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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirplotit! 

Çdo lavdërim i përket vetëm Allahut. Paqja, bekimet dhe mëshira e 

Allahut qofshin mbi atë (Profetin Muhamed), pas të cilit nuk ka më profet 

tjetër. 

Vëllai im, o musliman i devotshëm! Puna serioze është kërkesë e 

qenësishme e besimit. Njeriu duhet të pajiset me dituri, me edukatë e 

me besim. Krahas vetes ai duhet të përgatisë edhe ata që i ka nën 

përgjegjesi, si: djemtë e vajzat, nxënësit e nxënëset, institucionin e 

shoqatën etj. T’i mësojë e t’i ushtrojë ta shfrytëzojnë në maksimum çdo 

moment, dhe jo vetëm në sezone provimesh, siç e konceptojnë apo 

veprojnë disa. Secili prej nesh duhet të ndihmojë vëllain e vet. Ne të 

gjithë jemi udhëtarë në rrugën drejt Allahut dhe ymeti islam është si një 

trup i vetëm. Kjo është një ndër çështjet bazike të vëllazërisë së vërtetë, 

të dashurisë së sinqertë, të shërbimit ndaj fesë së Allahut dhe 

bashkëpunimit në punë të mira dhe në devotshmëri. 

U drejtohem me një mesazh dashurie e dhemshurie vëllezërve të mi në 

fe, imamëve e muezinëve, mësuesve e misionarëve të fesë, nënave e 

baballarëve, edukatorëve e edukatoreve, të vegjëlve e të mëdhenjve, 

meshkujve e femrave, të gjithë besimtarëve, duke  sjellë vëmendjen e 

tyre rëndësinë e përfitimit prej kohës dhe shfrytëzimit të të gjitha 

mundësive,  për të garuar në vepra të mira, për të përvetësuar virtytet e 

vlerat e larta morale e për t’u larguar nga veset e sjelljet e këqija, para 

se të ikë koha e të humbasim shanset. 

Ky mesazh i drejtohet secilit që ka brengë për këtë fe dhe e ndjen 

përgjegjesinë e përcjelljes së Mesazhit të vulës se profetëve, të Profetit 

më të mire, Muhamedit, paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qofshin 

mbi të.  

U drejtohet atyre që punojnë në vatrat e edukimit dhe kanë marrë 

përsipër rolet drejtuese, atyre që përgatitin brezin e ri dhe digjen si qiriri 

për t’ua ndriçuar rrugën të tjerëve.  
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U drejtohet gykatësve, mjekëve, inxhinjerëve dhe çdo muslimani që 

është xheloz për këtë fe.  

Gjithashtu u bën apel atyre që ankohen nga mungesa e organizimit të 

kohës së lirë dhe prapambetja në çështjet e dijes, të thirrjes në fe dhe të 

besimit.  

U drejtohet atyre që preferojnë rehatinë dhe tërheqjen nga vështirësitë. 

U bën thirrje atyre që dëshirojnë të jetojnë nën hije, larg nxehtësisë së 

diellit, shohin veten e familjen e tyre dhe nuk interesohen për të tjerët; u 

bën apel atyre që vetëm marrin dhe nuk japin; dëgjojnë dhe nuk 

reflektojnë, konsumojnë dhe nuk prodhojnë, e zotërojnë mirë artin e 

ikjes nga përgjegjësitë dhe nuk kontribuojnë në përhapjen dhe 

përvetësimin e kësaj feje, duke përdorur justifikime joserioze dhe truke 

psikologjike të brishta. Sikurse, bën thirrje për vrasjen e negativitetit dhe 

papunësisë me “thikën” e punës dhe apelon për të hapur një faqe të re 

në jetë.  

U tërheq vërejtjen njerëzve që vrasin veten dhe të tjerët me duart e 

tyre, duke keqpërdorur mendjet, dhuntitë dhe potencialet.  

U drejtohet atyre që gdhijnë natën duke biseduar në dritën e Hënës, 

edhe atyre që peshkojnë në ujëra të turbullta dhe që përgojojnë rrugëve 

e skutave. Është thirrje për reflektim drejtuar njerëzve të shkujdesur, që 

nuk kanë qëllime të larta dhe as ndonjë mision fisnik në jetë, njerëzve që 

vrasin kohën duke u marrë me thashetheme, njerëzve fanatikë e të 

lidhur me njëri-tjetrin nga të njëjtat interesa të ngushta vetjake, që 

mburren me sojin e tyre dhe i përbuzin të tjerët, i përhapin shpifjet e 

trillimet, njerëzve që hyjnë shumë në polemikë, përgjojnë  e gjurmojnë 

të metat e mangësitë e të tjerëve, pyesin shumë për gjëra të 

parëndësishme e pa dobi fetare e jetësore, që janë spektatorë, kritikë e 

skeptikë.  

Nuk është çudi. Këto janë pasojat papunësisë dhe kohës së zbrazët! 

Mesazhi u drejtohet atyre që e kalojnë kohën në kafenetë e mbushura 

plot me ligësi! U drejtohet njerëzve me prirje anarkiste, njerëzve të 

dëshpëruar e të zbrazët shpirtërisht, atyre që shfaqin devotshmëri 

sipërfaqësore. 
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Është një mesazh i fuqishem që i nxit të gjithë në rrugën drejt 

përmirësimit e ripërtëritjes, synon edukimin shpirtëror dhe arritjen e 

kënaqësisë së Allahut, Sunduesit të Shenjtit (i pastër nga çdo e metë). 

Libri titullohet “Horizonte të hapura për punë serioze”. Këto janë 

punët e vyera e të frytshme, dobia e të cilave është e gjithmbarshme. 

Përmes këtij libri çelet horizonti për ata që u është zënë një pjesë e tij. 

Çelet horizonti para atyre që nuk kanë mundur të perceptojnë një pjesë  

të tij. Çelet horizonti për ata që mendojnë se thirrja në Islam realizohet 

vetëm nëpërmjet leksionit, internetit apo librit. Teksti i këtij libri është 

produkt i një studimi të thelluar të ideve dhe pikëpamjeve që gjenden në 

brendësinë e librave që kanë në fokus çështjen e ringritjes, ripërtëritjes 

dhe rikthimit të lavdisë së ymetit islam. 

Unë po jua paraqes këto ide e pikëpamje, edhe pse jam i vetëdijshëm se 

midis jush ka dijetarë, njerëz të mëdhenj e fisnikë, edukatorë të mirë e 

profesionistë. Por, gjithsesi, dëshira ime është përkujtimi e këshilla, 

sepse këshilla u bën dobi besimtarëve. U kërkoj ndjesë të gjithëve, por 

ndodh edhe kështu siç shprehet imam Neveviu: “Nuk ka problem që i 

vogli të përkujtojë të madhin dhe i miri ta përkujtojë atë që është më i 

mirë.” Unë nuk jam i pagabueshëm dhe nuk mund t’i shmangem 

gabimit.  Mjafton të them që ky është ixhtihadi1 im. Allahu e bëftë këtë 

vepër të sinqertë, për të fituar kënaqësinë e Tij. Qoftë ky libër i 

dobishëm për këdo që e lexon. Allahu e bëftë atë një fjalë të mirë që jep 

fryte në çdo kohë, me lejën dhe vullnetin e Tij, Allahu i përmirësoftë 

zemrat, i zgjoftë shpirtrat, i forcoftë vullnetet dhe i lartësoftë ambiciet. 

 

Veprat i klasifikova në disa kategori: 

Vepra që i përkasin:  besimit, diturisë, thirrjes islame dhe edukimit. 

Gjithashtu, do të trajtoj çështje të përgjithshme, do të flas për 

konkurset, si dhe do të jap udhëzime e orientime, prej të cilave 

përfitojnë: imami i xhamisë, mësuesi e thirrësi islam. Përfitojnë jo vetëm 

 
1Përdorimi i arsyetimit intesiv vetjak për deduktimin e informacionit në lidhje 

me rregullat e sheriatit. 
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të lartpërmendurit në punën e tyre, por edhe familjaret e tyre dhe 

njerëzit në përgjithësi: gjykatësit, mjekët e ushtarakët, si dhe aktivistët e 

vullnetarët në fondacionet bamirëse e humanitare etj. Secili prej tyre 

mund të marrë atë çfarë i përshtatet në sferën e veprimtarisë së vet. Ky 

është një klasifikim i përafërt, për t’ia lehtësuar çdokujt arritjen e qëllimit 

në aktivitetin dhe punën që bën. 

Duam që gjykatësi, para se të jetë gjykatës, të jetë thirrës. Duam që 

mjeku, para se të kurojë sëmundjet fizike, të kurojë sëmundjet e 

zemrës. Duam që ushtari, jo vetëm të mbrojë atdheun,  por edhe fenë e 

tij. 

O rob i Allahut, kërko ndihmë prej Zotit tënd, dhe lexoje këtë libër me 

vullnet dhe dëshirë të mirë. Allahu qoftë i kënaqur me ne të gjithë. 

 

Veprat që i përkasin sferës së besimit:2 

1. Kujdesi i vazhdueshëm ndaj syneteve (veprave vullnetare) të 

përditshme, si janë: synetet e forta (12 rekate namaz vullnetar çdo ditë), 

qëndrimi në xhami pas namazit të sabahut, duke e përmendur Allahun 

derisa lind dielli dhe më pas falja e dy rekateve, namazi i duhasë, namazi 

i natës dhe vitri, përsëritja e ezanit dhe e ikametit, leximi i Kuranit, dhikri 

(përmendja e Allahut) i mengjesit dhe i mbremjes. Profeti (paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të) porosit: “Le të jetë gjuha jote 

gjithmonë e lagur nga përmendja e Allahut.” 3  Gjithashtu prej 

veprave të këtij lloji janë: pastrimi i zemrave dhe lidhja e tyre me 

shtëpitë e Allahut, pritja nga namazi në namaz, qoftë edhe nga akshami 

në jaci për disa ditë. Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) 

në lidhje me këtë thotë: “Për shkak të kësaj vepre njeriut i shlyhen 

gabimet e gjynahet dhe ngrihet në grada të larta.”4 

2. Kryerja e disa adhurimeve, qoftë edhe në grup, si p.sh.:  namazi 

i natës, agjërimi i ditës së hënë e të enjte, shkuarja në haxh dhe vizita e 

 
2 Për veprat që i përkasin sferës së besimit dhe ato që i përkasin skeptrit të 

diturisë nuk kam bërë ndonjë nëndarje, sepse ndërmjet tyre ka ndërfutje.Çdo 

njeri zgjedh për veten e tij atë që i përshtatet.  
3Transmeton  imam Ahmedi.  
4Transmeton Muslimi. 
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Qabes së shenjtë, vizita e Xhamisë së Profetit (paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të) shkuarja për të falur namazin e xhumasë, tubimi 

për të falur namazin e istiskasë (lutja për shi) dhe namazin e eklipsit. 

Këto adhurime mund t’i bëjmë së bashku me familjarët ose duke 

zgjedhur shokë të mire, që na ndihmojnë e bashkëpunojnë me ne në 

punë të mira e devotshmëri. Kështu mund të veprohet dhe me të rinjtë 

në fe, që sapo kanë përqafuar Islamin. Ata duhen mësuar që të 

bashkëpunojn ëpër punë të mira e devotshmëri. Ibën Tejmija (Allahu e 

mëshiroftë) thotë: “Nuk është e kritikuar që një grup njerëzish të 

mblidhen disa netë dhe të falin namaz vullnetar së bashku, por pa e 

kthyer këtë në zakon.” (Fetvatë e Ibën Tejmije vell. 23, fq.33) 

3. Vizita e varrezave dhe pjesëmarrja në xhenazete herë pas here 

për pastrimin e shpirtit, për fitimin e shpërblimin dhe zbutjen e zemrën. 

Për të tilla vepra duhen nxitur njerëzit.  Imami i përkujton në mënyrë të 

vazhdueshme. 

4. Është mirësi e madhe shkuarja herët në xhami në ditën e xhuma 

dhe leximi i sures el-Kehf, krahas përsëritjes së librave bazikë. Po ashtu 

lutja me zell pas namazit të ikindisë derisa të perëndojë dielli i ditës së 

xhuma. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) 

ka thënë: “Në ditën e xhuma është një moment të cilin nëse 

muslimani i lutet Allahut duke i kërkuar diçka, Ai do t’ia japë 

patjetër. Kërkojeni atë pas namazit të ikindisë deri në 

momentet e fundit të ditës së xhuma.”(Transmeton Ebu Dauti, el-

Hakimi e klasifikon në hadithet e sakta) 

 

 

Veprat që i përkasin spektrit të diturisë: 

5. Memorizimi i Librit të Allahut dhe i hadithit të Profetit (paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të), bashkë me disa libra bazikë në fushën 

e dijes, duke ecur sipas metodës së përshkallëzimit. Për të realizuar këtë 

duhet seriozitet; të zgjedhësh një shok mirë, ndihmues në rrugën e dijes, 

që ta lehtëson shumë arritjen e pikësynimeve. Po ashtu, përsëritja e 

vazhdueshme dhe puna sistematike janë faktorë të rëndësishëm për 

memorizimin e diturisë në përgjithësi dhe të Kuranit në veçanti. Këto 

këshilla duhet t’i kenë parasysh të gjithë: nxënësit dhe mësuesit. I 

Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) thotë: 

“Më i miri prej juh është ai që e mëson Kuranin dhe ua mësuan 

atë të tjerëve.” (Buhariu) 
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6. Studimi dhe hulumtimi i pjesës më të rëndësishme të dijes për të 

cilën je i interesuar, duke ia adresuar dijetarëve çështjet e vështira, me 

qëllim sqarimin e tyre. 

7. Zhvillimi i debateve akademike serioze. 

8. Shikimi i videove të dijetareve të ndryshem herë në mënyrë 

individuale, herë  në grup; pastaj diskutimi rreth tyre, duke nxjerrë edhe 

dobitë që përfitohen prej tyre. 

9. Studimi i shkencës së hadithit. Vëmendje e shtuar duhet t’i 

kushtohet sidomos disiplinës së tekhrixhit (klasifikimit të haditheve). Një 

pjesë e nxënësve të caktohen për hulumtimin e haditheve. Duhet të 

trajnohen dhe të përfitojnë në këtë fushë, përmes librave dhe 

programeve kompjuterike. Kjo mund të bëhet duke caktuar një grup 

pune, që merr përsipër hulumtimin dhe klasifikimin e haditheve që 

gjenden në disa libra e studime, duke i referuar ato në burimet 

origjinale. 

10. Përzgjedhja e temave më të dobishme dhe mësimeve e 

studimeve akademike më të mira, duke i trajtuar ato me seriozitet. 

11. Leximi i fetvave individualisht ose në grup, p.sh. leximi i fetvave 

të dijetarëve të mëdhenj, si: fetvatë e Abdulaziz bin Bazit dhe të 

Muhamed el-Uthejminit (Allahu i mëshiroftë) apo të Komisionit të 

Përhershëm, apo leximi i revistave me tematike fetare, duke i kushtuar 

rëndësi çështjeve aktuale që trajtojnë. 

12. Leximi i librave akademikë dhe edukativë. Ose leximi i librave 

bibliografikë, në fokus të të cilave janë dijetarë të mëdhenj dhe nxënës 

të dijes, duke i studiuar e diskutuar rreth tyre. 

13. Dëgjimi i programeve te dobishme me tematikë edukative që 

transmetohen nga radiot islame gjatë drejtimit të makinës. Njeriu kalon 

çdo ditë në makinën e tij jo më pak se një orë, prandaj të shfrytëzojë 

cdo mundesi që i ofron teknologjia.  Një pjesë e kërkuesve të dijes gjatë 

udhëtimeve të gjata, individuale ose në grup, arrijnë të përfundojnë 

shpjegimin e plotë të një libri. Është mirë që nxënësi të mbajë ndonjë 

shënim ose të bëjë ndonjë koment, nëse ka mundësi. 

14. Përgatitja për sezonet e veçanta të adhurimeve si muaji i 

Ramazanit dhe muaji i Dhulhixhes. Nxënësit fillestarë mund të lexojnë 

fetvatë e Komisionit të Përhershëm, ndërsa thirrësit dhe kërkuesit e 

përparuar të dijes nuk duhet të mjaftohen me leximin e fetvave, por të 

lexojnë edhe libra voluminozë, me qëllim që ta studiojnë dijen në 

mënyrë thelluar, ta përsëritin dhe ta konsolidojnë atë. 
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15. Frekuentimi i bibliotekave akademike dhe klubeve letrare. 

Veçanërisht frekuentimi i bibliotekave të Xhamive. Duhet t’i mësojmë 

fëmijët dhe nxënësit tanë që të frekuentojnë rregullisht bibliotekat dhe të 

përfitojnë prej tyre. 

16. Zhvillimi i kurseve intesive për burra dhe për gra gjatë 

pushimeve verore, para haxhit dhe para muajit të Ramazanit, me qëllim 

që njerëzit të mësojnë fenë e tyre. Zhvillimi i kurseve fillestare e të 

thjeshta në fshatra e zona të braktisura e të izoluara. Nga qytetet më të 

afërta të këtyre zonave të dërgohen njerëz të ditur, që t’u mësojnë bazat 

dhe parimet kryesore të fesë. Njerëzit e ditur zgjidhen pikërisht nga këto 

qytete, sepse për ta udhëtimi është më i lehtë dhe me pak shpenzime. 

Ndërkaq ata i njohin fshatrat e zonës ku jetojnë, doket e zakonet e tyre. 

17. Caktimi i disa njerëzve të ditur që hartojnë pasqyra për libra të 

ndryshëm sipas tematikave, me qëllim që t’ua lehtësojnë njerëzve 

leximin e tyre.5 

18. Mbledhja e disa fetvave që kanë në focus të tyre  kohët moderne 

apo që lidhen me ngjarje të caktura, apo trajtojnë ndonjë risi a diçka të 

palejueshme në tregti. Të gjitha këto çështje mblidhen në ndonjë libër të 

vogël apo fletëpalosje, që të përfitojnë njerëzit. 

19. Ndjekja e mësimeve që i përkasin nivelit akademik dhe atyre që 

janë për publikun. U bëhet thirrje njerëzve, që të marrin pjesë në to. 

Ndërsa imami bën punën e vet, duke i kujtuar besimtarët pas 

përfundimit të namazeve të obliguara. Gjithashtu është shumë e 

dobishme pjesëmarrja në diskutimet rreth studimeve akademike në 

universitete. 

20. Konspektimi i librave të vyer dhe nxjerrja e dobive që përfitohen 

prej tyre në një fletore të veçantë ose brenda librit. Kjo realizohet 

përmes konsultimit me njerëzit e ditur, me qëllim që të zgjedhen librat 

më të mire. Për t’u marrë me këtë punë caktohen personat më të 

përshtatshëm. 

21. T’i kushtohet rëndësi defterit ku shënohen dobitë e përfituara 

çdo ditë. Në këtë fletore shënohen gjërat e dobishme dhe burimet nga 

 
5 Siç është hartimi i pasqyrave të librave biografike etj., sipas tematikës që 

trajtojnë. P.sh. në vëll.,fq.10-30 trajtohet morali i sinqeritetit përmes historive. 

Në këtë mënyrë libri pajiset me tregues, ku pasqyrohet përmbajtja e temave dhe 

lexuesit përfitojnë.  



Fehd bin Jahja El-Amari                                                                                              10 

 

janë përfituar. Pastaj në fund të vitit ato sistemohen dhe vendosen nën 

tema të caktuara. 

22. Përgatitja e konspekteve, për t’u njohur me disa libra, duke 

përmendur autorin, metodën e tij, temat më të rëndësishme që ai trajton 

(është mirë që të shtjellohet ndonjë nga këto tema), numri i vëllimeve të 

librit dhe botimi më i mirë. 

23. Të caktohen disa njerëz të ditur, që t’i kushtojnë vëmendje të 

veçantë tefsirit të Kuranit, të studiojnë komentimin e ajeteve të 

ndryshme kuranore, domethënien e disa fjalëve dhe aspektet 

gramatikore të tyre. E njëjta gjë të veprohet edhe me hadithet e Profetit 

(paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të). 

24. Ngritja e një biblioteke të vogël të lëvizshme, që përmban librat 

më të rëndësishëm, prej të cilave mund të përfitohet gjatë ekskursioneve 

dhe udhëtimeve. 

 

 

Veprat me karakter edukativ dhe predikues 

Këto vepra i kam klasifikuar në disa drejtime kryesore. Në çdo drejtim 

kam përmendur veprat që dallohen nga drejtimet e tjera. Këto vepra 

kanë emërues të përbashkët dhe shpesh ndërfuten te njëra-tjetra. 

Së pari: Xhamia (e lagjes ose e fshatit) 

Përmes xhamisë imami vë në lëvizje zemrat dhe udhëton me ta drejt 

Allahut, i cili di çdo të fshehtë, duke shijuar ëmbëlsinë e besimit dhe 

mrekullitë e Kuranit. Këtë punë e bën me zell, pa përtesë e pa vonesë. 

Njerëzit janë të etur. Me gjuhën e gjendjes se tyre sikur thonë: 

“Derdhni pak ujë të ne ose diçka nga ajo që ju ka dhuruar 

Allahu.” (El-Araf: 50). Shpresoj që në faqet në vijim të gjeni “ujin” e 

ftohtë, të pastër e të kulluar të udhëzimit, që jua shuan etjen dhe ju bën 

dobi. 

25. Nëse të kualifikuarit e të përgjegjshmit caktohen të kryejnë 

detyrën e imamit e të muezinit, atëhere do t’u pritet rruga të 
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pakualifikuarve e të papërgjshmëve. Vetëm kështu mund t’ju bëjmë dobi 

njerëzve.6 

26. Thirrja e njerëzve në mirësi, kultivimi i besimit në zemrat e tyre, 

njohja e gjendjes së tyre dhe vizitat e herëpashershme. Kujdesi për 

xhamitë dhe këshillimi i imamëve e muezinëve, që të ruajnë shenjtërinë 

e shtëpive të Allahut. 

27. Nxitja e fëmijëve të vegjël që ta falin rregullisht namazin, 

veçanërisht namazin e sabahut, duke i stimuluar edhe me ndonjë 

dhuratë. 

28. Të këshillohen me butësi ata që e nënvlerësojnë namazin dhe 

bien në gjynahe të mëdha. Të sillemi mirë me ta, që të ndikojmë në 

zemrat e tyre. Është mirë që para këshillës, t’u dhurohet diçka. I 

Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) thotë: 

“Dhuron, që ta doni njëri-tjetrin.”7 

29. Ftoni në xhami dijetarë dhe nxënës të dijes të japin mësime dhe 

të këshillojnë njerëzit. 

30. Imami i xhamisë duhet të ketë takime periodike me besimtarët. 

Të ketë takime të veçanta me masën e gjerë të besimtarëve dhe takime 

të tjera me besimtarët që janë të gjallë e aktive, që nuk janë përtacë e 

shkurajues. Secilit prej dy grupeve t’i jepet çfarë i përshtatët, çfarë është 

e dobishme dhe e re, për të zgjidhur problemet e lagjes (apo të fshatit). 

 
6 O imamë e muezinë, frikësojuni Allahut, duke e çuar në vend këtë amanet. 

Detyra juaj është mision i madh dhe përgjegjësi për të cilën do të merreni në 

llogari. Prandaj qëndroni larg nga çdo gjë që shkakton përçarje e nxit urrejtje, 

duke ua imponuar njerëzve idetë e gabuara dhe duke vazhduar në gabime me 

këmbëngulje. Sa i bukur është konsultimi?! Sa bukur është, kur këshillojmë 

njëri-tjetrin dhe bashkëpunojmë në punë të mira e devotshmëri?! Sa mirë është 

kur i pastrojmë zemrat dhe ia pranojmë justifikimet e njëri-tjetrit. Ju jeni 

shembull për njerëzit. Secili prej jush të përpiqet të plotësojë mangësitë dhe t’u 

tregojë rrugën atyre që nuk kanë brengë tjetër vetëm se kritikimin e imamit dhe 

muezinit, të shpifin e të gjurmojnë gabimet e tyre. Ata harrojnë, ose bëjnë sikur 

harronë, se çdo njeri është gabimtar dhe se këndvështrimet njërëzve janë 

pashmangshmërisht të ndyshme. Këta njerëz ngatërresarë vazhdojnë të 

shkaktojnë trazira, probleme e dëme të mëdha. Janë ndarë në grupe e fraksione, 

që mbajnë mëri dhe i kanë ndërprerë lidhjet me njëri-tjetrin. O Zot, o Zot! O 

muslimanë, bëni kujdes dhe mos lejoni të ndodhin gjëra të tilla në shtëpitë e 

Allahut. Ndërsa imamët e muezinët duhet të jenë zemërgjerë dhe t’i falin 

njerëzit. Gabimet janë për njerëzit dhe zemra për të falur. 
7Transmeton Tabaraniu dhe imam Maliku. Shejh Albani e klasifikon ndër 

hadithet hasen (të mirë) në “El-Xhamiu” nr. 3004. 
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Në këto takime të thirren nxënësit e dijes dhe gjithë ata prej të cilëve 

mund të përfitohet në aspekte të ndryshme të jetës. 

31. Fqinjëve të xhamive dhe punëtoreve here pas here në pushime u 

dërgohen dhurata të dobishme në shtëpitë dhe në punën e tyre, 

gjithashtu edhe në Ramazan, për Bajram etj. 

32. Imami e muezini duhet të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për 

planifikimin dhe zhvillimin e programit mësimor në xhami dhe për leximin 

e librave të thjeshtë.8 

33. Është mirë që në xhami të vendoset një sënduk, ku të vendosen 

pyetjet, propozimet etj. Gjithashtu xhamia duhet të ketë bibliotekë, ku të 

vendoset çdo gjë e dobishme, si: libra, studime, fletpalosje, fetva etj. 

34. Xhamia duhet të ketë dhe një tabelë, e cila të përdoret për 

aspekte të ndryshme, duke mos e ngarkuar atë me shumë material, në 

mënyrë që të jetë i lehtë leximi. Për këtë caktohet një grup pune, i cili 

përzgjedh me seriozitet materiale të larmishme. Kjo është një vepër 

madhështore. Përmes saj përcillen mesazhe shumë të dobishme për 

besimtarët që falen në xhami, nëse i kushtohet rëndësia e duhur dhe 

mbikëqyret nga imami. 

35. Funksionimi i grupeve të memorizimit të Kuranit të madhërishëm 

për të vegjëlit e të mëdhenjtë, për meshkujt e për femrat, duke 

bashkëpunuar dhe punuar me intesitet. 

36. Imami i fton njerëzit pas namazeve, që të marrin pjesë në 

mësime e ligjërata. 

37. Gjallërimi i zemrave përmes ajeteve që përmbajnë premtim dhe 

kërcënim. Shumë njerëz janë udhëzuar, për shkak të leximit të ajeteve 

kuranore. 

 
8 Në lidhje me këtë çështje këshillohet: 

- Caktimi i ditëve të mësimeve dhe i kohës më të përshtatshme për 

zhvillimin e tyre, me qëllim që xhemati të jetë i mirëinformuar. 

- Propozojmë që pas namazit të ikindisë, ndërmjet ezanit e ikametit në 

kohën e namazit të jacisë ose pas namazit, do të ishte mirë të lexohej 

ndonjë libër i thjeshtë dhe i dobishëm. 

- Leximi të jetë i larmishëm, si p.sh.: leximi i fetvave, i haditheve, tefsiri  

i sureve të shkurtra, njohja e dispozitave fetare etj. 

- Gjithashtu propozojmë leximin e temave me karakter edukativ e social, 

leximin e biografive të dijetarëve dhe njerëzve të mire. 

- Këto mësime nuk duhet të zgjaten shumë. 
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38. Kujdesi për ata që tërhiqen nga kjo botë (në ditë të caktuara) 

dhe veçohen në xhami për ta adhuruar Allahun, duke ua lehtësuar 

problemet dhe ua plotësuar nevojat jetike. 

39. Vizita e banorëve të lagjes (ose fshatit) dhe forcimi i lidhjeve me 

ta. Atyre u bëhet ftesë, që të vizitojnë thirrësit dhe imamët. Të fitohen 

zemrat e tyre e të largohen pengesat. T’u ofrohet shërbim dhe të merret 

pjesë në gëzimet e hidhërimet e tyre familjare. 

40. Thirrja në fe duhet të bëhet e organizuar. Të synohet 

përmirësimi i familjeve dhe i të rinjve, përmes njerëzve të mirë duke 

qëndruar pranë tyre. 

41. Përgatitja e ceremonive të vogla për nxënësit e dalluar, 

veçanërisht për ata që memorizojnë Librin e Allahut dhe i japin përparësi 

atij ndaj dëfrimit e argëtimit. Në këto ceremoni të marrin pjesë dhe 

prindërit e tyre. Përmes këtyre ceremonive të bëhet më e mira e 

mundshme dhe të synohet që njerëzit t’i lidhin zemrat me shtëpitë e 

Allahut. 

42. Banorëve të lagjes (apo të fshatit) t’u lehtësohet abonimi në 

revistat islame. Imami i regjistron emrat e atyre që dëshirojnë të 

abonohen dhe bën të gjitha përpjekjet që abonentët të përfitojnë sa më 

shumë prej këtyre revistave. 

43. Shtrimi i sofrave të iftarit gjatë Ramazanit për njerëzit në nevojë. 

Njëkohësisht, duke u përpjekur për të plotësuar edhe nevojat e tyre 

shpirtërore. 

44. Organizimi i gostive për nder të dikujt apo me rastin e ndonjë 

ngjarjeje të caktuar, në të cilën përfitohen gjëra të dobishme dhe 

shpërndahen dhurata të vogla. 

45. Shkuarja në haxh ose në umre, duke u organizuar në grup, së 

bashku me imamin e lagjes (apo të fshatit). 

46. Përgatitja e një fjalimi periodik mujor (një herë në muaj) ose 

stinor (katër herë në vit). Ky fjalim të jetë i shkurtër dhe i mirëpërgatitur, 

që t’i përshtatet kohës dhe vendit. Fjalime të tilla të mbahen në xhamitë 

e qytetit (apo të fshatrave), në vatrat e edukimit dhe në tubimet e 

ndryshme si ato me karakter edukativ a familjar, apo në dasma, në akika 

etj.9 

 
9  Këshilloj vëllezërit e mi: imamët e xhamive, nxënësit e dijes e thirrësit, që t’i 

marrin në konsideratë këto ide. Ata duhet t’i përgatitin mirë fjalimet, sepse 

organizimi e përgatitja e mirë janë prej shkaqeve të arritjes së suksesit. Për fat të 
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47. Shfrytëzimi i rrjeteve sociale, për të ftuar njerëzit në mësime, 

ligjërata etj. 

48. Njohja e mirë e gjendjes së të varfërve dhe paraqitja e 

kërkesave dhe nevojave të tyre tek të pasurit, me qëllim që t’i ndihmojnë 

dhe të solidarizohen me ta. 

49. Organizimi i takimeve mujore në fshatra me thirrësit dhe 

nxënësit e dijes, për t’iu përgjigjur pyetjeve të njerëzve. Natyrisht, 

organizimi i këtyre takimeve, njoftimi i njerëzve e tubimi i tyre, të gjitha 

këto i kryejnë imamët e  xhamive. Gjatë qëndrimit në fshatra mund të 

përdoret edhe celulari, për t’iu përgjigjur pyetjeve. 

 

 

Së dyti:  Vatrat e edukimit 

O edukatorë dhe edukatore, prindërit kanë sjellë tek ju fëmijët, njerëzit 

më të dashur të zemrave të tyre. Ymeti ka sjellë tek ju gjënë më të 

çmuar e më të shtrenjtë që posedon. Tek ju janë sjellë trupa, që të fryni 

në ta shpirtin e besimit; janë sjellë enë që t’i mbushni me shpalljen 

hyjnore. T’i bëni ata fortifikatë të kësaj feje, pemë që japin fruta në çdo 

kohë dhe dritë nëpërmjet së cilës Allahu udhëzon atë që dëshiron. Nuk 

është çështja që të mbushen mendjet plot me tekste; pastaj ato të 

artikulohen e të shkruhen në letër dhe të merren diplomat. Nuk është 

çështja që të memorizohet Kurani dhe të zhvillohen konkurse. 

Ymeti pret që nga re të dalin nxënës “luanë” gjatë ditës dhe robër që i 

përkushtohen adhurimit të Allahut gjatë natës, njerëz të ditur e punëtorë 

të palodhur. 

    A nuk turpërohet prej Allahut edukatori që punon për dekada të tëra 

dhe nuk ka mbajtur asnjë fjalim që t’i prekë zemrat e nxënësve dhe t’i 

përlot ata? Që fjala e tij të përkthehet e të bëhet realitet në jetën e 

përditshme.  

O edukatore, ju duhet të jeni shembull frymëzimi për brezin e ri. Ne 

duhet të ftojmë të tjerët në fe me heshtjen tonë, para se t’i ftojmë me 

fjale.  

 

 
keq, disa nuk i kushtojnë rëndësi të gjitha këtyre çështjeve ose një pjese të tyre, 

teksa shpresojnë që fjala e tyre t’u bëjë dobi dëgjuesve. Sigurisht, që nuk 

meriton respekt fjala e atij që nuk respekton mendimet e të tjerëve.  
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Në vijim po përmend disa çështje që na ndihmojnë në fushën e 

edukimit: 

50. Kultivimi i besimit, i dashurisë për dijen dhe i konceptit të 

shërbimit ndaj fesë së Allahut në zemrat e të rinjve. Të përgatiten 

seriozisht me besim të saktë, me edukatë të lartë e me ndërgjegjje të 

kulluar, si dhe me ndjenjë të thellë përgjegjësie. T’i kushtohet rëndësi 

orientimit të tyre në drejtimin e duhur për të bërë mirë; secili në varësi 

të mundësive që ka. Të rrënjoset tek ata bindja, se jetojnë për Allahun 

dhe për fenë e Tij, jo për veten e tyre. Allahu i Lartësuar thotë: 

“Thuaj: “Në të vërtetë, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe 

vdekja ime, i përkasin Allahut, Zotit të botëve.” (El-Enam: 162)  

Në këtë mënyrë do të lartësohen e do të orientohen drejt objektivave të 

synuara dhe qëllimeve fisnike në shkallët e mirësisë, të virtytit e të 

dinjitetit. T’i bëjmë që ta ndiejnë se ne i duam dhe kemi dhembushuri 

për ta. 

51. Të rinjtë që sapo kanë përqafuar Islamin duhet t’i lidhim me 

njerëz të mirë, që të ndriçohen prej tyre, siç janë: imami i xhamisë, 

muezinet, mësuesi i Kuranit të madhërishëm dhe nxënësit e dijes, duke u 

përpjekur të konsolidohen lidhjet mes tyre me metoda të përshtatshme. 

52. Ndjekja në vijimësi e ecurisë së përkushtimit të të rinjve në fe, 

duke i vizituar dhe u interesuar për gjendjen e tyre. Gjithashtu, përmes 

thirrjes e orientimit të tyre kah çdo mirësie. Të shoqërohemi me ta dhe 

t’i ftojmë për të marrë pjesë në ligjërata e takime të dobishme. Kush fton 

në mirësi shpërblehet si ai që e vepron atë. Gjithashtu, përmes dhurimit 

të gjërave të dobishme, fitohen zemrat. Mund të udhëtojmë me ta ne 

vende të ndryshme, t’i angazhojmë me programe të dobishme e 

aktivitete të larmishme, duke shmangur humbjen e kohës, në takime të 

shumta e të padobishme dhe pagjumësinë deri në orët e vona të natës, 

sepse këto të fundit mund të bëhen shkak për t’u marrë me 

thashetheme, për dobësimin e vëllazërisë, për ndërprerjen e lidhjeve dhe 

mungesën e respektit reciprok. Sikurse e dembelosin njeriun dhe e bëjnë 

mospërfillës ndaj namazit të natës dhe kërkimit të dijes, ndaj të drejtave 

të familjes dhe detyrimeve të shkollës. I Dërguri i Allahut (paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të) thotë: “Jepi secilit hakun që i 

takon.” (Buhariu)10 

 
10 Prej dëmeve që shkakton qëndrimi larg shtëpisë deri në orët e vona të natës 

është edhe zemërimi i prindërve. Për pasojë, ata i ndalojnë nga pjesmarrja në 
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53. Organizimi i takimeve të dobishme e të larmishme, ku mund të 

paracaktohen temat dhe të jepen detaje për çështjet që do të trajtohen. 

Të gjithë marrin pjesë në trajtimin e këtyre temave dhe secili sjell 

mësime e dobi të ndryshme, duke përmendur burimin e referencën. 

Normalisht, kjo kërkon përgatitje serioze. Gjithashtu mund të 

organizohen takime në bibliotekë në kohë të përshtatshme. Personi që 

është përgatitur më mirë mund të stimulohet nëpërmjet ndonjë dhuratë 

(përsërit çështjen nr.15) 

54. Regjistrimi në kampet verore, që kanë objektiva të qarta dhe të 

dobishme. Pastaj caktohen disa nxënës të dijes, që të ruajnë lidhjet me 

ata që tregojnë korrektësi e zell për të mësuar dhe që janë të sjellshëm 

e inteligjentë. 

55. Disa individë të vatrës së re caktohen për të bërë organizmin e 

vizitave, aktiviteteve etj. 

56. Pjesëmarrja aktive e nxënësve dhe mësuesve në aktivitet 

shkollore, përmes të cilave synohet kultivimi i vlerave e mirësive te brezi 

i ri. U bëhet i dashur çdo program i dobishëm. Ndërkaq, nxiten prindërit 

që të bashkëpunojnë për realizimin e këtyre programeve.  

57. Të organizohen vizita të herëpashershme te dijetarët, thirrësit, 

gjykatësit dhe nxënësit e dijes, me qëllim që të përfitojnë prej tyre dhe 

në mënyrë që të përcillet tek ata ajo pjesë e realitetit të shoqërisë islame 

që nuk e njohin. 

 

 

Së treti: Shtëpia dhe familja11 

   Fillimisht, thirri familjarët e tu në besimin e pastër islam. Njerëzit e 

dashur të zemrës janë më parësorë se të tjerët, prandaj këshilla e parë u 

drejtohet atyre. Allahu na urdhëron që thirrjen në fe ta nisim nga të 

afërmit e fisit. Pasi udhëzohet farefisi, çështja është më e lehtë. Allahu i 

 
mësimet dhe ligjëratat e dobishme. Gjithashtu te familjet përcillet imazhi i 

gabuar për  re. Si rezultat, këta të rinj mund të pësojnë regres e të privohen nga 

mirësitë. Prandaj edukatorët duhet ta trajtojnë me kujdes këtë çështje. 
11Në dashtë Allahu, studimin e ardhshëm do t’ia kushtoj shtëpisë dhe familjes. 

Midis të tjerash do të trajtoj mënyrat e zgjidhjes së problemeve që ndodhin 

brenda familjeve, shkaqet e dobësimit të thirrjes në Islam brenda shtëpive, 

pengesat që i kanë dalë përpara dhe mënyrat e kësaj thirrjeje në kohën tonë.  

Shpresoj që kur lexuesit e nderuar të bashkëpunojnë me mua për këtë temë, të 

më dërgojnë sugjerimet e propozimet në adresën e shënuar në fund të këtij libri. 
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Lartësuar thotë: “Paralajmëroje farefisin tënd më të afërm.” (Esh-

Shuara: 214)  

Në vijim përmendim disa nga metodat më të rëndësishme të thirrjes dhe 

këshillimit: 

58. Qëndrimi pranë familjarëve për t’u mësuar atyre çdo gjë të mirë, 

duke përdorur çdo mjet e metodë. Të jemi në shërbim të tyre dhe t’i 

ndihmojmë ata në punët e shtëpisë dhe jashtë saj. T’u japim mundësinë 

të mësojnë dhe të dëgjojnë, si p.sh. kur jemi duke udhëtuar me makinë 

të dëgjojnë diçka të dobishme. T’u lexojmë sure e ajete nga Libri i 

Allahut apo ndonjë artikull, apo t’u shpjegojmë çështje të rëndësishme të 

fesë. Të nxisim frymën e garimit për vepra të mira. Të ftojmë nënat, 

djemtë dhe vajzat të regjistrohen në kurset e memorizimit të Kuranit të 

madhërishëm. Gjatë qëndrimit me ta t’i bëjmë që të kënaqen e të 

gëzohen. Kur jemi në udhëtim të konsumojmë së bashku me familjarët 

ushqime të shëndetshme dhe ti ftojmë të pinë çaj. Gjatë kësaj kohe 

flasim e bisedojmë lirshëm. Për të afërmit e fisit kemi përgjegjësi 

parësore dhe duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet për udhëzimin e tyre. 

Të sillemi butësisht dhe të lutemi për ta vazhdimisht, që Allahu t’i 

udhëzojë në rrugën e drejtë. 

Allahu i Lartësuar thotë: “O ju, që besoni! Ruani veten dhe familjet 

tuaja nga Zjarri lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe 

gurët.”(Et-Tahrim: 6) Bëni kujdes që të jeni shembull i mirë. Shembulli i 

mirë ka ndikim të madh. Ndikimi i veprës së një njeriu te 1000 njerëz 

është më i fuqishëm se fjalët e 1000 njerëzve drejtuar një njeriu. 

59. Shfrytëzimi i takimeve familjare, që të përfitohet prej tyre dobi të 

përgjithshme. Thirrja e njerëzve të ditur e rrit produktivitetin e këtyre 

takimeve. 12 

60. Internet është një mjet shumë i rëndësishëm që duhet përdorur 

në shërbim të fesë së Allahut dhe thirrjes së njerëzve në mirësi, përmes 

mundesive të shumta e të larmishme që ai ofron.  

61. Abonimi në ndonjë revistë islame. Të caktohet ndonjë nga 

familjarët apo përfaqësues që të pasqyrojë tematikën e trajtuar në këto 

revista, të mbledhë disa artikujt të dobishëm dhe t’i përhapë nëpërmjet 

rrjeteve sociale, që përfitimi të jetë më i madh. Pasi i lexojnë i 

shpërndajnë tek familjarët e tjerë, që të përfitojnë sa më shumë njerëz. 

 
12 I këshilloj vëllezërit e mi të dashur që të lexojne librin e Muhamed Arifit: 

“Thirrja në Islam e familjarëve”. 
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62. Të dërgohen në shoqatat humanitare ushqime, veshje, orendi 

shtepiake etj., të cilat mund të dhurohen, sidomos në raste festash. Për 

këtë punë caktohen disa familjarë, që here pas here të kujtojnë të tjerët, 

duke bashkëpunuar në punë të mira. 

63. Ndarja e përgjegjësive ndërmjet anëtarëve të familjes dhe krijimi 

i klimës së mirëbesimit ndërmjet tyre. Ata duhet të mësohen me marrjen 

e përgjegjësive. Kjo i ndihmon në shfrytëzimin produktiv të kohës. I 

ndihmon gjithashtu që të largohen nga shokët e keqij. Dikush mund të 

ngarkohet me detyrën e pagimit të faturave, një tjetër për të bërë pazar, 

një tjetër për rregullimin e makinës dhe të shtëpise etj. Kohë pas kohe 

këto detyra e përgjegjësi të ndryshohen midis tyre. 

64. Vizita e të afërmve të farefisit. Këto vizita familjare të 

koordinohen nga një grup të rinjsh të zgjedhur nga farefisi, me qëllim të 

kultivohen dhe të përhapen vlerat e mirësitë përmes këtij adhurimi 

(ruajtja e lidhjeve të gjakut). 

65. Të thirren njerëzit e mirë e të devotshëm për vizitë në shtëpi. 

Nga ana tjetër, bashkë me familjarët të shkohet për vizitë tek ata, me 

qëllim që të njihen me ta dhe të përfitojnë prej tyre. Kjo i vlen shumë 

familjes tënde për gjithë kohën: gjatë kohës që je pranë familjes dhe 

atëhere kur largohesh prej saj. 

66. Pranë derës së shtëpisë afisho ndonjë këshillë të shkurtër ose 

ndonjë lajmërim, që ta lexojnë vizitorët dhe anëtarët e familjes. 

 

Së katërti: Çështje të përgjithshme13 

67. Vizita e vëllezërve, pa tepri dhe pa mangësi, në mënyrë që të 

mos humbasë shija dhe kënaqësia e saj. Takimi me vëllezërit e largon 

mërzitjen dhe e forcon besimin. 

68. Makina dhe zyra jote, dyqani, celulari dhe shtëpia jote duhet të 

përmbajnë thenie, libra dhe këshilla e përkujtime. Ato u dhurohen apo u 

shpërndahen të interesuarve. Gjithashtu ato mund të vendosen në vende 

që frekuentohen nga njerëzit, si: spitale, agjencitë e udhëtarëve etj. 

69. U shkruhet zyrtarëve dhe u telefonohet atyre, për t’ua shprehur 

këshillat e propozimet, duke i falënderuar për çdo të mirë që kanë bërë 

për fenë dhe shoqërinë. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut 

 
13  Prej tyre përfiton imami, edukatori, thirrësi dhe çdo individ në veprimtarinë e 

vet. 
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qofshin mbi të) thotë: “Kush nuk i falënderon njerëzit, nuk e 

falënderon Allahun.”14 

70. Paraqitja për shqyrtim e çështjeve të thirrjes në fenë islame, të 

edukimit dhe ato me karakter social; diskutimi rreth këtyre çështjeve dhe 

nxjerrja e konkluzioneve të shkruara. Ndonjëherë, puna e kërkon që të 

kryen studime në terren dhe pastaj të hartohet një tekst që i shërben 

gjithë ymetit. 

71. Ndjekja e shtypit periodike dhe e radios për t’u njohur me atë që 

ndodh në çdo vend. Disa familjarë ose individë të vatrave të edukimit 

caktohen me detyrën e mbledhjes së artikujve të dobishme, ndërsa 

njerëzit e dijes sqarojnë dilemat. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të) thotë: “Ai që nuk interesohet për çështjet 

e muslimanëve nuk është prej nesh.”15 

72. Shpërndarja e teksteve të shkurta të ilustruara me pamje të 

përshtatshme, të cilat trajtojnë një numër të caktuar shkeljesh të 

sheriatit, duke ia adresuar mekatarëve. Në këtë mënyrë, hidhet dritë mbi 

dhjetra mëkate brenda një kohe të shkurtër. 

73. Vendos në një kuti për idetë dhe për çështjet problematike që 

mund të hasësh në jetën e përditshme apo që kanë të bëjnë me fenë. 

Pastaj ato t’ua paraqesësh për shqyrtim njerëzve që kanë dituri të 

konsoliduar, mendime të drejta dhe profesionale. Gjithmonë mbaj me 

vete një bllok shënimesh dhe letra të vogla për të shkruar këto çështje, 

si dhe oraret e vendet e takimeve.  Hidhi çdo ditë një vështrim të shpejtë 

bllokut të shënimeve për takimet e planifikuara, në mënyrë që të 

shmangësh harresën dhe dublimin e mundshëm. 

74. Ndërmjetësimi i mirë për muslimanët tek njerëzit me pozitë e 

pushtet. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) 

thotë: “Ndërmjetësoni, që të shpërbleheni.”16 

75. Konsultimi me njerëzit me përvojë. Marrja në konsideratë e 

këshillave të tyre dhe shënimi i tyre si dobi, për të cilat mund të kesh 

nevojë ndonjëherë. 

76. Komunikimi i vazhdueshëm me ligjëruesit dhe lektorët. T’u 

paraqiten atyre disa ide, tematika, tekste dhe dobi, me qëllim që të 

përfitojnë njerëzit prej tyre. 

 
14Transmeton  Tirmidhiu. 
15Transmeton  Tabaraniu. 
16Transmeton Buhariu & Muslimi. 



Fehd bin Jahja El-Amari                                                                                              20 

 

77. Bashkëpunimi me  re e fetare, për të dhënë mësim dhe për të 

mbajtur ligjërata. Përhapja e njoftimeve dhe bashkëpunimi me ta në 

punë të mira, duke ua paraqitur propozimet dhe mendimet konstruktive. 

78. Përgatitja e mësimeve, e leksioneve dhe ligjëratave. Ato të 

merren me vete gjatë udhëtimeve, me qëllim që të përfitojnë njerëzit. 

Kur jepen raste të përshtatshme ato mbahen në xhami, në takime, në 

gosti etj. Besimtari është si shiu i bereqetshëm: dobiprurës kudo që bie. 

Allahu na bëftë të tillë! 

79. Thirrja drejtuar njerëzve që u dëgjohet fjala, që kanë post e 

pozitë, dhe të moshuarve, që t’i pajtojnë njerëzit, t’i bashkojnë zemrat. 

Të shfrytëzohen rastet e përshtatshme, si p.sh. muaji i Ramazanit, 

Bajramet etj. 

80. Përgatitja shpirtërore për sezonet e begata, si: muaji i 

Ramazanit, haxhi etj. Të përgatitemi për këto sezone në aspektin e 

adhurimit dhe të thirrjes në Islam. 

81. Kushtojini rëndësi notit, kalërimit dhe arteve marciale për 

vetëmbrojtje.  

82. Dhënia e kontributit serioz në mediat e shkruara dhe elektronike. 

Shkrimi i artikujve dhe dërgimi i tyre pranë redaksive të gazetave, 

revistave, programeve radiofonike. Përdorimi i çdo mjeti për publikimin e 

tyre, me qëllim që dobia të jetë sa më e madhe e gjithëpërfshirëse. 

Ndoshta e një fjalë e sinqertë, që Allahu e pranon, bëhet shkak për 

udhëzimin e një turme njerëzish. I Dërguari i Allahu (paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Sikur Allahu nëpërmjet teje të 

udhëzojë një njeri të vetëm, kjo është më e mirë për ty se 

devetë e kuqe.” Buhariu. 

83. Komunikimi telefonik është begati prej Allahut. Ai duhet përdorur 

për përfitimin e diturisë, për thirrjen në fenë e Allahut dhe këshillimin e 

muslimanëve, për komshinjtë e të sëmurët etj., por pa e tepruar dhe pa 

e humbur kohën. Sigurisht, duke marrë në konsideratë edukatën dhe 

etikën e të folurit në telefon.17 

 
17 Këshilla që duhet t’i kesh parasysh, kur do të përdorësh telefonin: 

- Përcakto kohën e komunikimit telefonik në rastet kur nevoja nuk të 

imponon telefonatë të shpejtë e të menjëhershme. 

- Para se të telefonosh përcakto qëllimet e telefonatës. 

- Telefonatat e tua bëji në kohët e pushimit. 

- Përdor aparatin e regjistrimit të telefonatës. 
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84. Pjesëmarrja në kurse kualifikimi për mësimin e ndonjë zanati, si 

në kurse për marangoz, elektricist, jidrauliku etj., që i shërbejnë familjes 

dhe njerëzve. 

85. Organizimi i kampingjeve në kohën e pushimeve dhe të festave 

për qytetet e fshatrat, nën drejtimin e vatrave të edukimit e fetare. Për 

njoftimin e publikut të përdoren të gjitha mjetet që janë në dispozicion, 

duke e shoqëruar me sqarime të nevojshme, për t’ia lehtësuar 

pjesëmarrjen kujtdo që dëshiron. Është mirë që për pjesëmarrësit të 

ketë dhurata dhe mundësi argëtimi. 

86. Organizimi i takimeve letrare dhe i mbremjeve poetike. 

87. Përfitimi nga njerëzit që zotërojnë gjuhë të huaja, për të 

orientuar të huajt, për shkrimin e udhëzimeve dhe për përkthimin e disa 

artikujve dhe fjalëve të ndaluara, që të bëjnë kujdes prej tyre. Të gjitha 

këto të publikohen në rrjetet sociale që dobia të jetë më e madhe. 

88. Përgatitja serioze e disa programeve të dobishme argëtuese, 

ekskursione, kampingje, dasma e gostisje në ditë festash etj. 

89. Gjatë udhëtimive, sidoqofshin ato: në rrugë tokësore apo në linja 

detare, apo në linja ajrore, është mirë të mbarten me vete libra, e 

fletëpalosje etj., t’u dhurohen udhëtarëve ose të vendosen në xhamitë 

pranë rrugëve, me qëlllim që të këshillojmë udhëtarët e t’ua mësojmë 

atyre fenë.18 

90. Vizitat e organizuara me vëllezërit si p.sh. vizitat në azile dhe në 

shtëpitë e edukimit, për të gëzuar zemrat e këtyre njerëzve me fjalë 

lehtësuese apo duke u dhënë dhurata. 

91. Këshillohen vizitat e herepashershme të vëllezërve nëpër fshatra 

dhe në vende të largëta e të braktisura, duke i ndihmuar të varfrit e 

duke u ofruar çdo gjë të mirë e të dobishme. 

92. Njerëzit me dije të vizitojnë ata që do të shkojnë në haxh dhe 

umre, t’i orientojnë për përmirësimin e besimit, për kryerjen e saktë të 

adhurimeve. T’i mësojnë me urtësi dhe të sillen mirë me ta, në mënyrë 

që, të kthehen në vendet e tyre me haxh dhe umre të pranuara. 

 

- Nëse sprovohesh me ndonjë njeri të bezdisshëm, kërkoji ndjesë me 

mirësjellje dhe urtësi. 
18 Në këtë kontekst, nëse merr me vete një sasi kasetash ose disqesh dhe ua 

dhuron atyre që ke pranë në avion, apo në autobus, apo në taksi gjatë 

udhëtimeve urbane a interurbane, kjo do të ishte gjë shumë e mirë për ata që e 

mbartin brengën e kësaj feje. 
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I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka 

thënë: “Ju mund t’i bëni për vete njerëzit jo vetëm me pasurinë 

tuaj, por edhe me buzëqeshjen dhe sjelljen e mirë.”(Transmeton 

Ebu Ja’la dhe Hakimi e klasifikon në hadithet e sakta) Në kohën e haxhit 

të bëhen përpjekje maksimale për mësimin dhe udhëzimin e haxhinjve, 

për arritjen e qëllimeve sublime. 

93. Të vizitohen të rinjtë gjynahqarë, dhe ata tek të cilët shfaqen 

shenja mirësie e trupi. Të kujdesemi për ta në mënyrë të vazhdueshme, 

duke i afruar me dhurata të dobishme, që të largojmë çdo pengesë e të 

bëhemi të dashur në zemrat e tyre. 

94. Të shfaqim propozimet, vërejtjet dhe idetë tona drejtuar 

lektorëve, ligjëruesve dhe vatrave të edukimit islame, me qëllim 

zhvillimin dhe për përmirësimin e punës. 

95. Është mirë që pazari të bëhet në dyqanet që nuk shesin 

produkte të ndaluara, për t’i inkurajuar tregtarët muslimanë. Nga ana 

tjetër, të braktisim ata që shkelin kufijtë e Allahut. Të shkojmë te 

dyqanet e lartpërmendura, edhe nëse rruga për tek ato është e gjatë, 

duke e llogaritur shpërblimin që do të na japë Allahu për këtë vepër. Të 

këshillojmë edhe të tjerët për këtë. Të kujtojmë se sa lodhen njerëzit e 

humbur në kërkim të kotësive te tyre. 

96. Shfrytëzimi i agjencive të haxhit e të umres për çdo gjë të vyer e 

të dobishme, siç janë mësimet e ligjëratat. Thirrësit dhe nxënësit e dijes 

duhet të bashkëpunojnë me këto agjenci, për të përhapur mirësinë, 

përmes klimës së besimit në të cilën përjetojnë (gjatë kryerjes së 

adhurimeve). Të njihen me njerëzit gjatë këtyre udhëtimeve, të marrin 

adresat e numrat e telefonave, për të vazhduar komunikimin me ata tek 

të cilët janë të prekshme shenjat e ndikimit. 

97. Këshilla përmes rrjeteve sociale duke përdorur shprehjet më të 

mira dhe argumente të fuqishme. Kjo është domosdoshmëri dhe ka 

nevojë për përgatitje serioze. 

98. Thirrësit dhe nxënësit e dijes duhet të vizitojnë burgjet, për 

mësimin dhe rehabilitimin e të burgosurve. Atyre t’u ofrohet ajo çfarë 

është më e mirë dhe më e dobishme, duke përfituar dhe nga këshillat e 

mësimet që gjenden në këtë libër. Duhet që disa njerëz të dijes të 
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kualifikohen për të marrë përsipër kryerjen e këtij misioni.19 Fokusimi te 

shkaqet e suksesit dhe përpjekja për lehtësimin e tyre është kërkesë e 

rëndësishme. Gjithashtu vizita e sektorëve ushtarakë dhe ngritja e 

grupeve të punës brenda burgjeve që thërrasin njerëzit në mirësi dhe u 

mësojnë fenë e Zotit. Të gjitha këto janë prej veprave më të mira, që 

ndihmojnë në përmirësimin dhe rregullimin e shoqërisë. 

 

O punonjës i policisë së rendit! 

Dëshirojmë që në radhët tuaja të ketë nga ata që e mbartin brengën e 

fesë. Dëshirojmë që të ketë prej jush nga ata që i ftojnë në mirësi 

kriminelët që vuajnë dënimin në burgje, me qëllim që të dalin prej tyre 

të penduar, të bëhen të mirë për veten e tyre dhe për të tjerët. 

99. Ngritja e komisioneve të pavarura në çdo qytet a vatër edukimi, 

për zgjidhjen e problemeve familjare dhe për problemet e edukimit të të 

rinjve dhe të rejave. Këtë detyrë e marrin përsipër disa thirrës, 

edukatore dhe njerëz të kualifikuar në fushën e sociologjisë dhe 

psikologjisë. Ditët përcaktohen në varësi të problemeve. Kjo mund të 

realizohet nëpërmjet telefonit dhe mjeteve të tjera të komunikimit me 

publikun. Bazuar në përvoja, nxirren studime për trajtimin e problemeve 

të tilla. Sepse ymeti ka filluar të bëjë jetë të ndërlikuar, kjo është pasojë 

e globalizmit. 

100. Do të ishte mjaft i dobishëm bashkëpunimi i ligjëruesve, duke u 

shkëmbyer me njëri-tjetrin në xhamitë ku shërbejnë. Kjo e largon 

monotoninë, shkakton ripërtëritje dhe sjell freski. 

101. Ndjekja e botimeve të librave të rinj dhe publikimi i fjalimeve 

dhe mesimeve të dobishme. Për këtë caktohen disa aktivistë të zellshëm, 

të cilët publikimin e shoqërojnë me një përshkrim të shkurtër duke 

shënuar emrin ligjëruesit.  

 
19 Ai që mediton për gjendjen e të burgosurve dhe rreth pyetjeve të tyre, e 

kupton se ata në përgjithësi janë të prirur drejt pendimit. Mirëpo në rrugën drejt 

pendimit ka pengesa. Prandaj ne duhet të bashkëpunojmë me të burgosurin, pasi 

ai del nga burgu dhe t’i qëndrojmë pranë. Nëse kjo është e pamundur, atëherë t’i 

dergojme mesazhe inkurajuese dhe keshilluese nëpërmjet videove të shkurtra, 

komentimit të ajeteve kuranore, duke përdorur rrjetet sociale si facebook, ëhats 

app dhe telegram, të sillemi mirë me të, qoftë edhe nga larg. Rehabilitimi i të 

dënuarve është një ndër faktoret e rëndësishëm në rregullimin e shoqërisë. 
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102. Këshillojmë që të mos përgojojmë njëri-tjetrin dhe as të tjerët, 

as të mos ulemi me përgojuesin, as të mos heshtim para tij, sepse 

përgojimi është gjynah i madh. 

103. Të lutemi sinqerisht për familjen dhe për vëllezërit, për njerëzit e 

dobët, për nevojtarët dhe të vdekurit. Sa moral i lartë është ky! Lutja 

është tregues i sinqertetit me vëllezërit. Dhe më tepër se kaq: ruhesh 

nga e keqja që nuk e do për vëllain tend, dhe fiton atë mirësi që ia 

kërkon Zotit për të.  

104. Një prej gjërave jetike në jetën e thirrësit është njohja e rrugëve 

për të depërtuar në zemra, njohja e xhevahirëve të shpirtrave dhe ngjitja 

e tyre drejt Sunduesit, të Shenjtit (i pastër nga çdo e metë). E gjithë kjo 

arrihet përmes dashurisë për Allahun, devotshmërisë e përkushtimit ndaj 

Tij. Gjithashtu të qenurit shembullor, plotësimi i nevojave të njerëzve, 

interesimi për ta, qoftë edhe duke u telefonuar, me të gjitha këto vepra 

përhap paqen e mirësinë, si dhe e fiton besimin e tyre. I Dërguari i 

Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) thotë: “Fjala e 

mirë është sadaka (bamirësi).” 20  Gjithashtu porosit:“Sillu me 

njerëzit me moral të mirë.”21 

Ndërsa Ibën Xheuzi thotë: “Zemrat i duan në mënyrë krejt të natyrshme 

njerëzit bamirës.”22 

105. Orientimi i atyre që udhëtojnë për në vende të panjohura. 

Ndihma ndaj muslimanit për të transportuar bagazhet e tij. Gjithashtu 

prej veprave më të mira janë:  të gëzosh muslimanin, të largosh 

pikëllimin e tij, t’ia shlyesh borxhin, t’ia largosh urinë dhe të përpiqesh 

për të plotësuar nevojat e tij. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Ndër veprat më të dashura te 

Allahu i Lartësuar janë: të futësh gëzim në zemrën e 

muslimanit, të largosh pikëllimin e tij, t’ia shlyesh borxhin dhe 

t’ia largosh urinë. Të shkoj me vëllain tim musliman për t’ia 

zgjidhur ndonjë hall është më e dashur për mua se sa të bëj 

itikaf në xhaminë time një muaj. Kush shkon me vëllain e tij 

nevojtar për ta ndihmuar derisa ia zgjidh hallin, Allahu do t’ia 

 
20Transmeton Buhariu. 
21

Transmeton Ahmedi dhe Tabaraniu; shejh Albani e konsideron hadith të saktë 

në  “El-Xhamiu” nr. 97. 
22E ka përmendur Ibën el-Xheuzi ne librin “El-Ilelu”. 
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forcojë këmbët në Ditën (e Kiametit), kur ato të dridhen.”23 “Kur 

Allahu ia do të mirën robit, i adreson hallet dhe problemet e 

njerëzve tek ai.”24 

“Veprat e mira të ruajnë nga fatkeqësitë.”25 

Në këtë kohë, nëse të zë halli dhe detyrohesh të trokasësh në dyert e 

njerëzve, do t’i gjesh ato të mbyllura, përveç atyre që do Allahu t’i 

përdorë për mirë. Tashmë bujaria e bamirësia janë zonë e izoluar. Pak 

janë ata që duan dhe hyjnë në të. Ibën Harixhi (Allahu e mëshiroftë) ka 

thënë: “Sa herë që dikush më ka kërkuar diçka, kam menduar se unë 

jam ai që përfitoj më shumë.” 

106. Veçoje një pjesë të rrogës mujore për bamirësi dhe nxiti 

tregtarët për të tilla vepra. 

 

 

Së pesti: Konkurset 

Organizimi i konkurseve javore, mujore e sezonale të larmishme, me 

tematikë re e fetare të dobishme e interesante për nivelin e famijes, të 

lagjes, të qytetit e të fshatit. Dhuratat janë një element i rëndësishëm i 

konkurseve. Ato shërbejnë për inkurajim dhe motivim. Janë mjet i 

suksesshëm për arritjen e synimeve. Përmes tyre harmonizohet thirrja në 

Islam dhe argëtimi, si dhe koha shfrytëzohet mire. Për organizmin e 

konkurseve ngrihet një grup pune. 

 Disa këshilla që ndihmojnë në rritjen e produktivitetit të këtyre 

konkurseve: 

a. Hartimi i pyetjeve rreth përmbajtjes së ndonjë materiali të 

caktuar, pasi të jetë bërë përzgjedhja e duhur.  Materialet duhet të jenë 

të larmishme: të kenë në fokus besimin, shkencën, etikën e thirrjen në 

Islam etj. Pastaj përpilohet dhe botohet një libër që përmban konkurset 

e zhvilluara, me qëllim që të përfitohet prej tyre. 

b. Përpilimi i pyetjeve rreth ndonjë personaliteti prej të parëve tanë 

të nderuar, pas një përvoje leximi në libra të caktuar që flasin për 

biografinë e tij. 

c. Hartimi i pyetjeve me natyrë shkencore që nuk kufizohen në një 

disiplinë të caktuar. Në konkurs mund të futet dhe elementi i shkronjave 

 
23 Transmeton Tabaraniu; shejh Albani e konsideron hadith hasen (të mirë) në 

“El-Xhamiu” nr. 176. 
24Transmeton ed-Dilemiu nr. 938. 
25 Transmeton Tirmidhiu dhe Tabaraniu. 
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të alfabetit për ta bërë atë sa më interesant. Mund të kërkohet që 

përgjigjja të fillojë me shkronjën në të cilën është renditur vetë pyetja.26 

d. Organizimi i konkursit të tefsirit, për komentimin e disa sureve të 

Kuranit dhe të ajeteve që përmbajnë ligje e dispozita të sheriatit. 

e. Organizimi i konkurseve që kanë në fokus të tyre përgatitjen e 

studimeve akademike apo të studimeve në fushën e arsimit e të 

edukimit, apo trajtimin e ndonjë problemi a fenomeni në shoqëri. 

f. Organizimi i konkurseve që kanë në fokus kapituj të caktuar nga 

lenda e fik’hut (e drejta islame) si p.sh. agjerimi, haxhi etj., para se të 

vije muaji i Ramazanit dhe muaji i Dhulhixhes. Duke iu referuar ndonjë 

libri të thjeshtë e të përmbledhur në disiplinën e fik’hut islam. 

g. Organizimi i konkurseve që synojnë memorizimin e librave që 

përmbajnë sentencat bazë të një fushe të caktuar të dijes. 

h. Organizimi i konkurseve letrare. 

i. Organizimi i konkurseve që kanë në fokus shkrimin, ligjërimin, 

poezinë, mesazhin, historinë dhe artikullin. Objektivi kryesor i organizimit 

të këtyre konkurseve është inkurajimi i të talentuarve dhe orientimi i tyre 

në shërbim të fesë së Allahut. 

 

 

Tjetër hapësirë 

 

Mesazhi ka ndikim të thellë në udhëzimin e njerëzve dhe kumtimin e fesë 

së Allahut. Vetëkuptohet, pas suksesit që jep Allahu. Sa popuj kanë hyrë 

në fenë e Allahut dhe sa njerëz ka udhëzuar Allahu përmes mesazhit! Sa 

kënaqësi kalimtare dhe sa gjynahe janë braktisur! Sa lotë janë derdhur 

dhe sa njerëz janë penduar! Sa probleme janë zgjidhur dhe sa zemra 

janë afruar! Sa lidhje farefisnore janë konsoliduar dhe sa nevoja janë 

plotësuar, për shkak të mesazhit! Sa vepra të mira janë qëlluar! Sa ligësi 

janë pakësuar, dobësuar e zhdukur, për shkak të mësazhit! Sa projekte 

kanë korrur sukses e sa ide janë zhvilluar! 

 
26P.sh. pyetjet janë  renditur sipas rendit alfabetik: a,b,c… Zgjedhim  p.sh.  

pyetjen e renditur me shkronjën “m”. Duhet që edhe përgjigjja të fillojë 

gjithashtu me shkronjën “m”.  Sa për ilustrim: Pyetja: “Cili është kryeqyteti i 

shenjtë i muslimanëve?” Përgjigjja: “Meka”.  
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Mesazhi dhe korrespondenca janë përpjekje e vogël, por konsiderohen 

vepër madhështore, faktor ndikues dhe mjet i suksesshëm për thirrjen e 

njerëzve në fe. Mesazhi është një shtyllë e rëndësishme dhe e dobishme 

për thirrjen në fenë e Allahut. Askush nuk ka arsye për mospërdorimin e 

tij. Përcjellja e mesazhit hyjnor është misioni themelor i të dërguarve të 

Allahut; ka qënë dhe mbetet puna kryesore e të parëve tanë të mirë dhe 

thirrësve në rrugën e Allahut në çdo kohë e në çdo vend. 

Lexues i nderuar, në vijim po përmend disa çështje në mënyrë mjaft të 

përmbledhur që kanë lidhje me këtë temë: 

1. Përse përdoret mesazhi si mjet për thirrjen në Islam? 

a) Dobia e tij është e madhe. 

b) Njerëzit e duan korrespondencën. 

c) Shkrimi i mesazhit është e lehtë. 

Të gjithë mund të shkruajnë mesazhe. Krejt ndryshe qëndron puna me 

mbajtjen e ligjëratave dhe shkrimin e librave. 

2. Karakteristikat e mesazheve: 

a) Ato prekin zemrën e personit që i drejtohen, sepse janë biseda 

të personalizuara. Prandaj ai e merr me seriozitet çdo fjalë. I kushton 

rëndësi fjalëve të mesazheve dhe mediton rreth tyre. 

b) Ka shumë fjalë që nuk mund të thuhen gojarisht, por mund të 

shkruhen në mesazh. 

c) Me shumë njerëz është e vështirë të takohesh, mirëpo atyre 

mund t’u shkruash me lehtësi. 

d) Korrespondenca nuk ka kufizime kohore e vendore. Krejt 

ndryshe ndodh me takimin, intervistën, telefonatën etj. 

e) Zgjedhja e fjalëve prekëse dhe e shprehjeve ndikuese, përmes 

stilit të mrekullueshëm, argumenteve të fuqishme dhe dialogut bindës. 

f) Zakonisht në mesazhe mbizotëron stili dhe emocioni. Emocioni 

bën atë çfarë nuk e bën shpata. 

g) Mesazhet nuk kanë nevojë për shumë përpjekje dhe shumë 

pasuri. 

3. Larmia e mesazheve. Nuk është kusht që mesazhi të jetë një 

letër e posaçme, përmes së cilës shprehen ndjenjat, por ai mund të jetë 

edhe në formë ligjërate. 

4. Kujt i drejtohen mesazhet? 
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Mesazhet u drejtohen dijetarëve, thirrësve, ligjëruesve, zyrtarëve, 

kolegëve të shkollës, të afërmve të fisit, komshinjve, gjynahqarve, 

vatrave të edukimit e fetare dhe gjithë kategorive të shoqërisë. 

5. Para shkrimit të mesazhit duhet të kihen parasysh disa gjëra: 

a) Sinqeriteti për Allahun, duke iu lutur Atij që të japë sukses dhe 

ta pranojë këtë vepër. 

b) Përcaktimi i qëllimit të shkruajtjes së mesazhit. Mund të jetë: 

falënderim, lavdërim, këshillë, propozim, vërejtje, paralajmërim, 

korrespondencë etj. 

c) Njohja e atij që i drejtohet mesazhi (mosha, kultura, 

personaliteti dhe profesioni i tij). 

6. Gjatë shkrimit të mesazhit të kihen parasysh disa gjëra: 

a) Shfaqja e sinqeritetit, dashurisë dhe dhembshurisë përmes 

fjalëve. 

b) Njohja e personit që i drejtohet mesazhi dhe shkaku i shkrimit të 

tij. 

c) Në mesazh shkruhen sugjerime, jo urdhra. 

d) Aludimi është i mjaftueshëm. Nuk është i nevojshëm sqarimi i 

drejtëpërdrejtë. 

e) Vendosja e njerëzve në vendin që u takon, përmes ligërimit dhe 

mjetit që përdoret. 

f) Mbyllja e mesazhit me lutje, duke i premtuar vazhdimin e 

korrespondencës dhe duke kërkuar me mirësjellje që të kthejë përgjigje. 

7. Mënyrat e lidhjes e të komunikimit përmes: rrjeteve sociale, si 

viber, ëhat’s app, facebook, email, sms etj. Së fundi: Mesazhet e celularit 

janë një mjet komunikimi që i shërbejnë këshillimit, largimit të së keqes, 

bashkëpunimit, përkujtimit për ligjëratat, takimet, dhe jo për t’u marrë 

me gjëra të padobishme.27 

 

O djalosh musliman, rruga para teje është e gjatë dhe ke nevojë që të 

forcosh ambicien e të kalitësh vullnetin, për të ecur përpara. Ke nevojë 

për shpirt të sinqertë dhe qëllim të pastër. Të jesh i vendosur dhe 

këmbngulës në raport me veten dhe të tjerët, për të kapërcyer çdo 

pengesë. Të qëndrosh larg lajkave dhe komplimenteve. Duke marrë 

parasysh prioritetet, gjërave i jepet përparësi sipas rëndësisë së tyre: më 

e rëndësishmja vendoset para të rëndësishmes. Punët më të dashura tek 

 
27 Revista “Mbrëmja” me disa ndryshime të vogla.  
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Allahut janë ato që kryen në mënyrë të vazhdueshme e sistematike, 

edhe nëse ato janë pak. Përshkimi i një milje largësi nis me një hap. 

Organizimi, përcaktimi i objektivave, konsultimi, menaxhimi i përpiktë e 

me mjeshtëri i kohës dhe disiplina janë kërkesë e domosdoshmëri në 

jetën e thirrësit dhe nxënësit të dijes; janë rrugë drejt suksesit, me lejën 

dhe vullnetin e Allahut. Në këtë mënyrë shmanget dublimi në punët dhe 

mbingarkesa e tyre. Mos harro specializimin. Para së gjithash, në çdo 

moment kërko ndihmën e Allahut dhe kurdoherë akuzoje veten për 

mangësi. Vepro kështu pa u ndalur e pa u vonuar, gjithmonë me durim e 

përpjekje të vazhdueshme deri në fund të jetës. Allahu i Lartësuar thotë: 

- “Prandaj kur të çlirohesh (nga punët e ndryshme), 

përpiqu fort (në adhurim) dhe vetëm ndaj Zotit tënd 

përkushtohu” (Esh-Sherh:7-8) 

- “Kërkoni ndihmë (prej Allahut) me durim e me namaz. 

Kjo është njëmend e vështirë, përveçse për të devotshmit.” (El-

Bekare:45) 

- “Kërkoni ndihmë (prej Allahut) nëpërmjet  durimit dhe 

namazit! Në të vërtetë, Allahu është me të duruarit.”(El-Bekare: 

153) 

Vazhdo rrugëtimin tënd dhe mos u ndal me mëdyshje. Jeta kalon shumë 

shpejt dhe vitet janë sekonda. Nëse në këtë botë je i paaftë për të bërë 

vepra të mira, çfarë do të bësh në Ditën e Gjykimit?! 

Motivoje veten dhe thuaji asaj: “Unë e di rrugën dhe qëllimin tim. 

Vdekja më ka bërë pritë në çdo kthesë. Përderisa jam i kujdesshëm, nuk 

më intereson se kur do të vijë. I jam frikësuar gjithmonë vdekjes, 

prandaj e pres me gëzim ditën që ajo do të më vijë. Unë do të ec 

përpara, qoftë edhe i vetëm në rrugë; edhe sikur e gjithë bota të më 

bërtasë: “Ndale rrugëtimin!” Unë nuk do ta ngadalësoj hapin dhe as do 

të ndalem. Jam i vendosur në rrugën e ndriçuar nga rrezet e Diellit. Do 

të ec me vendosmëri në rrugën time me vendosmërinë e pasionit tim.” 

Lutju Allahut: “O Zoti im, më dhuro ambicie të lartë dhe vullnet të 

forte, për të ecur përpara! Më bëj të sinqertë e qëllimpastër! Ma 

mundëso ta shfrytëzoj kohën për të bërë vepra të mira; më bëj të 

qëndrueshëm deri në vdekje dhe me mëshirën Tënde mundësoma të 

futem në Xhenet!” 
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Sa herë që të kaplon dobësia apo të lodhet shpirti, apo ndjen 

boshllëk, kujto Xhenetin dhe Zjarrin, kujto gjendjen e të Dërguarit, të 

zgjedhur prej Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), të 

shokëve të tij të mirë dhe të të parëve tanë të nderuar. Kujto si 

lodheshin e përpiqeshin pa ndërprerje ditë e natë. Vizito njerëzit me 

ambicie të larta, dijetarët e të përkushtuarit. Nga ana tjetër, shiko 

njerëzit që garojnë në dynja. Shiko njerëzit e humbur si janë zhytur në 

kotësinë e tyre, gjynahqarët në gjynahet e tyre, artistët në artin e tyre. 

Shiko thirrësit me bidate e besëtytni, në paturpësi e pornografi. Shiko si 

sfiliten! Ata punojnë, planifikojnë e organizohen. Ata nuk tërhiqen dhe 

nuk justifikohen! Kujto sa kohë ke humbur, sa mirësi dhe sa dobi i ke 

nënçmuar! Sa gjynahe dhe faje ke bërë! Mendo që koha nuk ndalet, 

armiqësia e shejtanit nuk shuhet dhe zelli i tij për të çuar në humbje nuk 

dobësohet. Kujto sa begati të ka dhuruar Allahu, për të cilat duhet të 

tregohesh shumë mirënjohjes. Ta falënderosh Allahun me të gjitha 

format: me zemër, me fjalë e me vepra. Kujto varganin e profetëve, të 

dijetarëve dhe njerëzve të mirë. Ata ecin drejt Xheneteve të begata. Si 

do të jetë gjendja në Ditën e Gjykimit, nëse sot i nënvlerëson veprat e 

mira dhe e tepron me gjynahe?! 

Duke medituar rreth këtyre çështjeve, qoftë edhe në një moment të 

shkurtër, me lejën e vullnetin e Allahut, kjo do të të mjaftonte për t’i 

rikthyer shpirtit aktivitetin e gjallërinë, do ta forcoje e do ta lartësoje atë. 

Hap një faqe të re në jetën tënde. Përpiqu të fitosh kënaqësine e Allahut 

dhe Xhenetin e Tij. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të) thotë: “Përpiquni për t’ia qëlluar  të vërtetës (me 

fjalë e vepra) ose (në pamundësi për të bërë më të mirën) afrojuni 

asaj. (Drejtohuni dhe përqëndrohuni në rrugën e drejtë) e megjithatë 

dijeni se nuk e arrini plotësisht. Synoni mesataren (mesin e artë, 

jo të skajshëm e as  të shkujdesur), që të arrini (të përqëndroheni në 

fe dhe të hyni në Xhenet).” 28  Gjithashtu ka thënë: “Besimtari nuk 

ngopet me mirësi (vepra të mira) derisa të përfundojë në 

Xhenet.”29 

Fillimi i dhimbshëm është parathënie e një fundi të lavdishëm. Ndiq 

gjurmët e imamëve të drejtë, të cilët të kanë paraprirë në këtë rrugë të 

 
28 Transmeton Buhariu. 
29Transmeton Tirmidhiu dhe Hakimi. 
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vlerave. Hapi dyert e zemrave, që të udhëzohesh në rrugë të drejtë. 

Zotit tënd mbështetu me sinqeritet. Mos u dorëzo nga vështirësitë e 

rrugës. Përballoje me guxim çdo vështirësi.  “Dije se ai që jeton për 

veten, mund të jetojë i qetë. Mirëpo jeton i vogël dhe vdes i tillë. Ndërsa 

i madh është ai që mbart brengën e dijes, të punës dhe të thirrjes në 

Islam. Ai synon të arrijë kënaqësinë e Allahut dhe Xhenetin e Tij. Ai nuk 

e njeh gjumin e rehatinë! Ai nuk e di ç’është shtrati i ngrohtë, luksi dhe 

jetesa e qetë.”30 Allahu i Lartësuar thotë: “A mendoni se do të hyni 

në Xhenet, pa i provuar Allahu ata që kane luftuar prej jush dhe 

pa i provuar ata që kanë duruar?” (Al-Imran:142) 

O rob i Allahut, shfrytëzoji momentet kur shpirti ka zell të bëjë vepra të 

mira, sepse siç ka momente zelli, bie edhe në plogështi. Nëse të hip 

vetja në qejf, të mjafton hadithi i Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të): “Askënd prej jush nuk e fut puna e vet në 

Xhenet.” I thanë: “As ty, o i Dërguari i Allahut?” Ai tha: “As mua, 

përveçse po të ma dhurojë atë (Xhenetin) me mirësinë dhe 

mëshirën e Tij.” (Muslimi) 

Sa herë të bësh ndonjë punë, thuaji vetes: “Ndoshta kjo nuk më çon te 

kënaqësia e Allahut dhe Xheneti i Tij. Duhet të vazhdoj me të tjera e të 

tjera punë derisa të takoj Allahun.” Allahu qoftë i kënaqur me ne të 

gjithë! 

 

O vëllezërit e mi! Koha e zbrazët i hap derën iluzioneve, 

vesveseve dhe mendimeve të trazuara. Ajo është shtëpia e çmendurisë, 

gremina e djallit dhe ferma e mosbindjes. Koha e zbrazët është shkak i 

devijimit dhe ftohtësisë. Është hajdut profesionist, ndërsa ti je preja. Ajo 

është mundësi e pështjellimit të mendimit dhe largimit nga e vërteta. 

Është rrugë që përfundon në kurthin e ligësisë, të sjelljeve të 

pandershme dhe të varësisë nga droga. Zbrazëtia shpirtërore 

pamundëson kryerjen e detyrave, shkatërron prioritetet dhe madhëron 

absurditetet. E vret jetën, e largon turpin dhe mbars kotësinë. Në 

zbrazëti ndizet zjarri i thashethemeve dhe lartësohet “pema” e 

përgojimit. 

 
30Marrë nga libri “Nën hijen e Kuranit” me disa ndryshime të vogla.  
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   Pikërisht, në kohën e zbrazët lëndohen ndjenjat, shtohet faji e gabimi, 

pakësohet respekti e vlerësimi. Boshllëku shkakton shtimin e problemeve 

në radhët e të rinjve dhe të moshuarve, në rafsh individual, familjar, e 

shoqëror. Koha e zbrazet i bën bashkë kritikët, dembelët, të papunët e 

qesharakët. 

Zbrazëtia e kohës është një sëmundje e vjetër që mjekohet me punë, 

me seriozitet dhe këmbngulje, përndryshe, ajo të vret. 

I zbrazëti pret nga të tjerët! Është i ngurtë e nuk lëviz. Qëndron në 

këmbë e nuk ecën përpara. Ai është njeri i rëndomtë që i jep shoqërisë 

shumë pak ose aspak; është si mirazhi në shkretëtirë. Ai vret veten në 

mënyrë të ngadaltë, sepse ka humbur qëllimin; nuk ia di vlerën kohës 

dhe jetës.31 

Është detyrë e edukatorëve dhe prindërve që t’ua mbushin kohën 

fëmijëve, të rinjve dhe të rejave me programe të dobishme dhe 

interesante, që u vlejnë në këtë botë dhe në tjetrën. Duhet t’i stërvitin 

ata me dashurinë për leximin e studimin, duke i ndihmuar që të zgjedhin 

librat më të përshtatshëm. Pas njëfarë kohe ngarkohen  me detyrën e 

hartimit të një programi për veten e tyre dhe të ndihmohen për këtë 

derisa të jenë në gjendje të mirëpërdorin kohën e tyre32. 

Si përfundim, mund të themi se metodat janë të shumta dhe mjetet të 

larmishme. Sinqeriteti e mendimi novator33, fuqia e përtëritja, inovacioni 

e gjetja e alternativave janë kërkesë e domosdoshmëri. Gjithçka duhet të 

jetë në përputhje me rregullat e sheriatit. Në të gjitha sferat e jetës ka 

mbaruar koha e monotonisë. Ne jetojmë në kohën e përtëritjes e të 

shpejtësisë, në kohën e progresit, të globalizmit e të ndryshimeve të 

mëdha. Tashmë ne kemi nevojë për edukatorë e të rinj, për njerëz 

intelektuale e të përgjegjshëm, për dijetarë të zellshëm e të përkushtuar,  

që e njohin mirë artin e komunikimit dhe të debatit publik. Të jemi të 

aftë për larguar çdo dyshim dhe për t’u përballur me çdo gjë të re, sepse 

jetojnë në kohën e konflikteve e të sfidave, të trazirave dhe 

 
31Marrë nga libri “Hadaiku dhatu behxhetin”. 
32 Këshilloj  prindërit  dhe edukatorët që të lexojnë librin “Përgjegjësia e prindit 

musliman” nga Adnan Baharithi. 
33 Këshilloj vëllezërit e mi të dëgjojnë ligjëraten e Nasir el-Umerit me titull: 

“Mendimi”. 
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mashtrimeve. Çdokush dëshiron të shtojë pasuesit e vet dhe çdo grup 

është i kënaqur me atë që ka.  

   O muslimanë! Duam që të gjithë të mbartin brengën e Islamit, të 

shumëfishojnë përpjekjet e të japin më të mirën nga vetja e tyre, të 

mendojnë seriozisht dhe të diskutojnë rreth mendimeve derisa të 

zhvillohen, të piqen kushtet dhe të bëhet realitet suksesi, me lejën e 

Allahut. Duam që të pastrohen shpirtrat e të bashkohen zemrat. Mendimi 

ndryshe nuk duhet ta prishë e ta shkatërrojë dashurinë. Diversiteti i 

mendimeve nuk duhet të shkaktojë kontradita në marrëdhëniet mes 

muslimanëve dhe as mosmarrëveshje për çështje ixhtihadije (çështje, 

për të cilat ka hapësirë e tolerancë pranimi a refuzimi), sikurse ka thënë 

dijetari i madh i Islamit Ibën Tejmije.34 

   Çdonjëri të bëjë çfarë ka mundësi. Të ftojë në fenë e Allahut me 

dashamirësi. Të shmangim qortimin dhe mos e bëjmë atë zakonin tonë. 

T’i lëmë fjalët e tepërta dhe të konsiderojmë veprat peshore e kriter 

vlerësimi në jetën tonë. 

 

Vëllai im thirrës në Islam dhe nxënës i dijes! 

Ngjitu në lartësitë e seriozitetit dhe ec përpara drejt veprave të mira i 

udhëhequr nga besimi. Ne besojmë e shpresojmë shumë tek ti. Kjo punë 

nuk është e vështirë. Vetëm se ajo kërkon seriozitet dhe vendosmëri. 

Përgatite veten dhe nxiti vëllezërit e tu të përzihen me njerëzit dhe t’i 

durojnë lëndimet që u shkaktojnë. Të punosh për të fituar kënaqësinë e 

Allahut, dhe të askujt tjetër përveç Tij. Të mos i kërkosh me ngut frytet 

e punës tënde. Mos të duket e vonuar ndihma a suksesi. Ty të takon 

vetëm të punosh. Ti je vetëm një rob i Allahut që punon ashtu siç 

dëshiron Allahu. Dije se feja është e Allahut. Kur të del ndonjë pengesë 

gjatë rrugës, mos e kthe kokën djathtas dhe as majtas. Por, me 

largpamësi hidhe shikimin tënd drejt vendbanimit të amshueshëm dhe 

në shkallët e larta të Xhenetit e në kopshtet e tij, ku rrjedhin lumenj në 

kuvendin e së vërtetës (në Xhenet), tek një Sundues i Plotfuqishëm. 

 
34Këshilloj vëllezërit e mi të lexojnë librin “El-Inkaru fi mesaili el-ixhtihadi” nga 

et-Tariki. 
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Vëllezër besimtarë që sot, në këtë moment, le të përgatitemi 

shpirtërisht dhe të shpejtojnë në rrugën drejt Allahut. Nesër do të 

largohemi nga kjo botë dhe do të takojmë Allahun e Madhërishëm. Le të 

garojmë në vepra të mira, përderisa ende jemi gjallë. Tregu është i lirë 

dhe mundësia e garimit ekziston. Ndërsa jeta është e shkurtër dhe e 

përcaktuar. Namazi është më i mirë se gjumi. Vendosmëria është më e 

mirë se lëkundshmëria. Kush punon, shpërblehet. Ec me krenari dhe mos 

të të frikësojë vdekja. Çdokush që e dashuron jetën e kësaj bote, do të  

poshtërohet. Jeta është si një libër, fletët e të cilit shfletohen një nga 

një. Njeriu nuk është gjë tjetër vetëm se si një lule që do të fishket. 

   Le të hyjmë në mejdanin e garimit me seriozitet e qëndrueshmëri. Të 

mos dekurajohemi, ngaqë kemi pak shokë. Të mos bëhemi si ata, që me 

kalimin e një kohe të gjatë, ju ngurtësuan zemrat. As si pemët që u 

thahen degët, u bien gjethet dhe u ndërpriten frutet. Të tillë njerëz, kur 

të digjen në Zjarrin përvëlues, do të thonë: “Ku janë ata që ishin me ne 

(në dynja)?” Pastaj do t’i shohim nga larg në kështjella të larta dhe 

pallate madhështore e të mahnitshme, që gëzojnë begati të shumta. Në 

këtë moment, u shtohet dëshpërimi dhe një pengesë do të vendoset 

midis tyre dhe asaj që dëshironin.35 

O Zoti ynë, ne të lutemi të na dhurosh ambicie të lartë dhe vullnet të 

fortë për të ecur përpara! Na bëj të sinqertë e qëllimpastër! Na mundëso 

ta shfrytëzojmë kohën dhe na bëj të qëndrueshëm deri në vdekje, që të 

hyjmë në Xhenet bashkë me prindërit e vëllezërit tanë, me Profetët e të 

sinqertët në besim, me martirët e njerëzit e mirë! 

 

Thirrje për sinqeritet 

Ajo çfarë e gëzon zemrën dhe e kënaq shpirtin është përkushtimi i 

kategorive të ndryshme të shoqërisë, veçanërisht nga radhët e të rinjve, 

si dhe devocioni ndaj Librit të Allahut dhe Traditës së Profetit (paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të), krahas shtimit të vatrave të edukimit 

 
35Këshilloj vëllezërit e mi që të lexojnë librin “Kelimatun fi el-iltizami” nga Adil 

Abdula’li.  
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ku ata përgatiten. Mirëpo këto grupe të mëdha njerëzish presin nga 

edukatorët përkujdesje e orientim të disiplinuar nga rregullat e sheriatit 

dhe sipas metodës të të parëvë të ymetit. Të japin maksimumin e 

energjive e të kohës së tyre, të punojnë pa u lodhur, të  të 

përqëndrohen plotësisht dhe të ecin me vendosmëri në rrugën e drejtë 

derisa të takojnë Allahun. Të udhëhiqen me urtësi nga Libri i Allahut dhe 

Tradita e Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), duke 

marrë si shembull të parët e mirë të ymetit, duke qëndruar larg frymës 

përçarëse, sektare e klanore. 

Edukimi është amanet që e mbartim mbi supet tona dhe për këtë duhet 

të bashkëpunojmë. Jo të përqeshim e të shpifim ndaj njëri-tjetrrit; jo të 

gjurmojmë gabimet e të metat e njëri-tjetrit. Ky mision fisnik nuk duhet 

të jetë thjesht objekt bisede në takimet tona, pa e konkretizuar me punë 

serioze. Të mos u besohet njerëzve të papërgjegjshëm edukimi i brezit 

të ri. Përndyshe, do të dalë një gjeneratë e dobët, që në pamje të 

jashtme mund të shkëlqeje, por në brendësi është i zbrazët. Formohet 

një njeri me karakter të dobët, që as Kuran nuk mëson, as moral nuk ka, 

as në mësime nuk prezantohet, as libra nuk lexon dhe as thirrjen në 

Islam nuk e ka merak. Ka guxim të çuditshëm për të dhënë fetva 

(verdikte fetare). I mungon disiplina në punë. E shpërdoron kohën. Është 

i shkujdesur ndaj veprave vullnetare. Vonohet në namaz. Nuk falet në 

rreshtat e parë. Sillet keq. Është i dobët në marrëdhëniet ndërnjerëzore. 

Rrallë i përshëndet njerëzit me selam (përshendetja islame: es-selamu 

alejkum: Paqja e Zotit qoftë mbi ju!). Ka mbeturina të së kaluarës. Nuk 

është çliruar nga skllavëria e shoqërisë së keqe, nga shoqëria e kohës së 

injorancës, të humbjes dhe të devijimit. Ende ka nostalgji për shokët e 

ligj. Ndikohet prej tyre dhe nuk ndikon pozitivisht tek ata.36 

 
36 Kjo çështje e rëndësishme ka filluar të shfaqet në një pjesë të brezit të ri. Ky 

djalosh musliman ka dy kategori shokësh: të përkushtuar në fenë islame dhe 
mëkatarë. Përpiqet të shoqërohet me të dyja grupet. Shfaqet sikur është me 

secilin prej tyre, për të mos i humbur të gjithë. Ndërkaq, është i rezervuar në 

marrëdhëniet me të gjithë. Kur shoqërohet me besimtarët e devotshëm, flet me 

gjuhën e tyre. Kur shoqërohet me të devijuarit, flet me gjuhën e tyre. 

Pantallonat i mban mbi nyjen e këmbës dhe mjekrën e shkurton me kujdes, në 

mënyrë të atillë që të mos bjerë në sy. Kjo çështje është e gjerë dhe ka nevojë 

për një studim të mirëfilltë, që të sqarohen shkaqet e fenomenit, rezultatet etj. 

Bëj thirrje që ndonjë prej edukatorëve të shkruajë për çështjen e sapocekur.  
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Kur fillojnë kurset e trajnimet, i gjen të rinjtë të zellshëm e aktivë. Pastaj 

bien në plogështi e pasivitet. Në fillim tregohen të zellshëm ndaj 

syneteve (veprave të pëlqyera) dhe shfaqin antipati ndaj mekruheve 

(veprave të papëlqyera).  Fillimisht, bie në sy devotshmëria e 

përkushtimi i tyre dhe më vonë i kaplon dobësia.  Brenda vatrave të 

edukimit hyn grindja e mosmarrëveshja për shkaqe banale; fillon 

konflikti dhe tronditen marrëdhëniet. Nga mosmarrëveshjet e vogla lindin 

probleme të mëdha. Palët shkëmbejnë akuza midis tyre dhe lëndojnë 

njëra-tjetrën. Hapet debati i nxehtë edhe për çështje ixhtihadije (çështje 

për të cilat ka hapësirë e tolerancë pranimi a refuzimi), ku secila palë ka 

të drejtën të japë gjykimin e saj në suazën e të lejuarës dhe të 

arsyeshmes, pa qenë nevoja për polemika shterpë. Me të drejtë pyesim: 

Ku është urtësia e dijetarëve, shkëlqimi i adhuruesve, asketizmi i të 

mirëve, drita e të sinqertëve?! Sa larg jemi ne nga morali i Profeteve 

(paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta) dhe vëllazëria e vërtetë 

fetare? Ku është këshilla, pranimi i justikimit, mbulimi i të metave dhe 

gabimeve?! Ku është altruizmi?! Ku është zemërgjërësia e pastërtia 

shpirtërore, kur ndodhin mosmarrëveshjet më të vogla?! Ku është 

brenga e misionit të thirrjes në Islam dhe e kërkimit të diturisë?! Ku 

është vetëfajësimi dhe autokritika?! Sa larg jemi nga edukata  e brezave 

të artë dhe morali i atyre burrave, për të cilët Allahu i Lartësuar thotë: 

“Midis besimtarëve ka të atillë, që e kanë mbajtur besëlidhjen 

me Allahun.” (El-Ahzab:23) 

A mund të jetë e vërteta si iluzioni?! Çdokush që pretendon se ka të 

drejtë, duhet të sjellë prova, fakte e argumente. 

 

Vëllezër besimtarë! 

Me të drejtë mund të pyesim: Cilat janë shkaqet e kësaj dobësie? Le të 

kemi guximin e të flasim drejt rreth shkaqeve të dobësisë së punës në 

fushën e thirrjes në Islam dhe të tregojmë përse ndikimi ynë te njerëzit 

është kaq i dobët. Dëshiroj të shënohet progres në rrugën e thirrjes në 

fenë e Allahut dhe të shkojmë drejt një përsosmërie relative, që thirrja 

jonë të japë frytet e saj, me lejën dhe vullnetin e Allahut. Të 

bashkëpunojmë për ta çuar përpara procesin e edukimit. Nuk ka dyshim 

se një pjesë e thirrësve dhe edukatorëve kanë korrur suksese të mëdha 
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dhe janë bërë shumë të dobishëm për shkak të sinqeritetit dhe punës së 

palodhur, pasi që Allahu u dha sukses. Prandaj shohim gjithë atë mori 

njerëzish dhe nxënësish të dijes me besim të fortë, të edukuar, të 

disiplinuar në punë që e kanë çuar në vend amanetin e thirrjes në fenë e 

Allahut.  

   Në rreshtat në vijim desha të përkujtoj ata që e kanë nënçmuar këtë 

çështje (thirrjen në Islam) apo nuk i kushtojnë asaj vëmendjen e duhur. 

Gjithsesi, kjo është një përpjekje nga ana ime, që mund të ketë 

mangësitë e veta. Unë falënderoj çdonjërin që më tregon të metat e 

mangësitë. Vetëm Allahut është Ai që jep sukses dhe udhëzon në më të 

mirën. 

 

Së pari: Përçuesi i mesazhit 

1. Mosvlerësimi i çështjes së sinqeritetit dhe synimit për ta 

udhëzuar marrësin e mesazhit përmes shpalljes hyjnore. Ose mospasja 

parasysh e shkakut të angazhimit me këtë punë. 

2. Flet fjalë që nuk burojnë nga zemra, të cilat nuk mund të 

ndikojnë tek të tjerët. 

3. Harron t’i lutet Allahut që t’ia pranojë veprat; t’i drejtohet Zotit të 

gjithësisë me sinqeritet.37 

4. Mospërgatitja paraprake dhe mungesa e seriozitetit, që 

pasqyrohet në dobësine e materialit ku mbështetet për zhvillimin e 

mësimit, të leksionit, të ligjëratës etj. 

5. Mosrespektimi i mendjes së njerëzve. Ai nuk e di, ose bën sikur 

nuk e di, nivelin e marrësit të mesazhit. Prej gjërave që u shkaktojnë 

njerëzve bezdisje është dhe kjo: shumica e asaj që dëgjojnë nga 

ligjëruesi është më pak e rëndësishme se ajo që duhet të dëgjojnë prej 

tij. 

6. Mungesa e kreativitetit dhe larmishmërisë. 

7. Zgjatja që sjell bezdi dhe shkurtimi që mbart mangësi. 

 
37 Shohim dhe dëgjojmë që disa ligjërues para se të fillojnë ligjëratën, mesimin 

etj. i drejtohen Allahut duke iu lutur me këmbëngulje që t’ua pranojë këto vepra 

dhe përmes tyre t’u bëjë dobi njerëzve. Prandaj fjalët dhe veprat e tyre janë si 

“predha” që qëllojnë në zemra. Për pasojë, njerëzit kthehen të penduar tek 

Allahu.  



Fehd bin Jahja El-Amari                                                                                              38 

 

8. Përsëritja e bezdisshme dhe akomulimi gjigant i studimeve dhe i 

materialeve mjaft të përsëritura në bibliotekat tona, siç janë: librat e 

fletëpalosjet, sidoqofshin ato me tituj të njëjtë apo të ndryshëm. 

9. Dobësia e mjetit dhe e mënyrës së përcjelljes së mesazhit. 

10. Arroganca ndaj dëgjuesve. 

11. Moszgjedhja e kohës dhe vendit të përshtatshëm për të 

shtjelluar atë çfarë ka përgatitur. 

12. Përdorimi i shpeshtë i fjalëve të huaja. 

13. Moszgjedhja e temës së përshtatshme. 

14. Paaftësia e folësit për të sinkronizuar fjalët me shenjat 

(veprimet) dhe mungesa e pasionit që rrëmben zemrat. 

15. Përqëndrimi te një pjesë e dëgjuesve, duke i nënvlerësuar të 

tjerët. 

16. Mospërfillja e dëgjuesit. Në mësimet dhe takimet mungojnë 

format e komunikimit përmes dialogut, të diskutimit dhe përmes pyetje e 

përgjigjeve. Ndërsa në ligjërata nuk ka nevojë për këto forma 

komunikimi. 

17. Mospërdorimi i poezisë si mjet që shkund ndërgjegjen dhe vë në 

lëvizje emocionet. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të) ka thënë: “Në një pjesë të retorikës ka magji (është 

magjepse - ka ndikim të thellë).Dhe në një pjesë të poezisë ka 

urtësi.” (Buhariu) 

18. Nënvlerësimi i temave. Moszgjedhja e titujve të përshtatshëm. 

19. Humbja e kontrollit mbi dëgjuesit. 

20. Një pjesë e ligjëruesve flasin për çështje që nuk i përkasin fushës 

në të cilën janë specializuar. Trajtojnë tema që nuk i njohin fare ose nuk 

i njohin mirë. Nëse ato tema duhen trajtuar patjetër, është e 

domosdoshme që të njihen mirë dhe të pyeten njerëzit e kualifikuar në 

fushat respektive. 

21. Mungesa e vështrimit realist dhe largimi nga realiteti i dëgjuesve. 

Ndodh nganjëherë që gjatë trajtimit të një teme të caktuar gjuha e 

përdorur është mbi nivelin perceptues të dëgjuesve ose nën nivelin e 

tyre. 

22. Të folurit e drejtpërdrejtë për gjëra që duhet përdorur alegoria. 

23. Të folurit për çështje që nuk u ka ardhur koha dhe nuk janë pjekur 

kushtet. 

24. Pamja e jashtme jo e denjë,  për t’u marrë si shembull. 

25. Moskufizimi i mesimit në pika të përcaktuara. 
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26. Dobësia e aftësisë së folësit për të identifikuar thelbin e 

fenomeneve, për të njohur portat prej nga mund të depërtohet në 

zemrat e njerëzve dhe për të ndikuar në to. 

27. Nënvlerësimi i mendimeve të të tjerëve dhe moskonsultimi me ta 

për çështje të ndryshme. 

28. Mosvlerësimi i ngjarjeve të vërteta me karakter emocional. 

29. Mungesa e larmisë së stileve të ligjërimit. 

30. Mungesa e vëmendjes për aspektet formale dhe gjetjeve artistike, 

kur e lyp nevoja. 

31. Humbja e kohës në kërkim të unitetit të mendimit për çështje që, 

nga vetë natyra e tyre, nuk pranojnë një mendim të vetëm (nuk kanë 

karakter unik). 

32. Mosshfrytëzimi i rasteve të votitshme për të këshilluar njerëzit, si në 

raste gëzimesh e fatkeqësish etj. 

33. Te një pjesë e njerëzve librat janë bërë mjet përfitimi e tregëtie. 

Bashkë me sinqeritetin humbet edhe bereqeti. Ndërkaq, dobësohet 

përhapja e mirësive. Vetëm Allahut i kërkohet ndihmë! 

34. Ndërprerja e shpeshtë e mësimeve akademike.  Zgjerimi në 

shpjegimin e këtyre mësimeve merr shumë kohë, e lodh mësuesin dhe 

nxënësin. Këto të dyja (ndërpreja dhe zgjerimi i panevojshëm i 

mësimeve) janë shkak për shkëputje totale e mosvvijimësi.38 

35. Lidhja ndërmjet mësuesit dhe nxënësve nuk i kalon kufijtë e klasës, 

ku zhvillohet mësimi. 

36. Gjatë mësimit nuk i kushtohet rëndësi edukimit shpirtëror përmes 

këshillave të herëpashershme etj. 

37. Është pakësuar interesi dhe kujdesi për këshillën dhe përkujtimin. 

Këshilla është një shtyllë e fortë e edukimit, shumë ndikuese dhe e 

dobishme, për të cilën kanë nevojë të gjithë: injoranët, të diturit dhë 

kërkuesit e dijes. Por, fatkeqësisht, ka nga ata që janë të rezervuar për 

të dhënë apo për të marrë mësim dhe këshillë. Ndërkaq, janë zbrazur 

energjitë e besimit dhe këshilla dhe edukimi shpirtëror janë bërë prej 

 
38  Për fat të keq, një pjesë të mësuesve dhe të nxënësve e ndërpresin mësimin 

me arsyetime të kota. Në punët e kësaj bote e gjen ndonjërin prej tyre të 

angazhuar tërësisht e për shumë vite. Madje, refuzon të dalë në pension, edhe 

psee ka mbushur moshën. Nuk e ndërpret punën asnjë ditë. Ndërkaq, nuk mëson 

asgjë të re. Duhet t’i kushtohet vëmendje nxënësve, të nxiten e të orientohen 

vazhdimisht. Mësuesi duhet t’i ruajë marrëdhëniet me nxënësit. Për këto arsye 

shumë mësime ndërpriten dhe dështojnë. 
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diturisë së munguar dhe të panevojshme. Nëse vertet mendoni që 

këshilla është bërë e panevojshme, atëherë vdekja është gjëja më e 

dobishme dhe e mëshirshme për njerëzit. Një pjesë e njerëzve, e të 

rinjve dhe thirrësve i janë përkushtuar dijes dhe e kanë braktisur 

këshillën dhe edukimin shpirtëror, si reaksion ndaj shpërfilljes së dijes. 

Ndërkaq, kërkohet të mbahet në ekuilibër procesi i marrjes së dijes dhe i 

edukimit, ashtu siç vepronte Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të). 

 

 

Kënaqësia e shijimit të suksesit dhe rezultateve pas lodhjes dhe 

mundimit39 

Njeriu nuk mund të shkëlqejë në asnjë fushë pa provuar vuajtjen,  pa u 

djegur nga zjarri i mundimit dhe përpjekjeve të vazhdueshme. Në këtë 

mënyrë, ajo çfarë u jep të tjerëve i buron nga zemra. Dhjetra fjalime, 

ligjërata, mësime, libra, programe, kampingje janë si “trupa” të vdekur, 

pa shpirt, sepse ato kanë ardhur si produkt i gatshëm, pa lodhje e 

mundime. Prandaj e kanë humbur vlerën dhe ndikimin e tyre. Sasia 

është diçka dhe cilësia është diçka tjetër. Ata që janë të ftohtë në 

ndjenjat e tyre duhet të përballen e vështirësitë së kauzës së shenjtë që 

mbrojnë dhe të objektivit madhor që duan të realizojnë, derisa të arrijnë 

atë çfarë dëshirojnë. Allahu kurrë nuk ua humbet shpërblimin atyre që 

bëjnë vepra të mira. 

Në varësi të lodhjes e mundimit do të arrish aspiratat e tua. Njeriu 

pajiset me vlera shpirtërore pasi provon hidhëtinë e shqetësimeve e 

telasheve. Ndërkaq, shpërblimi është në varësi të vështirësisë e 

mundimit. 

 

Së dyti: Marrësi i mesazhit 

 

1. Mendjemadhësia, vetëkënaqësia e fodulleku që shfaqen në forma të 

ndryshme, si: 

a. Mospërfillja e folësit. 

b. Prirja e dëmshme për t’u kënaqur më atë që ka bërë dhe ka arritur. 

Nuk kërkon njohjen e gjërave të reja dhe nuk përpiqet për arritje të 

mëtejshme. 

 
39Marrë nga libri “Hadaikun dhatu behxhetin”. 
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c. Ai beson se mesazhi i drejtohet të tjerëve dhe jo atij. 

d. Nuk e ndjen veten nevojtar. Mendon se është i vetëmjaftueshëm. 

2. Fraksionizmi përçarës. 

3. Nuk i kushton rëndësi përmirësimit të vetes dhe lartësimit shpirtëror. 

Kënaqet me pak. 

4. Nuk i kushton vëmendje këshillave e dobive. Nuk i regjistron gjërat e 

vlefshme. 

5. Humbja e shpresës për veten e tij, për shkak të gjendjes 

dëshpëruese që përjeton. Rënia e moralit, dorëzimi dhe falimentimi në 

aspektin shpirtëror. 

6. Folësit i ka dalë nami për keq. Për pasojë, dëgjuesi nuk ka mendim 

të mirë për të. 

7. Konceptimi i gabuar. 

8. Shpërqëndrimi i vëmendjes dhe zhytja në mendime. 

9. Mospërgatitja për mësimin. 

10. Gabimet e gjynahet. 

11. Preokupimi duke gjurmuar gabimet gjuhësore etj. 

12. Përqëndrimi i vëmendjes te folësi dhe fama e tij, duke mos menduar 

për temën që ai trajton. 

13. Mungesa e ndjeshmërisë për mirësinë e të qenurit nxënës i dijes. 

14. Niveli i ulët i shijes dhe i ndëgjegjes së nxënësit. 

15. Niveli i ulët i nxënësit për të kuptuar gjuhën arabe. 

16. Mosrespektimi i mendimeve dhe pikpamjeve të nxënësve. 

17. Ndërhyrjet që shkaktojnë ndërprerje të mësimit, si: hyrja e dalja nga 

klasa, pyetjet e tepërta e të panevojshme, ngrënia e pirja gjatë zhvillimit 

të orës së mësimit etj. 

18. Mjedisi i keq në gji të të cilit jeton nxënësi, si: shtëpia, shkolla, 

lagjja, të afërmit etj. Mospasja e një shoku të mirë ndihmues, pas 

ndihmës që i jep Allahu i Lartësuar. 

 

Së treti: Shkaqe të përgjithshme 

 

Këto shkaqe kanë lidhje me re islame, me fondacionet bamirëse, me 

vatrat e edukimit etj., në nivel shoqëror dhe individual. 

1. Njoftimi i vonuar për programin që duhet realizuar. Ose, është 

bërë njoftimi, por nënvlerësohet përhapja e tij. Ose, reklamimi nuk është 

në lartësinë e duhur. 
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2. Mospërgatitja e mjedisit të përshtatshëm për zhvillimin e mësimit 

apo aktivitetit në aspektin e ngrohjes, freskisë etj. 

3. Vendi i ngushtë dhe mosnjohja e tij.  

4. Performanca e dobët e pajisjeve audio-vizive. 

5. Mungesa e kontrollit të tyre para përdorimit. 

6. Zgjatja e panevojshme në hyrje, kur bëhet prezantimi i temës së 

mësimit, të ligjëratës etj. 

7. Mospërmendja e rregullave mbi të cilat mbështetet mësimi, 

ligjërata, tema studimore etj. Sqarimi i pamjaftueshëm mbi zhvillimin e 

procesit mësimor. 

8. Rremuja më tërë kuptimet që përmban kjo fjalë dhe me tërë 

format e shfaqjes së saj, në gjithçka që ka të bëjë me programet, me 

mjetet e me metodat e thirrjes në fe, me mësimet dhe ekskursionet, me 

përzgjedhjen e nxënësve etj. 

9. Dobësia e organizimit dhe e menaxhimit të procesit mësimor. 

Mungesa e korrektësisë në punë. 

10. Dualizmi dhe masivizimi në punë janë prej shkaqeve të dështimit. 

Për këtë arsye, nuk ka produktivitet në punë dhe nuk arrihen objektivat 

e synuara.  

Ja disa forma të shfaqjes së këtij fenomeni: një person punon në shumë 

vatra të edukimit dhe në fondacione bamirësie apo aktivizohet 

njëkohësisht në disa qarqe akademike; është i ngarkuar me shumë 

mësime, aktivitete e takime. Ai mund të jetë përgjegjës ose anëtar në 

këto institucione a organizata. Për pasojë, i shpërqëndrohen forcat dhe 

mendimet. Ndërkaq, ka shumë potenciale intelektuale brenda shkollave, 

universiteteve etj., që duhen kërkuar dhe shfrytëzuar në punë të mira. 

Përqëndrimi tek disa persona, duke i ngarkuar me punë të shumta e 

detyra të mëdha, i dëmton vetë ata dhe mbarë shoqërinë. Është detyra 

jonë, e të gjithëve, që të bashkëpunojmë për përtëritjen dhe 

menaxhimin e drejtë të burimeve njerëzore në të gjitha institucionet e 

organizatat, në të gjitha fushat e veprimtarisë sonë. Të përpiqemi t’i 

shtyjmë përpara, qoftë edhe me pak këmbëngulje, përderisa besojmë në 

aftësitë e tyre. T’i bëjmë ata të njohur dhe të jemi udhërrëfyes për ta, që 

të marrin pjesë në veprimtari të ndryshme dhe të rritin produktivitetin. 

Gjithashtu një formë tjetër e shfaqjes së fenomenit të lartpërmendur 

është dhe ekzistenca e shumë projekteve humanitare apo të thirrjes në 

Islam në një vend të vetëm, si p.sh. shpërndarja e librave, kasetave, 

dhuratave, shtrimi i iftareve etj. Vihet re një përqëndrim i madh e i 
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tepruar në një vend, rajon e zone. Kjo bëhet në hesap të të tjerëve, 

duke nënvlerësuar vendet, rajonet e zonat e tjera. Ndërkaq, gjëja më e 

mirë është që të ketë një koordinim të punës ndërmjet shoqatave.40 

11. Mospërcaktimi i objektivave të punës edukative, të cilat duhen 

realizuar. Pas përcaktimit të objektivave përcaktohen edhe mjetet 

përmes të cilave bëhet i mundur realizimi i tyre, qoftë në nivel të 

përgjithshëm apo individual (p.sh. mjete të tilla si: serioziteti, namazi i 

natës dituria etj.) Objektivat e qarta realizohen nëpërmjet programeve të 

qarta. 

12. Mungesa e korrektësisë dhe e disiplinës në punë. P.sh. 

mosrespektimi i orarit të punës e dëmton shumë realizimin e programit. 

Edukatorët duhet të jenë të vendosur për zbatimin e rreptë e të përpiktë 

të rregullave. 

13. Moscaktimi i njeriut të përshtatshëm në vendin e përshtatshëm. 

Duhet që secili të vendoset në vendin e vet, në varësi të potencialve dhe 

kualifikimit të tij. 

14. Përqëndrimi në thirrjen dhe edukimin kolektiv, duke nënvlerësuar 

thirrjen dhe edukimin individual. 

15. Mungesa e vlerësimit të punës në mënyrë të herëpahershme, për të 

parë ecurinë e saj; për të njohur gabimet dhe shkaqet e tyre, si dhe 

duke bërë të gjitha përpjekjet për eleminimin e këtyre shkaqeve. Heshtja 

ndaj gabimeve e nxit përsëritjen e tyre. 

16. Mospërfitimi nga përvojat e së kaluarës dhe nga eksperiencat e të 

tjerëve. 

17. Nxitimi duke pranuar disa individë në punë pa i testuar paraprakisht. 

18. Nxjerrja e konkluzioneve të nxituara dhe sjelljet jonormale janë 

rezultat i kundërveprimeve të menjëhershme.41 

 
Vërejtje: Shohim që disa  re islame që përpiqen të tërheqin në këshillin drejtues 

të tyre njerëzit më të ditur dhe thirrësit më të spikatur. Kjo është gjë e mirë. 

Mirëpo, të tillë njerëz  janë të preokupuar me shumë punë. Nuk duken vetëm se 

në ceremoni festive, ku mbajnë fjalën e rastit. Pastaj ata nuk njihen vetëm se 

nëpërmjet firmave e vulave zyrtare. Ata punojnë ditë e natë në institucione të 

ndryshme pa ia dhënë hakun punëve. Kjo nuk është e drejtë;shkakton shumë 

probleme. Domosdoshmërisht, duhet të nxjerrim personalitete të reja që punojnë 

në fushën e thirrjes në Islam, të cilët do të vijnë me ide të reja progresiste. 

Kështu duhet të vazhdojë puna. Nuk është kusht që ligjeratat t’u kërkohen vetëm 

ligjëruesve të mëdhenj dhe mësimet t’u kërkohen vetëm dijetarëve të mëdhenj. 
41 Kam folur shumë për reaksionet dhe kundërveprimet. Është një temë që i 

duhet kushtuar vëmendje, sepse shumë prej sjelljeve e fjalëve tona bazohen në 
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19. Interesimi për sasinë e jo për cilësinë; apo anasjelltas, duke e 

bërë këtë një rregull absolut. Kjo nuk është e saktë. Për çdo çështje 

duhet synuar që të arrihet gjëja që i përshtatet më shumë këtyre të 

dyjave (sasisë dhe cilësisë). Nganjëherë kemi nevojë për njërën prej tyre 

në fillim; dhe për tjetrën në fund. 

20. Gabimtari duhet të qortohet me butësi dhe me mënyën më të 

përshtatshme. Ndërsa ai që vepron mirë duhet nxitur e inkurajuar. 

21. Puna individuale dhe marrja e përgjegjësive pa bashkëpunuar 

me të tjerë, kur ata janë prezent. 

22. Puna në një vend për një kohë të gjatë; pastaj lënia e tij dhe 

transferimi në një vend tjetër, pa e gjetur personin e përshtatshëm për 

të vazhduar punën e lënë përgjysëm. 

23. Moskushtimi i vëmendjes ndaj edukimit dhe të nxënit praktik, siç 

është p.sh. mosorientimi i mësuesve për t’iu bashkuar mësimeve praktike 

dhe veprimtarive misionare, ku secili të punojësi pas mundësisë dhe 

kualifikimit të tij. 

24. Dyshimet dhe paragjykimet.Thashethemet dhe përhapja e tyre. 

Preferimi i disa personave, duke nënçmuar të tjerët pa asnjë arsye. 

Sëmundja e vetëkënaqësise, kufizimi i lidhjeve të individëve brenda 

vatrës së edukimit apo i edukatorëve brenda rrethit të tyre. Të gjitha 

këto shkaktojnë përçarje e konflikte; sjellin shkatërrimin e institucioneve 

arsimore e edukative.  Përmbysje të vlerave e devijimin e individëve, 

 
qëndrime emocionale dhe në kundërveprime të shkaktuara nga ngacmues të 

jashtëm a të brendshëm. Ato nuk mbështeten te argumenti, te prova dhe interesi 

i pëgjithshëm i përcaktuar nga sheriati a logjika. Prandaj shohim që një person i 

vetëm ka shumë ide e qëndrime të ndryshme e kontadiktore. Kjo reflektohet 

edhe te ithtarët e tij, qoftë në nivelin e shkollës, të shoqërisë apo të mbarë 

ymetit. Kështu ndodhi që kur ne i madhëruam njerëzit dhe jo argumentin, kur e 

njohëm të vërtetën nëpërmjet njerëzve dhe jo njërëzit përmes të vërtetës. 

Vëllezërit e mi, ju kërkoj ndjesë, por e vërteta është mjaft e hidhur! Mjafton si 

argument gjendja në të cilën jemi katandisur! Sa shumë dëshiroj që ndonjë njeri 

i dijes të shkruajë për shkaqet e shfaqjes së kësaj dukurie, si dhe për trajtimin e 

saj, në mënyrë që të dalim nga gjendja e amullisë, e varësisë dhe e rrëmujës, në 

të cilën jeton ymeti ynë, si rezultat i reaksioneve dhe kundërveprimeve, viktimë 

e të cilave janë bërë të rinjtë e përkushtuar. Kush mban përgjegjësi për këtë, o ju 

thirrës, edukatorë dhe njerëz që ju dëgjohet fjala? Ku janë amanetet e fjalës, të 

mendimit dhe të konsultimit, për të cilat duhet të përkujdesemi e të veprojmë 

sipas tyre? Ne duhet të jemi shembull për brezin e ri, që ai të ndriçohet dhe të 

ecë në rrugën drejt Allahut gjatë gjithë jetës së  tij. Vetëm prej Allahut kërkohet 

ndihmë!  
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dobësim, ftohje e mosmarrëveshje në marredhëniet ndërmjet 

edukatorëve. 

25. Centralizimi (disa drejtues i kanë përqëndruar të gjitha 

kompetencat në duart e tyre). Mosshpërndarja e punëve tek të tjerët 

dhe mospërgatitja e drejtuesve alternativë. 

26. Mospërshtatja e llojeve të ndryshme të programeve me kohën, 

me vendin dhe me aftësitë e nxënësve. Mosmarrja parasysh e dallimeve 

individuale ndërmjet nxënësve në aspektin e moshës dhe të fazës së 

shkollimit. Për pasojë, një pjesë e nxënësve nuk përfitojnë nga 

programet mësimore, sepse niveli i tyre ose është më i lartë, ose më i 

ulët, sesa niveli i nxënësve të tjerë. 

27. Në takimet javore të të rinjve nuk ka ndonjë program serioz, që 

ta mbushë kohën e tyre me aktivitete të dobishme, në mënyrë të atillë 

që përmbushin aspiratat e tyre, teksa kanë qenë gjatë gjithë javës në 

shtëpitë e tyre. Ose shtimi i takimeve kolektive, duke besuar se përmes 

tyre ruhen nxënësit nga humbja dhe devijimi. Këto takime kanë 

negativitetet e tyre, edhe në rastin kur janë të programuara. Është më 

mirë që të rinjtë të ngarkohen me detyra e përgjegjesi individuale dhe të 

orientohen kah aktiviteteve të dobishme në shtëpitë e tyre, 42  që ta 

shfrytëzojnë kohën mire. T’i kthejmë të rinjtë tanë te vetë-edukimi dhe 

t’i ndihmojmë në arritjen e niveleve të larta. 

28. Mungesa e këmbënguljes për rritjen e nivelit të disa edukatorëve 

te aftësite e të cilëve kemi besim. Mirëpo ata paraqesin lloj-lloj 

justifikimesh, kur u bëhet ftesë për të marrë pjesë në ndonjë takim a 

ceremoni. Ne duhet insistojmë dhe jo të mjaftohemi me justifikimet e 

tyre, pa bërë sërish përpjekje për të marrë përgjigje pozitive dhe pa i 

njohur shkaqet e vërteta të mosprezantimit të tyre. Nëse ai thotë: “Nuk 

mundem.” Thuaji: “Përpiqu!”  

Nëse ai thotë: “Nuk di.” Thuaji: “Mëso!”  

Nëse ai thotë: “Është e pamundur!” Thuaji: “Provoje!” 

 
42  Për fat të keq, një pjesë e të rinjve e kalojnë shumicën e kohës së tyre me 

njerëzit. Nuk qëndrojnë në shtëpitë e tyre  vetëm se në kohën e drekës dhe në 

kohën e gjumit. Kanë mangësi të theksuar në shërbimin ndaj familjeve të tyre. 

Ndërsa në raport me të tjerët tregohen të zellshëm. Ata janë të mirë e të 

dobishëm për njerëzit, por jo për familjet e tyre. Shumë nëna e baballarë 

ankohen për këtë dukuri negative. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të) thotë: “Më i miri prej jush është ai që sillet më mirë me 

familjen e tij.” 



Fehd bin Jahja El-Amari                                                                                              46 

 

 Në këtë mënyrë, kanë mundësi të marrin pjesë dhe të kontriubojnë të 

gjithë, si dhe të kultivohet tek ata vetëbesimi. 

29. Një pjesë e edukatorëve tregojnë interes për disa nxënës në një 

kohë relativisht të gjatë. Ndërkaq, këta nxënës nuk janë të gatshëm të 

ndryshojnë; nuk shfaqin pozitivitet. Ata vijnë në vatrën e edukimit për të 

kaluar kohën e për t’u takuar me njerëzit; ose shfaqin dobësi për shkak 

se janë të rinj në fe. Më mirë është që këtyre të mos u kushtohet 

vëmendje e shtuar në hesap të të tjerëve dhe të punëve të vatrës të 

edukimit. 

Sipas meje, ky problem zgjidhet duke ndjekur hapat e mëposhtëm: 

a) Këtyre personave u kushtohet vëmendje e shtuar vetëm gjatë 

një periudhe të caktuar kohore. 

b) Njohja e shkaqeve të mospërfitimit dhe përpjekja për ta trajtuar 

e zgjidhur problemin e tyre. 

c) Të kërkojmë dhe ndihmën e të tjerëve për të zgjidhur problemin 

e këtyre nxënësve që nuk përparojnë. 

d) Të këshillohen dhe të flitet hapur me ta 

e) Të transferohen në një vatër edukimi tjetër. Këtë çështje do ta 

trajtojmë hollësisht më pas në dashtë Allahu. 

30. Dobësia e mësuesit në aspektin e diturisë, të besimit dhe të 

edukatës. Një pjesë e të rinjve marrin përsipër rolet drejtuese të vatrave 

të edukimit, ndërkohë që nuk kanë aftësi për të mbajtur peshën e këtyre 

përgjegjësive, për shkak të dobësive apo moshës së vogël, apo 

angazhimin me punë të tjera. Rezultati është ky: humbja e besimit në 

aftësitë e tyre dhe largimi i njerëzve prej tyre; dalin nxënës të dobët dhe 

lindin shumë probleme në vatrën e re. Pastaj ata shkarkohen nga detyra. 

Më pas shumë prej tyre i ftohin marrëdhëniet me të tjerët derisa i prishin 

ato, siç ka ndodhur realisht në disa re. 

31. Mungesa e tolerancës në disktume. Mospranimi i arsyetimeve e 

justifikimeve dhe vënia në pozitë të vështirë e bashkëbiseduesit. Nxitimi 

në nxjerrjen e gjykimeve e konkluzioneve pa u menduar thellë dhe pa i 

shqyrtuar mendimet. Shtyrja e vendimeve derisa ato humbasin forcën 

dhe mundësinë e bindjes dhe të pranimit prej nxënësve. 

32. Argëtimi i tepërt me arsyetimin e lodhjes së nxënësve prej 

mësimeve dhe fitimit të zemrave të tyre përmes dëfrimit, me argumentin 

se feja është e lehtë. Rezultati është ky: mangësi në edukimin e 

nxënësve dhe mungesë serioziteti. 
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33. Edukatorët i ngarkojnë me punë fizike disa persona të caktuar. 

Ndërkaq, i privojnë ata nga mësimet e leksionet. Më mirë është që në 

punët fizike të marrin pjesë të gjithë; të ushtrohen e të derdhin mund të 

gjithë, në mënyrë që të mos ndërpriten punët, për shkak të mungesës së 

ndonjërit prej personave në fjalë. Njëkohësisht, realizohet edukimi 

shpirtëror i nxënësve, duke i mësuar ata që t’u shërbejnë të tjerëve dhe 

të jenë njerëz modestë. 

34. Futja e të rinjve fillestarë në nivelin e të përparuarve i dekurajon 

ata dhe mund të çojë deri atje sa ta braktisin kërkimin e diturisë. 

35. Një pjesë e vatrave të edukimit nuk mbajnë lidhje me thirrësit në 

fe dhe me nxënësit e dijes, për të përfituar nga dituria dhe puna e tyre. 

Ndërkohë duhet t’i kenë si referencë, tju drejtuar sa herë që hasim 

ndonjë problem apo kanë ndonjë paqartësi. Secili prej tyre të pyetet për 

çështje që i përkasin fushës në të cilën është specializuar. Këshillimi e 

konsulenca janë shërbime që kanë nevoje për shkallë të lartë 

inteligjence. Shumë njerëz nuk janë të qartë në këtë çështje. Njeriu që 

nuk jeton me realitetin dhe problemet e të rinjve nuk duhet të pyetet. 

Kur pyetet dikush që nuk e njeh realitetin, të mos përgjigjet pa dije. 

36. Përqëndrimi te aspekti i dijes ose i besimit, ose i edukimit, duke i 

nënçmuar aspektet e tjera. Më e mira është që të përfshihen të gjitha 

aspektet në mësimet dhe programet e larmishme, në mënyrë që 

personaliteti i nxënësit të jetë i kompletuar dhe i balancuar. 

37. Mungesa e vëmendjes dhe mosinteresimi për njerëzit inteligjentë 

dhe të aftë. Rezultat i kësaj neglizhence është mosshfrytëzimi dhe 

humbja e kapaciteteve dhe potencialeve njerëzore. Një pjesë e 

edukatorëve e përqëndrojnë vëmendjen në tarafin e tyre, në njerëz me 

të cilët kanë miqësi të sëmurë dhe janë lidhur për interesa personale. 

Ose e përqëndrojnë gjithë vëmendjen te njerëzit e zakonshëm. 

38. Në vatrat e edukimit punësohen njerëz jo të përkushtuar në fe, 

ose njerëz që e duan përkushtimin, mirëpo ende kanë lidhje të forta me 

mbeturinat e së kaluarës. Nuk është mirë që njerëzve të tillë t’u besohet 

edukimi i brezit të ri, as atyre që kanë probleme metodologjike serioze, 

as atyre që kundërshtojnë Kuranin dhe Traditën Profetike. Atyre njerëzve 

u tërhiqet vëmendja me mënyra të përshtatshme e bindëse, jo me 

reagime të nxituara e provokuese. 

39. Një pjesë e të rinjve i konsiderojnë këto vatra edukimi ambiente 

shlodhëse dhe argëtuese. Sikur të ishte ky qëllimi prioritar dhe jo 

edukimi, arsimimi e bashkëpunimi në punë të mira. 
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40. Një pjesë e të rinjve konsultohen me njerëzit që kanë pak 

përvojë në fushën e edukimit. Ose me njerëz që punojnë prej vitesh në 

sferën e arsimit e të edukimit, mirëpo që nuk kanë pasur rezultate në 

punë e nuk kanë qenë produktive gjatë atyre viteve apo dekadave. 

Konsultimi me ta dhe marrja në konsiderate e mendimeve të tyre sjell 

pasoja e rezultate jo të kënaqshme. 

41. Një pjesë e mësuesve gjurmojnë gabimet që bëjnë nxënësit me 

vetëdije ose pa vetëdije, duke ua shfaqur e ua publikuar ato të tjerëve. 

Në këtë mënyrë i dëmtojnë nxënësit. Nuk është mirë të veprohet kështu. 

Është më mirë që ata të këshillohen në vetmi dhe problemet e tyre të 

zgjidhen pa bujë. 

42. Kontaktet e shpeshta të mësuesit me nxënësit, kur ato nuk janë 

të nevojshme e të dobishme e ulin autoritetin e mësuesit e respektin e 

nxënësve  ndaj tij. Për pasojë, fjala e tij nuk merret seriozisht nga 

nxënësit. Nga ana tjetër, nxënësit zbulojnë disa gabime e të meta te 

mësuesit, të cilat nuk do t’i dinin po të mos kishin kontakte të shpeshta 

me të. Në këtë mënyrë dobësohet ndikimi i mësuesit te nxënësit, ngaqë 

ai konsiderohet shembull i dobët prej tyre. 

43. Takimet e pakta mes mësuesve, që kanë në fokus të tyre 

problemet e edukimit. Rrahja e mendimeve dhe shkëmbimi i përvojës 

çojnë drejt zgjidhjes së problemeve. Ndërsa individualizmi i një pjese të 

edukatorëve është problemi i parë që duhet zgjidhur; më pas të kalohet 

te problemet e tjera. 

44. Dobësia e qartësisë, e transparencës dhe e konsultimit në punën 

ndërmjet mësuesve ose nxënësve, ose të secilës palë me palën tjetër, si 

dhe ndërmjet thirrësve dhe aktivistëve në rrugën e thirrjes në Islam. 

 

 

O ju thirrës dhe aktivistë islamë!  

 

Këshilla dhe transparenca janë domosdoshmëri për unifikimin e radhëve 

dhe përqëndrimin e përpjekjeve, sepse ne jemi bashkudhëtarë dhe kemi 

të njëjtin qëllim. 

45. Mungesa e këshillës në mënyrë të shpeshtë e të larmishme që 

në fillimet e shfaqjes së gabimeve e gjynaheve. Heshtja ndaj tyre do të 

thotë përhapje e së keqes. Më vonë vështirësohet zgjidhja e problemeve, 

vetëm nëse dëshiron Allahu i Lartësuar. 
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46. Dobësia e kontrollit të emocioneve në procesin e edukimit dhe 

në përballje me sfidat e kohës.  Kjo ka bërë që disa thirrës ti japin 

përparësi ideve të njerëzve ndaj Librit të Allahut dhe Traditës Profetike. 

Dorëzimi dhe pranimi i pikëpamjeve të disa individëve, pa u thelluar në 

idetë e tyre, pavarësisht se ekzistojnë mundësitë për ta bërë një gjë të 

tillë. Nëse ndonjëri e kundërshton mendimin e thirrësit a të dijetarit dhe 

e sqaron të vërtetën me mirësjellje, në adresë të tij lëshohen një lumë 

akuzash. Akuzohet për injorancë, zili, mosrespektim e braktisje të 

njerëzve të dijes etj. 

47. Mungesa e harmonizimit të orareve të zhvillimit të mësimeve në 

xhami me oraret e programit mësimor në  re. 

48. Disa edukatorë dhe thirrës në Islam u japin përparësi të rinjve 

pa përvojë ndaj të tjerëve, duke u besuar atyre detyra të rëndësishme. I 

ngrejnë ata mbi nivelin që u takon. Kjo mund t’i futë në kurthe të 

rrezikshme, një prej të cilave është vetëmashtrimi. Ose mund të flasin pa 

dije për gjëra që janë përtej kapacitetit dhe aftësive të tyre. Ndoshta e 

çojnë edukatorin drejt një fundi të padëshirueshëm. Ndoshta edukatori 

mund të qortohet për disa gabime që bën nxënësi i tij, për shkak se e 

mban afër dhe shoqërohet gjithmonë me të. 

49. Gjykimi ndaj një personi dhe vendosja e tij në listën e zezë, për 

shkak të disa gabimeve. Diskreditimi i tij në çdo takim e bisedë. Apo 

braktisja dhe të linia pas dore. Nuk e ftojnë të marrë pjesë në programet 

re e fetare. I harrohen të gjitha vlerat e meritat dhe i mbeten vetëm të 

këqijat, të metat e gabimet. Harrojnë që i Dërguari i Allaht ka thënë: 

“Çdo bir i Ademit është gabimtar.” Cili është ai që ka vetëm të 

këqija dhe ai që ka vetëm të mira?! Mëkatët janë të ndryshme. Ka dallim 

ndërmjet atij që mëkaton haptas, në publik dhe atij që mëkaton në 

fshehtësi, në vetmi. Ka dallim ndërmjet gabimit që është shkelje e të 

drejtave të Zotit dhe gabimit përmes të cilit cenohen të drejtat e 

njerëzve. Ibën El-Musejbi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Ka prej 

njerëzve të atillë që nuk u duhen përmendur gabimet apo të metat, 

sepse ato janë tretur e janë shkrirë në vlerat e mirësitë e tyre të 

mëdha.” Me këtë rast, theksojmë se nuk lejohet përgojimi i muslimanit. 

Nuk duhet t’ia lirojmë vetes frerët e interpretimit të fjalëve dhe të 

veprave të të tjerëve, për të justifikuar përgojimin apo sulmet ndaj tyre, 

siç veprojnë disa njerëz. 

50. Dëmtimi i punës në vatrën e edukimit dhe ndërprerja e 

programit ditor apo sezonal, kur mungon edukatori. Është mirë të 
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mendohet për gjetjen e alternativave të përshtatshme në raste të tilla, 

me qëllim që të vazhdojë  puna dhe shmangen  shumë negativitete, që 

vijnë për shkak të mungesës së personit  që është përgjegjës për 

funksionimin e programit. 

51. Preokupimi i edukatorit me një njeri që ka devijuar, pasi më parë 

ka qenë i udhëzuar në rrugën e drejtë. Harxhimi i kohës dhe i energjive 

me këtë njeri bëhet në hesap të të tjerëve, edhe pse këta të fundit kanë 

me shumë nevojë. Në fakt, të interesuarit duhet t’i jepet përparësi ndaj 

mospërfillësit. Mos harrojmë se fjalët që thuhen sot për këtë njeri të 

devijuar, një ditë prej ditësh ai vetë i ka thënë për njerëzit. 

52. Në  punësohen njerëz jo të përkushtuar në fe; ose njerëz që e 

duan përkushtimin por ende kanë lidhje të forta me mbeturinat e së 

kaluarës. Nuk është mirë që këtyre njerëzve t’u besohet edukimi i brezit 

të ri. Sigurisht, duhen ruajtur lidhjet me ta, por jashtë vatrës së 

edukimit, në mënyrë që të mos ndikojnë negativisht te nxënësit. 

Njëkohësisht, drejtuesit duhet të harxhojnë energji për përmirësimin dhe 

ngritjen e besimit dhe të moralit të tyre. 

53. Mungesa e ripërtëritjes së vatrës të edukimit. Në vatrën e 

edukimit duhen tërhequr  të rinjtë, duke zgjedhur më të mirët prej tyre. 

Nëpërmjet ripërtëritjes gjallërohet procesi i mësimit dhe edukimit, ndërsa 

nga mungesa e saj shkaktohët dobësia, shpërbërja, lodhja e pasiviteti. 

54. Mungesa e transparencës në gjithçka që ka lidhje me procesin 

mësimor-edukativ dhe ndikon në zhvillimin e mëtejshëm të tij. 

Konsulenca i shërben shumë zhvillimit të këtij procesi. Kur personit që 

ofron shërbimin e konsulencës i fshehim disa gabime a të meta, ose kur 

e kërkojmë këtë shërbim nga një person te fjala e të cilit nuk kemi siguri, 

të mos habitemi kur rezultati është dëshpërues. Më e rëndë se kjo është 

përpjekja për të justifikuar veten dhe gabimet tona. Qortojmë 

konsulentin dhe harrojmë se konsulenca u bazua mbi të dhëna e 

informacione të pasakta. Ky është një problem i evidentuar te njerëzit; 

është pjesë e problematikave të vatrave të edukimit, të cilat hasen te 

mësuesit dhe nxënësit. Prandaj le të bëjnë kujdes të gjithë. Gjithashtu 

këshilltari nuk duhet të nxitohet në shfaqjen e mendimit për problemet 

që kanë të bëjnë me  re, sepse ato janë çështje mjaft të ndjeshme e 

delikate. Për këtë arsye kujdesi duhet të jetë maksimal. I Dërguari i 

Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) thotë: “Këshilltarit 

i besohet.” (Ebu Daudi) 
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55. Nuk është mirë biseda me të rinjtë fillestarë apo diskutimi në 

prezencë të tyre për disa probleme e mosmarrëveshje para se ata të 

maturohen në dituri e në mendim. Kjo shkakton reaksion tek ata. Për 

pasojë, mund të kthehen mbrapa në kohën e injorancës dhe të largohen 

nga feja. Nëse patjetër duhet diskutuar diçka me ta, paraprakisht duhet 

t’u mësojmë atyre rregullat bazë të konceptit të mosmarrëveshjes, si dhe 

qëndrimin e të parëve tanë të mirë ndaj saj, që të mos u shkaktojë atyre 

lëkundje e tundime, apo të luajë me ta ndonje njeri që ua ngatërron të 

vërtetën me të gabuarën. 

56. Lidhja e dobët ndërmjet individëve të vatrës së edukimit apo 

ndërmjet mësuesit dhe atyre që braktisin vatrën e edukimit, për shkak të 

udhëtimit apo shkollimit (në ndonjë shkollë tjetër) apo punësimit (në 

ndonjë punë tjetër) etj. Mundësia e kontaktit dhe komunikimit me ta 

përmes telefonit, vizitës apo korrespondencës. Apo mosvendosja e 

kontakteve ndërmjet tyre dhe njerëzve të mirë a të thirrësve në fe, që 

jetojnë në vendin ku janë transferuar. Ky është një problem real dhe i 

prekshëm. Për këtë arsye, ata bien në gjendje plogështie dhe rrëshqasin 

nga feja, për shkak të të jetuarit në vend të huaj në mungesë të 

shoqërisë së mirë dhe të destabilitetit ekonomik. Gjithashtu shoqëria e 

keqe luan rol jashtëzakonisht negativ; por edhe vetmia dhe koha e 

zbrazët janë të dëmshme. 

57. Shumë të rinj e edukatorë, kur përfshihen në ndonjë 

mosmarrëveshje, nuk u drejtohen dijetarëve për zgjidhjen e konfliktit 

mes tyre, nuk kanë si referencë njerëzit e mençur. Kjo shkakton 

fatkeqësi e marrëzi pa fund. Ky është një episod jo i izoluar; është 

tregues i realitetit tonë të hidhur. Mospërputhja e mendimeve është një 

domosdoshmëri dhe realitet i pakundërshtueshëm. Mirëpo për shkak të 

mendimeve të ndryshme, nuk duhet të arrijmë deri atje sa të akuzojmë 

njëri-tjetrin padrejtësisht apo të shkelim nderin e vëllezërve dhe t’i 

urrejmë ata, apo të ndërpresim kërkimin e diturisë dhe thirrjen në fe. 

Madje, ka prej atyre që teksa kryejnë detyrat fetare, zemrat e tyre janë 

mbushur plot me mllef. Mundi shkon kot dhe përpjekjet dështojnë. 

Humbet koha e shpenzohen energjitë në replika të ashpra e debate 

shterpë. Harxhohet koha, pasuria dhe aftësitë intelektuale për shkrimin e 

librave, të përgjigjeve dhe kundërpërgjigjeve. O ju njerëz të mirë e të 

zgjedhur, o ju njerëz të mençur, të ditur e besimtarë, që e mbartni dhe e 

përcillni mesazhin e Islamit: kujt i shërben kjo përçarje?! Kush përfiton 

nga konfliktet mes muslimanëve? Nga e gjithë kjo, përfiton shejtani dhe 
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pala e tij. Vetëm prej Allahut kërkohet ndihmë! Nuk ka ndryshim e fuqi 

pa ndihmën e vullnetin e Tij! 

I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka 

thënë: “Shejtani i ka humbur shpresat që të adhurohet prej atyre 

që e falin namazin në Gadishullin Arabik, mirëpo ai ia del mbanë 

të shkaktojë përçarje mes tyre.” (Muslimi) 

 

O ju të rinj! Ejani të bashkohemi e të këshillojmë njëri-tjetrin. Ejani në 

vëllazërinë e vërtetë dhe në dashurinë e sinqertë. Mjafton ajo që ka 

kaluar! Le të marrim mësim e përvojë dhe të mos i përsërisim gabimet e 

shkuara. Mjaft, mjaft, 1000 herë mjaft! O brezi i ri, o e ardhmja e ymetit, 

o krenaria e shoqërisë! Sytë tek ty i kemi drejtuar. 

58. Kostoja e tepërt për organizimin e projekteve të thirrjes islame 

në aspektin e konstruktit dhe të aksesorëve të tij, gjë e cila shkakton 

vonesa  në fillimin e zbatimit të ndonjë projekti konkret, për shkak të 

pamundësisë së gjetjes së fondeve të mjaftueshme. Të tilla shuma të 

mëdha parash mund të përdoreshin në më shumë se një projekt. Nga 

ana tjetër, mund të humbasë besimi i tregëtarëve për zbatuesit e 

projektit, për shkak të shpërdorimit. Prandaj tregtarët nuk e përkrahin 

projektin dhe nuk kontribuojnë për zbatimin e tij.43 

59. Mungesa e kontrollit të emocioneve shkakton gabime dhe 

vendimmarrje të nxituara, akomulim të punëve dhe tejzgjatje të tyre. 

Gjithashtu shkakton mungesë harmonizmi e mospërshtatje të punëve me 

kapacitet e burimet njerëzore. Në këtë mënyrë, njeriu rëndon veten dhe 

të tjerët. Pastaj shfaqen shenjat e lodhjes dhe justifikimet për 

moskryerjen e punës ashtu siç duhet dhe, më në fund, ndërprerjen e saj. 

60. Interesi i madh dhe vëmendja e shtuar ndaj ripërtëritjes, duke e 

përdorur si mjet formal për gjallërimin e punës, derisa dobësohet 

përmbajtja dhe humbet qëllimi. Duhet të bëjmë kujdes ndaj kësaj 

çështjeje, sepse vërejmë se ky problem ka filluar të shfaqet në radhet e 

atyre që e vlerësojnë aspektin e ripërtëritjes deri në atë masë saqë i 

 
43 Fatkeqësisht, ka shumë të rinj që shpërdorojnë dhe abuzojnë me koston e 

ekskursioneve, të kampingjeve etj., shuma e të cilave arrin shifra marramendëse. 

Prandaj është detyrë e edukatorëve dhe thirrësve që të jenë ekonomiqarë, si dhe 

nxënësit t’i edukojnë me frymën e mosshpërdorimit. 
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japin përparësi ndaj çështjeve fondamentale që janë: thirrja në rrugën e 

Allahut, udhëzimi i njerëzve dhe përpjekja për t’u bërë mirë atyre. Pa 

dyshim, ripërtëritja është kërkesë e rëndësishme në fushën e thirrjes në 

Islam. Unë i propozoj individëve, vatrave të edukimit dhe fondacioneve  

islame që të kompeltohen me specialistë të fushave të ndryshme, të 

mendojnë në mënyrë kreative e të sjellin risi; secili në fushën e tij, duke 

dhënë me të mirën e mundshme.44 

 

Vëllai im thirrës në fe, mësues dhe edukator! 

Kërkoj ndjesë për këto fjalë, por ato pasqyrojnë një realitet të prekshëm; 

janë pjesë e jetës sonë të përditshme. Ky përshkrim nuk është nxirje e 

realitetit, as një vështrim i dëshpëruar e pesimist, as gjurmim i 

gabimeve, as ndonjë mjeshtëri e shfaqjes së gjendjes së rënduar. As nuk 

po kërkojmë përsosmërinë, duke bërë sikur harrojmë se çdo njeri është 

gabimtar dhe kushdo që punon gabon. Vetëm Allahu është i Përsosur 

dhe pa të meta. Ky ishte thjesht një vështrim kritik i realitetit. Kritiku 

është largpamës. Shumë prej faktorëve që pasqyruam më sipër janë 

pjesë e realitetit të ymetit, të cilin duam ta përmirësojmë, duke  besuar 

fort te Allahu dhe duke qenë të bindur se asgjë nuk rregullohet pa 

vullnetin e Tij. Thirrësit në fenë e Allahut, mësuesit dhe edukatorët  janë 

mbartës dhe përcjellës së mesazhit islam, janë ndjekës të profetëve, 

janë shembull për të tjerët. 

Sapo përmenden gabimet, tek ne fillojnë replikat e kundërveprimet. Disa 

nuk bëjnë dallim ndërmjet përmendjes së gabimeve, stilit të pasqyrimit 

të tyre dhe interpretimit të nijeteve (qëllimeve). Disa thonë se 

përmendja e gabimeve ua shton hidhërimin të pikëlluarëve dhe se na 

mjaftojnë kurthet dhe sulmet e armiqve. Apo mund të thonë se 

përmendja e gabimeve nuk është hiç e përshtatshme për momentin. 

Atyre u thuhet se përmendja e gabimeve është çështje e njohur në 

sheriatin islam. Kurani dhe Tradita Profetike janë dëshmi e qartë për 

këtë. Madje, në Kuran është qortuar vetë Profeti (paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të). Ky fakt del në pah edhe nga një lexim i 

kujdeshëm i historisë së thirrjes së Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut 

 
44Marrë nga kaseta me titull: “Takimet edukative”;  ligjëratë e mbajtur nga ed-

Duejshi, me pak ndyshime. 
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qofshin mbi të) qysh në fillimet e veta. Mund të evidentohen lehtë 

problemet e mëdha që ai hasi në rrugën e kumtimit të mesazhit hyjnor. 

Surja “Abese” hapet me një qortim për Profetin (paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të), të cilin e përmend si “ai që u vrenjt dhe ktheu 

kurrizin.” Prandaj surja mban këtë titull. Historia tregon se një i verbër, 

Ibën Mektumi- Allahu qoftë kënaqur prej tij - nga shtresa e vegjëlisë, 

shkoi te Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ta pyeste 

për disa çështje të fesë. Ndërkohë, ai ishte duke diskutuar me një nga 

jobesimtarët e parisë së kurejshëve, të cilin dëshironte ta fuste në besim. 

Ndërprerja që i shkaktoi i verbri, nxiti te Profeti (paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të) atë reagim, për të cilin Zoti e qortoi. 

 Ka dhe shumë argumente të tjera në Kuran që tregojnë së përmendja e 

gabimeve dhe orientimi për të ecur drejt Zotit është kërkesë e 

domosdoshme. Nuk ka dyshim në të. Heshtja ndaj gabimeve motivon 

përsëritjen e tyre. Moskurimi i sëmundjes e çon të sëmurin drejt vdekjes. 

Mirëpo duhet të kemi gjithmonë parasysh çështjet në vijim: 

a. Të bëjmë dallim ndërmjet gabimit dhe fenomenit në aspektin e 

esencës së këtyre dy koncepteve dhe shpeshtësisë së shfaqjes së tyre. 

b. Të bëjmë gjetjen e duhur të mjetit që përdorim për shqyrtimin e 

gabimit dhe të fenomenit, kur flasim për këto të dyja. Ky mjet mund të 

jetë: leksion, ligjëratë, libër, artikull, mesazh, telefonatë, takim etj. 

c. Gabimi apo fenomeni kanë lidhje me një kategori të caktuar 

njerëzisht. Mund të shfaqen në një person të vetëm në një shtresë të 

shoqërisë apo te vetë shoqëria. Të bëjmë dallime ndërmjet këtyre 

rasteve. Secilin rast ta shqyrtojmë sipas specifikave të tij. 

d. Nuk është e nevojshme të përmenden hollësitë për problem që 

nuk shfaqen vetëm se në raste të rralla e të izoluara dhe që kanë natyrë 

individuale. 

e. Kur aluzioni është i mjaftueshëm, nuk ka nevojë të flitet hapur, 

përderisa ato kuptohen duke i thënë larg e larg, në mënyrë të tërthortë. 

f. Balancimi gjatë paraqitjes së negativiteteve dhe pozitiviteteve. 

Madje, përmendja e të gjithave është prej drejtësisë dhe objektivitetit. 

Kur flas për gabimet e një kategorie njerëzish, nuk kam për qëllim 

individë të caktuar. Gabimet e individëve janë temë më vete. 

g. T’i bësh me dije njerëzit se mirësia është e pranishme në ymetin 

islam, sikurse ekziston edhe e keqja. Të mos anashkalohet përmendja e 
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mirësisë dhe format e shfaqjes së saj tek njerëzit gjatë paraqitjes së 

imazheve të errëta e tragjike, me qëllim që të ngjallet shpresa te 

muslimanët. Ai që ka vdekur ta dije se në ymetin islam ka njerëz të 

gjallë, që dhe ai të ringjallet, duke i përmendur pozitivitetet. 

h. Të mos përmenden të këqijat që janë të fshehta e të mbulara, të 

paqarta e të dobëta, të cilat i dinë vetëm pak njerëz. 

i. Të mos përmenden historitë që konsiderohen anormale, të cilat 

janë aq të ndyra, të shëmtuara e të neveritshme për njerëzit, saqë nuk 

mund të përshkruhen, në mënyrë që rrëfyesi të mos përgënjeshtrohet 

dhe të mos akuzohet rrëfyesi për hiperbolizim të ngjarjeve. Rrëfimi i 

këtyre historive të mos bëhet diçka e zakonshme, kjo portë të mos hapet 

për të gjithë. Nëse është e domosdoshme përmendja e tyre, atëherë të 

rrëfehen shkurt e pa dhënë detaje të hollësishme, sepse ato e 

ngurtësojnë zemrën. Thellimi në këto rrefime shkakton trishtim e vuajtje 

shpirtërore. Kurani dhe Tradita Profetike janë mbushur plot me histori 

mbresëlënësë që të prekin thellë në zemër, por ato janë përshkruar në 

mënyrë të përmbledhur, pa shumë fjalë e hollësira të ngjarjeve. 

j. Kur flitet për gabimet apo fenomentet negative duhet të merren 

në konsideratë vendi dhe auditori. A kanë nevojë që t’u flitet për të? A i 

kupton shumica e dëgjuesve? 

 

Parashtrohet një çështje problematike që i duhet dhënë 

përgjigje: 

Kur flitet për ndonjë problem, dëgjojmë shpesh njerëz që thonë: Përse 

flisni për këtë çështje? Kjo nuk është realitet i prekshëm për ne. Si ne ka 

dhe të tjerë, që duhet të lexojnë e të dëgjojnë gjëra të qarta e të 

prekshme, jo të turbullta e të pakonceptueshme. Këtyre u thuhet: Nuk 

është logjike të heshtet ndaj një fenomeni vetëm për faktin që atë nuk e 

kuptojnë një, dy apo dhjetë veta. Nga ana tjetër, ka qindra njerëz që e 

përjetojnë, qindra të tjerë e shohin dhe qindra të tjerë janë viktima, për 

shkak të këtij fenomeni negativ. Përkundrazi, ne duhet të flasim patjetër. 

Nuk mund të heshtim. Përndryshe, me të thatin do të digjet dhe i njomi! 

Kështu pra, dëgjuesi ose mund të jetë pjesë e problemit, ose është afër 

tij (sillet rreth tij me qëllim pa qëllim), ose është përgjegjës, ose është 

nxënës që duhet të njohë realitetin, ose është edukator në shtëpi a në 

vatër edukimi që ka mundësi të njohë shkaqet e fenomenit negativ, 
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format e shfaqjes dhe mënyrat e trajtimit dhe të zgjidhjes së tij. Ose 

mund të jetë larg mundësive e rasteve të lartpërmendura. Gjithsesi, 

njohja e fenomenit në fjalë është dituri. Parandalimi është më i mirë se 

kurimi. Ky rregull pohohet në sheriat. 

Nëse nuk e gjen veten në asnjë nga të sipërpërmendurit, ateherë lëri të 

interesuarit të përfitojnë. Dhe nëse je i prirur vetëm të qortosh, dije se 

kjo portë është e hapur. Kritiku duhet të jetë largpamës. Kjo temë ka 

hapësirë për të shprehur lirshëm mendimin, duke u bazuar në 

argumente, fakte e dëshmi. Gjithsesi kjo është përpjekja ime modeste, 

pasi kam studiuar, hulumtuar e përsiatur, pasi jam konsultuar dhe kam 

marrë mendimin e të tjerëve. Dhe mendimi mund të jetë i drejtë ose i 

gabuar. 

 

Një tjetër problemi i duhet dhënë përgjigje: 

Disa njerëz bëjnë gjynahe, të cilat mund të jenë të fshehta ose të 

dukshme, kur i këshillon, sillen keq me ty dhe largohen prej teje, 

ndërkohë që më parë të nderonin e të respektonin. Mirëpo, nëse ikim 

prej tyre, ata dobësohen më shumë dhe pësojnë regres.45 

Përgjigjja: Vonimi i këshillës apo i denoncimit të keqbërësit, madje, dhe 

heshtja ndaj tij është fakt i njohur në sheriatin islam, kur e lyp interesi. 

Këtë rregull e kanë pohuar juristet islamë në fjalën e tyre: “Parandalimi i 

të këqijave është më parësor se nxitja për vepra të mira.” Prandaj më 

ketë rast mund të thuhet që: 

a. Moskëshillimi dhe vonimi i këshillës është prej interesit që e 

pohon feja, në rastin kur prej saj shkaktohet një dëm më i madh se ai 

ekzistues. 

b. Këshilla nuk kufizohet vetëm në mënyrën e drejtpërdrejtë. 

Përkundrazi, këshilla jepet edhe në mënyrë të tërthortë, si nëpërmjet 

dhurimit të një libri a, apo përmes një mesazh, pa përmendur emrin. Ose 

 
45 Fjala “intikasetun” - regres është fjala më e qëlluar për të treguar regresin e 

kthimin mbrapa. Ajo vjen edhe me kuptime të tjera në gjuhën arabe, si: devijim, 

dobësi, paaftësi, zhgënjim, humbje, tronditje nga themelet. (Marrë nga fjalori i 

arabishtes: “Lisanu el-arabi” ) 
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mund të dërgohet te keqbërësi një person, të cilin ai e respekton dhe ia 

dëgjon fjalën e këshillën. 

c. Përpjekja për të rregulluar aspektet e tjera, si p.sh. punët e 

zemrës. Nëse njeriu rregullon botën e tij të brendshme, patjetër që do të 

rregullohet dhe bota e tij e jashtme. Fatkeqësisht, ne i konsiderojmë 

gjynahet e dukshme më të mëdha se gjynahet e fshehta. Kjo mangësi ka 

çuar në fenomenin negativ të quajtur “shkëlqim i rrejshëm”. Disa 

edukatore e identifikojnë këtë gjendje me shprehjen: “Filan njeri vuan 

nga përmbysja e vlerave morale të brendshme.” 

 

Kujdes! 

Njeriu nuk arrin deri në nivelin e regresit të dukshëm (me të gjitha 

kuptimet që përmban kjo fjalë në terminologjinë fetare) vetëm pasi e ka 

përjetuar në brendësi këtë gjendje gjatë një periudhe kohore, vetëm 

pasi e ka gërryer përbrenda dobësia dhe e ka mposhtur e keqja. Në 

kuptimin që, njeriu nuk e shkurton mjekrën dhe nuk i lëshon pantallonat 

poshtë nyjes së këmbës etj., vetëm pas dobësimit të besimit dhe të 

frikës prej Allahut të Lartësuar në zemër. Pamja e jashtme prishet vetëm 

pasi të jetë prishur e brendshmja. Njeriu nuk pëson regres të dukshëm 

brenda një nate. 

 

Arti i mirësjelljes 

Vërtet, njerëzit në këtë botë janë ndarë në kategori me tipare të 

përafërta dhe të largëta kjo vlen për shumicën e çështjeve të jetës. 

Prandaj, është domosdoshmëri që çdo njeri të vendoset në vendin që i 

takon. Secilit t’i drejtohemi me stilin e ligjërimit dhe me mënyrën e 

sjelljes ashtu siç e kërkon niveli dhe pozita e tij. Me të drejtë, është 

thënë se mirësjellja është art. Shembulli ynë, si në çdo drejtim, është i 

Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), njeriu 

më i mirë në botë. Dhe për këtë nuk bien në kundërshtim dy njerëz të 

mençur. 

Në mesin e të rinjve ka filluar të shfaqet një fenomen që i shqetëson 

shumë edukatorët dhe i ka ndarë në disa drejtime, për mënyrën se si 

duhen trajtuar njerëzit e përfshirë në këtë dukuri negative. Kjo dukuri 

është: varësia afektive (mes njerëzve të së njëjtës gjini). Për këtë 

çështje kam shkruar një libër me titull: “Nga transparenca buron 
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qetësia”.  Në libër kam treguar si të shpëtojmë nga kjo shfaqje negative. 

Ndërsa në faqet vijuese të këtij libri do të flas në mënyrë shumë të 

përmbledhur për qëndrimin e edukatorëve ndaj këtij problemi. Do të 

tregoj si të sillemi me të rinjtë të cilët dallohen nga të tjerët në aspektin 

e bukurisë trupore apo me ata që kanë sjellje devijante. Këta të fundit 

kanë filluar të shtohen, për shkak të ndryshimit të rrjedhave të jetës, të 

pranisë së luksit dhe motiveve të tij, të hapjes së muslimanëve drejt 

qytetërimit laik dhe garimit të të rinjve në këtë aspekt, si dhe nga 

dëshira për t’u bërë tërheqës me bukurinë e pamjes së jashtme. Injorimi 

i këtij fenomeni negativ apo heshtja ndaj tij nuk është i arsyeshëm. Vetë 

realiteti e imponon këtë. I kërkoj ndjesë lexuesit të nderuar për trajtimin 

e përmbledhur e të shkurtuar, ndonëse tema ka mjaft degëzime dhe 

është e gjerë. Ky fenomen shfaqet në shumë forma, si rezultat i 

shumëllojshmërisë së shkaqeve e kategorive të tij. Gjithashtu, për shkak 

të ndryshimit të moshës dhe vatrave të edukimit, bëhet i vështirë 

diagnostikimi dhe mjekimi i standartizuar për secilin. Mirëpo nuk duhet 

hequr dorë nga ajo që nuk realizohet tërësisht, sepse mund të realizohet 

shumica ose një pjesë e saj. 

   Kam qenë shumë i pavendosur për ta trajtuar këtë temë në libër. 

Mirëpo duke marrë në konsideratë pyetjet e shumta dhe problematikat 

që më kanë adresuar në lidhje me fenomenin në fjalë, si dhe praninë e 

kësaj kategorie njerëzish në  re, pas konsultimeve me njerëz 

kompetentë, vendosa që ta trajtoj këtë shfaqje negative dhe të plotësoj 

shtjellimin e temës së librit të mëparshëm. Rezultati është si në vijim: 

 

Pikpamjet dhe qëndrimet e edukatorëve 

Së pari: Qëndrimi i shkujdesur 

Ata që mbajnë këtë qëndrim ndajnë dy mendime: 

Mendimi i parë: Person i pamshëm, nga i cili mund të mahniten të 

tjerët e të shkaktojë varësi afektive, të mos pranohet në  re për shumë 

arsye.  

Më të rëndësishmet janë: 
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a. Si masë parandaluese për shkak të disa problemeve që janë 

shfaqur në  re. 

b. Droja nga dëmi që mund t’i shkaktojë vetes, ës dhe individëve të 

tjerë që mësojnë aty, si rezultat i varësisë afektive që mund t’u 

shkaktojë. Për të shmangur të gjitha problemet dhe mundësitë e 

fajësimit të të lartpërmendurve. 

c. Personi në fjalë ka nevojë për kujdes e vëmendje më shumë se 

të tjerët. 

d. Është e vështirë sjellja me këtë kategori njerezish. 

e. Ky lloj i njerëzve nuk llogaritet fare, është krejt i papërfillshëm. 

 

Mendimi i dytë: Të pranohet, por të mos i kushtohet vëmendje. Të 

qëndrohet larg tij dhe të margjinalizohet, për shumë arsye, prej të 

cilave: 

a. Kjo mënyrë sjelljeje është e përshtatshme për edukimin e tij. 

b. Prania e tij është realitet. Kjo nuk duhet mohuar, por duhen bërë 

përpjekje për ta përmirësuar. 

c. Të mos informohet ai për efektet e mospërfilljes së kësaj 

kategorie njerëzish. 

d. T’i ngarkohet kjo detyrë ndonjërit prej të rinjve, që të 

përkujdeset ndaj tij. 

 

Rezultatet dhe efektet e këtij qëndrimi: 

a. Ka shumë mundësi që ta humbasim këtë njeri.  Atij mund t’i 

vardisen të ligjtë, ta manipulojnë e ta prishin. Kjo kohë nuk është si në 

periudhat e arta të Islamit. Koha e të parëve tanë të mirë (Allahu i 

mëshiroftë) nuk ishte e infektuar me ligësi. Nëse dikush nuk pranohej në 

vatrat e edukimit, nuk i qepeshin të ligjtë e as nuk ngrinin kurthe për ta 

dëmtuar.  

Kjo është një ndër pasojat e mendimit të parë, sipas të cilit: nuk duhet 

pranuar nxënësi në  re. 

b. Krijon mundësinë e shfaqjes së sjelljes devijante: të varësisë 

afektive (mes njerëzve të së njëjtës gjini). Pastaj vijnë pasojat negative 

të kësaj dukurie për individët e shoqërisë. 

Kjo është një ndër rezultatet e mendimit të dytë, sipas të cilit: nxënësi 

duhet pranuar në vatrën e edukimit, por të mos i kushtohet vëmendje. 
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Së dyti: Qëndrimi i skajshëm 

 

Ata që mbrojnë këtë qëndrim pohojnë se personit të pashëm (që i 

tundon me bukurinë e tij të tjerët) i duhet kushtuar kujdes i madh dhe 

vëmendje e veçantë në vatrën e edukimit, për shumë arsye.  

 

Më të rëndësishmet janë: 

a. Për ta ruajtur atë nga të këqijat dhe për ta përmirësuar. 

b. Kujdesemi për të, në mënyrë që askush të mos krijojë varësi 

afektive ndaj tij. 

c. Përpjekja për të fituar zemrën e tij. 

 

Rezultatet dhe efektet e këtij qëndrimi: 

a. Edukatori mund të preokupohet me këtë njeri në hesap të të 

tjerëve. Ndërkaq, ai duhet t’i kushtojë vëmendje shumicës së nxënësve, 

të stimulojë prirjet dhe të zhvillojë aftësitë e tyre. 

b. Edukatori mund të paragjykohet. Të krijohet mendimi i keq për 

të dhe t’u hapet porta thashethemeve. 

c. Nëse edukatori tregon kujdes të madh për personin e pashëm, 

atëherë, edhe të tjerët do t’i kushtojnë rëndësi pamjes së jashtme, që 

edhe atyre t’u kushtohet vëmendje. 

d. Është mundësia që persona të tjerë të ndërhyjnë në 

marrëdhëniet ndërmjet edukatorit dhe këtij personi. Për pasojë, mund t’i 

prishin këto marrëdhënie. 

e. Mundësia e futjes së përçarjes dhe mbjelljes së urrejtjes brenda 

vatrës së edukimit. Mundësohet lindja e problemeve dhe ndarja në 

grupe. 

f. Humbja e kohës me të, pa kurrfarë dobie, nepërmjet 

mbikëqyrjes dhe ndjekjes së ecurisë së tij. Përfshirja në vorbullën e 

telasheve, që përfundojnë në një dështim katastrofik. 

g. Vetë personi mund të guxojë të dëmtojë edukatorin, për shkak 

të përzierjes së shpeshtë dhe sjelljes së butë me të, të cilën ai e 

konsideron dobësi. 

h. Edukatori e preferon këtë person, i afrohet atij, konsultohet me 

të dhe merr në konsideratë mendimin e tij. 
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i. Mosmbajtja e drejtësisë ndërmjet individëve. Për pasojë, ata 

dyshojnë ne personalitetin e edukatorit, në besueshmërinë dhe në 

saktësinë e metodës që ai ndjek. 

j. Personi mund të mahnitet me veten, vetëmashtrohet dhe 

tregohet arrogant me të tjerët. Për pasojë, fillon të urrejë vatrën e 

edukimit, shokët dhe mësuesin. Pastaj rezultati është ky: largohet nga 

shkolla, bie moralisht dhe pëson regres. Allahu na ruajtë! 

 

 

Së treti: Qëndrimi mesatar dhe i ekuilibruar (ne jemi ymeti i 

mesit të artë) 

Është qëndrimi i mesëm: jo i shkujdesur dhe as i skajshëm. Vërtet, 

personin e pranojmë në vatrën e re, por as e nënvlerësojmë dhe as i 

kushtojmë gjithë vëmendjen. 

Mënyrën e sjelljes me të, sipas kësaj metode të ekuilibruar, mund ta 

përmbledhim në pikat vijuese, disa prej të cilave kanë efekt parandalues 

(para se ndonjëri të krijojë varësi afektive me të) dhe disa të tjera janë 

orientuese në rastin kur ndodh problemi (i varësisë afektive). 

Mes tyre ka ndërfutje, duke marrë në konsideratë moshën. Mund të jenë 

të dy të mëdhenj ose të dy të vegjël, ose ndonjëri prej tyre i madh dhe 

tjetri i vogël. 

1. Kultivimi i moralit të modestisë në çdo aspekt: në veshje, në 

paraqitje të jashtme etj. Nxënësit të mësohen me moralin asketik. Ata 

duhet të kuptojnë mirë se bukuria e vërtetë është bukuria e brendshme 

(e shpirtit), jo bukuria e jashtme (e trupit).  Dhe se Allahu shikon zemrat 

e njerëzve, jo fizionominë dhe as trupat e tyre. I Dërguari i Allahut 

(paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Modestia në 

veshje është prej besimit.”46 

Faktorët më të rëndësishëm që ndihmojnë për të fituar këtë moral janë: 

a. Leximi i biografisë së të parëve tanë të mirë. 

b. Vizita e dijetarëve asketë. 

c. Meditimi rreth gjendjes së të varfërve dhe të vobektëve. 

 
46Transmeton Ebu Daudi. Shejh Albani e ka saktësuar këtë hadith në “El-

Xhamiu” nr.  2877. 
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d. Vetë edukatori të jetë shembull i modestisë. 

2. Ndalimi i nxënësve nga kujdesi i tepruar për flokët, nga veshja 

joshëse etj. 

3. Sqarimi i së vërtetës së vëllazërimit për hir të Allahut të 

Lartësuar. 

4. Sqarimi i realitetit të varësisë afektive, të llojeve dhe pasojave të 

saj. Parandalimi është më i mirë se kurimi. 

5. Sqarimi i tipareve e veçorive thelbësore që duhet të ketë një mik 

i mirë dhe mënyra e zgjedhjes së tij. 

6. Mbushja e kohës së nxënësve me gjera të dobishme. Ata duhet 

të ngarkohen me përgjegjësi të ndryshme, që e zënë kohën e lirë. Edhe 

kur janë në shtëpitë e tyre. Nëse edukohen me seriozitet dhe orientohen 

drejt diturisë etj., në dashtë Allahu, nuk do të tundohen nga pasionet 

djallëzore. Në shumë vatra të edukimit ka nga njerëzit që i përkasin 

kësaj kategorie, të cilët janë seriozë në jetën e tyre. 

7. Ngritja e tyre drejt arritjes së qëllimeve sublime dhe objektivave 

të dëshiruara. 

8. Nxënësit e kësaj kategorie të ngarkohen me punë fizike, që të 

mësohen me jetën e ashpër e të vështirë. Në ndonjë rast me ta të 

përdoret dhe vrazhdësia. 

9. Mos u shoqëroni shumë me njerëzit e kësaj kategorie dhe 

shmangeni veçimin me ta. 

10. Kur ndonjëri prej tyre dërgohet për ndonjë punë: ose të 

dërgohet i vetëm, ose i shoqëruar me dy e më shumë persona. 

11. Kur ai është i vogël dhe duhet që dikush ta çojë në shtëpi apo 

duhet ndihmuar për ndonjë punë, personat që e shoqërojnë apo e 

ndihmojnë duhen ndryshuar në mënyrë të vazhdueshme. Kur e shoqëron 

mësuesi, duhet të marrë me vete dhe disa persona të tjerë. 

12. Ndarja e përgjegjësive dhe detyrave gjatë zhvillimit të 

aktiviteteve, ashtu siç veprohet në menaxhimin e punëve të shtëpisë. 

Secili të ketë detyrën e përgjegjësinë e vet dhe askush të mos qëndrojë 

indiferent. Zënia me punë është metodë e efektshme për të shmangur 

negativitetet. 

13. Mbajtja e një qëndrimi kategorik dhe marrja e masave të rrepta 

ndaj atyre që shkelin etikën e veshjes islame, gjatë ushtrimit të sportit, 

notit etj. 

14. Përpjekja për të parandaluar shëtitjen dyshe (veçimi i dy 

personave nga të tjerët) gjatë ekskursioneve dhe udhëtimeve. Të paktën 
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duhet të jenë tre veta. Pra, dy persona të shoqërohen nga një i tretë, i 

cili respektohet nga njëri prej të dyve ose nga të dy së bashku, në 

mënyrë që të mos e kundërshtojnë atë e të mos veçohen nga ai. 

15. Të mos dëgjohen thashethemet e njerëzve në lidhje me varësinë 

afektive të dy personave. Të mbahet qëndrim i ashpër ndaj këtyre 

thashethemeve. Askujt të mos i jepet mundësia të përhapë gjëra të tilla, 

për t’i mbyllur derën këtij fenomeni negativ. Ndërkaq, duhen verifikuar 

fjalët e llafazanëve, por pa rënë në sy të askujt. 

16. Të mos lejohet ndërhyrja e njerëzve për zgjidhjen e problemeve 

të varësisë afektive, sido që të vejë puna. 

17. Kur është e pamundur të shmanget qëndrimi në një vend i dy 

personave që kanë shfaqur varësi afektive, atëherë të bëhen përpjekje 

që koha e tyre të zihet me punë.  Pavarësisht se kjo varësi i ka çuar në 

veprim të urryer apo të ndaluar; apo njëri është ndikuar jashtëzakonisht 

prej tjetrit. 

18. Konsultimi me edukatorët dhe me njerëzit e specializuar në këtë 

fushë. 

19. Maturia dhe mosnxitimi në vendimmarje. 

20. Në asnjë mënyrë të mos zmadhohen çështjet, për shkak të 

dyshimeve të dobëta e të zbehta. Sepse këto dyshime e preokupojnë 

mendjen e mësuesve dhe i largojnë nga çështjet thelbësore të edukimit. 

21. Stili i të folurit të drejtpërdrejtë për çështjen e varësisë afektive 

me personat e përfshirë në të, është çështje që ka pasoja dhe 

negativitete. Është më mirë që të mos veprohet kështu. Mirëpo, mund të 

flitet me ta për çështje krejtësisht të qarta, si për takimet dhe udhëtimet 

e shumta të pafrytshme, qëndrimin deri në orët e vona të natës pa 

kurrëfarë dobie dhe për çështje, që arrijnë deri në cakun e ndalimit, pasi 

jemi siguruar se ata i kryejnë të tilla veprime që ndikojnë negativisht në 

besimin e në moralin e tyre. 

22. Duhet ta dimë se përmes përvojës është faktuar se varësia 

afektive, me të gjitha llojet e saj, nuk zgjat shumë. Edhe nëse zgjat ca, 

një ditë do të marrë fund. Ose do të kthehet në binarët e dashurisë së 

zakonshme, për arsye të cilat nuk mund t’i sqarojmë në mënyrë të 

detajuar në këtë temë.  Prandaj, edukatorit të mos i duket e gjatë koha 

e zgjidhjes së këtij problemi. 

23. Të bëhet kujdes nga qëndrimi i shkujdesur dhe qëndrimi i 

skajshëm ndaj këtij problemi, që të mos vuajmë pasojat negative të 

këtyre dy qëndrimeve. 
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24. Gjëja e fundit është kurimi me “kej” 47 . Pasi përkeqësohet 

gjendja, zgjidhja e problemit ndërlikohet dhe personat që janë përfshirë 

në varësinë afektive fillojnë të shfaqin hapur sjellje devijante, bëhet 

domosdoshmëri ndarja e tyre. Kjo realizohet përmes  transferimit të 

njërit prej tyre në një vatër tjetër edukimi, duke përdorur një mënyrë të 

tërthortë dhe duke shfaqur anët pozitive e jo negative në raportet me të. 

Si p.sh. mund t’i thuhet: “Ajo vatër e edukimit ka nevojë për ty.” Ose: 

“Ajo është afër shtëpisë tënde.” Ose: “Ne po të çojmë te moshatarët e 

tu, që ata të përfitojnë prej teje dhe ti prej tyre.” Nëse nuk arrihet kjo, 

mund të fabrikohet ndonjë problem, ku të përfshihet ai; dhe pastaj të 

largohet nga vatra e edukimit, si masë ndëshkimi për të. Ose mund të 

mjaftojë një gabim që ai bën, për të merituar transferimin. Ose 

problemin e tij mund ta zgjidhë që në fillim njëri prej edukatorëve, i cili 

di të sillët mirë me këtë kategori njerëzish. 

 

O ju të rinj! 

Me shkëlqimin e përsëritur të diellit çdo ditë dhe zbardhjen e agimit çdo 

mëngjes ndodhin ndryshime: fëmija zhvillohet derisa bëhet burrë, fidani 

rritet derisa bëhet pemë dhe pema merr zhvillim të mirë derisa 

ngarkohet me fruta, “hilali” (hëna e re) zmadhohet derisa bëhet bedër 

(hëna e plotë). Ky është ligji i Allahut në univers. 

   Krijesat rriten e zhvillohen.Të gjitha krijesat janë në lëvizje. Shumë 

prej tyre garojnë me njëra-tjetrën. Koha kalon me shpejtësinë e reve. 

Tingulli i kumbueshëm përhapet me jehonë. Horizonti shkëlqen nga 

rrezet e Diellit…  

Mirëpo, çudia më e madhe është të shohësh një krijesë që i është 

dhuruar mendja, nëpërmjet të cilës ka aftësinë të mendojë, të përsiatë e 

të arsyetojë; i është dhuruar zemra me të cilën ndjen, dashuron, 

mallëngjehet e gjykon, ndërsa ai është i heshtur, i palëvizshëm e pasiv. 

Ndonëse pandryshueshmëria e gjendjes është e paarsyeshme dhe 

shkëputje nga realiteti i jetës. 

 
47 “Keji” është kurimi me hekur të nxehtë mbi plagë. Kjo shprehje përdoret nga 

arabët për të treguar, që pasi shterohen të gjitha alternativat për zgjidhjen e 

problemit, alternativa e fundit mbetet ajo që përmendet në këtë paragraf. 
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Të vërtetat përmbysen dhe natyra njerëzore tjetërsohet, prandaj mendja 

e ndërpret procesin e të menduarit dhe bie në gjendje plogështie, apatie 

e përtacie. Nuk ka gjallëri, nuk ka lëvizje e nuk ka përparim. E takon një 

njeri në periudhën e fëmijërisë ose në lulen e rinisë, pastaj nuk ke asnjë 

kontakt me të për një periudhë kohore, e cila mund të jetë e gjatë apo e 

shkurtër. Pastaj takohesh përsëri me të. Ndërkaq, ai është rritur dhe 

burrëruar; trupi i është zgjatur; shpatullat i janë zgjeruar. Ka ndryshuar 

makinën, shtëpinë dhe veshjen. Mirëpo ka po atë mendje, po ato 

mendime, po ato biseda. Dhe ndoshta po të njëjtin besim. Nuk ka fituar 

moral të mire. Nuk e ka shtuar diturinë dhe as devotshmërinë. Nuk është 

ngjitur në shkallat e mirësisë e të virtytit. Është po ai njeri. Asgjë nuk ka 

ndryshuar në adhurimin, në dijen, në thirrjen (në Islam) dhe në kulturën 

e tij. Përse kjo gjendje amullie?! Ndonëse, mungesa e gjallërisë, e 

zhvillimit dhe e përparimit do të thotë rënie e regres, sikurse ka thënë 

Ibën el-Kajimi (Allahu e mëshiroftë): “Njeriu (me apo pa dëshirën e tij) 

është në lëvizje; jo në gjendje statike. Ai ose ngjitet lart, ose zbret 

poshtë; ose ecën përpara, ose kthehet mbrapa. Kurrsesi nuk ka qëndrim 

në vend e pandryshueshmëri. Rruga drejt botës tjetër ka disa stacione. 

Vendmbërritja është: ose në Xhenet, ose në Zjarr.” Ndërsa Ibën el-

Xheuzi (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Kam shkruar me duart e mia 2000 

vëllime. Jam bërë shkak që të pendohen 100000 mëkatarë dhe të 

pranojnë Islamin 20000 persona.” (“Tedhkiratu el-hudhafi”, vëll.2, fq. 

712) 

O gjenerata e së ardhmes! 

Në rrugën drejt Allahut duhet patjetër: lëvizje e gjallëri, aktivitet e 

interaktivitet. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të) thotë: “Çdo njeri e fillon ditën e tij duke qenë tregtar i 

vetvetes: mund ta çlirojë ose mund ta shkatërrojë atë.” (Buhariu 

dhe Muslimi). Po ti çfarë tregtari je? Me lëvizjen nis jeta, ndërsa 

palëvizshmëria është sterilitet. Lëvizja është piknisjë në rrugën drejt 

suksesit, ndërsa palëvizshmëria është fund i turpshëm. O ti që e di se 

rruga është e gjatë dhe pajisja me ushqime është e paktë; e di që je 

duke shkuar në një vend të largët, e di që bota tjetër është e çmuar dhe 

e shtrenjtë, ndërsa dynjaja është e pavlerë: përcakto objektivat, skico 

rrugën dhe përpiqu në kërkim të kënaqësisë së Allahut e Xhenetit të Tij. 
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Ec me vendosmëri në rrugën e drejtë derisa ta takosh Allahun dhe Ai të 

jetë i kënaqur me ty. 

   Adhurimi është një koncept gjithëpërfshirës i fjalëve e veprave të mira, 

të dukshme e të fshehta, që i do Allahu.Adhurimi është rruga drejt 

Xhenetit. Thirrja në fenë e Allahut, përpjekja në rrugën e Tij dhe kërkimi 

i diturisë, të gjitha këto janë adhurim, janë vepra që të çojnë në Xhenet. 

Të gjitha këto vepra i shërbejnë pastrimit të shpirtit dhe lartësimit të tij. 

Prandaj, ndiq këtë rrugë. Për të arritur në vendin e dëshiruar, duhet të 

pyesësh e të pajisesh me dituri. Nëse dëshiron, mund të dëgjosh: “Të 

gjithë ne jemi në mirësi” nga Ibrahim ed-Duejshi dhe lexo librin 

“Mosmarrëveshja dhe balancimi” me autor Musa bin Akilin, që të mos 

hutohesh e të mos lëkundesh herë djathtas, herë majtas; që të mos  

devijosh nga rruga e drejtë. Nëse nuk je i vendosur, do të pësos dështim 

dhe do të mbetesh në mes të rrugës, sikurse ka ndodhur me shumë 

njerëz. Nëse ti e humbet kohën në shkujdesjen tënde, dije se në Ditën e 

Gjykimit do të pendohesh, kur të shohësh çfarë është shkruar në librin e 

veprave të tua. 

O ju të rinj, përvishuni punës! Secili prej nesh të japë më të mirën e 

mundshme në profesionin e vet. Ju e shihni që dijetarët po largohen nga 

kjo botë njëri pas tjetrit, si vargu i rruazave që ndjekin njëra-tjetren, kur 

kërputet fija e perit. Ata i kanë shërbyer shumë kësaj feje. Tashti është 

radha juaj, o brezi i ri! E ardhmja është në pritje të atyre që do të marrin 

në dorë frerët e drejtimit të ymetit. Prandaj, lëvizni, punoni e përparoni! 

Uji që nuk qarkullon qelbet. Uji që qarkullon i ruan vetitë e tij të mira. 

Njerëzit e sukseshëm janë në lëvizje. 

 

Ndrysho rrethin e shoqërisë, që të ecësh përpara 

Disa njerëz pasi jetojnë një periudhë kohore me një shoqëri të caktuar, 

shfletojnë faqet e librit të jetës së tyre, shohin se nuk kanë vetëm se pak 

mirësi të shtuar. Mangësitë e të metat vijojnë pa ndërprerje. Njerëz të 

paaftë për të bërë mirë dhe për të përparuar drejt virtyteve. Ndoshta 

mund të kenë rënë në mëkate të mëdha dhe të kenë bërë veprime të 

dënueshme. Kënaqen me pak dhe synojnë vetëm kryerjen e vaxhibeve 

(detyrave). Kanë shfaqje të theksuar  dembelizmi dhe e kanë në majë të 
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gjuhës shfajësimin. Idetë e mendimet, prirjet e talentet i kanë varrosur 

me kohë. E rëndësishme për disa prej tyre është kalimi i klasës. Nuk 

kanë ambicie për të arritur rezultate të larta dhe përparim të 

vazhdueshëm.  

   Gjithsesi, ka ndonjë prej tyre, që pasi mendohet gjatë, dëshiron të 

ndryshojë jetën e tij dhe të ece përpara. Sepse, pandryshueshmëria e 

gjendjes është e paarsyeshme dhe shkëputje nga realiteti i jetës. Mirëpo, 

rrethi shoqëror e pengon për arritjen e këtyre objektivave. Arsyet janë të 

ndryshme: ose për shkak të mungesës së një shoku të mirë që e 

ndihmon, ose, ngaqë ai vetë është natyre e brishte, ose ka mungesë 

serioziteti, ose, ngaqë të tjerët ia njohin disa gabime e të meta. Si 

rrjedhojë, sa herë që përpiqet dhe tregon seriozitet, jep këshilla dhe bën 

propozime, gjithmonë ka nga ata që tallen me të, ose e fyejnë rëndë, 

ose nuk pranojnë asgjë prej tij. Në këto kushte, ai duhet të ndryshojë 

domosdoshmërisht mjedisin dhe rrethin shoqëror, sikurse është thënë: 

“Ndrysho rrethin shoqëror, që të ecësh përpara”. Kjo është një 

fjalë e mrekullueshme, rregull bazik, një ilaç i dobishëm dhe përvojë e 

suksesshme. Me këtë fjalë këshillojmë edukatorët. Këtë ilaç ia dhurojmë 

atyre që ankohen nga “sëmundja” e plogështisë dhe e dembelizmit, 

atyre që kanë rënë në pasivitet dhe kanë pësuar regres.  

   Ndryshimi i rrethit shoqëror ilaçi efikas; është prej faktorëve që 

ndihmojnë në ripërtëritjen e jetës dhe në pikënisjen e një jete të re; 

është një mjet transformimi kah edukimit serioz dhe lartësimit shpirtëror, 

për të arritur qëllimet sublime dhe objektivat e lartë.  

   Në këtë rrugë na orienton Kurani dhe Tradita Profetike. Allahu i 

Lartësuar, kur flet për historinë e Belkisës, thotë: “Atë (Belkisën) e 

kishte penguar (nga Islami) ajo që adhuronte në vend të Allahut, 

sepse ajo ishte nga populli mohues.” (En-Neml: 43) 

 Ndërsa në Traditën Profetike është hadithi që flet për mëkatarin, i cili 

vrau 100 persona. Dijetari e orientoi që të pendohej dhe ta braktiste 

vendin e tij, sepse ai ishte vend i keq, duke i thënë kështu: “Largohu 

nga vendi i keq në të cilin jeton dhe shko në filan vend të 

mirë…”48 Prej motiveve të hixhretit të muslimanëve nga Meka në Abisini 

 
48Transmeton Buhariu. 
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(dhe më pas në Medine) ishte: ndryshimi i mjedisit dhe rrethit shoqëror, 

si dhe gjetja e ndihmësve dhe përkrahësve. Sigurisht, pas ndihmës dhe 

përkrahjes së Allahut. Prandaj edukatorët që qëndrojnë shumë vite në 

një shkollë dhe nuk kanë rezultate të dukshme apo ndryshime e 

përmirësim të qartë, duhet të ndërrohen dhe të transferohen në shkolla 

të tjera. Gjithashtu edukatori duhet të transferohet edhe kur hap 

probleme në vatrën e edukimit ose në rastin kur është emëruar 

gabimisht që në fillim në një vatër edukimi, duke qenë i papërshtatshëm, 

për shkak të dallimeve individuale dhe ndryshimit të nivelit arsimor e r, i 

cili mund të jetë më i ulët ose më i lartë.49 

Sipas meje, ky transferim duhet të plotësojë kushtet e 

mëposhtme: 

a. Nga ky transferim të mos vijnë pasoja negative për vetë individin 

ose për vatrën e edukimit tek e cila transferohet. 

b. Të mos u tregohet shkaku i transferimit nxënësve të të dyja 

shkollave, vetëm nëse ka ndonjë interes njoftimi, siç është lajmërimi për 

nivelin e nxënësit apo të shkollës ku ai transferohet. 

c. Për nxënësin e transferuar të kujdeset një edukator tjetër, i cili 

nuk duhet t’i shprehë qartë preferencat e tij para nxënësve të tjerë dhe 

të mos i japë përparësi në mënyrë të drejtpërdrejtë atij ndaj të tjerëve. 

d. Të mos njoftohet edukatori tjetër për gjithçka që ka bërë 

nxënësi i transferuar, as për anët negative dhe gabimet e tij, vetëm se 

brenda kufijve shumë të ngushtë, nëse është e domosdoshme. 

e. Të mos largohet nga shkolla e parë vetëm pasi të jenë përgatitur 

kushtet e përshtatshme për në shkollën e dytë, në aspektin e dallimeve 

individuale dhe të nivelit arsimor, duke marrë në konsideratë moshën, 

nivelin arsimor dhe aftësitë. 

f. Pasi të jenë përgatitur kushtet, të transferohet menjëherë nga 

shkolla e parë në shkollën e dytë. Të mos ketë një periudhë kohore të 

gjatë, me qëllim që nxënësi i transferuar të mos bjerë në gjendje 

 
49Ka disa të rinj të zgjuar e seriozë, që nuk përshtaten me programet e shkollave, 

ngaqë ato nuk u përgjigjen nivelit të lartë arsimor e r të tyre. Për pasojë, ata i 

hapin probleme mësuesve dhe nuk i dëgjonë. Shkaktojnë përplasje e konflikte 

me nxënësit për çështje të ndryshme, duke përdorur një gjuhë të vrazhdë ndaj 

disa sjelljeve të tyre. Për këtë kategori të rinjsh mund të gjendet mundësia për të 

zhvilluar një program të avancuar. Nëse nuk gjendet një zgjidhje efikase, mund 

të transferohen në një shkollë tjetër, që i përshtatet nivelit të tyre.  
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plogështie, të mos e mposhtë pasioni dhe mendimet e këqija, si dhe të 

mos kenë mundësi ta cytin djajtë prej njerëzve. 

Vini re! Nëse nxënësi refuzon të transferohet ose pranon të transferohet, 

por nuk shkon në shkollën tjetër, atëherë do të ishte më mirë që ai të 

qëndronte në shkollën e parë, vetëm nëse dëmtohen të tjerët nga ky 

veprim. 

k. Transferimi të jetë alternativa e fundit. 

l. Nëse është e nevojshme, transferimi të bëhet në mënyrë 

graduale. 

m. Përgatitja e atij që do të zëvëndësojë të transferuarin, me qëllim 

që të kryejë punët e tij, për të mos u ndërprerë puna. Nga ana tjetër, 

kur të transferohet nxënësi, nuk duhet të nxjerrë sheshit të metat dhe 

gabimet e shkollës së parë apo të mësuesit të mëprshëm, duke shfryrë 

dufin apo të shprehet në formë kritike etj., për të justifikuar fajet e 

gabimet e veta. Transferimi nuk duhet kuptuar si ndërprerje e lidhjeve. 

Nuk duhet harruar dashuria dhe vëllazëria. 

Mund të ndodhë që mësuesi të refuzojë transferimin e nxënësit dhe nuk i 

jep leje. Për pasojë, nxënësi detyrohet të krijojë probleme me nxënësit e 

tjerë, me qëllim që të largohet nga shkolla. Prandaj, duhet që të gjithë të 

shohin në dobitë e në dëmet, me qëllim që të sigurojnë dobitë e të 

largojnë dëmet, të gjejnë zgjidhje dhe alternativa efektive. 

Ndonjëherë është mësuesi ai që duhet transferuar, për shkaqe nga më 

të ndryshmet, që kanë të bëjnë me anët pozitive ose negative të tij, si 

p.sh.: ai mund të ketë bërë një gabim të rëndë, për shkak të cilit e 

humbet integritetin dhe e dëmton personalitetin, ose krijon probleme të 

ndryshme etj.Transferimi i tij duhet të bëhet me urtësi. Ky problem 

duhet trajtuar me shumë kujdes, që të mos shkaktohet asnjë dëm në 

asnjë aspekt. Nuk duhet të harrojmë, se ndonjëherë gabimi mund të 

ketë të bëjë me hakun e Allahut, ndonjëherë me hakun e individëve, 

ndonjëherë ka bëjë me ixhtihadin,50 që nuk arrin në kufijtë e haramit. 

Secili ka mënyrën e vet të trajtimit të problemit dhe të masave 

penalizuese që ndërmerr. Mirëpo çështjet duhet t’i peshojmë me peshore 

të drejtë dhe mos humbasim arsyen e logjikën. Të mos na rrëmbejë 

pasioni dhe të humbim vetëkontrollim; të mos nxitohemi në marrjen e 

 
50 Përdorimi i arsyetimit intesiv vetjak për deduktimin e informacionit në lidhje 

me rregullat e sheriatit. 
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vendimeve dhe të mos përpiqemi të fitojmë për veten tonë në hesap të 

së vërtetës. Le të përsiatim rreth metodave të Profetit (paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të) për trajtimin e problemeve të njerëzve.  

 

 

Program i propozuar për nxënësin e dijes: 

 

Dijetarët ndajnë opinione të ndryshme për mënyrat dhe metodat që 

përdoren në kërkim të diturisë. Shkaqet janë nga më të ndryshmet: 

1. Për shkak të qytetit ku jeton njeriu dhe pranisë së dijetarëve dhe 

mësimeve në të. 

2. Kushtet që e rrethojnë njeriun në aspektin e kohës, të punës dhe 

të gjendjes sociale. 

3. Aftësia e njeriut për të lexuar dhe për të nxënë. Vullneti dhe 

inteligjenca perceptuese e analitike e tij. 

Duke analizuar gjendjen e atyre që studiojnë dijen e sheriatit, arrijmë të 

dallojmë se një pjesë e tyre janë të zgjuar, oratorë të talentuar e të 

vullnetshëm. Ata janë perla të dijes. Takimet dhe bisedat me ta nuk të 

bezidisin kurrë. Ata të kujtojnë dijetarët e mëdhenj.  

Ndërkaq, një pjesë tjetër janë të çoroditur. Atyre u mungon një metodë 

studimi. E nisin nga mesi i rruges ose nga fundii saj. Janë të kënaqur me 

veten e tyre, ndonëse nuk kanë përfituar dhe nuk kanë përvetësuar 

ndonjë disiplinë të diturisë. Ata nuk janë udhëzuar për te burimi i dijes. 

Gjithmonë pyesin: Nga t’ia fillojmë? Si? Me çfarë?” Sa herë që shohin 

ndonjë dijetar apo thirrës, i bëjnë të njëjtën pyetje, saqë kanë rënë në 

gjendje hutimi. Pasionet e tyre janë zbehur dhe preokupimi i tyre i vetëm 

mbetet vetëm “pyetja!”, jo kërkimi i diturisë. 

Prandaj vendosa të hartoj një program të përafërt me atë të të parëve 

tanë të nderuar, duke u konsultuar dhe marrë mendimet e disa thirrësve 

në Islam e të nxënësve të dijes. I lutem Allahut të Lartësuar ta bëjë të 

dobishëm. 

Të parët tanë të mirë (Allahu i mëshiroftë) e fillonin kërkimin e diturisë 

me memorizimin e përkryer të Librit të Allahut. Fatkeqësisht, gjejmë një 

pjesë të të rinjve që nuk i kushtojnë rëndësi memorizimit të Kuranit. Një 

jetë të tërë në Islam dhe nuk kanë memorizuar qoftë edhe pak sure nga 
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Libri i Allahut. As nuk u shkon në mendje të memorizojnë diçka. Si e falin 

namazin e natës?! Si i urdhërojnë fëmijët dhe vëllezërit e tyre, që të 

regjistrohen kurset e memorizimit të Kuranit?! Si u prijnë njerëzve në 

namaz? Si mund të jenë prej atyre që e përmendin Allahun shumë?! Si 

mund t’i këshillojnë njerëzit, që t’i përkushtohen Kuranit? Prandaj, sa më 

shpejt e sa më parë memorizoni Librin e Allahut dhe mos u bëni nga ata 

që e privojnë veten nga shpërblimi. 

 

 

Programin e kam ndarë në dy nivele: 

Niveli i parë, në të cilin përfshihen disa lëndë: 

1. Teuhidi është gjëja e parë që duhet të mësojë njeriu, në mënyrë 

që besimi i tij në Zot të jetë i saktë. Këshillohet që nxënësit e nivelit të 

parë (fillestar) ta nisin kërkimin e dijes në fushën e akides me librat: 

“Kitabu et-teuhid” nga sahih Buhari, “El-Imanu” nga sahih Muslim, 

“Kitabu es-sunen” nga sunen Ebi Daud, “Akidetu es-selef” nga Es-Sabuni, 

“Et-Teuhidu” nga Ibën Hazmi, “Usulu ed-din inde imam Ebu Hanife”, “El-

Akidetu et-tahauejtu”. 

2. Mësimi i rregullave dhe i dispozitave të sheriatit islam (fik’hu- e 

drejta islame). Këshillohen librat: “El-Fik’hu el-hanefi ue ediletuhu” nga 

Esad Muhamed Seid es-Sagirxhi, “Umdetu el-fik’hi” i Ibën Kudames 

(Allahu e mëshiroftë), “El-Uexhizu fi fik’i es-suneti ue el-kitabi el-azizi” 

nga Abduladhim bnu Bedeui el-Halefi. 

3. Hadithi: “40 hadithet e imam Neveviut” bashkë me “Shtojcën” e 

Ibën Rexhepit, që janë shpjeguar  në librin “Xhamiu el-ulumi uel-hikemi”. 

Gjithashtu edhe librin e “Umdetu el-ahkami”. Këto hadithe duhet të 

memorizohen dhe të mësohet shpjegimi i tyre. 

4. Tefsiri: “Tefsiri i Ibën Sadit” dhe “Tefsiri el-Xhelalejni”, duke bërë 

kujdes te ky i fundit, për shkak të disa gabime që ka. 

5. Biografia e Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të)- 

sira: “El-Fudul fi ikhtisari fi sireti er-Resul” me autor Ibën Kethirin. 

6. Sintaksa dhe gramatika e gjuhës arabe: “El-Exhrumije”. 
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Niveli i dytë, në të cilën përfshihen disa lëndë: 

 

1. Usulu el-fikh (bazat e së drejtës islame): “El-Urekatu” i El-

Xhuejnit. 

2. El-Mustalahu (terminologjia e Hadithit): “El-Bejkunije”. 

3. El-Feraid (shkenca mbi trashëgiminë): “Er-Rahabije”. 

4. Ulumu el-Kurani (shkencat mbi Kuranin): “Mukadimetu et-tefsiri” 

i Ibën Tejmijes. 

5. Mufredatu el-lugatu (fjalor i gjuhës arabe): “El-Kamusu el-

muhitu.” 

6. El-Belagatu (oratoria): “Et-Telkhisu”i Kauzejnit. 

 

 

Disa porosi: 

1. Puno me sinqeritet, sepse veprat vlerësohen sipas nijetit 

(qëllimit). 

2. Tregohu i kudesshëm që të studiosh në një shejh i aftë e me 

kualifikim të lartë, pasi ta kesh memorizuar tekstin bazë të lëndës që 

dëshiron të mësosh. 

3. Shfrytëzimi i kohës, duke e programuar çdo gjë: leximin, 

memorizimin, përsëritjen, pushimin etj. Gradualiteti në mësimin e lëndës, 

duke e filluar nga më e lehta, pastaj kalohet te mesmja dhe në vijim e 

larta. 

4. Është e domosdoshme të kesh një nivel të caktuar zgjuarsie. 

Nëse nuk e ke këtë, mëso gjithçka që është detyrë për ty si individ 

(gjërat bazike, themelore) dhe pastaj drejtohu në një fushë të caktuar, 

ku mund t’i shërbesh ymetit. 

5. Mos e ndaj dijen nga praktika, fjalën nga vepra.  Mos u bëj fitne 

(sprovë) për njerëzit. 

6. Mos të shpëtojë asgjë e dobishme pa e shënuar. Dituria është 

gjah, ndërsa nëpërmjet shkrimit e shtie në dorë atë (gjahun) 

7. Mos e kërko dijen te një fillestar ose bidatçi (që shpik risi në fe). 

8. Të tregosh modesti ndaj atij prej të cilit e merr diturinë. 

Gjithashtu të tregohesh modest edhe me shokët e tu, të cilët ndjekin 

bashkë me ty rrugën në kërkim të dijes. 
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9. Kur has ndonjë problem, lutju Zotit të të japë zgjidhje. Krahas 

lutjes, pyet dhe njerëzit e ditur. 

10. Pasi e përvetëson një libër shkëlqyeshëm, pyete mësuesin që ta 

mësoi atë: “Cili është libri i radhës, që duhet të lexoj?” 

11. Kujdes nga fetvatë (verdiktet fetare) për çështje që nuk ke dije. 

Ushtroje gjuhën tënde që të thotë: “Nuk e di.”, nëse vërtet nuk e di. 

12. Për fitimin e diturisë duhet të kesh referencë. 

 O nxënës i dijes, përmbaju me rreptësi parimit të konsultimit.  

 

Librat e rekomanduar për lexim të përgjithshëm 

Vëlla i nderuar, o nxënës i dijes! Dija nuk fitohet vetëm përmes dëgjimi. 

Patjetër duhet që të lexosh e të thellohesh në studime. Nuk mund të 

arrish të konsolidohesh si nxënës i dijes, nuk mund të jesh i fuqishëm në 

argumente, bindës me fakte, gojëtar e këshillues derisa të kesh merak të 

madh leximin. Leximi të jetë pjesë e pandashme e jetës tënde. Mos 

velesh kurrë nga librat. Përkushtoju leximit e studimit, pa u lodhur e pa u 

mërzitur. Librat të rrëmbejnë zemrën e mendjen dhe nuk mund të jësh 

vetëm se një i dashuruar pas tyre. Të gjitha mirësitë e begatitë janë 

vetëm në dorë të Allahut. Ai ia dhuron kujtdo që dëshiron prej robërve të 

Tij . 

 

Nuk kam arritur të shijoj kënaqësinë e jetës, 

derisa libri u bë mik shtëpie. 

Nuk kërkoj ndonjë tjetër intimitet prehës, 

përveç gjësë më të vyer që quhet “dije”. 

 

Prandaj ushtroje veten që çdo ditë të veçosh një pjesë të kohës për të 

lexuar e studjuar, qoftë edhe pak. Duke qenë i rregullt e sistematik, do 

të pajisesh me shumë dituri. Gurë-gurë bëhet kalaja. Pikë-pikë bëhet 

lumë. 
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Në rreshtat e mëposhtëm po ju rekomandoj disa libra për lexim të 

përgjithshëm. Leximin e studimin e këtyre librave e programova, duke e 

ndarë në dy nivele: 

Niveli i parë: 

1. “Xhamiu bejani el-ilmi ue fadluhu” nga Ibën Abdulberi. 

2. “El-Akhlaku ues-sijeru” nga Ibën Hazmi. 

3. “Hiljetu talibi el-ilmi” nga Bekër Ebu Zejdi. 

4. “Et-Tibjanu fi adabi hameleti el-Kurani” nga Neveviu. 

5. “Rasailun” nga Abdulmelik el-Kasimi. 

6. “Ulu’u el-himemi” nga Muhamed el-Mukademi. 

 

Niveli i dytë: 

1. “Gidhau el-elbabi” nga Sefaraniu. 

2. “Tehdhibu medarixhi es-salikin” nga El-Izi. 

3. “Mu’xhemu el-menahi el-lefdhijeti” nga Bekër Ebu Zejdi. 

 

 

Reflektime  mbi davetin (edukimin fetar) 

 

1.  Në të gjitha vendet e botës bëhen përpjekje të jashtëzakonshme në  

shërbim të Islamit, por ato kanë nevojë për integrim dhe koordinim. 

2.  Shumica e përpjekjeve janë përqendruar në fushën humanitare e të 

ndihmës ekonomike. Ndërkaq, ka mungesë të konsiderueshme 

organizimi në mbështetje të programeve shkencore, intelektuale e të 

thirrjes islame. 

3. Botës i mungon vetëm njohja Islamit të vërtetë, për të ndryshuar 

imazhin e gabuar që kanë njerëzit për të. 

4. Kam mësuar një rregull të artë që thotë: "Kushdo që na paraprin në 

ndonjë projekt, ne duhet ta mbështesim dhe jo ta pengojmë".   Kam 

arritur në përfundimin se ky rregull është ndër më të dobishmit për 

të adresuar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të fushën e thirrjes dhe të 

edukimit islam. 

5. Studimi i Kuranit  dhe i përkthimeve të  tij janë mënyra më e mirë për 

njohjen e  Islamit. 
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6. Shumë predikues kanë humbur mjaft mundësi për shkak të njohurive 

të kufizuara dhe mungesës së ecjes me ritmin e zhvillimit  të 

shkencës bashkëkohore dhe të hapjes e përparimit teknologjik në 

epokën e globalizmit. 

7. Ka një numër të madh predikuesish, të cilëve nuk u mungon vetem se 

sponsorat, për sigurimin e të ardhurave të mjaftueshme, që të jenë 

tërësisht të përkushtuar në shërbim të  Islamit. 

8. Dihet qe trajnimi dhe riaftësimi profesional janë të rëndësishme, 

mangësitë  në këtë aspekt janë të qarta. 

9. Brezit të ardhshëm i mungojnë vetëm vatrat e edukimit dhe të 

besimit, për të bërë ndryshimin në të gjithë botën. 

10.  Ata që nuk përparojnë, vjetërohen.  Këtë e vërtetojnë edhe rrjetet 

sociale. 

11. Duke thirrur në rrugën Zotin, ju do të bëni miq në çdo vend. Duke 

qenë mes vëllezërve tuaj predikues, ju nuk do të ndiheni më si të 

huaj. 

12. Lakmia për pozitë dhe pushtet e prish punën dhe qëllimin, më shumë 

se çdo gjë tjetër, sikurse e ka sqaruar këtë çështje dhe i Dërguari i 

Allahut (Paqja e Allahut qoftë mbi të!), i cili thoshte gjithmonë të 

vërtetën.  

13.  Kush e vonon nismën, le ta dijë se do të paraprihet nga të tjerët.  

Vonesa mund të shkaktojë dëme të parikoperueshme. 

14.  Ai që mendon vetëm për të holla (pasuri) para se të nisë një punë, 

shpesh nuk punon. 

15. Epoka jonë është epoka e udhëheqjes dhe e planifikimit. 

16. Kujdesu të punosh në grup dhe mos e nënçmo grupin e punës. Nëse 

nuk gjen dikë që punon me ty, akuzo veten dhe aftësoje atë. 

17. Nëse nuk gjeni ndonjë të punoje me ju, bëni kujdes dhe mos e 

ndërpritni punën. Mos harroni se në Ditën e Gjykimit vjen një  

profet, që nuk ka asnjë ndjekës. 

18. Kam mësuar se sjellja e mirë ka efekt magjik, që nuk mund ta arrish 

edhe nese shpenzon miliona. 

19. Ka gra që kanë lënë prapa burrat në mençuri, në dije, në inteligjencë 

dhe në veprimtarinë humanitare. 

20. Vonesa e pjesëmarrjes së grave në thirrjen islame ka pasur efektet e 

saj negative. 

21. Nxënësit tuaj, dhe ata që punojnë me ju, mund të kenë dhunti e 

kualifikime, për të cilat juve nuk ju shkon në mendje. Bëni kujdes! 
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Mos ju pëlqejë shumë mendja,  duke pasur mendim të gabuar për 

ta.  Sa nxënës ua kanë kaluar mësuesve e tyre! 

22. Dituria dhe adhurimi ju ndihmojnë për të kapërcyer pengesat, 

vështirësitë, varfërinë dhe dhimbjen, të cilat janë gjithmonë të 

pranishme në rrugën e thirrjes. 

 

 

Si të ndërtoni një projekt të suksesshëm? 

 

1. Shpalosni projektin tuaj sipas aftësive dhe specializimeve tuaja.  

Njihuni me nevojat e kohës dhe të vendit ku jetoni. Njihuni me ligjet e 

rregullat e vendit,  për t’i përdorur ato si “çelësa” që hapin  “portat” e 

punëve të mira.  Përmes njohjes së tyre ju mund të shmangni gabimet 

dhe të kapërceni pengesat.   

 Ja disa aspekte që mund t’ju hapin horizontin e veprimtarisë 

humanitare: xhamia, instituti, qendra, restoranti, kafeneja, dituria, 

edukimi fetar, media, pajtimi mes njerëzve, zgjidhja e konflikteve, 

fetvaja (dhënia e verdiktit fetar), mësimdhënia, ligjërimi në publik, 

sqarimi i dyshimeve, trajnimi, zhvillimi, dhuratat, turizmi, ndihma 

ekonomike e asistenca sociale, jetimët, kanalet televizive, revistat, 

përkthimi, rrjetet sociale, fondet e investimeve, platformat elektronike, 

vendpushimet brenda institucioneve dhe agjencive qeveritare, 

aeroportet, rinia, vajzat, gratë, fëmijët, të moshuarit, tregtarët, nxënësit 

e dijes, predikuesit, xhemati i xhamive, fqinjët, punëtorët, nënpunësit 

shtetëror, mysafirët e hoteleve, turistët, vizitorët etj. 

2.  Konsultohuni me njerëzit e dijes, me njerëzit që kanë përvojë dhe me 

ata që ju kanë paraprirë në punët humanitare. Njihuni me ta dhe fitoni 

zemrat e tyre.  Mos u bëni karshillëk dhe mos i shpërfillni, sepse kjo i 

neverit  zemrat,  ia hap portat egoizmit dhe nxit cytjet djallëzore. Jini 

modest dhe mos përçmoni asnjë njeri, pa marrë parasysh gabimet dhe 

njohuritë e tij. Përfitoni nga ata që janë më të rinj se ju edhe pse kanë 

më pak dije ose janë nxënësit tuaj.  Studenti mund t’ia kalojë profesorit.  

Bëni kujdes nga egoizmi dhe cytjet e djallit. Me pak fjalë: përmes 

konsultimit ju mund të mendoni dhe të punoni me disa mendje, jo me 

një mendje të vetme. 

3. Filloni prej aty ku njerëzit e kanë përfunduar, kudo që ata të kenë 

kontribuar: në nivelin e metodave, të ideve apo të programeve. Mos 
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filloni prej aty ku e nisën të tjerët, për të shmangur gabimet dhe 

pengesat. 

4. Hartoni një plan të integruar që përfshin: objektivat, kohën, mjetet, 

buxhetin, planin e emergjencave dhe stafin e duhur sipas kritereve të 

mirëpërcaktuara dhe pikave të përbashkëta të marrëveshjes. Pastaj 

respektojeni, duke u përpjekur që ta realizoni atë, edhe nëse realizoni 

minimumin e tij, qoftë edhe p.sh. 50%. 

5.  Jini në kontakt me institucionet drejtuese fetare, me përgjegjësit e 

xhamive dhe të çështjeve fetare, me njerëzit me poste e pozitë, me 

tregtarët dhe me shoqatat e fondacionet, duke qenë të ekuilibruar e të 

qëndrueshëm, në mënyrë që t’ju njohin dhe t’ju besojnë, si dhe për t’ua 

prerë rrugën shpifësve dhe ziliqarëve. Ndërkaq, përpiquni të fitoni 

zemrat e tyre në çdo mënyrë të ligjshme. 

6.  Ruajuni nga lakmia për pozitë e pushtet dhe nga pasojat e 

pashmangshme të tyre (mosmarrëveshjet e konfliktet). I Dërguari e 

Allahut (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ka thënë: “Dëmi që shkaktojnë dy 

ujqër të uritur që sulmojnë tufën e bagëtive nuk është më i madh, sesa 

ai që shkakton lakmia e dikujt për para dhe pushtet në emër të fesë.” 

(Transmeton Tirmidhiu, i cili thotë se është hadith autentik) Nëse nuk 

emëroheni në postet drejtuese, mos i prishni punët dhe projektet. Mos e 

lakmoni pozitën e pushtetin.  Kush e kërkon postin drejtues, nuk 

ndihmohet nga Zoti. Zoti i ndihmon ata që janë të aftë dhe që zgjidhen 

në poste drejtuese nga të tjerët pa kërkesën e tyre. 

7. Mos u bëni fanatikë të ndonjë mendimi ose partie, të ndonjë i doktrine 

ose dijetari, të ndonjë sekti ose vendi. Punoni me të gjithë dhe 

këshillojini të gjithë me mençuri dhe dashamirësi. Të heshtësh ndaj 

diçkajë, nuk do të thotë se je i kënaqur me të. Besimtari është gjithmonë 

në kërkim të urtësisë. Kudo që e gjen, e merr atë. Ai e meriton atë më 

shumë se kushdo tjetër.  

8. Përpiquni të mos shfaqni ndjenja mospëlqimi ndaj fetvave që janë  

mbizotëruese në vendin tuaj, nëse ato nuk përbëjnë shkelje të ligjit islam 

dhe nuk janë shkak që të etiketoheni për mungesë korrekësie apo të 

krijohet ndjenja e antipatisë ndaj jush. Veçanërisht në çështjet ku ka 

hapësirë e tolerancë për mendimin ndryshe, dhe janë të njohura për 

publikun dhe, sigurisht, që janë krejt të qarta për nxënësit e dijes. 

9. Vlerësoni dhe rregulloni veten e punët tuaja përmes shqyrtimeve të 

vazhdueshme. Pranoni kritikën konstruktive. Heshtja ndaj gabimeve nxit 

përsëritjen e tyre.  Modestia është mënyra më e mirë për t’u bërë i 
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pranuar në qiell dhe në Tokë. Mos përçmoni askënd. Tregohuni modestë 

me injorantët, të vegjlit dhe të mëdhenjtë.  Mos ju pëlqejë mendja e t’u 

duket vetja se kush e di se ç’jeni, duke u mbajtur rëndë e të ndiheni më 

lart se të tjerët. Vendosini njerëzit në vendin e pozitën që u takon. 

Vlerësojini lart vëllezërit tuaj, nxënësit e dijes dhe thirrësit në fe. 

10. Specializohuni në një fushë të caktuar dhe mos e shpërqëndroni 

veten duke marrë çdo ditë drejtime të ndryshme në aspektin profesional, 

në projektet dhe në idetë tuaja.  

11. Lexoni libra që i përkasin fushës së menaxhimit dhe planifikimit. 

Ndiqni kurse në artin e komunikimit dhe për zhvillimin e aftësive. Në këto 

aspekte thirrja islame vazhdon të ketë mangësi. 

12. Ngrini grupe pune, duke e zgjedhur vetë stafin me të cilin do të 

bashkëpunoni. Zgjidhni njerëz të suksesshëm në punën humanitare.  

Shmangni centralizimin; shpërndani detyrat dhe përgjegjësitë. Të keni 

besim te bashkëpunëtorët tuaj, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të 

organizojnë dhe të udhëheqin. Mos i përqëndroni punët në duart tuaja, 

duke i shpërfillur të tjerët.  I Dërguari e Allahut (Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!) i shpërndante detyrat e përgjegjësitë midis shokëve. Ky është 

një prej rregullave administrative që ndihmon në arritjen e suksesit. 

Kujdes! Mos merrni përsipër përgjegjësinë e drejtimit të çdo punë, 

institut, shoqatë dhe qendre. Nxitni të tjerët që të drejtojnë bashkë me 

ju, duke përzgjedhur njerëz të besueshëm, që e mbajnë amanetin, të 

zgjuar dhe të mençur, si dhe drejtojini ata në çdo punë të mirë. 

13. Duhet të ngrini grupe të veçanta, që t’i mësoni dhe t’i edukoni.  T’i 

përgatitni që të bëhen udhëheqës në punë të hajrit dhe në dituri. Dija 

dhe edukimi, formimi i besimit dhe i sjelljes janë të pandashme. Kujdesi 

ndaj tyre, në aspektin teorik e praktik, është domosdoshmëri.  Kujdesi 

ndaj një drejtimi, duke e shpërfillur tjetrin, shkakton defekte e 

negativitete. Realiteti është dëshmia më e fuqishme. Këtë të vërtetë e 

fakton  ajo që shohim te disa njerëz në shoqëri, në fushën e dijes dhe  të 

thirrjes në fe. 

14. Hiqni dorë nga shumë fjalë, vepra e mosmarrëveshje, si dhe i 

injoroni ato për suksesin e projekteve tuaja dhe fitimin e zemrave. 

Kujdesuni që të fitoni zemrat, duke shmangur qëndrimet e ashpra. 

15. Tregohuni inteligjentë për konceptimin e përparësive dhe interesave 

në projektet tuaja dhe në marrëdhëniet me të tjerët, pavarësisht nëse 

jeni dakord me ta apo keni ide a metoda të ndryshme nga ata. Të jeni të 

zgjuar e të mençur. Të dini si ta arrini atë që dëshironi pa humbje. Ne 
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duhet të bëjmë dallimin mes mirësjelljes dhe lajkave. I Dërguari i Allahut 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!) dhe shokët e tij ishin të sjellshëm e të 

edukuar.  Nuk është vendi këtu për t’u zgjatur në këtë çështje. Hasan el-

Basriu ka thënë: “Ata thoshin se mirësjellja është gjysma e mendjes,  

ndërsa unë them se rreth saj sillet gjithë inteligjenca.” 

16. Reflektoni mbi veten tuaj, duke e mposhtur unin, duke luftuar zilinë,  

nënçmimin e të tjerëve, padrejtësinë, arrogancën, konkurencën e 

pandershme, agresivitetin, euforinë etj. 

17. Me shumë se çdo gjë tjetër, te njerëzit ndikon: shembulli i mirë, 

buzëqeshja, fjala e mirë, butësia,  këshilla e mençur, plotësimi nevojave 

të tyre, ndërmjetësimi për zgjidhjen e halleve dhe problemeve të tyre. 

Mësoni shtigjet për të depërtuar në zemrat e njerëzve. Silluni butësisht 

me ta. Afrohuni të zemrat e tyre në mënyrë të këndshme e miqësore 

përmes dashurisë, mëshirës dhe dashamirësisë. 

18. Kurani dhe namazi i natës ju ndihmojnë shumë gjatë punës, për të  

përballuar ngarkesën e detyrave e përgjegjësive, si dhe për forcimin e 

besimit dhe për edukimin shpirtëror.  

19. Durimi është ndër virtytet më të çmuara; njëkohësisht është një nga 

bazat dhe parimet më të mëdha për të siguruar qëndrueshmëri në fe 

dhe në thirrjen në rrugën e Zotit. Të dërguarit e Zotit dhe shokët e 

Profetit të fundit (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) na kanë dhënë modelin 

më të mirë. Në rrugën tuaj ju përballeni me sprova e vështirësi, me 

njerëz ziliqarë, grindavecë e të bezdisshëm. Prandaj keni nevojë për 

durim.   

20. Ia filloni punës në xhami me predikime dhe mësime për biografinë e 

Profetit (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) dhe të shokëve të tij. Shpjegoni 

ajetet kuranore dhe moralin, duke marrë parasysh situatën e vendit tuaj. 

Pastaj u mësoni njerëzve besimin përmes ajeteve kuranore dhe 

haditheve të sakta profetike. Shmangni librat dhe emrat e autorëve që ju 

shkaktojnë probleme, që ju bëjnë objekt akuzash dhe ekiketimesh jo të 

këndshme, që ju prishin punët dhe projektet tuaja dhe që ju 

kompromentojnë imazhin dhe misionin tuaj. Shpeshherë alegoria është e 

mjaftueshme dhe ju kursen nga të folurit në mënyrë të drejtpërdrejtë.     

21.  Një nga tiparet që i dallon dijetarët dhe predikuesit  është 

korrektësia në oraret e caktuara. Disiplina në punë, mbajtja e amanetit 

dhe mosshkelja e premtimit janë ndër veçoritë thelbësore të 

besimtarëve; ndryshe nga  hipokritët, të cilët, kur premtojnë, e thyejnë 

premtimin. Kujdes nga kaosi e rrëmuja në punën e në kohën tuaj. Kurrë 
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nuk do të jeni modele të suksesshme, të veçantë, produktivë dhe të 

rregullt, pa qenë korrektë e të disiplinuar. 

22. Kujdes nga kaosi dhe mungesa e organizimit në projektet dhe 

programet tuaja! 

23. Kujdes nga konfliktet, mospajtimet e mosmarrëveshjet me vëllezërit 

tuaj! Kini kujdes nga mosmarrëveshja, sepse ajo është sherr. Ruhuni nga 

përçarja, sepse ajo është shkatërrim. Bashkohuni dhe duajeni fort njëri-

tjetrin.  

 Allahu i Lartësuar thotë:  “Mos u grindni ndërmjet jush, sepse do 

të humbni dhe do t’ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se 

Allahu, me të vërtetë, është me të durueshmit.” (El-Enfal: 46) 

“Të gjithë mbahuni fort në litarin e Allahut (Kuranin) dhe mos u 

përçani!” (Al Imran: 103) 

“O besimtarë! Bëhuni të durueshëm dhe nxitni njëri-tjetrin për 

durim; bëhuni të vendosur e vigjilentë dhe kijeni frikë Allahun, 

që të shpëtoni!” (Al Imaran: 200) 

Mos i kushtoni vëmendje dhe mos i zmadhoni gabimet, problemet e 

mosmarrëveshjet. Kini kujdes nga përfshirja në konflikte dhe në 

mosmarrëveshje, si dhe nga rënia në sektarizëm.  

Përkushtojuni misionit  tuaj sublim, projektit tuaj të madh dhe qëllimit 

tuaj fisnik. Kujdesuni për pastërtinë e zemrës suaj dhe lartësimin e 

shpirtit tuaj. Ruajuni veten nga sëmundjet e zemrës, nga defektet dhe 

pasojat e dëmshme që sjellin ato.  

 

Të nderuar predikues dhe kërkues të dijes!  Ju dhe mendjet e ndrituara  

të ymetit sot duhet të bëni gjithçka që keni mundësi për bashkimin e 

muslimanëve dhe unifikimin e radhëve të tyre, si dhe për t’i dhënë fund 

mosmarrëveshjeve, veçanërisht atyre që janë të tolerueshme dhe që e 

pranojnë mendimin ndryshe.  Mos e ngushtoni atë që është e gjerë. 

Merrni në konsideratë interesat madhore të ymetit. Mosmarrëveshjet 

midis drejtuesve nuk duhet të kenë ndikim negativ te brezi i ri. 

Mosmarrëveshjet personale të mos shndërrohen në mosmarrëveshje 

metodologjike dhe anasjelltas, ku secili ka ndjekësit dhe përkrahësit e tij. 

Për pasojë, ndodhin gjëra të padëshirueshme: konflikte dhe përçarje, 

fundi i të cilave është fatal, dhe ndikimi i tyre në punën edukative e 

bamirësisë është negativ. Ndërkaq, vihen në lëvizje shejtanët prej 

njerëzve dhe xhindëve, që ua zmadhojnë dhe ua zbukurojnë 

mosmarrëveshjet muslimanëve, duke u dhënë atyre ngjyrime jo të 
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vërteta, duke i shfaqur si konflikte e armiqësi për hir të Zotit, teksa kanë 

në thelb shkaktarët kryesorë janë pasionet e sëmura dhe zemrat 

mëkatare.   

 

Le të reflektojmë mbi punën në fushën e thirrjes islame dhe kërkimit të 

diturisë përgjatë historisë dhe të shohim se çfarë shkaktuan 

mosmarrëveshjet midis protagonistëve, të cilët i përkasnin grupimeve të 

ndryshme brenda llojit. Çfarë kanë fituar muslimanët? Kush triumfon dhe 

kush përfiton nga këto konflikte? Vetëm kështu do e kuptoni mirë 

rrezikshmërinë e konflikteve e mosmarrëveshjeve, dhe pasojat negative 

të tyre për individët dhe shoqërinë. Armiqtë e Islamit, nga djajtë e 

njerëzimit dhe të xhindëve, gëzohen shumë nga kjo gjendje në të cilën 

janë katandisur muslimanët. Është prej urtësisë  që të shtyen disa nga 

mosmarrëveshjet për hir të interesit më të madh. Allahu i Lartësuar 

thotë: “Ai ia jep urtësinë kujt të dojë. Cilitdo që i është dhënë 

urtësia, vërtet që i është dhënë një mirësi e madhe. Por këtë 

nuk e kupton askush tjetër, përveç njerëzve të mençur.” (El-

Bekare: 269) 

 

Kërkuesi i dijes dhe predikuesi duhet të tregohen të mençur dhe të 

udhëhiqen nga parime të drejta. Bashkimi dhe harmonia janë parime 

madhështore, të cilat nuk mund të shkelen për shkak të ndonjë vepre të 

pëlqyeshme apo për ndonjë opinion që e pranon mendimin ndryshe. 

Mendimi ndryshe nuk duhet ta shkatërrojë dashurinë apo ta prishë  

miqësinë. Cilitdo që i është dhënë urtësia, vërtet që i është dhënë një 

mirësi e madhe. 

Ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Muslimanit i lejohet të 

imitojë ndonjë prej dijetarëve (në çështjet e së drejtës islame) dhe të 

veprojë sipas mendimit  të tij përderisa nuk ka siguri që ai (dijetari) ka 

gabuar.”    

Ebu Jala el-Hanbeli thotë: “Sa i përket mosmarrëveshjeve në aspektin e 

ndalimit apo lejimit të diçkajë, ato nuk mund të refuzohen, vetëm së në 

rastet kur bëhet fjalë për çështje të panegociueshme e të 

patolerueshme, si dhe kur është rënë dakort unanimisht se përmes 

lejimit të saj hapen dyert e haramit.”  

 

O brez i ri!  Përfitoni nga gabimet e së kaluarës dhe shmangini ato me 

mençuri e urtësi. Çdo kohë ka veçoritë e veta. Prandaj, edhe mjetet 
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duhet  të jenë në pështatje me kohën dhe vendin, duke marrë në 

konsideratë prioritetet dhe interesat madhore. Ajo që ishte e 

përshtatshme dhe e vlefshme në të kaluarën, mund të mos përshtatet 

tani, dhe anasjelltas.  Përfitoni nga mençuria dhe përvoja e të 

mëdhenjve. Dituria nuk është fundi i gjithçkaje.  I mençuri e kupton 

gjuhën e shenjave. 
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Mbyllja 

Vëllezërit e mi, vetëm një kërkesë kam për ju: Të luteni për vëllain tuaj. 

Lutja që bën muslimani për vëllain e tij, të cilin nuk e ka pranë, është e 

pranuar. 

Allahu na bëftë të gjithëve prej atyre që kanë për qëllim të fitojnë 

kënaqësinë e Tij, të cilëve ua pranon veprat e mira dhe është i kënaqur 

me ta. 

I lutem Allahut, me mirësinë dhe bujarinë e Tij, ta lehtësojë një takim 

tjetër në rrugën e diturisë dhe të thirrjes në fenë e Tij. 

Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qofshin për të Dërguarin tonë, 

Muhamedin, për familjen dhe shokët e tij, si dhe për gjithë ndjekësit 

dhe përkrahësit e tij. 

Fehd bin Jahja el-Amari 

Gjykatës në Gjykatën e Apelit 

në Mekën e Shenjtë 

E-mail: famary1@gmail.com 

 

 Fehd bin Jahja El-Amari 


