quhet súer. Edhe kjo fjalë është 
e përbërë nga fjalët su’ dhe ara, që sërish 
kanë të njëjtin kuptim: unë atë e shoh të 
keqe. Nuk duhet të befasoheni që fjala  
su’ është e gjuhës arabe. Në librin tonë 
të titulluar “Minenur Rahman”, kemi 
provuar që gjuha arabe është nëna e të 
gjitha gjuhëve dhe që në gjuhë të tjera, 
ekzistojnë jo një apo dy, por mijëra fjalë 
të gjuhës arabe. Pra, su’ është fjalë arabe. 
Për këtë arsye, në gjuhën indiane su’ do 
të thotë i keq. Pra, kjo kafshë gjithashtu 
quhet e keqe. Nuk ka vend për dyshim 
që në kohën, kur gjuha e gjithë botës 
ishte arabishtja, edhe në këtë vend, emri 
i kësaj kafshe ishte një sinonim i fjalës 
arabe që është khinzir, dhe deri më sot 
ai emër ka mbetur. Po, është e mundur 
që në sanskritisht kjo fjalë të ketë pësuar 
ndryshime, duke ruajtur një formë të 
përafërt. Megjithatë, fjala suer duhet të 
jetë origjinale, pasi ajo e ka shkakun e 
emërtimit të saj dhe fjala khinzir është 
një dëshmi e qartë për këtë. Pra, kuptimi 
i kësaj fjale, që është “shumë e ndytë”, nuk 
kërkon ndonjë shpjegim të mëtejshëm. 
Kush nuk di që kjo kafshë ha ndyrësirat 
më shumë se të gjitha kafshët dhe është 
kryekëput e paturpshme dhe e pacipë. 
Nga kjo, del në pah edhe arsyeja e 
ndalimit të saj, sepse sipas ligjit të natyrës, 
mishi i një kafshe të tillë të paturpshme e 
të ndyrë në trupin dhe shpirtin e njeriut 
ndikon ndyrazi, siç e kemi provuar që 
edhe ushqimet medoemos ndikojnë në 
shpirtin e njeriut. Prandaj, nuk ka dyshim 
që një gjë e keqe e tillë, ka ndikim të keq. 
Mjekë grekë, që në kohën para Islamit, 
dhanë mendimin e tyre që mishi i kësaj 
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kafshe ul ndjenjën e turpit dhe shfrenon 
epshet. Sheriati islam e ndalon edhe 
mishin kafshës së ngordhur, sepse edhe 
ai mbart ndikimin e natyrës së vet tek 
ai që e ha, gjithashtu mishi i saj është 
edhe i dëmshëm për shëndetin. Kafshët 
që ngordhën dhe ndërkohë gjaku i tyre 
mbetet në trupin e tyre, për shembull ajo 
që mbytet ose që ngordh nga rrahjet, të 
gjitha këto përfshihen në kategorinë e 

kafshëve të ngordhura. Gjaku i mbetur në 
një kafshë të ngordhur, a mund të mbetet 
në gjendjen e tij fillestare? Padyshim që 
jo, madje, ai shumë shpejt kalbet dhe nga 
kalbësia e tij e prish gjithë mishin. Sipas 
zbulimeve të fundit, mikroorganizmat e 
gjakut, kur vdesin, përhapin një kalbësi 
helmuese në gjithë trupin e kafshës. 

(Vazhdon në numrin e ardhshëm...)

Ajeti (vargu) “Bismillah ...” (Në emër të Zotit...) që i 
referohet Kuranit të Shenjtë konsiderohet si ajeti i parë 
i çdo kapitulli (sure). Në disa tekste, nuk shënohet si ajet 
i parë, dhe lexuesi duhet të ketë parasysh se ajeti i cituar 
në revistën Vërtetësia, në tekste të tjera do të gjendet në 
një ajet më parë sesa numri i cituar.
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Pyetje-Përgjigje

Një njeri i dërgoi pyetjet e mëposhtme 
Hazret Mirza Mahmud Ahmedit, Kalifit 
të Dytë të Mesihut të Premtuar r.t.:

1.	 Cili mund të jetë argument i 
logjikshëm për ekzistencën e 
Zotit?

2.	 Çfarë është shpirti? A ekziston 
shpirti i njeriut edhe para se të 
hyjë në trupin e tij? A jeton shpirti 
i tij edhe pas vdekjes së trupit?

3.	 Çfarë argumenti mund të gjejmë 
për të provuar se Kurani nuk është 
fjalë e njeriut?

4.	 Kush është shkaktari i vërtetë i 
veprave të njeriut?

Hazret Kalifi i Dytë i Mesihut të 
Premtuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, diktoi këto 
përgjigje:

Të gjitha pyetjet tuaja janë të 
rëndësishme dhe çdo besimtar duhet t’i 

s Cili mund të jetë argument i logjikshëm  
për ekzistencën e Zotit?

s Çfarë është shpirti? 

s Çfarë argumenti mund të gjejmë për të 
provuar se Kurani nuk është fjalë e njeriut?

s Kush është shkaktari i vërtetë i veprave të 
njeriut?

s Çfarë është ndëshkimi i varrit?

Hazret Mirza Mahmud Ahmedir.a.,
Kalifi i Dytë i Mesihut të Premtuar
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hulumtojë këto çështje. Por, këto pyetje 
kërkojnë shpjegime të hollësishme, 
që nuk mund të jepen përmes 
letërkëmbimeve. Shkurtimisht do t’ju 
jap përgjigjen e pyetjeve tuaja një nga 
një. 

argument i logjiKshëm për 
eKzistencën e zotit

Pyetja juaj e parë është: Cili mund 
të jetë argument i logjikshëm për 
ekzistencën e Zotit?

Përgjigje: Argumenti më i thjeshtë 
për ekzistencën e Zotit është se të 
gjitha gjërat që gjenden në këtë gjithësi, 
qofshin në Tokë apo në qiell, qofshin yje 
apo trupa të tjerë qiellorë, të gjitha këto 
kanë një bashkim dhe bashkëveprim të 
ndërsjellë, sepse ato funksionojnë sipas 
një ligji të caktuar dhe secila prej tyre 
duket një pjesë e së tërës. Nëse gjithësia 
nuk do kishte këtë sistem, atëherë mund 
të mendonim se të gjitha gjërat kanë 
dalë vetvetiu. Si për shembull, kur të 
hedhësh bojë stilografi në një letër, 
nganjëherë edhe ajo bëhet pikturë. Pra, 
është e vërtetë që disa herë, gjërat mund 
të krijohen edhe rastësisht. Por nëse 
shohim ndonjë pikturë, e cila ka edhe ca 
pemë me gjethe të gjelbra e lule të kuqe; 
ka edhe ca kafshë që janë shtrirë nën 
hijen e atyre pemëve dhe po këto kafshë 
në pikturë të kenë edhe ngjyra të njëjta 
që realisht kanë në botë, për shembull në 
pikturë të kenë lopë, po me ato ngjyra 
që kanë lopët zakonisht. Pastaj, aty të 
jenë edhe disa njerëz, të veshur ashtu 
siç vishen njerëzit zakonisht. Atëherë, 
ne kurrë nuk mund të mendojmë se ajo 
pikturë ka dalë fare rastësisht për shkak 
të hedhjes së bojës së ndonjë stilografi. 

Madje, ne duhet të besojmë se atë e 
ka bërë ndonjë njeri duke shfrytëzuar 
imagjinatën dhe vullnetin e tij. Sepse 
vetëm me hedhje boje ka mundësi të 
dalë ndonjë pamje, por asnjë njeri nuk 
mund të pranojë që ajo bojë të pikturojë 
edhe lopët me ngjyrat e tyre të njohura, 
edhe gjethet me ngjyrë të gjelbër. Rastësi 
e tillë është e pamundur të ndodhë. Po 
të kishte toka një ligj tjetër dhe qielli 
një tjetër, atëherë mund të imagjinohet 
që gjërat kanë dalë vetvetiu. Por, e tërë 
bota duket e vendosur në një ligj. Dielli 
gjendet larg tokës aq sa duhet. Nëse ata 
do t’i afroheshin njëri-tjetrit, toka do 
të shkatërrohej. Edhe sikur t’i largohej 
diellit, ajo do të pushonte së rrotulluari 
rreth diellit. Çudia tjetër më e madhe 
është që sytë e njeriut nuk mund të 
shikojnë pa dritë. Njeriu gjendet në 
Tokë, ndërsa drita për sytë e tij është 
mundësuar nëpërmjet diellit dhe hënës. 
Për një çast le të pranojmë se sytë janë 
krijuar rastësisht. Por, logjika mohon 
krejtësisht që rastësisht u krijua dielli ca 
miliona kilometra larg syve. 

Njeriu merr sëmundje të ndryshme. 
Sëmundjet janë në trupin e njeriut dhe 
ilaçet gjenden në gjëra që e rrethojnë. 
Kush mund të thotë që sëmundjet që 
njeriu do të merrte, rastësisht do të 
gjendeshin edhe ilaçet e tyre?! Pra, 
në botë shihet një sistem, domethënë 
çdo gjë varet nga një gjë tjetër që është 
plotësuese për të. Nëse njeriut i janë 
dhënë sytë, ata kanë nevojë për dritë, 
të cilën ua mundëson dielli. Nëse atij i 
është dhënë hunda që nuhat, janë krijuar 
plotë gjëra me aromë për t’u nuhatur. 
Nëse atij i është dhënë gjuha që shijon, 
janë krijuar shumë gjëra të shijshme për 
të. Këto gjëra tregojnë se kjo gjithësi 
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patjetër ka një Krijues dhe pikërisht Ai 
quhet Zot. 

Çfarë është shpirti?

Pyetja juaj e dytë është: Çfarë është 
shpirti? A ekziston shpirti i njeriut 
edhe para se të hyjë në trupin e tij?

Përgjigje: Shpirti është ajo esencë... 
që vjen në jetë kur materia e njeriut 
përftohet në rrethana të caktuara dhe 
për shkak se shpirti është caktuar për të 
arritur nivele të larta, kushtet e tij janë 
më ndryshe sesa kushtet e materies. Si 
për shembull, qumështi është ndarë nga 
bari (edhe pse ai krijohet nga bari) dhe 
vera nga drithi (elbi)1, edhe pse e para del 
nga e dyta. Ka shumë shembuj të tillë. 
Pra, shpirti është një esencë që përftohet 
nga materia kur ajo kalon në rrethana të 
veçanta, andaj nuk duhet të lindë pyetja 
se a ekzistonte shpirti para materies? 
Një gjë që lind në rrethana të veçanta 
prej materies, atëherë ajo nuk mund të 
ekzistojë para materies. 

Pjesa e dytë e pyetjes është: a jeton 
shpirti edhe pas vdekjes? Përgjigjja 
është po, jeton. Njeriu në vetvete ka 
dëshirë të zhvillohet pakufi dhe ai po 
zhvillohet. Shikojeni, për shembull, 
përparimin mendor të tij. Lopa bën të 
njëjtën gjë që bënte para një mijë vitesh. 
Të gjitha shtazët, mendërisht, janë në të 
njëjtën gjendje siç kanë qenë mijëra vjet 
përpara. Por, njeriu vazhdon të zbulojë 
sekrete të reja të gjithësisë. Shpikjet 
më të reja dhe dijet më të avancuara 
dalin prej tij. Forma e shtëpive që 
njerëzit ndërtonin para një mijë vitesh, 

1. Lloj drithi që kultivohet në Lindje, prej të cilit 
bëhet edhe verë. 

sot ka ndryshuar krejtësisht. Rrobat e 
njerëzve kanë ndryshuar krejtësisht. 
Mjetet e transportit kanë ndryshuar. 
Pra, nuk krahasohet periudha e lashtë 
me periudhën e avancuar të njeriut. 
Sërish, zhvillimi i njeriut prapë nuk 
është ndalur, por ai vazhdon përpara. 
Kjo tregon që shtazët janë krijuar për 
një zhvillim të kufizuar, ndërsa njeriu për 
një zhvillim të pakufizuar. Kështu që, 
shpirtrat e kafshëve do të marrin fund, 
sepse zhvillimi i tyre edhe në këtë botë 
është i kufizuar. Por njeriu do të vazhdojë 
të zhvillohet, sepse për këtë arsye ai është 
krijuar. Do të jetë e palogjikshme nëse 
një qenie që ka dëshirë të zhvillohet në 
mënyrë të pakufishme dhe gjithashtu 
atij i janë mundësuar edhe mjetet e 
zhvillimit, që ai të privohet nga qëllimi 
i krijimit të tij. Zoti patjetër do t’ia japë 
njeriut atë gjë, për të cilën ia ka lënë edhe 
dëshirën, po ashtu edhe mjetet.

Kurani nuK është fjalë e njeriut

Pyetja juaj e tretë është: çfarë 
argumenti mund të gjejmë për të 
provuar se Kurani nuk është fjalë e 
njeriut?

Përgjigje: Vetë Kurani e ka ngritur 
këtë pyetje, duke dhënë edhe përgjigjen, 
e cila thotë se, njeriu mund të bëjë vetëm 
atë që ai ka mundësi për të bërë, në të 
kundërtën jo. Në Kuran ka gjëra që 
janë përtej fuqisë së njeriut. Nëse do të 
filloj t’ju shpjegoj gjëra shkencore, do 
të marrin shumë kohë. Prandaj, do të 
marr vetëm paralajmërime. Njeriu nuk 
mund të ketë dijen e së padukshmes, 
por Kurani Famëlartë paratregon gjërat 
nga e padukshmja. I lëmë gjërat e tjera. 
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Marrim vetëm një shembull. Kur i 
Dërguari i Allahut s.a.v.s. ishte në Mekë, 
atëherë ai ishte paralajmëruar se do të 
detyrohej të largohet nga vendi i tij, 
ndërsa populli i tij, nga të katër anët 
do të mblidhte ushtritë kundër tij, deri 
sa do ta mposhtnin atë. Por, edhe pse 
populli i tij do kishte pushtet e fuqi 
dhe muslimanët do të ishin në pakicë, 
prapë ushtritë e mbledhura kundër 
tyre do pësonin humbje dhe në fund, i 
Dërguari i Allahut përsëri do të hynte 
ngadhënjimtar në Mekë. Një njeri që 
ka vetëm 70 apo 80 ndjekës, si mund të 
bënte paralajmërime të tilla, që një ditë 
populli i tij do ta dëbonte atë dhe pastaj 
do të plaste lufta dhe prapë se prapë 
triumfin dhe fitoren ai do ta kishte. 
Njeriu nuk mund të thotë diçka as për 
nesër se çfarë do të ndodhë. Ka mijëra 

paralajmërime të tilla në Kuran, prej të 
cilave, disa u plotësuan gjatë asaj kohe, 
disa po plotësohen deri më sot dhe disa të 
tjerë do të plotësohen edhe në ardhmen. 
Një paralajmërim tjetër që thotë Kurani, 
lidhet me fuqitë perëndimore, me fjalë të 
tjera popujt evropianë do të mbizotërojnë 
popujt e tjerë. Ky paralajmërim ishte 
bërë në atë kohë, kur në pjesën më të 
madhe të Evropës njerëzit kishin një jetë 
shumë primitive. Nuk kishin as ndonjë 
kulturë të veshjes. Evropa kishte vetëm 
një perandori të kulturuar, edhe ajo 
ishte sulmuar nga perandoria persiane. 
Në atë kohë, Kurani Famëlartë kishte 
paralajmëruar që popujt evropianë do 
të mbizotëronin popujt e tjerë, ndërsa 
popujt aziatikë do të mposhteshin. Pra, 
këto paralajmërime tregojnë që Kurani 
nuk është fjalë e njeriut. 

Hazret Mirza Mahmud Ahmedi, Kalifi i Dytë i Mesihut të Premtuar, 
duke mbajtur fjalim në një mbledhje
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Kush është shKaKtari i Vërtetë i 
VepraVe të njeriut?

Pyetja e katërt është: kush është 
shkaktari i vërtetë i veprave të njeriut?

Përgjigje: Zoti dhe njeriu. Për sa 
i përket vullnetit, njeriu vetë është 
shkaktari i vërtetë i veprave të tij, ndërsa, 
për nga rezultati, është Zoti. Në Kuranin 
Famëlartë, për këtë arsye, veprat herë 
i atribuohen njeriut e herë Zotit. Një 
vjedhës kur niset për vjedhje, atij nuk 
i thotë Zoti që të vjedhë. Njeriu vetë e 
merr këtë hap. Nëse dëshiron, ai edhe 
mund të mos vjedhë. Por, kur vjedh, ai 
i përdor duart që i ka dhënë Zoti. Kur 
shkon për të vjedhur, i përdor këmbët 
që i ka dhuruar Zoti. Sheh me sytë e 
dhuruar prej Zotit. Pra, për sa i përket 
vullnetit, vepra i atribuohet njeriut, 
ndërsa sipas rezultatit, ajo i atribuohet 
Zotit. Dihet që dënimi vjen për shkak të 
vullnetit, andaj njeriu dënohet. 

(Gazeta “El-Fazl”, 7 mars, 1930)

Çfarë është ndëshKimi i Varrit?

Një njeri e pyeti Hazret Kalifin e 
Dytë r.z. për ndëshkimin e varrit. Duke 
iu përgjigjur atij, Hazuri tha:

Varrin, Kurani Famëlartë, e tregon 
me shembullin e mitrës së nënës, në të 
cilën mund të përjetohen si ndëshkimi 
ashtu edhe shpërblimi. Fëmija që 
përbrenda përgatitet për botën e jashtme 
ndonëse, nuk gjendet në botë, përfiton 
nga ndikimet e saj. Ai ndikohet mirë ose 
keq nga ushqimi që merr nëna. Edhe 
qëndrimet apo lëvizjet e tjera të nënës 

ndikojnë te fëmija. Kështu që, rritjen 
që do ta shikojë ai në botë, atë fillon ta 
përjetojë qysh në mitër, ndonëse jo aq 
shumë sa t’i përjetojë kur të vijë në botë. 
Kështu që, ai atje përgatitet për jetën 
e kësaj bote. Të njëjtën gjë, lexojmë në 
hadithet edhe për varrin, që atje, sipas 
veprave të njeriut, i hapet një dritare, e 
xhenetit apo e xhehenemit, dhe njeriu 
fillon të përjetojë shenjat e ndikimeve 
të gjërave që do të ndodhin më vonë. 
Nëse ai do të jetë banor i xhehenemit, 
dalëngadalë fillon të ndikohet nga 
ndjenjat e xhehenemit dhe nëse është 
xhenetli, atëherë ndikohet nga xheneti. 
Me një fjalë, njeriu që në varr, edhe pse 
jo drejtpërdrejt, fillon të përfitojë atë që 
do t’i jepet më vonë, sepse koha e varrit 
gjithashtu është një kohë e nevojshme 
për zhvillim. Pra, Zoti i mundëson 
njeriut një parapërgatitje. Përndryshe, 
Hazret Profeti Muhammed s.a.v.s. thotë 
që njeriu i kësaj bote nuk mund të 
imagjinojë se çfarë e pret në botën tjetër, 
për sa i përket llojit të xhenetit apo të 
xhehenemit. Nëse njeriut i jepet diçka 
e jashtëzakonshme, pa asnjë përgatitje, 
atëherë ka mundësi që ai të humbë 
ndjenjat. Sa të shohë xhehenemin, për 
shembull, nëse njeriu çmendet, atëherë 
nuk mund të plotësohet qëllimi vajtjes 
në xhehenem. Prandaj, Zoti i mundëson 
njeriut dalëngadalë një parapërgatitje 
për jetën tjetër, në mënyrë që ai të mund 
ta durojë. E njëjta gjë është edhe për 
xhenet. 

(Gazeta “El-Fazl” 18 mars, 1930; 
Gazeta ditore “El-Fazl”, 18 mars 

2011, f. 3-4)
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Përqasja me të vërtetën

• E vërteta rreth mubahiles (duelit në lutje) midis Mesihut të 
Premtuar alejhiselam dhe Molvi Thenaullahut • A u zhvillua në 
të vërtetë ndonjë mubahile midis tyre? • Refuzimi i Molvi 
Thenaullahut nga pranimi i mubahiles dhe arratisja e tij • 
Vendimi i Zotit  sipas dëshirës së Molvi Thenaullahut • Si i 

erdhi vdekja Mesihut të Premtuar alejhiselam? • Angazhimet e tij 
për shërbimin e fesë Islame dhe pasojat e këtyre mundimeve 

mbi shëndetin e tij • E vëreteta rreth akuzës së kolerës  • 
Përfundimi i mirë i Mesihut të Premtuar alejhiselam dhe 

ngjashmëri në momentet e vdekjes me të Dërguarin e Allahut 
s.a.v.s. • Deklarata e Mesihut të Premtuar alejihselam drejtuar 

dijetarëve kundërshtarë dhe mbështetja e fuqishme e Allahut 
ndaj xhematit të tij

U hodh poshtë 
një akuzë e rreme e hoxhës 

ahmed Kalaja 
ndaj mesihut të premtuar alejhiselam
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Edhe pse ne e kemi trajtuar çështjen 
e vdekjes së Hazret Mirza Ghulam 

Ahmedit alejhiselam me fakte historike në 
numrin IV të revistës, por meqenëse 
hoxhë Kalaja dëshiron të vërtetojë 
një trillim që ka huazuar nga dijetarët 
homogjenë të Pakistanit dhe Indisë, ne e 
kemi zgjeruar këtë temë duke trajtuar të 
gjitha aspektet e saj. Rrena i ka këmbët e 
shkurtra, dhe këtë do ta vërtetojmë nga 
argumente dhe fakte të pamohueshme 
nga jeta e themeluesit të Xhematit 
Musliman Ahmedia. Në këtë temë do të 
përpiqemi të pasqyrojmë dy fakte:

1. Lutja e Hazret Mirza Ghulam 
Ahmedit alejhiselam ishte tekst për një 
mubahile të shpallur prej tij që do 
të hynte në fuqi vetëm nëse pala 
tjetër, pra Molvi Thenaullahu nga 
Amritsari, ta pranonte atë, gjë që ai 
e refuzoi kategorikisht.

2. Hazret Mirza Ghulam Ahmedi 
alejhiselam nuk ndërroi jetë absolutisht 
nga kolera, por vdekja e tij ishte e 
natyrshme siç është trajtuar edhe në 
numrin IV të kësaj reviste.  

hyrje

Në Kuranin Famëlartë Allahu xh.sh. 
i drejtohet Hazret Muhammedit s.a.v.s. 

duke thënë: 

Atyre që të kundërshtojnë ty në lidhje 
me këtë, pasi të ka ardhur njohuria, 
thuaju: “Ejani t’i thërrasim bijtë tanë 
dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë 
tuaja, veten tonë dhe ju vetë, pastaj, 
të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 
godasë gënjeshtarët!” 

[Ale-Imran 3:62]

Ky ajet në fakt tregon për një ndodhi 
në jetën e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. 
kur një delegacion i përbërë nga disa 
priftërinj dhe krerë të krishterë nga 
Nexhrani, erdhën në Medinë. Ata 
debatuan me Profetin s.a.v.s. rreth Islamit 

dhe parimeve të fesë së krishtere. Kur 
ata mbetën pafjalë para argumenteve të 
Profetit s.a.v.s. dhe përsëri nuk e pranuan 
thirrjen e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.  
ndaj fesë Islame, atëherë zbriti ky ajet. 
Historia tregon se delegacioni i krishterë 
refuzoi ta pranonte këtë përballje me 
lutje, por megjithatë, kjo mënyrë mbeti 
një mundësi përfundimtare për përqasjen 
e së vërtetës me gënjeshtrën. Ky duel 
lutjeje që ndryshe quhet mubahila është 
elementi thelbësor i çështjes sonë në 
diskutim, prandaj para se të vazhdojmë 
me këtë temë, është me rëndësi që të 
shpjegojmë domethënien e mubahil-
es, për të cilën Hazret Mirza Ghulam 
Ahmedi alejhiselam kishte thirrur Molvi 
Thenaullahun. 

Dijetari i famshëm i fik’hut dhe 
hartuesi i fjalorit të famshëm Lisanul 
Arab, ibni Manzuri shkruan se el-
behlu do të thotë mallkim. raghib el-
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Asfahani shkruan se ajo realizohet me 
anë të lutjes dhe përgjërimit. Pra shkurt 
mund të themi se mubahila është lutje 
që i drejtohet Zotit, me ngashërim 
dhe përgjërim për t’i kërkuar shenja në 
mbështetje të atij që është i vërtetë, dhe 
ndëshkim e fatkeqësi për gënjeshtarin. 

ardhja e mesihut të premtuar 
alejhiselam dhe thirrja e tij

Ishte fundi i shek. XIX, kur në veri të 
Indisë, Hazret Mirza Ghulam Ahmed 
Kadijani alejhiselam deklaroi, se Ai është 
Imam Mehdi dhe Mesih i Premtuar. Ai 
shkruan:

“Ai që duhet të vinte në krye të këtij 
shekulli për ripërtëritjen e besimit, 
jam unë, me qëllim që ta rivendos 
atë bindje, që ishte ngritur prej tokës 
dhe duke u fuqizuar prej Zotit dhe 
përmes forcës tërheqëse të dorës së 
Tij, t’i bëj thirrje botës për paqe, 
frikë ndaj Zotit dhe virtytshmëri, 
t’ua largoj gabimet në besim dhe 
në sjellje. ... Mua më është treguar 
përmes shpalljes hyjnore se, Mesihu 
që ishte premtuar për këtë umet që 
nga fillimi, dhe Mehdiu i fundit, që 
ishte përcaktuar nga dekreti i Zotit, 
i cili në kohën e rënies së Islamit 
dhe të përhapjes së injorancës, do të 
merrte udhëzime drejtpërdrejt nga 
Zoti dhe t’ua shtronte njerëzve këtë 
sofër hyjnore në një trajtë krejtësisht 
të re, dhe ai i cili ishte paralajmëruar 
njëmijë e treqind vjet përpara nga 
i Dërguari i Allahut s.a.v.s., jam unë. 
Komunikimet hyjnore dhe shpalljet 
e Zotit të Mëshirshëm m’u rreshtuan 
me aq kthjelltësi dhe vijimësi, sa 

nuk mbeti asnjë vend dyshimi apo 
pasigurie. Çdo shpallje më ngulej në 
zemër si një gozhdë hekuri, dhe të 
gjitha këto shpallje hyjnore mbanin 
profeci të tilla të jashtëzakonshme, 
që dilnin të vërteta si drita e diellit.” 

[Rruhani Khezain, vëll. 20, Tedhkirratush 
Shehadetejn f. 3-4]

Hazret Mirza Ghulam Ahmedi 
alejhiselam shkroi libra, botoi njoftime, shkroi 
letra për t’i treguar botës porosinë që 
kishte marrë nga Zoti i Madhërishëm, 
por një pjesë e muslimanëve në vend 
që ta pranonin këtë lajmëtar dhe t’i 
nënshtroheshin atij në përpjekjet e 
tij për fitoren e Islamit, e mohuan, 
kundërshtuan dhe e përgënjeshtruan 
mesazhin e tij. Atëherë, Hazret Mesihu 
i Premtuar alejhiselam, iu drejtua dijetarëve 
dhe hoxallarëve që ishin në pararojë të 
këtij kundërshtimi, duke shkruar në 
librin Enxhami Atham (1896):

“Nëse kjo është punë e njeriut, atëherë 
së shpejti do të përgënjeshtrohet. Por 
nëse është e Zotit, atëherë vallë mos 
ju do të shpalleni keqbërës duke u 
ballafaquar me të. Allahu xh. sh. tregon 
në Kuranin Fisnik se:

d.m.th. nëse ky është gënjeshtar, 
atëherë gënjeshtra e tij do të bjerë 
mbi të, por nëse është i vërtetë, 
atëherë ju s’mund të shpëtoni nga 
disa prej profecive të tij që ka nxjerrë 
rreth jush. Zoti nuk i prin rrugën e 
ngadhënjimit dhe triumfit atij që 
është fjalaman dhe gënjeshtar. 

[el-Ghafir 40:29] 

Numri  Vi
78

D a s h u r i  p ë r  t ë  g j i t h ë  



V ë r t e t ë s i a
u r r e j t j e   p ë r   a s k ë n d

79

Tani o ju hoxhallarë kundërshtarë! dhe 
titullarë fetarë!! Kjo mosmarrëveshje 
midis nesh dhe jush ka tejkaluar 
kufirin. Edhe pse xhemati ynë krahas 
bashkësive tuaja është i paktë dhe 
është një grup i vogël, ndoshta numri 
i tij nuk kalon as katër apo pesë mijë 
veta, por megjithatë ta dini se kjo 
është një pemë e mbjellë nga Zoti 
dhe Ai kurrë nuk do të lejojë që ajo 
të thahet. Ai nuk do të gëzohet deri 
sa nuk e shpie drejt përkryerjes. Ai do 
ta ujisë e do ta rrethojë atë, dhe do 
t’i japë asaj zhvillime të mahnitshme. 
Vallë, a bëtë pak përpjekje?! Pra, po të 
ishte kjo punë e njeriut, kjo pemë do 
të ishte e prerë qëkur, dhe nuk do të 
mbetej asnjë gjurmë apo shenjë. 

Ai (Zoti) më ka urdhëruar që t’ju 
shtroj kërkesën e mubahiles, me 
qëllim që të shkatërrohet armiku i së 
vërtetës, dhe ai që pëlqen errësirën 
të bjerë në terrin e ndëshkimit. 
Unë nuk kisha ndërmend kurrë për 
një mubahile të tillë dhe nuk kam 
dashur të mallkoj dikë... por tashmë 
jam munduar keq dhe sfilitur rëndë. 
Mua më shpallën qafir, më quajtën 
dexhall dhe më vënë emrin shejtan. U 
konsiderova gënjeshtar dhe shpifës. 
Në njoftimet e tyre unë u kujtova 
me mallkime. Në kuvendet e tyre u 
përmenda me urrejtje. Ju të gjithë u 
pajtuat për tekfirin (mosbesimin) 
tim, gjoja s’kishit asnjë dyshim për 
mosbesimin tim. Fjalët e pahijshme 
drejt meje, secili i konsideroi shkas 
për fitimin e sevapit, ndërsa mallkimi 
ndaj meje u konsiderua dispozitë 
e Islamit, por përgjatë gjithë kësaj 
ashpërsie dhe dhëmbjeje, Zoti ishte 
me mua. Ishte Ai që në çdo çast më 

ngushëllonte dhe më jepte zemër. 
Vallë a mund të qëndrojë një krimb 
përballë gjithë botës?! A mund t’i 
bëjë ballë një grimcë tërë botës?! 
Shpirti i ligë i një gënjeshtari, a 
mund ta zotërojë këtë qëndresë?! Një 
mashtrues i hiçit a mund t’i gëzojë 
këto fuqi? 

Prandaj kuptojeni mirë se ju, edhe pse 
ndesheni me mua, ta dini, po luftoni 
me Zotin! A s’mund të bëni dallim 
midis parfumit dhe erës së qelbur?! 
A nuk po e shikoni madhështinë 
e vërtetësisë?! Do të ishte më mirë 
që të derdhnit lot para Zotit dhe t’i 
kërkonit udhëzim rreth meje me një 
zemër të thyer dhe të mallëngjyer, 
dhe që t’i bindeshit besimit dhe jo 
besëtytnisë. 

Andaj, tani çohuni dhe përgatituni 
për mubahile. Ju tashmë keni dëgjuar 
se thirrja ishte bazuar në dy çështje. 
Së pari, në urdhrat e Kuranit dhe 
hadithit dhe së dyti, në shpallje 
hyjnore. Kështu që, ju mohuat 
porositë e Kuranit dhe të hadithit dhe 
shmangët fjalën e Zotit ashtu sikur 
dikush të dërrmojë kashtë dhe pastaj 
t’i hedhë. Tashmë më ka mbetur 
pjesa tjetër nga baza e thirrjes sime. 
Prandaj, unë duke ju dhënë betimin 
e Atij të Plotfuqishmi që ka shumë 
sedër ndaj Vetes, betim të cilin asnjë 
besimtar nuk mund ta anashkalojë, 
ju bëj thirrje që të bëni mubahila 
me mua për këtë bazë të dytë.” 
 

[Rruhani Khezain, vëll. 11, Enxhami  Atham 
f.64-65]

Hazret Mirza Ghulam Ahmedialejhiselam 
duke u bërë thirrjen e mubahilës (duel 
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në lutje) dijetarëve dhe shehlerëve 
myslimanë që e kundërshtonin dhe 
e quanin gënjeshtar dhe mashtrues, 
deklaroi që:

“Unë e vë kushtin që lutja ime të 
konsiderohet e pranueshme vetëm 
nëse të gjithë ata që dalin para meje 
në duelin e mubahiles të përfshihen 
në një ndër këto vështirësi* dhe nëse 
dikush i shpëton, qoftë njëri, atëherë 
unë veten do ta quaj gënjeshtar dhe do 
të pendohem në duart e tyre edhe pse 
ata të jenë një apo dy mijë.” 

[si më parë f. 67]

[* bëhet fjalë për vdekje, apo për sëmundje 
të rënda si epilepsia, paraliza apo verbëria 
etj. si dhe vështirësi të mëdha financiare 
etj.] 

Ai gjithashtu shkroi: “Në mubahilen 
time është edhe ky kusht që ndër 
emrat e personave të poshtëshënuar 
të paktën dhjetë persona duhet të 
jenë të pranishëm dhe jo më pak. 
Pastaj sa më shumë të jenë, është 
për kënaqësinë dhe dëshirën time, 
sepse kapja e shumë personave nga 
ndëshkimi i Zotit është një shenjë 
mjaft e qartë, që s’mund t’i fshihet 
dikujt.” 

[si më parë f. 67]

Në fund të këtij njoftimi, Hazret 
Mirza Ghulam Ahmedi alejhiselam 
shënoi emrat e 58 hoxhallarëve dhe 52 
shehlerëve, ndër të cilët emri i Molvi 
Thenaullah Amritsari renditet në 
numrin dymbëdhjetë. Momentin kur 
ishte botuar ky libër, pra në vitin 1897 
Hazret Mirza Ghulam Ahmedi alejhiselam 

ishte 62 vjeç, ndërsa Molvi Thenullahu 
ishte vetëm 29 vjeç. Por fatkeqësisht, 

nuk ishin as dhjetë dijetarë që mund të 
dilnin përpara për ta pranuar këtë thirrje, 
prandaj kjo mubahile nuk u zhvillua 
kurrë. 

Molvi Thenaullahu për vite më radhë 
mbajti heshtje për thirrjen e Mesihut 
të Premtuar alejhiselam, por duke u shtyrë 
nga përkrahësit e tij, ai për herë të parë 
shprehu dakortësinë e tij për një mubahile 
në vitin 1902. Madje vetë Hazret Mirza 
Ghulam Ahmedi alejhiselam përmendi këtë 
në librin e tij “Ixhaze Ahmedi” botuar më 
8 nëntor 1902, ku ai shkruan se:

“E kam dëgjuar, madje e kam parë 
shkrimin e Molvi Thenaullahut, të 
Amritsarit nënshkruar prej tij, ku ai 
shprehet se me gjithë zemër dëshiron 
që të dyja palët, pra unë dhe ai, të 
bëjnë lutje se ai që gënjen të vdesë 
gjatë jetës së atij që është i vërtetë ... 
pra nëse Molvi Thenaullahu ka pasur 
sinqeritet në dëshirat e tij, dhe jo 
hipokrizi, atëherë çfarë dobie tjetër 
mund të pritet pos këtij. Ai do t’i 
bëjë nder këtij umeti në këtë kohë 
të pështirë nëse del përpara si trimi 
i dheut për të dalluar të vërtetën nga 
gënjeshtra. Ai ka bërë një sugjerim të 
mirëfilltë, por ky vlen vetëm nëse ai i 
përmbahet asaj.”

[Rruhani Khezain, vëll. 19, Ixhazi Ahmedi f. 
121-122]

Edhe pse Hazret Mirza Ghulam 
Ahmedi alejhiselam ishte plot 33 vjeç më i 
madh se Molvi Thenaullahu, por duke 
pasur një besim të pakrahasueshëm 
në Zotin e Plotfuqishëm, rikonfirmoi 
dakortësinë e tij në këtë sfidë dhe 
deklaroi që:
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“Nëse ai pajtohet me këtë deklaratë 
se gënjeshtari të vdesë para të vërtetit 
atëherë ai sigurisht do të vdesë i 
pari.”  

[si më parë f. 148]

Këtu nga fjalët e Mesihut të Premtuar 
alejhisel am del qartazi se Molvi Thenaullahut 
i duhet ta pranonte publikisht këtë 
ndeshje shpirtërore, ku ai ta pranonte 
këtë ballafaqim me anë të lutjes dhe 
pastaj t’i përmbahej kësaj. Duket se 
Hazret Mesihu i Premtuar alejhiselam ishte 
skeptik se vallë Thenaullahu vërtet do 
t’i qëndrojë besnik deklaratës së tij të 
mëparshme. Prandaj duke nënvizuar 
këtë pikë ai gjithashtu kishte shkruar në 
f. 122 të këtij libri që:

“Ai ka bërë një sugjerim të 
mirëfilltë por ky vlen vetëm nëse ai 
i përmbahet asaj”

arratisja e molVi thenaullahut 
nga mubahila (dueli) 

Hazret Mesihu i Premtuar alejhiselam 
ishte i drejtë në dyshimet e tij ndaj 
Thenuallahut. Si përgjigjje ndaj thirrjes 
së Mesihut të Premtuar alejhiselam, Molvi 
Thenaullahu botoi një libër në formën e 
një replike me titullin “Ilhamate Mirza” 
(d.m.th. Shpalljet e Mirzait) ku ai 
duke iu trembur poshtërimit, deklaroi 
mospëlqimin e tij për mubahilen dhe 
shkroi se:

“Meqenëse unë në të vërtetë nuk 
jam as profet e as i dërguar, apo biri i 
Zotit apo prej tyre që gëzojnë shpallje 
nga Zoti, nuk kam guxim për këtë 
ballafaqim.... më vjen keq por s’guxoj 
dot në këto çështje.” 

 [Ilhamat-e-Mirza f. 85, botim i dytë]

Pra, për sa i takon kushtit të thirrjes 
se Molvi Thenaullahu të pajtohet (me 
deklaratën) se gënjeshtari të vdesë para 
të vërtetit, ai e refuzoi kategorikisht, 
dhe nuk guxoi ta pranonte atë, edhe pse 
Hazret Mirza Ghulam Ahmedi alejhiselam 
ishte 67 vjeç kurse ai ishte vetëm 34 vjeç. 
Arsyeja që parashtron ai është plotësisht 
e pabazë, sepse kur i Dërguari i Allahut 
s.a.v.s. u kishte bërë thirrje priftërinjve të 
Nexhranit, asnjëri prej tyre nuk ishte 
profet, dhe ashtu siç u provua vërtetësia 
dhe fitorja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.  

nga mospranimi i thirrjes prej tyre, po 
ashtu u shfaq edhe vërtetësia e Mesihut 
të Premtuar alejhiselam në deklaratat e tij. 

Nga botimi i librit Ixhazi Ahmedi 
në 1902, kaluan edhe pesë vite të tjera 
dhe asnjë deklaratë tjetër në lidhje me 
mubahilen nuk doli nga ana e Molvi 
Thenaullahut. Por, shumëkush i shkroi 
letra që ai t’i përgjigjej thirrjes së 
Hazret Mirza Ghulam Ahmedit alejhiselam. 

Presioni këmbëngulës i përkrahësve 
dhe lexuesve të gazetës së tij, e detyroi 
që të ndryshonte qëndrim. Pra duke 
thyer heshtjen e tij të gjatë, në numrin e 
gazetës së tij të datës 22 qershor 1906, ai 
botoi këtë njoftim duke shprehur:

“... megjithatë unë jam i gatshëm të 
veproj sipas ajetit 

Atyre që të kundërshtojnë ty në lidhje 
me këtë, pasi të ka ardhur njohuria, 
thuaju: “Ejani t’i thërrasim bijtë tanë 
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dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë 
tuaja, veten tonë dhe ju vetë, pastaj, 
të lutemi që mallkimi i Allahut t’i 
godasë gënjeshtarët!” 

[Ale-Imran 3:62]
[Gazeta “Ahli Hadith” 22 qershor 1906 f. 4]

Vendimi përfundimtar me molVi 
thenaullahun me anë të lutjes 

dhe arratisja e tij

Kryeredaktori i gazetës el-Hakm të 
Xhematit Ahmedia si një sugjerim, i 
bëri thirrje Molvi Thenaullahut që ai 
të betohej para Mesihut të Premtuar 
alejhiselam. 

“Tashmë nëse Thenaullahu 
gjithashtu nuk ka parë asnjë shenjë 
të jashtëzakonshme të vërtetësisë 
(së Mesihut të Premtuar alejhiselam) 
atëherë edhe ai le ta provojë këtë 
me anë të betimit, që të dihet se kë 
e mbështet Zoti dhe kë e shpall të 
vërtetë.” 

[Gazeta “el-Hakm” 17 mars 1907 f. 11]

Si përgjigje ndaj këtij sugjerimi, Molvi 
Thenaullahu, në gazetën e tij, botoi një 
shkrim me një titull përbuzës dhe të 
pahijshëm si “Thashetheme kadijane” ku 
ai shkroi se:

“Jemi të gatshëm të betohemi për 
gënjeshtrat e Krishnës suaj. Ejani ku 
të doni, dhe më merrni betim. Por 
para kësaj, tregoni se çfarë rezultati 
do të sjellë kjo? Ne do të betohemi 
që nuk e pranojmë Mirza Ghulam 
Ahmedin e Kadijanit si i dërguar 
nga Zoti, madje ai është gënjeshtar, 
mashtrues dhe shpifës i madh dhe 

asnjë nga profecitë e tij nuk është nga 
Zoti.”

Pastaj ai bëri thirrje për mubahilen dhe 
tha:

“O Mirzajanë! Ejani nëse jeni të 
vërtetë me gjithë prijësin tuaj. Po 
ajo fusha e namazgjahut është e 
gatshme ku jeni poshtëruar njëherë 
gjatë mubahiles me Sufi Abdul Hak 
Geznevi. Nëse nuk mundeni në 
Amritsar, atëherë ejani në Batala. 
Çdo gjë do të bëhet para publikut, 
por paraprakisht sqarojini detajet 
e rezultatit të saj me z. Krishna, i 
cili më ka bërë thirrje për mubahile 
në librin Enxhami Atham, dhe më 
tregoni ato.”

[Gazeta “Ahli Hadith” 29 mars 1907]

Para se të vazhdojmë më tutje, nuk 
mund të lëmë pa vërejtur vonesën që 
iu paskësh dashur Molvi Thenaullahut 
për pranimin e mubahiles. Pra nëse 
Mesihu i Premtuar alejhiselam kishte botuar 
Anxhami Atham në vitin 1897, ku i 
kishte bërë thirrje Thenaullahut me 
emër, ai pas shumë refuzimeve e pranon 
pas dhjetë vjetësh pikërisht në gazetën 
e tij më 29 mars 1907. Ai për ç’arsye 
pëlqeu të përgjigjej pas një periudhe aq 
të gjatë? Megjithatë vënia e kushtit që 
Hazret Mirza Ghulam Ahmedi alejhiselam 
të paraqitet fizikisht në këtë mubahile, 
tregon se Thenuallahu mund të kishte 
menduar që meqenëse Mirza sahibi 
tashmë është 75 vjeç, dhe natyrisht 
vdekja e tij nuk është shumë larg, kështu, 
ai për shkak të moshës së madhe, do të 
refuzojë të pranojë mubahilen. Por, për 
çudinë e tij, Hazret Mesihu i Premtuar 
alejhiselam, shpalli pëlqimin e tij për këtë 
mubahile dhe në gazetën el-Badr, të 
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datës 4 prill 1907, redaksia botoi këtë 
deklaratë:

“Unë e njoftoj Molvi Thenaullah 
sahibin se Hazret Mirza Sahibi ka 
pranuar thirrjen e tij. Ai padyshim 
mund të betohet duke përmendur që 
ky person është gënjeshtar në pohimet 
e tij dhe le të thotë gjithashtu që në 
qoftë se kam gënjyer në këtë çështje 
atëherë 

(mallkimi i Allahut qoftë mbi 
gënjeshtarët). Përveç kësaj, ai ka të 
drejtë të kërkojë çfarëdo ndëshkimi 
për vdekjen e tij në rast se është 
gënjeshtar. Nëse jeni dakord që 
mubahila të bëhet ballë për ballë 
gojarisht, atëherë ju mund të vini në 
Kadijan dhe mund të sillni deri në 
dhjetë persona me vete. Ne mund të 
paguajmë deri në pesëdhjetë rupi si 
shpenzime të ardhjes suaj këtu dhe 
për vajtjen pas mubahiles. Por, në çdo 
rrethanë është e rëndësishme që para 
mubahiles të nënshkruhen kushtet 
midis dy palëve, dhe ato të firmosen 
nga dëshmitarët.”

[Gazeta el-Badr 4 prill 1907]

Kur Molvi Thenaullahu mësoi që 
Hazret Mirza Ghulam Ahmedi alejhiselam 

ka pranuar thirrjen e tij si dhe pas 
përmendjes së fjalëve të betimit i duhej 
të bënte dua që 

 
(mallkimi i Allahut qoftë mbi 

gënjeshtarët), gjë që shndërronte këtë 
betim në mubahile dhe rrezikonte jetën 

e tij, ai refuzoi ta pranonte këtë kusht. 
Menjëherë pas deklaratës së Mesihut të 
Premtuar alejhiselam në lidhje me mubahilen, 
botuar në gazetën el-Badr të datës 4 
prill 1907, Molvi Thenaullahu botoi 
përgjigjen e tij në gazetën Ahli Hadith të 
datës 19 prill 1907, e cila në fakt ishte 
botuar një javë para më 12 prill 1907 
duke thënë:

“Më vjen keq se unë kam shprehur 
pëlqimin tim vetëm për të bërë be, 
por ju e quani mubahile, ndërkohë 
mubahila quhet ajo ku dy palë bëjnë be 
përballë njëri-tjetrit. Beja dhe betimi 
kryhen përditë nëpër gjykata, por 
askush nuk e quan mubahile”. 

[Gazeta Ahli Hadith 19 prill 1907, f. 4]

Ja këtu doli qartë me anë të këtij 
shkrimi se ai i arratisej thirrjes së 
mubahiles edhe pse ai më 22 qershor 
1906 kishte shprehur dakortësinë e tij 
për të bërë mubahile sipas ajetit kuranor, 
por tani kur u vë si kusht që pas fjalëve të 
betimit, ai të bënte lutje që 

 
(mallkimi i Allahut qoftë mbi 

gënjeshtarët), ai u tremb dhe menjëherë 
shprehu mospëlqimin e tij. Megjithatë 
për të fshehur frikën e tij, ai mburret 
sërish në atë gazetë se ai është i gatshëm 
për të bërë be por jo për mubahile. Për 
shembull ai shkruan:

“Nuk është që i frikësohem mubahiles 
me ju, mazallah, sepse unë ju kam 
konsideruar çrregullues dhe dexhall, 
dhe jo vetëm tani por prej vitesh, 
kështu që si mund të frikësohem nga 
mubahila me ju.”

[si më parë f. 4]

V ë r t e t ë s i a
u r r e j t j e   p ë r   a s k ë n d

83



Numri  Vi
84

D a s h u r i  p ë r  t ë  g j i t h ë  

është për t’u habitur se në një anë ai 
deklaron se ai nuk ka frikë nga mubahila 
dhe Hazret Mirza Ghulam Ahmedin 
alejhiselam e konsideron mashtrues, 
gënjeshtar etj., ndërsa në anën tjetër nuk 
pranon të përballet me të në mubahile, 
edhe pse i ofrohen të gjitha shpenzimet 
e rrugës për në Kadijan. Pastaj Molvi 
Thenaullahu shkruan:

“Unë kam thënë për të bërë be dhe 
nuk kam thënë për mubahile e as nuk 
kam shkruar për të thënë 

 
(mallkimi i Allahut qoftë mbi 
gënjeshtarët). Betimi është tjetër 
dhe mubahila është tjetër. Vetëm të 
vërtetët si ju dhe askush tjetër mund 
të quajë betimin si mubahile.” 
   [si më sipër f. 4]

Pastaj ai shkruan që “Padyshim 
fjalët e mubahiles janë vendosur, për 
të cilat kam shkruar në letrën tuaj 
dhe ju i keni pranuar.” 

Për çudi ai po i quan fjalët e betimit si 
“fjalët e mubahiles” ndërsa ai në të njëjtin 
shkrim ka shkruar që:

“Unë kam thënë për të bërë be dhe 
nuk kam thënë për mubahile e as nuk 
kam shkruar për të thënë 

(d.m.th. mallkimi i Allahut qoftë mbi 
gënjeshtarët). 

[si më parë f. 4]

Kjo është dyfytyrësia e Molvi 
Thenaullahut, që në një anë ankohet se 
për ç’arsye fjalët e betimit janë quajtur 

fjalët e mubahiles, dhe pse i thuhet 
që të kërkojë mallkimin e Zotit mbi 
gënjeshtarin, dhe për këtë arsye ai shpreh 
mospëlqimin e tij për të bërë mubahile 
me Mesihun e Premtuar alejhiselam, kurse 
në anën tjetër ato fjalë që ai vetë i kishte 
konsideruar fjalët e betimit, i konsideron 
se janë të mubahiles, po kështu atë që 
ai vetë e quante betim, tashmë e quan 
mubahile. Pra duket sikur ai nuk dëshiron 
as të fshihet, e as të shfaqet përpara dhe 
në cilëndo rrethanë, ai nuk ishte aspak i 
gatshëm që të bënte duke thënë “mallkimi 
i Allahut qoftë mbi gënjeshtarët”.

Mesihu i Premtuar alejhiselam duke parë 
hipokrizinë e Molvi Thenuallahut dhe 
për të nxjerrë në pah frikën e tij për 
muhbahile, më 15 prill 1907 botoi një 
shkrim nën titullin “Vendimi përfundimtar 
me Molvi Thenaullah sahibin”. Faktikisht 
ky është dokumenti më i rëndësishëm 
dhe vendimtar gjatë gjithë këtij episodi 
me Molvi Thenaullahun për mubahile. 
Për lexuesin po paraqesim poshtë këtë 
deklaratë:

Vendimi përfundimtar me molVi 
thenaullah sahibin  

(i amritserit)

Në emër të Allahut,                                         
të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Ne e përlëvdojmë Atë dhe i dërgojmë 
selavate të Dërguarit të Tij të shenjtë s.a.v.s.

Drejtuar Molvi Thenaullah sahibit,

Es-selamu ela menit-tebeil huda (paqja 
qoftë mbi atë që ndjek udhëzimin)
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Po vazhdon përgënjeshtrimi dhe 
përbuzja ndaj meje në revistën tuaj prej 
kohësh. Ju gjithmonë më referoheni në 
revistën tuaj me emrat si i mallkuar, 
gënjeshtar, dexhall dhe çrregullues. Ju 
po popullarizoni mendimin sikurse ky 
person është mashtrues, rrenacak dhe 
dexhall, si dhe deklarata e tij të qenit 
Mesihu i Premtuar nuk është veçse një 
trillim i hollë. Unë kam përjetuar vuajtje 
të rënda nga ana juaj, por gjithmonë 
kam duruar. Por meqenëse shikoj se 
unë jam i caktuar për të përhapur të 
vërtetën, ndërsa ju po ndaloni botën që 
të më dëgjojë mua, duke sajuar shpifje të 
shumta kundër meje. Ju përdorni sharje, 
akuza dhe fjalë aq të rënda ndaj meje, 
saqë nuk mund të përfytyrohen. Nëse në 
të vërtetë jam mashtrues dhe rrenacak i 
tillë, siç ju shpeshherë më përshkruani 
mua në çdo revistë tuajën, atëherë unë 
do të vdes në jetën tuaj, sepse unë e di 
se mashtruesi dhe gënjeshtari nuk jeton 
shumë dhe ai largohet nga bota me 
dështim, poshtërim dhe keqardhje gjatë 
jetës së armiqve të tij të hapët. Sigurisht 
vdekja e tij është më e dobishme që 
mos t’i devijojë robërit e Zotit. Nëse 
nuk jam gënjeshtar e mashtrues dhe 
gëzoj komunikim me Zotin tim dhe 
jam Mesihu i Premtuar, atëherë me 
bekimin e Zotit shpresoj se sipas 
praktikës së Allahut, ju nuk mund t’i 
shpëtoni dënimit të gënjeshtarëve. Pra, 
ky dënim që nuk shkaktohet nga dora 
njerëzore por nga fuqia e Zotit, sikurse 
murtaja, kolera dhe sëmundje të tjera 
të rënda, nëse nuk ju ngjitet gjatë jetës 
sime, atëherë unë nuk jam prej Zotit. 
Kjo nuk është ndonjë profeci bazuar mbi 
shpalljen hyjnore por është vetëm një 
lutje përmes së cilës i kam kërkuar Zotit 

një vendim. I lutem Zotit se O Sunduesi 
im! Gjithëshikues, i Plotfuqishëm, i 
Gjithëdijshëm dhe i Gjithëinformuar që 
di më së miri çka është në zemrën time, 
nëse ky pohim se jam Mesihu i Premtuar 
është thjesht sajimi i vetes sime, dhe 
sipas Teje jam mashtrues dhe gënjeshtar 
ndërsa trillimi dhe shpikja është puna 
ime e përhershme, atëherë o Zoti im i 
dashur, unë të përgjërohem Ty me shumë 
përulësi që më shkakto vdekje gjatë jetës 
së Thenaullah sahibit dhe gëzoje atë dhe 
grupin e tij me vdekjen time. Amin. 
Por, o Zoti im i Gjithëfuqishëm dhe i 
Vërtetë! Nëse Molvi Thenaullahu nuk 
ka të drejtë për akuzat që ai ngre ndaj 
meje, atëherë unë të përgjërohem Ty me 
shumë modesti se shkatërroje atë gjatë 
jetës sime, por jo nga dora e njeriut por 
përmes murtajës, kolerës e sëmundjeve 
të tjera të rënda, ose ai të pendohet 
haptas para meje dhe xhematit tim për të 
gjitha ato sharje dhe shprehje fyese, me 
të cilat ai përherë na shkakton dhembje 
dhe i konsideron si detyrë. Amin O 
Zoti i botërave. Kam përjetuar vuajtje 
të mëdha prej tyre por gjithmonë kam 
duruar. Por tani shikoj se përbuzja e tij 
ka shkelur çdo kufi. Ai më konsideron 
më keq se hajdutët e banditët, qenia e të 
cilëve është tejet e rrezikshme për botën. 
Ai nuk veproi as në ajetin 

(d.m.th. mos mbaje atë qëndrim, për të cilin 
nuk ke dijeni. [el-Isra 17:37] sh.përkth.)

dhe më konsideroi njeriun më të keq 
në botë. Madje ai përhapi rreth meje 
edhe në shtete të largëta se ky njeri është 
përçarës, sharlatan, batakçi, gënjeshtar, 
shpifës dhe njeri shumë i ligë. Unë do 
të kisha duruar këto akuza të rreme, 
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po të mos ndikonin keqas këto fjalë 
mbi kërkimtarët e së vërtetës. Aq më 
tepër, unë shikoj se Molvi Thenaullahu 
dëshiron ta shkatërrojë xhematin tim 
dhe dëshiron ta rrëzojë këtë ngrehinë, të 
cilën Ti o Zoti im ke ngritur me dorën 
Tënde. Prandaj, për hir të Shenjtërisë 
dhe Mëshirës Sate, lutem te pragu yt të 
gjykosh midis meje dhe Thenaullahut. 
Jepi fund atij që është çrregullues e 
gënjeshtar në sytë e Tu, gjatë jetës së 
atij që është i vërtetë, ose shkaktoji 
atij fatkeqësi të rëndë sikur vdekje. O 
Sunduesi Im! Bëj kështu. Amin thumme 
amin 

Në fund i lutem molvi sahibit që ta 
botojë këtë shkrim timin në revistën 
e tij dhe le të shkruajë poshtë saj çfarë 
të dojë. tani gjykimi është në dorën e 
Zotit.

I nënshkruari

Rob i Allahut të Plotfuqishëm Mirza 
Ghulam Ahmedi Mesih i Premtuar

I shkruar më 15 prill 1907

Në këtë deklaratë Hazret Mesihu i 
Premtuar alejhiselam duke pranuar kushtet 
e vendosura nga Molvi Thenuallahu, i 
lutet Allahut që gënjeshtari të vdesë gjatë 
jetës së të vërtetit. Por meqenëse thirrja 
e mubahiles nuk mund të mbyllet vetëm 
me pëlqimin e njëanshëm por pajtimi 
i të dyja palëve është kusht themelor 
për zbatimin e mubahiles, prandaj për 
të përfunduar mubahilen Mesihu i 
Premtuar alejhiselam kryesisht parashtron dy 
kërkesa:

1. Molvi Thenuallahu duhet ta 
botojë këtë njoftim në gazetën e tij 
Ahli Hadith.

2. Le të shkruajë çfarë të dojë 
ai poshtë këtij njoftimi (d.m.th. të 
shkruajë kushtet e tij nëse ka)

Pastaj rezultati është në dorën e Zotit 
dhe kështu kjo ndeshje shpirtërore 
me anë të lutjes hyn në fazën e saj 
vendimtare. Tani Hazret Mirza Ghulam 
Ahmedi alejhiselam, pavarësisht nga mosha 
e tij, kishte nënshkruar poshtë këtij 
njoftimi, që Allahu të shkaktojë që 
gënjeshtari të vdesë në jetën e të vërtetit, 
por tashmë edhe pala tjetër duhet ta 
pranonte solemnisht këtë mubahile, me 
qëllim që me pëlqimin e të dyja palëve, 
çështja t’i dorëzohej Zotit për vendimin 
e Tij, por në qoftë se pala tjetër nuk 
pajtohet me këtë lutje atëherë mubahila 
nuk do të hynte në fuqi. 

refuzimi i thenaullahut nga 
pranimi i mubahiles

Molvi Thenaullahu botoi këtë njoftim 
në gazetën e tij më 26 prill 1907. 
Ajo që duhet nënvizuar është fakti që 
ai gjithashtu shkroi diçka shumë të 
rëndësishme, që hoxhallarët e sotëm 
duke vrarë drejtësinë dhe ndershmërinë, 
fshehin nga muslimanët. E vërteta është 
që ky shkrim i Molvi Thenaullahut ishte 
si përgjigje ndaj kërkesës së Hazret Mirza 
sahibit, që i duhet ta botonte atë njoftim 
në gazetën e tij si dhe të shkruante 
kushtet e tij poshtë atij shkrimi. Molvi 
Thenuallahu shkruan në f. 3 nën titullin 
z. Krishna po e heq qafe.
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Imazhi i faqes kryesore të gazetës “Ahli Hadith” të datës 26 prill 1907. Në pjesën 
e ngjyrosur, Molvi Thenaullahu refuzon kategorikisht të pranojë thirrjen e Mesihut 
të Premtuar alejhiselam për të hyrë në mubahile.
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“Z. Krishna më thirri për mubahile, 
përgjigjja e së cilës i ishte dhënë 
imtësisht në gazetën Ahli Hadith të 
datës 19 prill 1907. Pra, ajo në mënyrë 
të përmbledhur ishte që unë sipas 
premtimit tim, jam i gatshëm për të 
bërë be për gënjeshtrën tuaj, por me 
kusht që të ma tregoni rezultatin që 
do të sjellë ky betim. Si përgjigje z. 
Krishna më ka dërguar një njoftim që 
sipas shprehjes pyetja nga qielli dhe 
përgjigja nga gremina. 

Në këtë shkrim Molvi Thenaullahu 
pranon se ai ishte thirrur për mubahile, 
por ai është i gatshëm vetëm për të bërë 
betim për gënjeshtrat, por me kusht që 
t’i tregohen rezultatet e këtij betimi. Pra, 
kur Hazret Mesihu i Premtuar alejhiselam 

publikoi lutjen e mubahiles nga ana e tij, 
dhe i kërkoi Thenaullahut që ta botonte 
në gazetën e tij dhe pastaj të shkruante si 
të donte, atëherë në të vërtetë deklarata 
e Mesihut të Premtuar a.s. nuk përputhej 
me kërkesën e tij. Por refuzimi i tij 
gjithashtu tregon se edhe deklarata e tij 
bërë më 22 qershor 1906 nuk ishte veçse 
për sy e faqe, kështu që ai duhet të kishte 
titulluar reagimin e tij si “Thenuallahu po 
heq dorë nga mubahila”. 

Në fund ai si përfundim shkruan:

“Në mënyrë të përmbledhur unë jam 
i gatshëm të bëj betim por me kusht 
që të më tregoni rezultatin e këtij 
betimi dhe këtë shkrim tuajin nuk e 
pranoj dhe asnjëri i mençur s’mund ta 
pranojë atë.” 

[Gazeta Ahli Hadith 26 prill 1907]

Pra, duke refuzuar lutjen e Mesihut 
të Premtuar alejhiselam si një vendim 

përfundimtar, ai e bëri atë të pavlefshme, 
sepse për forcimin e saj duhej pëlqimi i të 
dyja palëve. Në fakt edhe betimi, të cilit 
i referohet Molvi Thenaullahu, duhet të 
shoqërohej me fjalët 

  
d.m.th. mallkimi i Allahut t’i godasë 

gënjeshtarët, gjë që kishte refuzuar ai 
vazhdimisht. 

“Unë kam thënë për të bërë be dhe 
nuk kam thënë për mubahile e as nuk 
kam shkruar për të thënë 

   
(mallkimi i Allahut qoftë mbi 
gënjeshtarët).” 

[Gazeta Ahli Hadith 19 prill 1907]

Pra, Molvi Thenaullahu përmes këtij 
shkrimi e shpalli të papranueshëm 
betimin e Mesihut të Premtuar a.s., 
dhe duke refuzuar lutjen e Mesihut të 
Premtuar alejhiselam me titull “Vendimi 
përfundimtar me Molvi Thenuallahun”, 
ku ai i kishte kërkuar Allahut që 
gënjeshtari të vdesë gjatë jetës së të 
vërtetit, ai e bëri edhe atë të pavlefshme, 
sepse mubahila nuk hyn në fuqi vetëm 
me pëlqimin e njërës palë. 

Vendimi i zotit sipas dëshirës së 
thenaullahut

Zv. Kryeredaktori i gazetës Ahli 
Hadith në mbrojtjen e qëndrimit të 
tyre botoi një shënim poshtë lutjes së 
Mesihut të Premtuar a.s. botuar më 26 
prill 1907 në f. 30. Ai shkruan:
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“Ju në deklaratën tuaj po i 
kundërviheni qartazi Kuranit. Kurani 
thotë se keqbërësit gjejnë afatin nga  
Zoti. Dëgjoni! 

(d.m.th. thuaj [o Muhammed]: 
Atij që është në humbje, sigurisht i 
Gjithëmëshirshmi i jep pak afat.)

[Merjem 19:76]

(d.m.th.: Ne ua zgjasim jetën vetëm që 
t’i shtojnë gjynahet) [Ale-Imran 3:179]  

(d.m.th.: [Sigurisht Allahu] do t’i lërë 
ata për një kohë të gjatë që të sorollaten 
në mosbindjen e tyre.)  [el-Bekare 2:15]

të gjitha këto ajete përgënjeshtrojnë 
mashtrimin tuaj dhe dëgjoni! 

(d.m.th.: Madje ne u sollëm atyre edhe 
baballarëve të tyre dobi derisa iu zgjat jeta.) 
 [el-Enbija 21:46]

këto kanë kuptim shumë të qartë 
që Allahu i Lartësuar ua zgjat 
jetën gënjeshtarëve, mashtruesve, 
çrregulluesve dhe të pabindurve, 
me qëllim që ata t’i shtojnë veprat 
e këqija, atëherë ju nga i shpifni 
këto parime që njerëzit e tillë nuk 
jetojnë gjatë. Pra, si të mos ishte, 
kur ai pretendon  për të qenë Mesih, 
Krishna, Muhammed, Ahmed madje 
edhe për të qenë Zot dhe zotëron 

këtë kompetencë në Kuran 

” 

Hazret Mesihu i Premtuar alejhiselam 
besonte pikërisht këtë që ndër ata që 
marrin pjesë në mubahile, gënjeshtari 
vdes gjatë jetës së të vërtetit. Pra ai 
shkruan:

“Ku është shkruar që gënjeshtari 
vdes në jetën e të vërtetit? Ne kemi 
shkruar vetëm këtë që ndër ata që 
marrin pjesë në mubahile, gënjeshtari 
vdes në jetën e të vërtetit. A të gjithë 
armiqtë e të Dërguarit të Allahut 
s.a.v.s kishin vdekur gjatë jetës së tij. 
Mijëra armiq jetuan edhe pas vdekjes 
së tij, por gënjeshtari që përballet në 
mubahile vdes në jetën e të vërtetit. 
Po kështu kundërshtarët e mi do të 
jetojnë edhe pas vdekjes sime. Ai 
që akuzon këtë duhet pyetur se ku 
kam shkruar që gënjeshtarët pa bërë 
mubahile, vdesin dhe shkatërrohen 
gjatë jetës së të vërtetit.” 
[Gazeta el-Hekem, nga Kadijani 10 tetor 1907]

Ky shkrim tregon qartazi që lutja 
përmendur në njoftimin e Mesihut të 
Premtuar që mban titullin “Vendimi 
përfundimtar me Molvi Thenaullah 
sahibin” është vetëm teksti paraprak 
i lutjes së mubahiles, por kur Molvi 
Thenuallahu iu përgjigj kësaj thirrje 
negativisht duke thënë se “...këtë shkrim 
tëndin nuk e pranoj”, atëherë mubahila 
nuk u zhvillua. Po kështu me pezullimin 
e mubahiles, kjo lutje nuk mbeti më 
argument apo vendim përfundimtar 
sepse ajo ishte kushtëzuar me mubahilen. 
Hazret Mesihu i Premtuaralejhiselam sipas 
shpalljes së marrë 
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(largimi yt nga kjo botë është afruar), 
ndërroi jetë më 26 maj 1908, ndërsa 
Allahu i Madhërishëm i dha Molvi 
Thenaullahu një afat të gjatë sikundër 
kishte menduar ai që “Allahu i Lartësuar 
ua zgjat jetën gënjeshtarëve, mashtruesve, 
çrregulluesve dhe të pabindurve me qëllim 
që ata t’i shtojnë veprat e këqija” [Gazeta 
Ahli-Hadith 26 prill 1907 f.4]. Molvi 
Thenaullahu meritoi atë që kishte dashur, 
pra jetoi pothuaj dyzet vjet pas vdekjes 
së Mesihut të Premtuar alejhiselam. Ai jo 
vetëm që u bë dëshmitar për përparimin 
e xhematit të Mesihut të Premtuar 
alejhiselam, por shikoi edhe shkatërrimin dhe 
dështimin e dëshirave dhe përpjekjeve të 
tij kundër këtij xhemati. Thenaullahu 
jetoi për të parë se si të afërmit e tij e 
braktisën, kur dijetarët e Mekës dhe të 
Medinës lëshuan një vendim kundër 
Thenaullahut për herezi duke deklaruar 
që:

“Molvi Thenaullahu është një person 
i devijuar i cili ka trilluar doktrina 
të reja... Ai ka dalë nga feja sepse ka 
keqinterpretuar Kuranin.” 

[El-Fejsila el-hixhazija es-sultanija bejne 
ahlissunah ue bejnel xhehmijjatu-thenaijjah]

Ky vendim gjithashtu tregonte se:

“Nuk është lejuar të mësohet prej Molana 
Thenuallahut, e as të ndiqet në ndonjë çështje. 
Dëshmia e tij nuk është e pranueshme dhe 
ai nuk mund të udhëheqë namazin. Nuk ka 
asnjë dyshim për herezinë dhe daljen e tij nga 
feja.” 

[Fejsila Mekka f. 15]

Ai gjithashtu jetoi që të shikonte 
pozitën e vet duke u zvogëluar nga 
aristokracia në mjerim të skajshëm. 
Gjatë ndarjes së Indisë në 1947, iu 
grabit e gjithë pasuria e tij dhe shtëpia 
iu bë shkrumb e hi. Molvi Thenaullahu, 
me shumë mundime dhe përpjekje 
kishte krijuar një bibliotekë, ku kishte 
mbledhur libra shumë të rrallë dhe 
dorëshkrime mjaft të çmuara. Gjatë 
rrëmujës iu dogj e tërë biblioteka,  duke 
i lënë atij një plagë të pashërueshme, e 
cila e sfiliti deri në fund. Por plaga më e 
rëndë ishte humbja e djalit të tij të vetëm, 
i cili u masakrua barbarisht para syve 
të tij. Këto dhimbje të pashërueshme e 
brengosën shpirtërisht deri në fund të 
jetës së tij. Këto ngjarje ishin aq të rënda 
që, sipas biografit të tij:

“...u bënë shkaqe për vdekjen e tij të 
papritur dhe fatkeqe.” 

[Sirati Sanai, nga Molvi Abdul Mexhid]

si i erdhi VdeKja mesihut të 
premtuar alejhiselam?

Një çështje tjetër, po mjaft e 
rëndësishme është se si i erdhi vdekja 
Mesihut të Premtuar alejhiselam. Hoxhallarët 
në përgjithësi kanë përhapur mjaft 
gënjeshtra lidhur me këtë çështje. Ata 
tregojnë se ngaqë ai kishte deklaruar 
mubahile kundër Molvi Thenullahut 
dhe i kishte thënë që “nëse kjo që unë 
predikoj nuk është e vërtetë, i lutem Zotit 
që të më japë një shenjë, dhe të më bëjë 
argument për njerëzit. Ama, në qoftë se kjo 
që unë predikoj është e vërtetë, i lutem Zotit 
që gënjeshtarit prej neve të dyve, t’i japë një 
sëmundje të rëndë, sëmundjen e kolerës, dhe 
të vdesë me të, në mënyrë që të jetë argument 
për gënjeshtarin dhe mashtruesin. Sepse 
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unë besoj se ti je mashtrues dhe unë jam 
i vërtetë.” Pastaj ata thonë se atë e zuri 
kolera se kështu duke pasur një përfundim 
të keq doli që kush ishte i vërtetë dhe kush 
gënjeshtar.  [fjalët e hoxhës Ahmed Kalaja]

Faktikisht mjafton t’i përgjigjemi 
kësaj shpifjeje vetëm me fjalët e Kuranit:

d.m.th. sigurisht, kjo është gënjeshtër e 
qartë (dhe) kjo është shpifje e madhe. 

[En-Nur 24:13,17]. 

Sjellja e Zotit me mbartësit e këtij lloj 
trillimi është që (citoj)

... mallkimi i Allahut godet 
gënjeshtarët!”

 [Ale-Imran 3:62]

Një ndër parimet më thelbësore 
në drejtësi është që në lidhje me çdo 
ngjarje, në radhë të parë merren në 
konsideratë personat që kanë qenë të 
pranishëm në ato çaste. Tani ngjarja 
e vdekjes së Mesihut të Premtuar 
alejhiselam është përmendur hollësisht në 
librat e xhematit. Pra, udhëtimi i tij 
drejt qytetit Lahor, stërmundimet e 
tij gjatë qëndrimit atje, angazhimet e 
njëpasnjëshme, pra e gjithë kronologjia 
e ngjarjeve që përfundoi deri me vdekjen 
e tij, janë regjistruar në historinë e 
xhematit nga dëshmitarët e ngjarjes. Të 
gjitha këto dëshmi janë të botuara që 
prej asaj kohe, por fatkeqësisht e keqja 
vazhdon të shtrembërojë të vërtetën.

Atyre që gjithmonë anohen nga 
ligësia dhe dredhia, u mjaftojnë fjalët e 
të Dërguarit të Allahtu s.a.v.s.:

d.m.th. për të qenë gënjeshtar mjafton që 
njeriu të përhapë çdo gjë që i bie në vesh. 
[Muslimi, El-Mustedrek eles-sehihejn, 
nga Ebu Abdullah Muhammed bin 
Abdullah el-Hakim en-Neshapuri, nr. i 

hadithit 2243, 1998, Bejrut]

Pra sipas të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. 

çdo njeri që sajon të pavërtetën dhe 
mandej e përhap atë, është gënjeshtar. 
është e çuditshme që çdo akuzë të cilën 
kundërshtarët ia drejtojnë themeluesit 
e xhematit Musliman Ahmedian, është 
përdorur edhe nga kundërshtarët e 
Islamit për të njollosur nderin e Profetit 
tonë të dashur Muhammedin s.a.v.s. Në 
fakt, përmes sjelljes së tyre, këta njerëz 
vërtetojnë hadithin e të Dërguarit të 
Allahut s.a.v.s., në të cilin ai parashikon 
rënie morale dhe shpirtërore të umetit 
të tij duke thënë se përmes tipareve të 
tyre, ata do t’u ngjajnë çifutëve dhe të 
krishterëve. Ai ka thënë:

“Sigurisht, edhe popullit tim do t’i 
ndodhin gjërat që u kanë ndodhur 
më parë Izraelitëve, ashtu siç këpucët 
ngjajnë njëra me tjetrën. Madje, 
nëse dikush prej Izraelitëve ka kryer 
imoralitet haptas me nënën e tij, do 
të jetë ndonjëri edhe nga populli im, 
që do të bëjë të njëjtën gjë. Vërtet, 
Izraelitët u ndanë në 72 sekte, por 
njerëzit e mi do të ndahen në 73; të 
gjithë do të jenë në zjarr përveç njërit.

(Tirmidhi, vol. 5, Kitabul ul Iman, kap. 18, 
hadithi 2641)

Në fakt një akuzë e ngjashme i është 
ngritur edhe Profetit tonë të dashur s.a.v.s. 

nga një armik i Islamit. [shiko el-Uehjul 
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Muhamedi, nga Es-Sjed Muhammed 
Rashid Rada, 1985]

Edhe pse e gjithë ngjarja e vdekjes së 
Mesihut të Premtuar alejhiselam është trajtuar 
hollësisht me dëshmitë e personave që 
ishin të pranishëm atëherë, në numrin IV 
të revistës, për t’iu përgjigjur kësaj akuze 
na duhet të ilustrojmë edhe njëherë 
shkurtimisht kronologjinë e ngjarjeve që 
përfundoi me vdekjen e Hazret Mirza 
Ahmedit alejhiselam më 26 maj 1908 në 
Lahor. 

Ai mbërriti në Lahor më 29 prill 
1908. Edhe pse ai kishte shkuar atje për 
ndërrimin e ambientit, por ditën e natën 
kalonte vetëm në shërbimin e Islamit. 
Pas namazeve qëndronte me anëtarët e 
xhematit dhe u jepte këshilla të çmuara 
dhe u mbante fjalime ndërsa gjatë gjithë 
kohës i vinin vizitorët pareshtur për ta 
takuar. I vinin muslimanët, hindut, të 
krishterët, intelektualët dhe njerëzit 
e shquar. Përveç këtyre fjalimeve, ai 
gjithashtu ftoi qytetarët e Lahorit për 
një drekë ku mbajti një fjalim të gjatë, në 
të cilin tregoi se Zoti ka caktuar atë për 
shërbimin e Islamit dhe për të shfaqur 
vërtetësinë e mesazhit të Tij. Po në 
këtë gjendje, ai nisi një libër me titullin 
“Mesazhi i paqes” si një zgjidhje për 
bashkëjetesën paqësore midis hinduve 
dhe muslimanëve të Indisë. Gjatë 
qëndrimit të tij në Lahor, për shkak të 
angazhimeve të tij tejet të mundimshme, 
ai u sëmur. Zakonisht, angazhimet e 
tepërta mendore ndikojnë sistemin e 
tretjes së njeriut, duke i shkaktuar dalje 
jashtë të shpeshta. Këto simptoma iu 
shfaqën edhe Mesihut të Premtuar 
alejihselam në mbrëmjen e 25 majit. Djali i 
tij Hazret Mirza Bashir Ahmed sahibi, i 
cili ishte edhe dëshmitar i kësaj ngjarjeje 

tregon se atë natë, Hazuri u çua disa 
herë për të bërë nevojën. Me kalimin e 
kohës, gjendja iu përkeqësua dhe ndjeu 
veten më të lodhur dhe të këputur. U 
mblodhën të gjithë, ndërsa lodhja po i 
shtohej, për derisa për shkak të zënies 
së barkut, gryka dhe goja filluan t’i 
thaheshin dhe kishte shumë vështirë 
të fliste. Dëgjoheshin vetëm këto fjalë 
“Allahu! I Dashuri im, Allah.” 

Kur vajti koha për sabahun, ai pyeti 
se a kishte vajtur koha për faljen, dhe 
kështu duke u shtrirë bëri tejemum dhe 
filloi të falej. Por gjatë faljes i ra të fikët. 
Kur e mori veten prapë, pyeti për faljen 
dhe e kreu. Pas kësaj mbeti pothuaj i 
pavetëdijshëm por sa herë që merrte 
veten dëgjoheshin vetëm këto fjalë 
“Allah! I Dashuri im, Allah”. Në fund, 
afërsisht në orën dhjetë e gjysmë Hazret 
Mesihu i Premtuar alejhiselam mori nja dy 
herë frymë të thellë dhe kështu i doli 
shpirti duke shkuar drejt Zotit të tij të 
Dashur. 

[përmbledhur nga Silsila Ahmedia, f. 82-84, nga 
Hazret Mirza Bashir Ahmad]

ngjashmëria në momentet 
e VdeKjes midis mesihut të 

premtuar alejhiselam dhe të dashurit 
të tij të  dërguari të allahut 

s.a.V.s.:

Para se të vazhdojmë, duhet të 
ndalemi për të cekur një tjetër aspekt 
të kësaj çështjeje. Ashtu siç gjatë gjithë 
jetës së tij, Mesihu i Premtuar alejhiselam 

u përpoq t’i përmbahej sjelljes dhe 
modelit të të dashurit të tij Muhammed 
s.a.v.s., edhe momentet e fundit të jetës së 
tij dëshmojnë për këtë dashuri të çiltër 
dhe përkushtim të plotë. Pas rrëfimit të 
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vdekjes së Mesihut të Premtuar alejhiselam, 
nuk do të jetë pavend nëse e përqasim atë 
me çastet e fundit të jetës së të Dërguarit 
të Allahut s.a.v.s.. Në Buhari, vdekja e të 
Dërguarit të Allahut s.a.v.s. përshkruhet 
me këto fjalë:

Abdullah bin Utbeja r.a. tregon: 
“Shkova tek Aishja r.a. dha i thashë: “A 
mund të më tregoni për sëmundjen 
e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s (në 
të cilën ai ndërroi jetë)”? Ajo tha: 
“Sigurisht. Kur Profetit s.a.v.s iu rëndua 
(sëmundja), ai pyeti: “A janë falur 
njerëzit?” “Jo” – i thamë ne. “Ata po 
ju presin.” Ai tha: “Më sillni ujë në 
koritë.” Aishja r.a. tha se “Ne ashtu 
bëmë. Ai u la dhe kur bëri të ngrihej, 
i ra të fikët. Më vonë e mori veten, 
dhe pastaj tha: “A janë falur njerëzit?” 
Ne i thamë: “Jo. Ata po ju presin, o i 
Dërguar i Allahut!”Ai tha: “Më sillni 
ujë në koritë.” Aishja r.a. thotë se ai u 
ul dhe u la. Por, kur deshi të ngrihej, 
i ra të fikët. Pastaj u përmirësua dhe 
tha: “A janë falur njerëzit?” Ne iu 
përgjigjëm: “Jo. Ata po ju presin, o i 
Dërguar i Allahut!”Ai tha: “Më sillni 
ujë në një koritë.” Pastaj ai u ul dhe 
u pastrua. Por, kur deshi të ngrihej, i 
ra të fikët. Pastaj, e mori veten prapë, 
dhe pyeti: “A janë falur njerëzit?” Ne 
iu përgjigjëm: “Jo. Ata po ju presin, o 
i Dërguar i Allahut!” 

[Buhariu, libri i Ezanit, vëll. I, libri 11, nr. 
655]

Buhariu gjithashtu tregon 
transmetimin e Aishes r.a. ku ajo tregon 
çastin e fundit të Pejgamberit s.a.v.s. Në 
botë shohim se nganjëherë, edhe në 
momentin e ndarjes nga jeta, njerëzit u 
lënë porosi të afërmve për pronat, pasuritë 

apo për tregtinë etj., ndërsa i Dërguari i 
Allahut s.a.v.s. ishte plotësisht i përgatitur 
dhe priste me padurim takimin e tij me 
Allahun e Madhërishëm. 

“Hazret Aishja r.a. transmeton 
se kur i Dërguari i Allahut s.a.v.s. u 
sëmur nga sëmundja, nga e cila kishte 
ndërruar jetë, ai thoshte vetëm firr-
rrefiikil a’la d.m.th. drejt Mikut më të 
Lartë.” 

[Buhariu, libri i betejave, nr. 4172]

Allahu i Madhërishëm u jep epërsi 
dhe dallim të dashurve të tij edhe në 
mënyrën se si u vjen vdekja. Përfundimi 
i mirë i tyre është gjithashtu një dëshmi 
për vërtetësinë dhe dëlirësinë e tyre si 
dhe për përkrahjen e Zotit. Nëse lexuesi i 
paanshëm, ka lexuar të dyja rrëfimet, pra 
të vdekjes së Mesihut të Premtuar alejhiselam 
dhe të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s, ai 
nuk mund të nxjerrë ndonjë përfundim 
tjetër veçse të pranojë që si një shërbëtor 
i bindur, një ndjekës i përkushtuar dhe 
një pasues i flaktë, Mesihu i Premtuar 
alejhiselam rrezaton dashurinë e tij ndaj 
Muhammedit s.a.v.s në çdo veprim dhe në 
çdo lëvizje. 

Përkushtimi i tij për namazin edhe 
pse humbte ndjenjat nga pafuqia, 
pyetjet e tij rreth vaktit të sabahut dhe 
përmendja e Zotit të Lartësuar gjatë 
gjithë kohës duke thënë vetëm: “Allah! 
I Dashuri im Allah!”, a nuk vërtetojnë 
se Mesihu i Premtuar alejhiselam ishte 
kredhur në dashurinë e Allahut dhe të 
të Dërguarit të Tij s.a.v.s, që edhe Zoti e 
bekoi me një përfundim aq të bukur që i 
shëmbëllen plotësisht vdekjes së Hazret 
Muhammedit s.a.v.s. Vallë a një gënjeshtar 
dhe shpifës mund të jetë njësoj si i 
dashuri i Zotit? Jo, kurrsesi jo. Ligji i 
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Kuranit Famëlartë hedh poshtë këtë 
mendim duke treguar qartazi që:

Thuaj: (O Muhammed!) “Nuk mund 
të barazohet e keqja me të mirën”. 

[el-Ma’ide 5:101] 

Pra, kështu Allahu dallon të keqen 
nga e mira. Ky dallim shfaqet edhe midis 
besimtarëve dhe mosbesimtarëve që 
në fjalët, sjelljet, veprat madje edhe në 
përfundimin e tyre. 

d.m.th. kështu i shpërblen Allahu të 
devotshmit, d.m.th atyre të cilëve engjëjt 
ua marrin shpirtrat kur ata janë të 
pastër. Ata u thonë atyre: Shpëtimi qoftë 
mbi ju! Hyni në xhenet, si shpërblim për 
veprat që keni bërë!”    

[En-Nahl 16:32-33]

Të gjitha shqetësimet shëndetësore 
të Mesihut të Premtuar alejhiselam ishin 
pasojë e punës së tij të palodhshme që 
ai kishte marrë përsipër në mbrojtjen e 
Islamit, duke shkruar libra dhe derisa ai i 
kishte, në mbrojtjen e Islamit dhe nderit 
të Muhammedit s.a.v.s. atëherë ato kurrë 
nuk mund të konsiderohen të metat. 
Madje ato u ngjajnë plagëve të es’habëve 
të Muhammedit s.a.v.s që ata pësuan gjatë 
luftërave të tyre në mbrojtjen e Islamit. 
E vërteta është që puna dhe përpjekja 
që edhe pse shkreh njeriun dhe i tret 
fuqitë e tij, por nëse i sjell umetit ato 
fitore me anë të të cilave Islami t’u bëj 
ballë të gjitha dallgëve të kundërshtimit 
dhe i siguron kësaj feje triumf mbi fetë 
e tjera, atëherë ai njeri kurrë nuk mund 
të jetë nën shënjestër të përbuzjes. Ky 

mundim dhe kjo përpjekje është një 
meritë që i takon vetëm këtij luftëtari 
të pathyeshëm. Kjo është epërsia e këtij 
pehlivani të Islamit, i cili për asnjë çast 
nuk lejoi që sëmundjet e tij që ai mori po 
në shërbimin e tij, ta mbizotërojnë atë, 
por me ndihmën dhe mëshirën e Allahut 
vazhdoi të harxhojë të gjitha fuqitë e tij 
për ta mbrojtur fenë Islame. 

Ai që guxon të përbuzë një person të 
tillë, harron se edhe i Dërguari i Allahut 
s.a.v.s. kishte kaluar çdo çast të jetës së tij 
në përmbushjen e asaj detyre, të cilin 
Zoti ia kishte besuar atij. Pavarësisht 
nga vuajtjet dhe mundimet e skajshme, 
gjithë ditën e tij kalonte në angazhime 
të njëpasnjëshme. Madje Allahu thotë 
në Kuran:

d.m.th. (O Muhammed! Me të vërtetë, 
dita jote kalon në angazhime të shumta. 

[Muzemil 73:8]. 

Këto shqetësime dhe përgjegjësi të 
jashtëzakonshme, e thinjën Profetin dhe 
i sollën pasoja të rënda edhe në shëndetin 
e tij. E zuri dhimbje koke dhe i duhej të 
ndërmerrte mjekim për t’u shëruar. 

[Buhariu, libri i mjekësisë nr. i hadithit: 5381]

Tani duhet t’i përgjigjemi edhe akuzës 
se gjoja atë e kishte zënë kolera. Në fakt 
për të mbështetur akuzën e tyre, ata i 
referohen rrëfimit të Mir Nasir Nevab 
sahibit, vjeherri i Mesihut të Premtuar 
alejhiselam, në të cilin thuhej se Mesihu i 
Premtuar alejhiselam i kishte thënë se “Mir 
sahib! Jam prekur nga epidemia e kolerës”.

 [Hajati Nasir nga Shejh Jakub Ali Kadijani f. 
114]
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Ky është i vetmi transmetim, që 
kundërshtarët e xhematit parashtrojnë 
duke shtuar që arsye pse vdiq në këtë 
mënyrë ishte se neudhubullah ai qe 
gënjeshtar në deklaratat e tij. Tani thënia 
e Mesihut të Premtuar alejhiselam mund të 
ketë njërën prej dy kuptimeve: 

1. është pohim, ose
2. është një pyetje.

Nëse ai është një pohim, atëherë faktet 
tregojnë se epidemia e kolerës ishte 
shfaqur atje së fundmi vetëm në 1892. 
[Encyclopedia of Plague and Pestilence, nga 
George C. Kohn, 2008, Facts On File Inc., 
New York, USA, ISBN 10:0-8160-6935-
2] Pra, në prill 1908 epidemia e kolerës 
nuk ekzistonte në Lahor madje nuk 
kishte pasur asnjë vdekje prej saj. 

Nëse ajo është pyetje, atëherë sërish 
Mesihu i Premtuar alejhiselam nuk kishte 
pasur asnjë shenjë nga kjo sëmundje. 
Madje për të çuar trupin e Mesihut të 
Premtuar alejhiselam deri në qytetin Batala, 
shërbëtorët e tij rezervuan një tren që 
shkonte deri atje. Por sipas rregullave 
të asokohe, nuk lejohej transportimi i 
kufomës me tren derisa nuk merrej një 
certifikatë nga kirurgu i përgjithshëm, 
i cili tregonte dhe shkakun e vdekjes. 
Mjeku dr. Sutherland, drejtori i fakultetit 
të mjekësisë, i cili lëshoi certifikatën e 
vdekjes, nxori këtë përfundim se vdekja 
ishte shkaktuar nga heqja e shpeshtë e 
barkut. Ky përfundim u mbështet nga 
gjithë doktorët e tjerë. Madje kirurgu 
i përgjithshëm, i cili gjithashtu lëshoi 
certifikatën e vdekjes, arriti në përfundim 
se vdekja e Mesihut të Premtuar alejhiselam 

erdhi nga dalje jashtë të shpeshta, dhe 
ato u shkaktuan nga dobësia në sistemin 
nervor dhe jo nga kolera. 

Këtu lind pyetja përse Mesihu i 
Premtuar alejhiselam ishte shprehur se: 
“Unë jam prekur nga epidemia e kolerës” 
ndërkohë që analizat mjekësore mohuan 
një gjë të tillë? 

Së pari, kjo shprehje që gjendet në 
jetëshkrimin e Mir Nasir Nevab sahibit, 
vjehrri i Mesihut të Premtuar alejhiselam 

dhe njëherazi dëshmitar i kësaj ngjarjeje, 
është i vetmi person që rrëfen këtë gjë. Siç 
ndodh shpesh në raste të tilla, kur dikush 
bie në gjendje të rëndë shëndetësore, ai 
dyshon për veten e tij dhe kujton se vallë 
a mos vuan nga kjo apo ajo sëmundje. 
Pra, momentin që Mesihu i Premtuar 
alejhiselam vuante nga dobësia e madhe 
trupore dhe daljet jashtë të shpeshta i 
kishin shkaktuar një ligështi të skajshme 
duke lënë gjurmë edhe në sistemin 
nervor, ne kurrsesi s’mund të themi që 
çdo gjë që shpreh ai në ato momente, të 
jetë e qartë në mendjen e tij me të gjitha 
hollësitë e mundshme, ashtu si mund të 
jetë tek një person i shëndoshë. 

Madje, kur njeriu është në gjendje 
agonie, pra duke dhënë shpirt, atëherë 
shpeshherë kjo gjendje shoqërohet me 
humbjen e vetëdijes. Edhe i Dërguari 
i Allahut s.a.v.s. kur u sëmur nga ajo 
sëmundje në të cilën ndërroi jetë, ai 
shpesh harronte atë që kishte bërë ose 
kujtonte se ka bërë diçka, që nuk kishte 
bërë. Hazret Aishja r.a. rrëfen se:

d.m.th. disa herë ai kujtonte për diçka se 

e ka kryer, edhe pse ai nuk e kishte kryer. 
[Buhariu, vëll. 7 libri 71, hadith 658]
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Së dyti, në gjuhën urdu, në të cilën 
është bërë ky komunikim, ka raste që 
fjalia të zhvishet nga pjesëzat pyetëse si 
a, çfarë etj. por të shërbejë si pyetje, dhe 
të dallohet vetëm me anë të intonacionit 
d.m.th. në mënyrën e shqiptimit, ngritjes 
dhe uljes së zërit. Pra, edhe pse në dukje, 
ajo mund të jetë e zhveshur nga fjalët 
pyetëse dhe për t’u shkruar, shkruhet 
njësoj si fjalia pohuese, por përsëri nga 
mënyra e shqiptimit kuptohet se është 
pyetje. P.sh. në shqip ne themi “Ishte 
te mjeku.” dhe “Ishte te mjeku?” Midis 
këtyre dy fjalive, vetëm pikëpyetja dallon 
se fjalia tjetër është pyetëse. 

Pra, e gjithë kjo tregon që edhe Mesihu 
i Premtuar alejhiselam përmes kësaj fjalie ka 
dashur të pyesë Nevab sahibin “A mos jam 
prekur nga epidemia e kolerës?” Dhe vetëm 
bërja e pyetjes nuk është argument se 
Mesihu i Premtuar alejhiselam në të vërtetë 
vuante nga kolera, ndërkohë që të gjitha 
faktet e mohojnë një gjë të tillë. 

Për atë që themi, ka edhe një dëshmi 
të pamohueshme. Pra Allahu xh.sh. bëri që 
kur trupi i Mesihut të Premtuar alejhiselam 

mbërriti në stacionin hekurudhor të 
Lahorit, dhe u vendos në vagonin e trenit, 
atëherë disa kundërshtarë, me mendje të 
ndyrë, u mblodhën atje dhe e njoftuan 
shefin e stacionit që Mirza sahibi ka 
vdekur nga kolera, dhe meqenëse sipas 
ligjit personi që vdiste nga sëmundje 
ngjitëse nuk mund të transportohej 
me tren nga një qytet në qytetin tjetër, 
andaj ai refuzoi të transportohej trupi 
i Mesihut të Premtuar alejhiselam. Atëherë 
një nga es’habët e Mesihut të Premtuar 
alejhiselam nxori çerfikatën e vdekjes dhe 
ia tregoi shefit të stacionit. Atëherë ai 
kuptoi se ata njerëz nuk ishin veçse 

kundërshtarë të pafytyrë që kishin sajuar 
një gënjeshtër për të arritur qëllimin 
e tyre të pacipë dhe kështu, ai lejoi 
transportimin e trupit, i cili u përcoll në 
vendlindjen e tij Kadijan. 

Ashtu siç e gjithë jeta e Mesihut 
të Premtuar alejhiselam është e pastër dhe 
fisnike, e stolisur me aromën e dashurisë 
së Allahut, ashtu edhe vdekja e tij na 
shfaq shembuj të papërsëritshëm të 
këtij përkushtimi. Jeta e tij është si një 
libër i hapur. Kundërshtarët tentuan 
ta njollosnin atë me lloj-lloj akuzash. 
Ata iu drejtuan me fjalë të ndyra, i 
thanë shprehje fyese dhe të pahijshme, 
i shpallën fetvet e mosbesimit dhe të 
daljes nga Islami dhe nuk lanë asnjë 
armë pa përdorur në kundërshtimin e 
tyre. Padyshim, kundërshtimi i Mesihut 
të Premtuar alejhiselam i cili u nis në jetën e 
tij sot pas më shumë se një shekulli, është 
shtrirë përtej kufijve të hapësirës. Janë 
shfaqur aktorë të rinj që vazhdojnë të 
tentojnë për të shtrembëruar të vërtetën 
me mjetet që janë përdorur vetëm nga 
forcat kundërshtuese të çdo profeti. 
Pyetja është: Çfarë është rezultati? Kush 
fitoi dhe kush dështoi? Përveç atyre 
që janë privuar nga shikimi i sinqertë, 
për të gjithë të tjerët është qartë si ditë 
me diell se të gjithë kundërshtarët e 
Mesihut të Premtuar alejhiselam përfunduan 
me dëshpërim duke parë dështimin e 
përpjekjeve të tyre. Pra të gjithë prijësit 
dhe liderët e tyre dështuan në qëllimin 
e tyre, ndërsa robi i vërtetë i Zotit doli 
ngadhënjimtar në çdo fushë. Lulëzimi 
dhe përparimi i gjithanshëm i xhematit, 
tregon qartazi përkrahjen e Zotit të 
Madhërishëm. 
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Nëse gjendet qoftë një grimcë 
sinqeriteti dhe frike ndaj Allahut xh. sh. në 
zemrën e kundërshtarëve tanë, atëherë ne 
i pyesim: Tregona! Vallë, sjellja e veçantë 
e Allahut ndaj Mesihut të Premtuar 
alejhiselam, përkrahja e mbështetja e tij e 
fuqishme gjatë jetës së tij a nuk janë 
dëshmi të qarta dhe bindëse që ai është i 
dërguar i vërtetë prej Zotit? 

Vini vesh dhe dëgjoni me vëmendje 
këto fjalë sepse ato janë fjalët e shërbëtorit 
të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s., të cilin 
Allahu xh.sh. ka kurorëzuar me titullin e 
Imamit të kohës. Ai thotë:

“Ai që i kundërvihet të dërguarit të Zotit 
të Lartësuar, në fakt nuk i kundërvihet 
atij por Zotit. Ta dini, ndonëse Zoti i 
Lartësuar është i ngadaltë në ndëshkim, 
sërish ata që nuk heqin dorë nga ligësitë 
e tyre dhe në vend që t’i nënshtrohen 
Zotit të Lartësuar duke pranuar gjynahet 
e bëra, akoma pengojnë dhe përndjekin 
të dërguarin e Zotit të Lartësuar, të 
tillët përfundimisht kapen dhe sigurisht 
kapen.” 

[Melfuzat, vëll. V, f. 412-13]

Këtë shkrim e përfundojmë me 
deklaratën e tij të fuqishme drejtuar të 
gjithë kundërshtarëve të tij. Ai shkruan:

“Unë u them dijetarëve kundërshtarë 
dhe bashkëmendimtarëve të tyre, 
si këshillë vetëm për hir të Allahut, 
se sharja dhe përdorimi i fjalëve të 
pahijshme, nuk është mënyrë fisnike. 
Nëse doni të veproni ashtu me 
kokëfortësi atëherë kjo është zgjedhja 
juaj, por në qoftë se ju më konsideroni 
gënjeshtar, atëherë ju keni të drejtë 
edhe që të më mallkoni mua qoftë duke 
u mbledhur në xhami qoftë veç e veç 

dhe të kërkoni shkatërrimin tim me të 
qara të thekshme. Nëse jam gënjeshtar, 
atëherë sigurisht, lutjet tuaja do të 
marrin përgjigje. Madje ju gjithmonë 
jeni angazhuar në lutje të tilla, por të 
dini që edhe nëse ju bëni aq shumë lutje 
që gjuhët ju marrin plagë, dhe të bini në 
sexhde me dënesë aq shumë herë derisa 
hundët t’ju gërryhen, dhe gropat e syve 
t’ju kalben nga lotët, qerpikët t’ju bien 
dhe shikimi t’ju dobësohet nga gulçima 
të shpeshta, madje truri t’ju boshatiset 
dhe t’ju godet damllaja apo t’ju zërë 
melankolia, por prapëseprapë ato lutje 
nuk do të dëgjohen, sepse unë kam 
ardhur prej Zotit. Ai që bën mallkim 
ndaj meje, mallkimi i tij i kthehet atij. 
Ai që thotë rreth meje që mallkimi 
qoftë mbi mua, mallkimi i tij e godet 
zemrën e tij, por ai nuk ka asnjë dijeni 
për këtë.”

[Erbe’iin nr. 4, Rruhani Khezain vëll. XVII, f. 
471-72]

dhe thirrja jonë e fundit është që 
lavdërimi i takon vetëm Allahut, Zotit të 
botëve.

Shahid Ahmad Butt
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Ndryshe nga Dhjata e Vjetër dhe Dhjata 
e Re, teksti i Kuranit të Madhërishëm 
është  ruajtur në tërësi që nga shpallja 
e tij deri më sot. Shpalljet e Kuranit u 
mësuan përmendësh nga es’habët si dhe 
u shkruan menjëherë sipas zbritjes së 
tyre. Kurani i Madhërishëm iu shpall 
Muhamedit s.a.v.s nga Zoti i Lartësuar 
për një periudhë të gjatë prej 23 vjetësh. 
Këto shpallje u përcollën nga engjëlli 
Xhibrili te Muhamedi s.a.v.s, i cili ia 
mësonte këto ajete përmendësh dhe e 
bënte t’i përsëriste ato.

Qysh prej fillimit, i Dërguari i Allahut 
s.a.v.s. përdori dy metoda për ruajtjen 
e tekstit të Kuranit. Ato ishin të 
mëvetësishme që njëkohësisht ishin 
edhe plotësuese për njëra-tjetrën. Këto 
dy metoda ishin mësimi i tij përmendësh 
si dhe shkrimi i tekstit t; tij. Këto metoda 
jo vetëm që siguronin përcjelljen dhe 
kalimin e shpalljes në mënyrë të pavarur, 
por ato gjithashtu shërbenin si kontrolle 
të brendshme që garantonin ruajtjen e 
përpiktë të tekstit. 

Traditat Islame tregojnë që i Dërguari 
i Allahut s.a.v.s. kishte caktuar disa 
mësues kryesorë, të cilëve ai u mësonte 
personalisht ajetet kuranore. Në këtë 
mënyrë, u ruajt edhe drejtshqiptimi i 
mesazhit. Këta mësues pastaj ndihmonin 
muslimanët e tjerë që të mësonin 
përmendësh pjesë të shpallura të 
Kuranit. Përveç kësaj, ajetet e shpallura 
të Kuranit, recitoheshin gjatë pesë 
faljeve të përditshme. Kështu që mësimi 
përmendësh u bë mënyra kryesore e 
përcjelljes dhe transmetimit të shpalljeve 
të Kuranit Famëlartë. Mund të thuhet 
se teksti i Kuranit u gdhend në zemrat 
e njerëzve, ashtu siç e përshkruante bibla 
si profeci:

“Por kjo është besëlidhja që do të vendosë 
me shtëpinë e Izraelit mbas atyre 
ditëve”, thotë Zoti: “Do ta shtie ligjin 
tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj 
mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem 
Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im”

[ Jeremia 31:33]

Kështu që mënyra e të mësuarit Kuran 
përmendësh doli si mënyra e vetme 
dhe më efikase për ruajtjen e shpalljes 
së Kuranit. Jo vetëm kaq, madje edhe 
metoda në të cilën Kurani u shpall është 
plotësisht në përputhje me profecinë e 
Isaias sipas së cilës ligji i ri do të zbritej 
si:

“Sepse ka një urdhër mbi urdhër, urdhër 
mbi urdhër, rregull mbi rregull, rregull 
mbi rregull, pak këtu dhe pak atje”. 
Në fakt do të ndodhë që me buzë që 
bëlbëzojnë dhe me një gjuhë tjetër Zoti 
do t’i flasë këtij populli.”

[Isaia 28:10-12]

Ndryshe nga kjo mënyrë, Kurani u 
ruajt edhe në shkrim, menjëherë pas 
zbritjes. Traditat Islame tregojnë se i 
Dërguari i Allahut s.a.v.s. kishte caktuar 
pesëmbëdhjetë kopjues që ruanin tekstin 
e Kuranit në formën e të shkruarit ashtu 
siç Profeti u diktonte atyre. Kjo metodë e 
të ruajturit do të shërbente si mbështetje 
për mënyrën e parë. 

Një herë në vit gjatë muajit të Ramazanit, 
Xhibrili a.s. recitonte gjithë Kuranin, që 
ishte i shpallur deri atëherë Muhamedit 
s.a.v.s. Pasi përfunduan shpalljet kuranore 
në ramazanin e fundit të jetës së Profetit 
Muhammed s.a.v.s., Xhibrili a.s. i recitoi 
Profetit s.a.v.s. gjithë Kuranin dy herë. 

[Buhari, fadail-ul-Kuran] 
Kjo praktikë e të kënduarit Kuran çdo 
vit gjithashtu shërbente për të vendosur 
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shpalljet e Kuranit zbritur deri atëherë 
sipas një renditjeje. 

Në momentin e vdekjes së të Dërguarit të 
Allahut s.a.v.s, numri i personave që kishin 
mësuar gjithë Kuranin përmendësh 
kalonte mbi njëqind mijë. Ashtu siç po 
rritej numri i personave që po pranonin 
fenë Islame, po rritej gjithashtu procesi i 
të mësuarit Kuranin përmendësh. Kurani 
u përhap nëpër hapësira të reja përmes 
procesit të të mësuarit përmendësh, si 
një metodë që siguroi ruajtjen e tekstit 
origjinal në formën e tij të pacenuar. 
Gjatë kalifatit të Ebu Bekrit r.a. (kalifi I 
pas vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.),  
më shumë se 500 hafizë (persona që 
dinin Kuranin përmendësh) u vranë në 
një luftë. Kjo ngjarje tragjike u bë shkas 
për të shpejtuar procesin e mbrojtjes së 
shpalljeve të Kuranit në formën e shkruar 
si një metodë alternative për ruajtjen 
e fjalës së Zotit. Pas kësaj ngjarjeje, 
Hazret Ebu Bekri r.a. caktoi një komision 
dhe e ngarkoi me detyrën e mbledhjes 
së shpalljeve Kuranore në një libër të 
vetëm. Saktësia dhe përpikëria e tekstit 
të këtij libri u shqyrtua dhe u kontrollua 
nga es’habët e të Dërguarit të Allahut 
s.a.v.s, të cilët kishin ruajtur gjithë Kuranin 
në kujtesën e tyre si dhe në dorëshkrime. 
Mbledhja e këtij teksti në formën e një 
libri u përfundua brenda dy viteve që nga 
vdekja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. 

Hazret Osmani r.a., kalifi III urdhëroi të 
njëjtin komision për përgatitjen e shtatë 
kopjeve të Kuranit. Pasi që u shqyrtuan 
imtësisht për saktësinë, këto kopje u 
shpërndanë gjatë gjithë botës Islame. 
Disa nga këto kopje ekzistojnë edhe sot 
e kësaj dite. Njëra nga ato, gjendet edhe 
sot në Muzeun Kombëtar të Turqisë që 
shërben për përqasje dhe krahasim me 
tekstin e Kuranit të sotëm nga autoritete 

kryesore. Pasi që u përgatitën kopje 
të reja të Kuranit në botën Islame dhe 
u shpërndanë kudo në botën Islame, 
atëherë Hazret Osmani r.a. konsideroi të 
domosdoshëm asgjësimin e materialeve 
origjinale, sepse:

1. Për shkak të veçantisë së tyre, 
ata mund të nderoheshin 
nga njerëzit deri në shkallën 
e adhurimit, duke dëmtuar 
esencën e Islamit.

2. Ato mund të cenoheshin dhe 
mund të shërbenin si mjet për 
mashtrim nëse do të binin në 
duar të armiqve. 

Duke përqasur mbledhjen e Dhjatës së 
Vjetër dhe Dhjatës së Re me Kuranin 
Famëlartë, plani hyjnor bëhet më i qartë. 
Muslimanët pa asnjë lloj dyshimi dhe 
ngurrimi mund të deklarojnë se Kurani 
është i njëjtë kudo në botë, madje edhe 
në detajet më të hollësishme. Ai është i 
njëjtë ashtu siç i ishte shpallur Profetit 
Muhammed s.a.v.s dhe ishte mbledhur nga 
Hazret Ebu Bekri r.a. në libër të vetëm. 
Enciklopedia Britanike me burime 
të tjera të pavarura vërteton këtë fakt 
dhe pranon deklaratën e muslimanëve. 
Autenciteti i Kurani është i ruajtur 
përtej çdo lloj dyshimi të vockël. Kjo 
duhet të ishte ashtu, sepse vetë Zoti 
kishte premtuar për ruajtjen dhe 
paprekshmërinë e çdo fjale të Kuranit. 
Siç deklaron:

Sigurisht, Ne e kemi shpallur Kuranin 
dhe, sigurisht, Ne do ta ruajmë atë. 

[el-Hixhrr 15:10]

Krahas shkrimeve të tjera të shenjta 
Kurani Famëlartë gjithashtu gëzon 
veçorinë unike e të qenit plotësisht 
shpallje gojore. Kjo në vetvete është 
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një garanci që Kurani as nuk do të 
pësojë as ndryshimet e as shtesat. Të 
gjithë studiuesit jo-mysliman që kanë 
shqyrtuar autencitetin e Kuranit, arrijnë 
në përfundimin se ai është varianti i së 
njëjtës shpallje hyjnore që Muhammedi 
s.a.v.s, kishte mëtuar që ka marrë nga Zoti. 
Kjo garanci për mbrojtjen e integritetit 
dhe paprekshmërinë e Kuranit Famëlartë 
nuk kufizohet vetëm ruajtja e tekstit por 
ajo përfshin të gjithë faktorët që luajnë 
rol në ruajtjen e Kuranit si një burim i 
përsosur i udhëzimit hyjnor për njeriun 
e të gjitha kohërave. Për shembull, 
këtu garantohet që gjuha e Kuranit 
gjithashtu do të mbetet një gjuhë e 
gjallë në përdorim, me qëllim që të mos 
haset asnjë vështirësi në përcaktimin 
e të kuptuarit të Kuranit. Arabishtja 
sot ka një shtrirje më të gjerë në botë, 
dhe numri i atyre që përdorin gjuhën 
arabe është qindra herë më i lartë se sa 
ka qenë në kohën e zbritjes së Kuranit. 
Madje i Dërguari i Allahut s.a.v.s kishte 
paralajmëruar se në krye të çdo shekulli, 
Zoti i Madhërishëm do të ngrejë dikë, 
ndër ndjekësit e tij, që do t’u parashtrojë 
botës mësimet e Kuranit sipas nevojës së 
asaj kohe. Këto veçori e dallojnë Kuranin 
nga të gjitha shkrimet e tjera, pra e të 
pasurit integritetin e tekstit origjinal, 
ruajtjen e gjuhës dhe udhëzimin e 
vazhdueshëm hyjnor. 

Thirrja e Kuranit është në fuqi edhe 
sot edhe pse i kanë kaluar 1400 vjet. 
Mosprania e variantit tjetër të Kuranit 
është një dëshmi e gjallë për mbrojtjen 
e tij hyjnore. Z. Bukaille (Bucaille) në 
librin e tij “Bibla, Kurani dhe shkenca” 
vërteton këtë fakt. Ai shkruan: 

“Nëse ne shqyrtojmë pikëpamjen e 
studiuesve muslimanë, atëherë ne 

mësojmë që ata e paraqesin Kuranin 
në mënyrë krejtësisht tjetër. Pothuaj 
katërmbëdhjetë shekuj më parë, në një 
vend të vetmuar meditimi, afër Mekës, 
Muhammedi mori mesazhin e parë 
nëpërmjet kryengjëllit Xhibril. Pas një 
periudhe të gjatë heshtjeje, mesazhi i 
parë u paraprij nga shpallje të tjera 
të njëpasnjëshme që zgjatën gjatë një 
periudhe njëzet vjeçare. Ato, jo vetëm 
që u shkruan gjatë jetës së Profetit, 
por u mësuan përmendësh në zemrat 
e ndjekësve të parë dhe më vonë nga 
shumë të tjerët që u mblodhën rreth tij. 
Pas vdekjes së Profetit, të gjitha këto 
materiale u bashkuan në formën e një 
libri, që paskëtaj u njoh si Kuran. Ai 
mban vetëm fjalën e Zotit dhe përjashton 
çdo shtesë njerëzore. Dorëshkrimet që ne 
posedojmë dhe që datojnë që në shekullin 
e parë të Islamit, vërtetojnë integritetin 
dhe paprekshmërinë e tekstit të sotëm.”

“Ekuivalenti i ungjijve në fenë Islame 
janë hadithet. Këto janë thëniet e 
mbledhura të Muhammedit dhe rrëfimet 
rreth veprave të tij. Ungjijtë nuk na 
përcjellin diçka tjetër përveç historisë së 
Jezusit. Përmbledhja e parë e haditheve 
u përpilua disa dekade pas vdekjes 
së Muhammedit, ashtu siç ungjijtë u 
shkruan disa dekade pas Jezusit. Në 
të dyja raste, ato mbartin pasqyrimin 
njerëzor ndaj ngjarjeve që ndodhën në 
të kaluar.”
“Kurani nuk ka asnjë gabim shkencor.”

Në përfundim, ne mund të themi që 
Tevrati (Dhjata e Vjetër) nuk është 
krejtësisht i njëjtë siç ka qenë në kohën e 
Musait (Moisiut) si dhe librat e tjerë të 
Dhjatës së Vjetër gjithashtu kanë pësuar 
rishikime të shumta si dhe ndryshime, kjo 
sepse shumë ndër fjalët dhe lokucionet 
që gjendeshin në versione të mëparshme 
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janë ndryshuar në botimet e mëvonshme. 
Mund të jetë e rastësishme që shumë 
nga këto fjalë apo pjesë të ndryshuara 
janë po ato që muslimanët kanë përdorur 
në mbështetjen e mendimeve të tyre. 
Pavarësisht mospërputhjeve midis 
varianteve të ndryshme, Dhjata e Vjetër 
akoma na paralajmëron shpalljen e ligjit 
të ri nga Zoti për të përudhur breza të 
rinj. 
Saktësia  e integriteti absolut i Biblës 
mund të përshkruhet më së miri 
duke cituar nga parathënia a Versionit 

Standard të Rishikuar, e cila e cilëson atë 
si rindërtimi më i besueshëm i ngjarjeve 
bazuar mbi opinionet më të mira të 
studiuesve më të aftë. 
Ndërsa në anën tjetër Kurani qëndron 
i vetëm në paprekshmërinë dhe 
integritetin e tij absolut. Saktësia e tij 
është përtej çdo lloj dyshimi. Ky fakt 
është vërtetuar e pohuar nga shumë 
studiues të pavarur dhe mund të 
konstatohet edhe sot duke përqasur atë 
me një nga kopjet e tij të para. 

Studiuesi i famshëm skocez sir William Muir, i 
cili njihet për veprat e tij rreth historisë së Islamit, 

Profetit s.a.v.s. dhe Kuranit Famëlartë, është një ndër 
orientalistët më të shquar, që kanë studiuar Islamin 
përmes burimeve të tij origjinale. Por, pavarësisht 
kontributeve të tij letrare, ai kritikohet për njëanshmëri 
në shkrimet e tij propagandiste në mbrojtjen e bindjes 
krishtere si dhe për odium theologicum (lat. d.m.th. 
urrejtje teologjike) për shkak të qëndrimeve të tij 
armiqësore ndaj fesë Islame.1

Ai edhe pse iu përmbajt idesë, se Kurani është fjala e Muhammedit s.a.v.s., 
pavarësisht nga të gjitha përpjekjet, nuk arriti të gjente asnjë ndryshim në të. 
Dëshpërimi i tij pasqyrohet në fjalët, me të cilat ai mbyll kritikën e tij rreth 
autenticitetit të Kuranit. Ai shkruan:

“Atë që kemi, edhe pse mundësisht e korrigjuar vetë prej tij, përsëri është i njëjtë 
siç e ka lënë...”. 

“Unë, me bindje të plotë, mund të pohoj se çdo varg në Kuran është autentik 
dhe krijim i pandryshuar i vetë Muhammedit.” “... përndryshe ne kemi çdo 
siguri, qoftë të brendshme apo të jashtme, se teksti që posedojmë ne, është i 
njëjti që Muhammedi vetë kishte parashtruar dhe përdorur”.2

1. Powell, Avril A. (2010). Scottish orientalists and India: the Muir brothers, religion, education and 
empire. Boydell & Brewer. ISBN 978-1-84383-579-0.

2. Muir, Sir William, The Life of Mohammad, botuar në Edinburgh, 1912 f. XXVII]
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Four contributing factors for 
the perfection of Holy Quran
Commentary of the first verses of surah 
al-baqarah. Virtues of people who 
posses taqwa.  How does Quran enable 
man to recognise god? Three phases of 
man’s spiritual development. Who are 
the successful people? 

the Nuclear Holocaust
The prophecy of the Holy Quran 
about a nuclear holocaust. Some of 
the verses of the Holy Quran clearly 
speak of tiny insignificant particles 
which are described as storehouses of 
immense energy, as though the fire 
of hell was locked within them. This 
prophecy was made at a time when 
man could not entertain the idea of an 
atomic explosion by any stretch of his 
imagination.

the Noble Character of 
messenger of allah p.b.u.h.

The Holy prophet p.b.u.h. exhibited his 
excellent example for all the spheres of 
human life. He is mercy for the whole 
mankind. He won the hearts of people 
through his love, affection & noble 
virtues.

the Devastating Consequences 
of a Nuclear War and the 
Critical Need for absolute 
justice
report about the peace Symposium 
organised by ahmadiyya muslim 
jama’at UK. Numerous politicians, 
diplomats, leaders & scholars 
participated in this event. The main 
address of Hadhrat mirza masroor 
ahmad, Khalifatul masih V (may allah 
strengthen his hands). ahmadiyya 
muslim jama’at is fully devoted to bring 
peace in the world. 
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the philosophy of the 
teachings of Islam (part II)
gradual progress of man. Three 
reformations that Quran brings to man. 
How does Quran changes man’s natural 
states to moral states? What are the 
spiritual influences that food inflicts to 
man? Why the pork is prohibited? 

a fabricated accuse of Hoxha 
ahmed Kalaja against promised 
messiah a.s. refuted
The truth about the prayer challenge 
between promised messiah a.s. & molvi 
Thanauallah and its results. Historical 
facts and unbreakable arguments, which 
refute the allegations of Hoxha. The 
final moments of the life of promised 
messiah a.s. and its resemblance with the 
Holy prophet s.a.v.s. 

Question & answer
What is the logical argument for the 
existence of god? What is the soul? 
Which is the argument to prove that 
the Quran is not the word of man? Who 
is the real cause of man’s deeds? What is 
the chastisement of grave? 

textual Integrity of the Holy 
Quran
Historical proofs about the integrity 
of Holy Quran. How the Quran was 
collected in the form of book? textual 
Integrity of Quran in comparison with 
bible. Confession of critics about the 
excellence of Quran. 
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