
Këtë fjalë të tij na e përcjell djali i 
xhaxhait të tij, dhe prijësi i besimtarëve 
Ali ibn Ebi Talib (radijallahu anhu), të 
cilin njëherë një njeri e pyeti dhe i tha: 
Cili është ai sekret që Profeti ta ka 
treguar vetëm ty? Kur Aliu e dëgjoi u 
zemërua dhe i tha: “Asnjë sekret nuk 
më ka treguar Profeti, që nuk ua ka 
thënë edhe njerëzve, përveçse se më 
ka thënë katër gjëra.” Dhe ai e pyeti, 
cilat janë ato o prijësi i besimtarëve? 
Dhe ai u përgjigj: “Ai ka thënë: “Allahu 
e ka mallkuar atë që mallkon prindin 
e tij. Allahu e ka mallkuar atë që ther 
kurban për dikë tjetër veç Allahut. 
Allahu e ka mallkuar atë që strehon 
një kriminel. Allahu e ka mallkuar atë 
që i ndryshon kufijtë tokës.” (Muslimi 
nr.1978) 

Madje ndalesa e një veprimi të tillë 
tejkalon edhe vepruesin e këtij akti të 
gabuar, Allahu thotë në Kuran: “Me 
të vërtetë, Allahu ju ka ndaluar të 
hani kafshën e ngordhur, gjakun e 
derdhur, mishin e derrit dhe mishin 
që nuk është therur në emër të 
Allahut.” (el-Bekare: 173) Kështu pra 
mishi i therur për dikë tjetër veç Zotit 
barazohet edhe me mishin e derrit 
dhe është haram të konsumohet nga 
një musliman, edhe pse këtë veprim 
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të shëmtuar e ka bërë dikush tjetër. 

Të gjithë njerëzit duhet të kuptojnë, të 
jenë të bindur dhe të vetëdijshëm se fatin, 
mbarësinë, suksesin, shpëtimin, shërimin, 
lumturinë dhe dobinë i sjell  vetëm Ai që 
na krijoi, Allahu i Lartësuar. Po ashtu, 
vetëm Ai të ruan nga efektet e magjisë, 
syrit të keq, tersllëku dhe fatkeqësitë. 
Mjafton ta adhurosh Atë me bindje dhe t’i 
lutesh Atij me sinqeritet e ti do të çlirohesh 
nga skllavëria e krijesave për t’u ngjitur në 
stadin e lartë e të dashurve të Zotit. Profeti 
i fundit i njerëzimit, i dashuri i Zotit dhe i 
yni, Muhamedi (alejhi salatu ue selam) 
thotë: “Kur të lutesh lutu veç Zotit dhe kur 
të kërkosh ndihmë kërko vetëm prej Tij.” 
(Tirmidhiu nr. 2516)



të krijuar e nevojtar ashtu si ne. Është 
e padrejtë dhe tepër e gabuar, rruga 
që kanë zgjedhur disa njerëz, të cilët 
bëjnë kurban në themelet e shtëpisë, 
spërkasin themelet apo hedhin kokën 
e  kurbanit aty, që t’u ecë mbarë dhe 
të jenë të ruajtur nga të këqijat. Është 
e palogjikshme të theren kafshë apo 
shpendë e koka e tyre të hidhet brenda 
varrit ku është vendosur i vdekuri, që 
gjoja mos të marrë tjetër njeri me vete! 
Është absurde të flijohen kafshë e të 
behën kurban në vende që shihen 
si të shenjta, në varre të ndryshme, 
mekame dhe tyrbe, me qëllim shërimi, 
mbarësie, fati ose shpëtimi nga magjia, 
sepse këto dhe të tjera të ngjashme 
janë pjesë e besëtytnive të pavërteta. 

Zoti thotë në Kuran në suren 
Keuther, ajeti i dytë: “...falu (vetëm) 
për Zotin tënd dhe ther kurban për 
Të!” Kështu pra kurbani nuk mund t’i 
dedikohet askujt tjetër veç Zotit, cilido 
qoftë ai, qoftë edhe vetë Profetit apo 
ndonjë evlija. Kjo çështje është aq 
e rëndësishme dhe njëkohësisht e 
rrezikshme për besimin e një njeriu 
saqë vetë Profeti i Allahut, Muhamedi 
(alejhi salatau ue selam) na tregon se 
Allahu e ka mallkuar një njeri të tillë. 

i gatshëm të flijonte të birin, Ismailin, për të 
çuar në vend urdhrin e Allahut. E pasi Zoti 
Fuqiplotë ia zëvendësoi Ibrahimit (alejhis-
selam) flijimin e djalit të tij me një kurban të 
madh, kjo mbeti një shembull monoteizmi 
dhe kujtim i mirë për brezat e mëvonshëm. 
Allahu i Madhërishëm në Kuran thotë: 
“Pastaj ty të shpallëm: “Ndiq me 
sinqeritet fenë e Ibrahimit, e ai nuk ka 
qenë prej idhujtarëve”. (en-Nahl: 123)

Në të njëjtën kohë kurbani është dhe 
përkujtim për besimin në një Zot, besnikërinë 
dhe sinqeritetin që duhet të kemi me Të, 
duke e madhëruar dhe adhuruar vetëm Atë, 
pa i shoqëruar Atij shok e ortak në adhurim 
e dedikim. Allahu i Lartësuar në Kuran 
thotë: “Thuaj: “Në të vërtetë, namazi 
im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja 
ime, i përkasin vetëm Allahut, Zotit të 
botëve. Ai nuk ka asnjë ortak. Kështu 
jam urdhëruar dhe unë jam i pari që i 
nënshtrohem Atij”. (el-En’am 162-163)

E pra, çdo adhurim, sakrificë dhe flijim 
bëhet vetëm për Atë që na krijoi, sepse Ai 
është i Madhërishmi që duhet falënderuar 
dhe madhëruar. Kjo tregon se nuk është 
logjike, as e hijshme dhe as e lejuar që ne t’ia 
dedikojmë kurbanin krijesave të ndryshme, 
të cilat jo vetëm që nuk e meritojnë të 
krahasohen me Zotin, por ata janë të gjithë 
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Mirënjohja më e sinqertë dhe 
lavdërimet më të mëdha i takojnë Zotit 
të Gjithëdijshëm e Fuqiplotë, Ai që na 
krijoi dhe na furnizoi e na dha aq shumë 
mirësi e na hijeshoi me begatitë e Tij.

Zoti i Lartësuar na dha aq shumë 
mirësi e begati, sa e kemi të pamundur 
ta falënderojmë Atë ashtu siç duhet, 
ndaj dhe format e adhurimit në shenjë 
falënderimi për Zotin e Plotfuqishëm 
na i përcaktoi Ai vetë me dijen e Tij të 
pakufishme. Pjesë e këtij falënderimi 
është dhe Kurbani, që flijohet për hir 
të Zotit, në ditën e madhe të Kurban 
Bajramit. 

Me Kurbanin e Bajramit manifestohet 
qartë falënderimi dhe madhërimi i 
Allahut të Lartësuar, si dhe mëshira, 
solidariteti, dhembshuria dhe 
sinqeriteti i besimtarëve mes tyre. 
Kurbani i Bajramit, është dhe një 
ripërtëritje besimi, është një rikujtim i 
besimit të kulluar të babait të profetëve, 
Ibrahimit (alejhis-selam), i cili u tregua 

Me emrin e Zotit,
të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!


