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ِحْیِم  ْحٰمِن الرَّ ِرْ�ِم  ِ�ْسِم ِهللا الرَّ

َ
ک

ْ
ْ� َع�ٰ� َرُسْوِلِە ال ِ

ّ
ْحَمُدٗە َو ُنَص�

َ
 ن

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit 
Atë e lavdërojmë dhe i dërgojmë salavate të Dërguarit të Tij fisnik 

Parathënie  
e botimit të parë në gjuhën urdu 

Në kohën që po jetojmë, errësira e materializmit u ka marrë vizionin e 
pastër shumicës së njerëzve. Shumë prej atyre që pretendojnë të jenë 
besimtarë, janë të privuar nga shpirti i besimit dhe nga njohuria e vërtetë 
e njëshmërisë së Zotit.  

Pata një nxitje në zemër që t’u paraqes kërkimtarëve të së vërtetës në një 
libërth një përmbledhje të mësimeve të Themeluesit të nderuar të 
Xhematit Musliman Ahmedia, mësim të cilin ai e shkroi në librin e tij 
të shquar “Arka e Nuhut”, në të cilin u bëri thirrje të gjithë njerëzve ta 
zbatojnë për të shpëtuar nga përmbytja shkatërrimtare e mosbesimit të 
kësaj epoke. 

Ky libër realisht u drejtohet anëtarëve të Xhematit Musliman Ahmedia, 
por disa pjesë të ndryshme, u drejtohen edhe muslimanëve të tjerë. Ky 
është një fener i udhëzimit, me të cilin çdo musliman, madje çdokush që 
ka etje për të vërtetën dhe për spiritualitetin, mund të ndezë dritën e 
zemrës së vet.  

Kjo përmbledhje është në vet fjalët e Hazret Mesihut të Premtuaras, 
Themelues i Xhematit Musliman Ahmedia, andaj është e plotë me 
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bekimet dhe dritat që i zbritën një njeriu të dëlirë dhe një njeriu të Zotit. 
Miq, lexojeni, përfitoni, sërish lexojeni dhe sërish përfitoni prej saj. 

Mirza Bashir Ahmad 
Rabvah, Pakistan 
22 shtator 1958 
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Parathënie  
e këtij botimi 

Mësimi ynë është përkthimi në shqip i librit të titulluar “Hamāri Ta’līm”, 
i përmbledhur nga Hazret Mirza Bashir Ahmedra. Pjesa më e madhe e 
këtij libri është marrë nga “Mësimi” që gjendet në librin “Arka e Nuhut” 
të shkruar nga Hazret Mirza Ghulam Ahmedias i Kadijanit, Mesih i 
Premtuar, Imam Mehdi. 

Në “Arka e Nuhut”, Hazret Mesihu i Premtuaras shpjegoi profecinë e tij 
që Zoti i Madhërishëm i dha në lidhje me përhapjen e murtajës. Bazuar 
nga shpallja Hyjnore, ai deklaroi se kushdo që do të qëndronte brenda 
katër mureve të shtëpisë së tij, si në aspektin fizik, ashtu edhe në atë 
shpirtëror, do të mbrohej nga sulmi i murtajës. Më pas, parashtroi 
mësimin, që sipas tij, ishte shtëpia e tij shpirtërore, dhe anëtarët e 
Xhematit të tij që do ta zbatonin atë mësim, duke hyrë në shtëpinë e tij 
shpirtërore do të shpëtonin mrekullisht nga epidemia.  

Libri Mësimi ynë gjithashtu ka një shtojcë ku janë përmbledhur “Besimet 
e Xhematit Musliman Ahmedia”. Kjo shtojcë është marrë nga libri 
“Da’vetul-Emir” i Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedira, Kalif 
i Dytë i Mesihut të Premtuar, libër i cili ishte shkruar si një deklaratë 
besimesh me gjithë argumentet përkatëse dhe si ftesë në emër të 
Xhematit Musliman Ahmedia. 

Mësimi ynë kryesisht u drejtohet anëtarëve të Xhematit për edukimin e 
tyre moral dhe shpirtëror. Megjithatë, përmbajtja e tij është kaq e 
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fuqishme dhe kaq dritëplote, saqë çdo shpirt që ka etje për të vërtetën 
dhe spiritualitetin mund të përfitojë prej tij. 

Ky libër i shkurtër tanimë është përkthyer në dhjetëra gjuhë të botës. Në 
gjuhën shqipe, fillimisht është përkthyer Z. Muhammed Zakaria Khan 
në vitin 1990, dhe është botuar në vitet 1993, 1995 dhe 2000. Ky është 
përkthimi i dytë i këtij libri, i bërë nga origjinali nga Z. Samad Ahmed 
Ghori. Zoti i shpërbleftë të gjithë! 

Haxhi Munir-ud-Din Shams 
Drejtor i Botimeve të Xhematit Musliman Ahmedia 
Shtator 2020  
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ِحْیِم  ْحٰمِن الرَّ ِرْ�ِم  ِ�ْسِم ِهللا الرَّ
َ

ک
ْ
ْ� َع�ٰ� َرُسْوِلِە ال ِ

ّ
ْحَمُدٗە َو ُنَص�

َ
 ن

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit 
Atë e lavdërojmë dhe i dërgojmë salavate të Dërguarit të Tij fisnik 

 

(fragmente nga “Arka e Nuhut” i Hazret Mirza Ghulam Ahmeditas, 
Mesih i Premtuar, Imam Mehdi, Themelues i Xhematit Musliman Ahmedia) 

 

Nuk ka asnjë dobi të bëni Bej’atin vetëm me gojë, 
derisa nuk e praktikoni plotësisht me 

vendosmërinë e zemrës 
Le ta keni të qartë se nuk ka asnjë dobi të bëni Bej’atin1 vetëm me gojë, 
derisa nuk e praktikoni plotësisht me vendosmërinë e zemrës. Andaj, ai 

 
1 Fjala bej’at është arabe َبْیَعت që do të thotë be, besë e besëlidhje. Në kohën e Profetit 
Muhammedsavs, ata që donin të pranonin Islamin, bënin bej’at duke dhënë dorën e 
tyre në dorën e Profetitsavs. Me urdhrin e Zotit të Madhërishëm, Hazret Mirza 
Ghulam Ahmedi, Imam Mehdiuas, e nisi këtë praktikë Profetike edhe në Xhematin 
Musliman Ahmedia. Madje, është edhe urdhri i Profetit Muhammedsavs, në të cilin 
ai u thotë muslimanëve të takojnë Imam Mehdiun e të bëjnë bej’at në dorën e tij, 
edhe nëse u duhet të kalojnë nëpër male me borë për të shkuar deri tek ai. 
(Përkthyesi) 
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që praktikon plotësisht mësimin tim, hyn në shtëpinë time, për të cilën 
Zoti i Madhërishëm ka premtuar në fjalën e Vet: 

ارِ  لَّ َمْن ِ�ْ� الدَّ
ُ
� 

ُ
َحاِفظ

ُ
ْی ٵ ِ

ّ
 ۔ ِٳ�

Unë do të shpëtoj çdokënd që është brenda mureve të shtëpisë sate! 

Këtu nuk do të thotë se në shtëpinë time janë vetëm ata që banojnë në 
këtë shtëpi prej balte e tullash, por do të thotë se edhe ata që më ndjekin 
plotësisht, hyjnë në shtëpinë time shpirtërore.  

Që të më ndiqni mua, është e nevojshme të besoni me bindje se keni një 
Zot të Plotfuqishëm, të Qëndrueshëm, Krijues të gjithçkaje, dhe Ai 
është i Përhershëm, i Përjetshëm dhe i Pandryshueshëm në atributet e 
Tij. Ai nuk është biri i dikujt dhe askush nuk është biri i Tij. Ai është i 
pastër nga vuajtjet, nga kryqëzimi e nga vdekja. Është i tillë që 
pavarësisht se është larg, gjendet afër dhe pavarësisht se është afër, 
gjendet larg dhe pavarësisht se është Një, ka manifestime të ndryshme. 
Kur njeriu sjell në vete një ndryshim të ri, Ai për të bëhet një Zot i ri 
dhe me të fillon të ketë marrëdhënie me një manifestim të ri. Kështu, 
njeriu në bazë të ndryshimit që bën në veten e tij, shikon ndryshim edhe 
në Zot. Por në të vërtetë, Zoti nuk pëson ndonjë ndryshim, përkundrazi, 
Ai është i Pandryshueshëm përgjithmonë dhe zotëron përsosmërinë 
absolute, por njeriu gjatë ndryshimeve të gjendjes shpirtërore, kur anon 
nga mirësia, Zoti i shfaqet me një manifestim të ri. Në çdo kohë sa herë 
njeriu bën një përparim të qenësishëm, edhe fuqia e Zotit të 
Madhërishëm i shfaqet me një përparim të tillë. Ai tregon fuqinë e Tij 
të jashtëzakonshme, vetëm atje ku shfaqet ndryshimi i jashtëzakonshëm. 
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Kjo është pikërisht baza e mrekullive dhe e ndodhive të 
jashtëzakonshme. Ky Zot është kushti i Xhematit tonë. Atë besojeni dhe 
Atij jepini përparësi mbi veten tuaj, mbi rehatinë tuaj dhe mbi të gjitha 
lidhjet tuaja. Provoni me vepra e me guxim vërtetësinë dhe besnikërinë 
në rrugën e Tij. Njerëzit e botës nuk i japin Atij përparësi mbi të dashurit 
e tyre, por ju jepini përparësi, në mënyrë që të shënoheni në qiell në 
Xhematin e Tij. 

Është një praktikë e hershme e Zotit të tregojë shenjat e mëshirës. Por 
ju mund të përfitoni nga kjo praktikë e Tij, kur nuk do të ketë aspak 
ndarje mes jush dhe Atij; kur pëlqimi juaj të jetë pëlqimi i Tij dhe 
dëshirat tuaja të bëhen dëshirat e Tij, dhe kur në çdo situatë arritjeje a 
mosarritjeje, koka juaj të gjendet vetëm te pragu i Tij, që Ai të bëjë si të 
dojë. Po e bëtë këtë, në ju do të shfaqet Ai Zot, që është i fshehur prej 
një kohe të gjatë. A ka ndonjë mes jush që ta zbatojë këtë, të bëhet 
kërkues i pëlqimit të Tij dhe të mos mbetet i pakënaqur nga caktimet e 
Tij? Atëherë, kur të përballeni me vështirësinë, duhet ta hidhni hapin 
akoma më përpara, sepse ky është mjeti i përparimit tuaj. Bëni përpjekje 
duke përdorur gjithë fuqinë tuaj për të përhapur Njëshmërinë e Tij. 
Mëshironi robërit e Tij dhe mos u bëni keq as me gojë, as me dorë e as 
me ndonjë mjet tjetër. Gjithnjë përpiquni për dobinë e krijesave. Mos u 
mburrni ndaj askujt, qoftë ai nëpunësi juaj. Mos shani, edhe kur dikush 
ju shan. Bëhuni të duruar, të dhembshur, qëllimmirë dhe dashamirës 
ndaj gjithë njerëzimit, në mënyrë që të pranoheni. Ka plot që tregojnë 
dhembshuri, por janë ujq përbrenda. Ka plot që janë të pastër nga jashtë, 
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por janë gjarpër përbrenda. Kështu, ju nuk mund të pranoheni pranë Tij, 
derisa nuk do të jeni të njëjtë së jashtmi e së brendshmi. Nëse jeni të 
mëdhenj, mëshironi të vegjlit, dhe jo të talleni me ta. Nëse jeni të ditur, 
këshilloni të paditurit, dhe jo t’i poshtëroni duke reklamuar veten. Nëse 
jeni të pasur, shërbejini të varfrit, dhe jo të mburreni ndaj tyre me 
vetëpëlqim. Kini frikë nga rrugët e shkatërrimit. Kijeni frikë Zotin dhe 

përvetësoni takvanë.2 Mos adhuroni krijesat. Tërhiquni tërësisht drejt 

Mikut tuaj dhe shkëputeni zemrën nga bota. Bëhuni tërësisht të Atij 
dhe jetoni vetëm për Të. Urreni çdo papastërti e ligësi për hir të Tij, 
sepse Ai është i Pastër. Duhet që çdo mëngjes të dëshmojë për ju se keni 
kaluar natën me takva dhe çdo mbrëmje të dëshmojë për ju se keni 
kaluar ditën duke pasur drojë. 

Mos u frikësoni nga mallkimet e kësaj bote 
Mos u frikësoni nga mallkimet e kësaj bote, sepse ato zhduken shumë 
shpejt porsi tymi dhe ato nuk mund ta bëjnë ditën natë. Madje, 
frikësohuni nga mallkimi i Zotit që bie prej qiellit dhe atij që i bie, ia 
shkul rrënjën në të dyja botët. Ju nuk mund ta shpëtoni veten duke u 
shtirur, sepse Ai Zot që është Zoti juaj, depërton deri në thellësinë e 
zemrës së njeriut. A mund ta mashtroni Atë? Prandaj, bëhuni të drejtë, 
të çiltër, të pastër e të kulluar. Nëse ju ka mbetur qoftë një grimë errësire 
në shpirt, ajo do t’jua largojë gjithë dritën tuaj. Dhe nëse keni mburrje a 

 
2 Druajtje dhe devotshmëri ndaj Zotit. (Përkthyesi) 
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dukje në ndonjë qoshe të vetes suaj, ose keni vetëpëlqim a dembeli, 
atëherë nuk jeni të denjë të pranoheni. Të mos ndodhë që ju të 
mashtroni veten vetëm me disa gjëra tuajat, duke menduar se e keni bërë 
gjithçka që kishit për të bërë. Sepse Zoti dëshiron që ta sillni ndryshimin 
e plotë në qenien tuaj. Ai ju kërkon një “vdekje”, pas së cilës, Vetë Ai do 
t’ju “ringjallë”. Prandaj, pajtohuni me njëri-tjetrin sa më shpejt dhe 
faluani gabimet vëllezërve tuaj, sepse keqbërës është ai që nuk tregohet i 
gatshëm për t’u pajtuar me vëllain e tij. Ai do të shkëputet, sepse krijon 
përçarje. Lëreni vetveten në çdo formë dhe lërini pakënaqësitë me njëri-
tjetrin. Edhe kur të keni të drejtë, jini të përulur në sjelljen tuaj sikur ju 
keni pasur faj, në mënyrë që të faleni nga Zoti. Mos i vini “dhjamë” 
shpirtit tuaj, sepse nga dera që ju jeni thirrur, nuk mund të hyjë një njeri 
“i dhjamosur”.  

Sa fatkeq është ai që nuk i pranon këto fjalë, që buruan nga goja e Zotit 
dhe ia tregova unë. Nëse dëshironi që Zoti të kënaqet me ju në qiell, 
bashkohuni me njëri-tjetrin porsi dy vëllezër në një bark të vetëm. Më i 
nderuari mes jush është ai që i fal më shumë gjynahet vëllait të vet dhe 
më fatligu është ai që insiston dhe nuk ia fal, andaj ky i fundit nuk bën 
pjesë tek unë. Frikësohuni shumë nga mallkimi i Zotit, sepse Zoti është 
shumë i Shenjtë dhe shumë Sedërmadh. I ligu nuk mund të gëzojë 
afrimin me Zotin. Mburraveci nuk mund të gëzojë afrimin me Zotin. 
Mizori nuk mund të gëzojë afrimin me Zotin. Tradhtari nuk mund të 
gëzojë afrimin me Zotin. Dhe çdokush që nuk ka sedër për emrin e Tij, 
nuk mund të gëzojë afrimin me Të. Të gjithë ata që lëshohen pas botës, 
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si qentë, milingonat ose hutat, dhe rrinë rehat vetëm për këtë botë, nuk 
mund të gëzojnë afrimin me Të.  

Çdo sy i papastër është larg prej Tij. Çdo zemër e papastër është larg 
prej Tij. Ai që është në zjarr për hir të Tij, do të shpëtojë nga zjarri. Ai 
që qan për hir të Tij, do të qeshë. Ai që shkëputet nga bota për hir të 
Tij, do ta gjejë Atë. Ju me zemër të sinqertë dhe me vërtetësi dhe 
angazhim të plotë bëhuni mik i Zotit, që edhe Ai të bëhet Miku juaj. 

Mëshironi nëpunësit, bashkëshortet dhe vëllezërit tuaj të dobët, që edhe 
ju të mëshiroheni në qiell. Bëhuni sinqerisht të Atij, që edhe Ai të bëhet 
juaji. Bota është vatër e mijëra gjëmash dhe njëra prej tyre është edhe 
murtaja. Andaj, hidhni hapin e vërtetë pranë Zotit, që Ai t’jua largojë 
këto gjëma. Asnjë gjëmë nuk bëhet në tokë, derisa nuk vjen urdhri nga 
qielli. Po ashtu, asnjë gjëmë nuk mund të largohet, derisa nuk zbret 
mëshira nga qielli. Andaj, në jeni të mençur, kapni rrënjën e jo degën. 

Nuk ju ndaloj të përdorni ilaçet dhe mjetet, por ju ndaloj të besoni në 
to. Përfundimisht do të ndodhë ajo që do Zoti. Nëse dikush ka forcën 
[e besimit], le ta dijë se pozita e mbështetjes ndaj Zotit është më e madhe 
se çdo pozitë tjetër. 

Ata që nderojnë Kuranin, do të nderohen në qiell 
Një mësim i rëndësishëm për ju është që të mos e lini Kuranin Famëlartë 
si të braktisur, sepse pikërisht në të gjendet jeta juaj. Ata që nderojnë 
Kuranin, do të nderohen në qiell. Dhe ata që Kuranit i japin përparësi 
mbi çdo hadith dhe mbi çdo thënie tjetër, atyre do t’u jepet përparësi në 
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qiell. Nuk ka më libër tjetër në faqen e dheut për njerëzimin, përveç 
Kuranit. Dhe nuk ka më ndërmjetësues tjetër për të gjithë bijtë e 
Ademit, përveç Muhammedit të Zgjedhur sal-lall-llahu alejhi ve sel-
lem.3 Andaj, përpiquni të keni dashuri të sinqertë me këtë Profet 
madhështor e fisnik dhe askujt tjetër mos i jepni asnjë lloj epërsie mbi 
të, në mënyrë që të shënoheni të shpëtuar në qiell. 

Mbani mend! Shpëtimi nuk është diçka që do ta gjeni pas vdekjes. Por, 
shpëtimi i vërtetë e tregon dritën e vet që në këtë botë. Kush është i 
shpëtuari? Ai që beson fuqimisht që Zoti është i Vërtetë dhe që 
Muhammedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem është ndërmjetës mes Atij 
dhe të gjithë krijesave dhe që nën kupën e qiellit nuk ka asnjë të dërguar 
të barabartë me të, dhe asnjë libër të barabartë me Kuranin dhe që për 
askënd tjetër Zoti nuk dëshiroi përjetësinë, përveçse për këtë Profet 
fisnik, i cili është i gjallë përgjithmonë. Për përjetësinë e tij Zoti ka vënë 
themelin duke e vazhduar bekimin e sheriatit dhe spiritualitetit të tij deri 
në kiamet. Aq saqë po përmes fuqisë bekuese shpirtërore të Profetit 
Muhammedsavs, Ai dërgoi këtë Mesih të Premtuar, ardhja e të cilit ishte 
e domosdoshme për ngrehinën e Islamit. Sepse ishte e nevojshme që 
bota të mos përfundojë, pa ardhur një Mesih shpirtëror për umetin e 
Muhammedit, mu ashtu siç u dërgua Mesihu për umetin e Musait. Këtë 
e shënjon edhe ajeti: 

 
3 Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të! 
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﴿ۙ  
َ
ُمۡسَتِقۡيم

ۡ
اَط ال

َ
ر يَۡن اَنَۡعۡمَت َعلَۡيِ�ۡ  ﴾ ۶ِاۡهِد نَا الّصِ ِ اَط اّ�َ

َ
ِصر

[Na udhëzo në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i bekove].4 

Musai gjeti pasurinë që popujt e mëparshëm e kishin humbur dhe 
Hazret Muhammedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem gjeti pasurinë që e 
kishte humbur umeti i Musait. Tani, umeti i Muhammedit e ka 
zëvendësuar umetin e Musait, por umeti i Muhammedit është mijëra 
shkallë më i lartë në madhështi: i ngjashmi i Musait është më i lartë se 
Musai dhe i ngjashmi i Birit të Merjemes është më i lartë se Biri i 
Merjemes. Ky Mesih i Premtuar jo vetëm që erdhi katërmbëdhjetë 
shekuj pas Profetit të Shenjtë sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, siç Mesihu 
biri i Merjemes erdhi katërmbëdhjetë shekuj pas Musait, madje erdhi në 
një kohë kur edhe muslimanët janë në të njëjtën gjendje, siç ishin 
hebrenjtë në kohën e ardhjes së Mesihut të birit të Merjemes. Dhe ai 
Mesih jam unë. Zoti bën atë që do. Andaj, vetëm ai që bën Bej’atin e 
sinqertë me mua, bëhet ndjekësi im i sinqertë. Ai i lë të gjitha dëshirat e 
veta, duke u kredhur në bindjen ndaj meje dhe bëhet i tillë që shpirti im 
do të ndërmjetësojë në këto ditë të gjëmshme. 

 
4 El-Fatiha 1:6-7. 
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O ju të gjithë që e llogaritni veten  
në Xhematin tim! 

O ju të gjithë që e llogaritni veten në Xhematin tim! Në qiell do të 
llogariteni në Xhematin tim vetëm atëherë kur me të vërtetë do të ndiqni 
rrugët e takvasë. Andaj, kryejini namazet tuaja të pesë vakteve me kaq 
shumë frikë e përulësi, sikur ta shihni Zotin e Madhërishëm dhe 
plotësojini agjërimet tuaja për hir të Zotit me besnikëri. Çdokush që 
përmbush kushtet e zekatit, ta paguaj zekatin dhe ai që ka obligim 
haxhin dhe që nuk ka ndonjë pengesë, le ta bëjë haxhin. Bëni mirësi 
duke e zbukuruar atë dhe hiqni dorë nga ligësia duke treguar neveri ndaj 
saj. Mbajeni mend mirë! Asnjë vepër që është e zbrazët nga takvaja, nuk 
mund të arrijë tek Zoti. Rrënja e çdo mirësie është takvaja. Andaj, nuk 
u prish edhe vepra, së cilës nuk iu prish kjo rrënjë.  

Është e domosdoshme që ju të sprovoheni përmes një sërë brengash dhe 
vështirësish, ashtu siç u sprovuan besimtarët e mëparshëm. Prandaj, kini 
kujdes! Të mos rrëshqitni. Toka nuk mund t’ju dëmtojë asnjë fije, nëse 
keni lidhje të fortë me qiellin. Sa herë që do të dëmtoheni, dëmi do t’ju 
vijë nga duart tuaja, e jo nga duart e armikut. Nëse juve ju ikën i gjithë 
nderi tokësor, Zoti do t’ju japë një nder të përjetshëm në qiell. Andaj, ju 
mos e lini Atë.  

Është e sigurt që ju do të lëndoheni dhe do t’ju mohohen shumë nga 
shpresat tuaja. Por ju mos u brengosni në këto raste, sepse Zoti juaj ju 
sprovon nëse jeni apo jo të qëndrueshëm në rrugën e Tij. Nëse doni që 
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edhe engjëjt në qiell t’ju lëvdojnë, pranoni lëndimet e jini të gëzuar; 
dëgjoni sharjet dhe falënderoni; shikoni dështimet dhe mos u shkëputni 
nga Zoti.  

Ju jeni Xhemati i fundit i Zotit, andaj, tregoni atë vepër të mirë, që është 
e skajshme në lartësinë e saj. Çdokush nga ju që do të bëhet i ngathët, 
do të flaket nga Xhemati si diçka e neveritshme, do të vdesë i dëshpëruar 
dhe nuk do ta dëmtojë Zotin aspak. Unë ju njoftoj me shumë gëzim që 
Zoti juaj me të vërtetë ekziston. Edhe pse të gjithë janë krijesat e Zotit, 
por Zoti zgjedh njeriun, i cili zgjedh Zotin; Zoti i afrohet atij, i cili i 
afrohet Zotit dhe Zoti nderon atë, i cili e nderon Zotin. 

Ejani tek Zoti, duke drejtuar zemrat dhe duke pastruar gjuhët, sytë dhe 
veshët tuaj, sepse Ai do t’ju pranojë. 

Çfarë kërkon Zoti nga ju në besimin tuaj? 
Gjithçka që Zoti dëshiron në besimin tuaj është që Zoti është një dhe 
Muhammedisavs është Profeti i Tij; ai është Vula e Profetëve; më i larti i 
të gjithëve, tanimë pas tij nuk ka asnjë profet, përveç atij që është i veshur 
me mantelin e tij, duke qenë një hije e tij, sepse shërbëtori nuk është i 
ndarë nga padroni, porsi dega që nuk është e ndarë nga trungu i vet... 

Dijeni që Isai biri i Merjemes ka ndërruar jetë dhe varri i tij gjendet në 
lagjen Khanjar, Srinagar të Kashmirit. Zoti i Lartësuar në Librin e Tij 
të Madhërishëm ka njoftuar për vdekjen e tij... Unë nuk jam mohues i 
madhështisë së Hazret Isaitas, ndonëse Zoti më njoftoi mua që Mesihu 
i Muhammedit është më i lartë se Mesihu i Musait. Në të vërtetë, unë e 
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respektoj jashtëzakonisht shumë Mesihun, birin e Merjemes, sepse në 
aspektin shpirtëror, jam Khātemul-khulefā [Vula e kalifëve], ashtu siç 
Mesihu biri i Merjemes ishte Khātemul-khulefā për umetin e Bijve të 
Izraelit. Në umetin e Musait, biri i Merjemes ishte Mesihu i Premtuar 
dhe në umetin e Muhammedit unë jam Mesihu i Premtuar. Prandaj, 
unë e respektoj atë me emrin e të cilit kam ardhur. Ngatërrestar dhe 
shpifës është ai që më akuzon që unë nuk e respektoj Mesihun birin e 
Merjemes. ... 

Kush është në Xhematin tim dhe kush jo? 
Pas këtyre, e përsëris që ju të mos mjaftoheni me Bej’atin sipërfaqësor, 
sepse kjo nuk vlen për asgjë. Zoti ju sheh zemrat dhe në bazë të atyre do 
t’ju trajtojë. Dëgjoni, unë po lirohem nga përgjegjësia e kumtimit, duke 
ju thënë se mëkati është një helm, mos e konsumoni atë. Mosbindja ndaj 
Zotit është një vdekje e fëlliqtë, ruhuni prej saj. Lutuni që t’ju vijë forca. 
Ai që gjatë lutjes nuk beson se Zoti është i Plotfuqishëm për çdo gjë, me 
përjashtim të asaj që është kundër Fjalës së Tij, nuk është prej Xhematit 
tim. Ai që nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe mashtrimi, nuk është prej 
Xhematit tim. Ai që është i mbërthyer në lakminë e kësaj bote dhe nuk 
e shikon fare ahiretin, nuk është prej Xhematit tim. Ai që me të vërtetë 
nuk i jep përparësi besimit mbi botën, nuk është prej Xhematit tim. Nuk 
është prej Xhematit tim edhe ai që nuk pendohet thellësisht për çdo 
mëkat dhe për çdo vepër të keqe, si pirja e alkoolit, bixhozi, shikimi i 
ndaluar, tradhtia, mitëmarrja dhe çdolloj shpërdorimi. Ai që nuk kryen 
namazet e pesëvaktëve, nuk është prej Xhematit tim. Ai që nuk rri i 
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angazhuar në lutje dhe nuk e përkujton Zotin me përulësi, nuk është prej 
Xhematit tim. Ai që nuk e lë shoqërinë e keqe që ndikon negativisht tek 
ai, nuk është prej Xhematit tim. Ai që nuk i respekton prindërit e vet 
dhe nuk u bindet në të gjitha çështjet, të cilat nuk bien ndesh me 
Kuranin, dhe që është i pakujdesshëm në përkushtimin ndaj tyre, nuk 
është prej Xhematit tim. Ai që nuk sillet butësisht dhe mirësisht me 
bashkëshorten si dhe me njerëzit e saj, nuk është prej Xhematit tim. Ai 
që privon fqinjin edhe nga të mirat e vogla, nuk është prej Xhematit tim. 
Ai që nuk dëshiron ta falë atë që i ka bërë keq dhe mban urrejtje për të, 
nuk është prej Xhematit tim. Çdo burrë që e tradhton gruan e vet dhe 
çdo grua që tradhton burrin e vet, nuk është prej Xhematit tim. Ai që 
shkel premtimin e bërë gjatë Bej’atit në ndonjë aspekt, nuk është prej 
Xhematit tim. Ai që me të vërtetë nuk më pranon mua si Mesih të 
Premtuar dhe Imam Mehdi, nuk është prej Xhematit tim. Ai që nuk 
është i gatshëm të më bindet mua në çështjet e njohura, nuk është prej 
Xhematit tim. Ai që qëndron në shoqërinë e kundërshtarëve, duke 
pranuar atë që thonë ata, nuk është prej Xhematit tim. Çdokush që bën 
marrëdhënie të jashtëligjshme, çdo keqbërës, pijanec, vrasës, vjedhës, 
kumarxhi, tradhtar, ryshfetçi, zhvatës, mizor, gënjeshtar, mashtrues dhe 
ai që rri me ta, ai që shpif ndaj vëllezërve dhe motrave, ai që nuk 
pendohet për veprat e tij të këqija dhe që nuk heq dorë nga shoqëritë e 
mbrapshta, nuk është prej Xhematit tim.  

Të gjitha këto janë helme, dhe duke i konsumuar këto, ju kurrsesi nuk 
mund të shpëtoni dot. Errësira dhe drita nuk mund të bashkohen në një 
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vend. Çdokush që ka karakter të pështjellë dhe që nuk është i pastër me 
Zotin, kurrsesi nuk mund të gëzojë bekimin që u jepet zemërpastërve. 
Sa fatlumë janë ata që pastrojnë zemrën e vet dhe arrijnë të heqin çdolloj 
papastërtie duke lidhur besën e besnikërisë me Zotin e tyre, sepse ata 
kurrsesi nuk do të shkatërrohen. Nuk është e mundur që Zoti t’i 
turpërojë ata, sepse ata janë të Zotit dhe Zoti është i atyre. Ata do të 
shpëtojnë nga çdo gjëmë. I pamend është ai që armiqësohet me ta, sepse 
ata janë në prehrin e Zotit dhe Zoti qëndron në mbështetje të tyre. Kush 
besoi në Zot? Vetëm ai që u përngjau këtyre.  

Po kështu, i pamend është edhe ai që ndjek një të ligë, sepse edhe ai do 
të shkatërrohet. Që kur Zoti ka krijuar qiellin dhe tokën, kurrë nuk ka 
ndodhur që Ai të ketë shkatërruar, të ketë shpartalluar dhe të ketë 
asgjësuar të dëlirët. Përkundrazi, Ai gjithmonë ka treguar mrekulli në 
favor të tyre, dhe do të tregojë edhe tani. 

Zoti ynë zotëron fuqi  
të mrekullueshme dhe madhështore 

Ai Zot është shumë besnik dhe bën çudira për besnikët e Tij. Bota 
dëshiron t’i gllabërojë ata dhe çdo armik u kërcet dhëmbët. Por Ai që 
është Miku i tyre, i shpëton në çdo vend shkatërrues duke u dhënë atyre 
fitore në çdo fushë. Sa me fat është ai që nuk e lëshon pragun e Atij 
Zoti. Ne Atë e besuam dhe Atë e njohëm. Ai Zot është Zoti i të gjithë 
botës që më dërgoi shpalljen, që tregoi shenja madhështore për mua, që 
më dërgoi në këtë kohë si Mesih të Premtuar dhe nuk ka zot tjetër 
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përveç Atij, as në qiell e as në tokë. Ai që nuk e beson Atë, është i privuar 
nga fati dhe gjendet në prangat turpëruese. 

Porsi drita e diellit neve na erdhi shpallja e Zotit tonë. Ne e kemi parë 
me sy që pikërisht Ai është Zoti i gjithësisë dhe nuk ka zot tjetër përveç 
Atij. Sa i Plotfuqishëm dhe i Qëndrueshëm është Ai Zot që kemi gjetur! 
Sa shumë fuqi madhështore zotëron Ai që kemi parë! E vërteta është që 
asgjë nuk është e pamundur për Të, përveç asaj që bie ndesh me Librin 
dhe premtimin e Tij. Prandaj, kur të luteni, mos u lutni si të ashtuquajtur 
“natyralistë” të paditur, të cilët me mendimin e vet kanë përcaktuar ligjin 
e natyrës por që nuk e ka vulën e Librit të Zotit. Në fakt, ata vetë janë 
të refuzuar dhe atyre kurrsesi nuk u pranohen lutjet. Ata janë të verbër, 
e jo që shohin; janë të vdekur, e jo të gjallë. Ata Zotit ia tregojnë ligjin e 
tyre të sajuar dhe u vënë kufi fuqive të panumërta të Tij dhe kështu, e 
pandehin të dobët. Sipas gjendjes së tyre ata do të gjykohen. 

Prandaj, kur të ngrihesh për t’u lutur, të duhet të jesh i bindur plotësisht 
që Zoti yt është i Plotfuqishëm për çdo gjë. Atëherë do të të pranohet 
lutja dhe ti do të shohësh çudirat e fuqisë së Zotit që kam parë edhe unë. 
Dëshmia ime është okulare e jo prej historive. Atij që nuk beson se Zoti 
ka çdo fuqi, si mund t’i pranohet lutja dhe si mundet që ai të ketë vullnet 
për të bërë lutje gjatë vështirësive të mëdha, zgjidhja e të cilave sipas tij 
thyeka ligjin e natyrës?! Por, o njeri fatbardhë, ti mos vepro kështu! Zoti 
yt është Ai që mban të varur yjet e panumërta, pa i mbështetur ato me 
ndonjë shtyllë, Ai që krijoi tokën dhe qiellin nga asgjëja. Vallë, Atë e 
paragjykon ti se me demek nuk paska mundësi të të realizojë një 
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dëshirë?! Përkundrazi, paragjykimi yt ty do të të bëjë të mbetesh i 
privuar.  

Zoti ynë bën mrekulli të panumërta, por i shohin vetëm ata që bëhen të 
Atij me vërtetësi dhe besnikëri. Ai nuk u shfaq mrekullitë e Tij të tjerëve 
që nuk besojnë me bindje në fuqitë e Tij dhe që nuk janë të vërtetë e 
besnikë ndaj Tij.  

Sa fatkeq është ai njeri që ende nuk di se ai ka një Zot, i cili ka fuqi mbi 
çdo gjë! Parajsa jonë është Zoti ynë. Kënaqësitë tona më të larta gjenden 
në Zotin tonë, sepse ne e pamë Atë dhe çdolloj bukurie gjetëm në Të. 
Kjo pasuri është me vlerë ta marrësh nëse e gjen duke dhënë edhe jetën. 
Dhe ky rubin është me vlerë ta blesh edhe sikur të kushtojë sa e gjithë 
qenia jote. O të humbur, vraponi drejt këtij burimi se do t’jua shuajë 
etjen. Ky është burimi i jetës që do t’ju shpëtojë. Ç’të bëj unë? Si mund 
ta gdhend në zemrat e njerëzve këtë lajm të gëzuar? Me çfarë daulleje t’i 
njoftoj njerëzit se Ky është Zoti i tyre? Dhe me çfarë ilaçi t’ua kuroj 
veshët që ata të fillojnë të dëgjojnë? 

Zoti është trari i të gjitha përpjekjeve tona 
Nëse bëheni të Zotit, dijeni se Zoti është juaji. Ju do të jeni në gjumë, 
kurse Zoti i Madhërishëm për ju do të rrijë zgjuar. Ju do të jeni të 
shkujdesur nga armiku, kurse Zoti do ta vëzhgojë atë dhe do ta 
shpartallojë planin e tij. Ju ende nuk e dini se çfarë forcash ka Zoti juaj, 
sepse po ta dinit, nuk do t’ju vinte asnjë ditë e tillë që të brengoseshit 
kaq shumë për botën. Një njeri që zotëron një thesar, vallë, a mund të 
qajë dhe a mund të pikëllohet e të shkatërrohet kur humb vetëm një 
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qindarkë. Po të ishit në dijeni të thesarit që Zoti juaj ju vjen në ndihmë 
për çdo nevojë, pse do të bëheshit kaq të vdekur për botën?! Zoti është 
një thesar i bukur, çmojeni Atë, sepse Ai është Ndihmësi në çdo hap 
tuajin. Pa Atë ju jeni asgjë dhe as planet dhe mjetet tuaja nuk mund të 
bëjnë ndonjë gjë.  

Mos i ndiqni popujt e tjerë, që ranë përmbys vetëm mbi mjetet. Porsi 
gjarpri që lëpin dheun, edhe ata lëpinë “dheun” e mjeteve materiale. 
Porsi hutat dhe qentë që hanë ngordhësirën, edhe ata kanë kafshuar 
ngordhësirën. Ata i janë larguar shumë Zotit, adhuruan njerëz, hëngrën 
derrin, pinë alkoolin si ujë dhe tej mase varën shpresat vetëm te mjetet, 
duke mos i kërkuar fuqi Zotit dhe kështu, ata kanë vdekur dhe shpirti 
qiellor u është larguar në atë mënyrë, sikur pëllumbi kur braktis folenë e 
vet. Ata kanë lebrozën e adhurimit të botës, e cila ua hëngri të gjitha 
organet e tyre të brendshme. Andaj, kini frikë nga kjo lebrozë.  

Unë nuk ju ndaloj të përdorni mjetet deri në masën e nevojshme, por ju 
ndaloj të kërkoni vetëm mjetet, siç i kërkojnë popujt e tjerë, duke e 
harruar Zotin, pra pikërisht Atë që u mundëson mjetet. Po të keni sy, 
do ta shikoni se vetëm Zoti ekziston dhe gjithçka është asgjë. Ju as nuk 
mund të zgjasni dorën dhe as nuk mund ta mblidhni atë, përveçse me 
lejen e Tij. Një “i vdekur” tallet me Të, por për të do të ishte më mirë të 
vdiste sesa të tallej në këtë mënyrë.  
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Mos i lakmoni popujt e tjerë 
Kujdes! Mos i lakmoni popujt e tjerë duke menduar se kanë përparuar 
shumë në planet e kësaj bote dhe se edhe ju duhet të kishit ndjekur hapat 
e tyre. Dëgjoni dhe kuptojeni, se ata janë tërësisht në padije dhe 
pavëmendje ndaj Atij Zoti që ju thërret ju drejt Vetes. Çfarë është Zoti 
i tyre? Vetëm një njeri i dobët! Prandaj, ata janë lënë të shkujdesur. Unë 
nuk ju ndaloj nga punët dhe tregtitë e kësaj bote, por ju ndaloj t’i ndiqni 
ata të cilët gjithçka kanë vetëm botën. Madje gjithmonë Zotit kërkojini 
forcën dhe mundësinë në çdo punë tuajën, qoftë ajo për botën apo për 
besimin, por jo me buzë të thata; duhet të besoni me të vërtetë se çdo 
bekim zbret prej qiellit. Ju do të bëheni të drejtë atëherë kur të keni 
ndonjë punë, ose kur të përballeni me ndonjë vështirësi, përpara se të 
merreni me mjetet, ta mbyllni derën e të bini te Pragu i Zotit e t’i thoni: 
“Kemi këtë vështirësi, o Zot, Ti përmes bekimit Tënd na e largo”. 
Atëherë Shpirti i Shenjtë do t’ju ndihmojë, dhe juve do t’ju hapet një 
rrugë nga e padukshmja. 

Mëshironi veten tuaj dhe mos ndiqni ata të cilët kanë shkëputur lidhjen 
e tyre me Zotin dhe që kanë rënë tërësisht mbi mjetet, aq saqë as nuk 
thonë inshaAllah me gojë, për t’i kërkuar forcë Zotit. Zoti ju haptë sytë 
që të shihni se Zoti është trari i të gjitha përpjekjeve tuaja! A mund të 
qëndrojë çatia, nëse bie trari? Përkundrazi, edhe ajo do të rrëzohet 
përnjëherë dhe ka mundësi të shkaktojë edhe viktima të shumta. Në të 
njëjtën mënyrë, edhe përpjekjet tuaja pa ndihmën e Zotit, nuk mund të 
qëndrojnë. Nëse nuk do t’i kërkoni ndihmë Atij, dhe nëse nuk do ta bëni 
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këtë si shprehi për t’i kërkuar ndihmë Atij, nuk do të gëzoni asnjë sukses. 
Përfundimisht do të vdisni me dëshpërim të madh. 

Mos mendoni se përse atëherë popujt e tjerë kanë sukses, ndërkohë që 
ata as nuk e njohin Atë Zot, i cili është Zoti juaj i Përsosur dhe i 
Plotfuqishëm. Përgjigjja e kësaj është që për shkak se ata hoqën dorë nga 
Zoti, kanë rënë në sprovën e dynjasë. Atë që braktis Zotin e që 
dashurohet me qejfet dhe kënaqësitë e kësaj bote dhe dëshiron fort 
pasuritë e saj, Zoti nganjëherë e sprovon duke ia hapur dyert e botës, por 
duke e lënë tërësisht të varfër dhe lakuriq për nga besimi. Një i tillë, më 
në fund vdes vetëm në hallet e dynjasë dhe bie në xhehenemin e 
përjetshëm. Dhe nganjëherë Zoti sprovon dikë duke e lënë të dështuar 
edhe në këtë botë. Por, kjo sprova e dytë nuk është më e rëndë sesa e 
para, sepse ai që gjendet në të parën, tregohet më shumë mburravec. 
Sidoqoftë, që të dy bien në kategorinë e atyre për të cilën thuhet 
“magdūbi ‘alejhim” [ata që tërhoqën zemërimin]. 

Burimi i lumturisë së vërtetë është Zoti. Këta përderisa janë në padijeni 
ndaj Atij Zoti, të Gjallë e të Qëndrueshëm, madje e shpërfillin duke i 
treguar shpinën, si mund të gëzojnë lumturinë e vërtetë. I bekuar qoftë 
ai njeri, që e kupton këtë sekret dhe është i shkatërruar ai që nuk e 
kuptoi.  

Po kështu, juve ju duhet që të mos ndiqni filozofët e kësaj bote dhe mos 
t’i shihni ata me nderime. Ata kanë vetëm pamendësi. Filozofia e vërtetë 
është ajo që Zoti jua mësoi në Fjalën e Tij. U Shkatërruan ata që janë të 
dashuruar me filozofinë e dynjasë, dhe gëzuan sukses ata që kërkuan 
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dijen dhe filozofinë e vërtetë në Librin e Zotit. Pse ndiqni rrugët e 
pamendësisë?! A do t’i mësoni Zotit ato që Ai nuk i di?! A do të vraponi 
pas të verbërve, që t’jua tregojnë rrugën ata?! O të pamend! Ai që vetë 
është i verbër, si mund t’jua tregojë rrugën?! Filozofia e vërtetë gjendet 
përmes Shpirtit të Shenjtë, i cili ju është premtuar juve. Përmes Shpirtit 
ju do të arrini deri te këto dije të pastra, që të tjerët nuk do t’i arrijnë dot. 
Po e kërkuat me sinqeritet e vërtetësi, ju do ta gjeni atë përfundimisht. 
Atëherë do të kuptoni se është pikërisht kjo dije që ju qetëson zemrën, 
që ju jep jetë dhe që ju çon në lartësinë e bindjes. Kurse ai që vetë 
konsumon ngordhësirën, nga mund t’ju sjellë ushqim të pastër?! Ai që 
vetë është i verbër, si mund t’ju dhurojë shikimin?! Çdo urtësi e pastër 
zbret prej qiellit, prandaj, çfarë po u kërkoni njerëzve tokësorë?! Urtësinë 
e trashëgojnë vetëm ata, të cilëve u ngjitet shpirti drejt qiellit. Kurse ata 
që nuk e kanë gjetur qetësinë për veten e tyre, si mund t’jua gjejnë juve? 
Megjithatë, së pari ju duhet të pastroni zemrën, të përvetësoni 
vërtetësinë dhe dëlirësinë, e më pas do t’ju jepet e gjithë kjo. 

Dera e shpalljes është e hapur edhe tani 
Mos mendoni se shpallja e Zotit nuk vjen më dhe se ka mbetur vetëm 
në të kaluarën5 dhe se Shpirti i Shenjtë nuk zbret dhe se ka zbritur vetëm 
në kohërat e mëparshme. Sinqerisht ju them të vërtetën, çdo derë 

 
5 Sheriati u mbyll me ardhjen e Kuranit Famëlartë, por jo shpallja, sepse ajo është 
shpirti i fesë së vërtetë. Feja që nuk ka shpallje të vazhdueshme, është e vdekur dhe 
Zoti nuk është me të. (Autori) 
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mbyllet, por dera nga e cila zbret Shpirti i Shenjtë kurrë nuk mbyllet. 
Hapni dyert e zemrave tuaja, që ai të hyjë në to. Ju largoheni vetë nga 
Ai Diell, në momentin kur mbyllni dritaren nga e cila mund të hyjë 
rrezja e Tij. O i pamend! Çohu dhe hape këtë dritare! Atëherë, Dielli 
vetvetiu do të hyjë brenda teje. Derisa Zoti nuk jua mbylli rrugët e 
bekimeve tokësore në këtë kohë, përkundrazi jua shtoi edhe më shumë, 
a mendoni që Ai ju paska mbyllur rrugët e bekimeve qiellore, të cilat ju 
duheshin shumë në këtë kohë? Kurrsesi jo. Madje, ju është hapur me 
shumë qartësi. 

Dhe tani që Zoti juaj hapi derën e të gjitha bekimeve të mëparshme, mu 
sipas Fjalës së Tij që Ai ju ka mësuar në suren El-Fatiha, ju vetë pse nuk 
pranoni t’i merrni ato? Jini të etur për këtë burim, që t’ju arrijë uji 
vetvetiu. Qani si foshnjë, që të dalë qumështi vetvetiu prej gjirit për ju. 
Bëhuni të denjë për t’u mëshiruar që të mëshiroheni. Shfaqni dhimbjen, 
që të gjeni karar. Lëshoni klithmat vazhdimisht, që një Dorë t’ju kapë 
për dore. Sa e vështirë është kjo rrugë, që është rruga e Zotit! Por ajo u 
bëhet e lehtë atyre që hidhen për “të vdekur” në këtë gropë të thellë, 
sepse ata e kanë vendosur me zemër se pranojnë zjarrin e digjen për të 
Dashurin e tyre. Por, si përfundim, zjarri ku ata hidhen qenka një 
parajsë! ... Ata që për hir të Zotit hidhen në këtë zjarr, do të shpëtojnë. 
Kurse ai që për shpirtin am-marah6 të tij ndjek rrugën e zjarrit, zjarri do 
ta gllabërojë atë. Të bekuar janë ata, të cilët luftojnë shpirtin e keq të 

 
6 Shpirti a nefsi që nxit fort për të keqen. (Përkthyesi) 
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tyre për hir të Zotit, dhe fatligë janë ata që luftojnë Zotin për hir të 
shpirtit të tyre të keq dhe nuk afrohen me Të. Ai që anashkalon urdhrin 
e Zotit për hir të shpirtit të tij, kurrsesi nuk do të pranohet në qiell. 
Prandaj, përpiquni të mos dëshmojë kundër jush qoftë një fjalë a një pikë 
e Kuranit Famëlartë, që të mos ndëshkoheni pikërisht për atë pikë. 
Sepse, edhe një ligësi e vogël është e ndëshkueshme. Pak kohë keni dhe 
jetës nuk i dihet. Nxitohuni, sepse po afrohet nata. Kontrollojeni mirë 
atë që keni për t’ia paraqitur, në mos ju mbetet ndonjë gjë e mangët; në 
mos keni marrë diçka të dëmshme, ose gjithçka e juaja në mos është e 
pistë dhe e kotë, apo e padenjë për t’u paraqitur në oborrin Mbretëror. 

1. Epërsia e lartë e Kuranit të Shenjtë 
Kam dëgjuar se disa prej jush nuk i besojnë fare hadithet. Gabojnë rëndë 
ata që bëjnë një gjë të tillë. Ky nuk është mësimi im. Besimi im është që 
Zoti ju ka dhënë tri gjëra për udhëzimin tuaj: 

Më së pari është Kurani, i cili flet për njëshmërinë, madhështinë e 
rëndësinë e Zotit, dhe vendos për mosmarrëveshjet mes hebrenjve e të 
krishterëve. Njëra syresh është edhe mosmarrëveshja dhe gabimi i tyre 
se gjoja Isai biri i Merjemes u vra përmes kryqëzimit, u cilësua i mallkuar 
dhe se nuk u ngrit sikur Profetët e tjerë. 

Në të njëjtën mënyrë, në Kuran është bërë e ndaluar të adhurosh diçka 
tjetër përveç Zotit, qoftë njeri, qoftë kafshë, qoftë dielli, qoftë hëna, apo 
ndonjë yll, qofshin mjetet apo qoftë vetvetja. Andaj, jini vigjilentë dhe 
mos hidhni asnjë hap kundër mësimit të Zotit dhe udhëzimit të Kuranit. 
Sinqerisht ju them të vërtetën, ai që shpërfill qoftë edhe një urdhër të 
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vogël prej shtatëqind urdhërimeve të Kuranit, me dorën e tij mbyll derën 
e shpëtimit të vet. Rrugët e shpëtimit të vërtetë e të përsosur i ka çelur 
Kurani, kurse gjithë të tjerët ishin hijet e tij. Prandaj, studioni Kuranin 
duke u thelluar në të dhe duajeni kaq shumë atë, siç nuk keni dashur 
askënd tjetër, sepse Zoti m’u drejtua mua dhe më tha: 
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E gjithë mirësia është në Kuran. Kjo pikërisht është e vërteta. Keqardhje 
për ata që i japin përparësi diçkaje tjetër mbi Kuranin. Burimi i gjithë 
shpëtimit dhe i suksesit tuaj është në Kuran. Nuk ka asnjë nevojë fetare 
tuajën që nuk gjendet në Kuran. Vërtetuesi ose përgënjeshtruesi i 
besimit tuaj ditën e gjykimit do të jetë Kurani. Përveç Kuranit nuk ka 
asnjë libër nën kupën e qiellit, që pa u lidhur me Kuranin, të mund t’ju 
udhëzojë. Zoti ju ka bërë mirësi të madhe që ju dhuroi një Libër si 
Kurani. Sinqerisht ju them të vërtetën, Libri që ju është lexuar juve, nëse 
do t’u lexohej të krishterëve, ata nuk do të shkatërroheshin dhe ky bekim 
e udhëzim që ju është dhënë juve, po t’u jepej hebrenjve në vend të 
Tevratit, disa sekte të tyre nuk do të bëheshin mohues të ahiretit. 
Prandaj, çmojeni bekimin që ju është siguruar juve. Kurani është një 
bekim shumë i bukur, një pasuri shumë e vyer. Po të mos vinte Kurani, 
e gjithë bota do të ishte si një copëz e pistë mishi. Kurani është Libri 
para të cilit të gjitha udhëzimet e tjera janë asgjë. ... 

Kurani mund të pastrojë njeriun brenda një jave, nëse ai e ndjek edhe 
me fjalë, edhe me kuptim. Kurani mund t’ju bëjë porsi Profetët, nëse ju 
vetë nuk i largoheni atij. Cili Libër përveç Kuranit u ka mësuar lexuesve 
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të vet që në fillim të tij, një lutje të tillë si kjo, njëherësh duke u dhënë 
një shpresë si kjo: 

ۙ﴿ِاۡهِد نَا ال  
َ
ُمۡسَتِقۡيم

ۡ
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َ
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Ihdinas-sirātal-mustekīm. Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim.7 

Na trego rrugën e atyre bekimeve që ua dhe edhe të parëve. Dhe këta të 
parët ishin profetë, të dërguar, të vërtetë, dëshmorë dhe të dëlirë. 
Prandaj, merrni guximin dhe mos e refuzoni ftesën e Kuranit, se ai 
dëshiron t’ju japë bekimet që u janë dhënë të parëve. ... 

Zoti dëshiron t’ju bekojë edhe më shumë se ata. Zoti ju ka bërë 
trashëgimtarë të pasurisë së tyre shpirtërore e fizike, por dikush tjetër 
nuk do të jetë trashëgimtari juaj, deri së të vijë kiameti. Zoti kurrsesi nuk 
do t’ju privojë ju nga bekimi i shpalljes (vahji), i diktimit (ilham), i 
diskursit dhe i komunikimit me Të. Ai do t’ju plotësojë të gjitha bekimet 
që ua kishte dhënë edhe të parëve.  

Por ai që shkel dhe trillon gënjeshtër mbi Zotin dhe thotë “më erdhi 
shpallja e Zotit”, ndërkohë që nuk i ka ardhur, ose thotë “unë gëzova 
bekimin e komunikimit dhe të diskursit me Zotin”, ndërkohë që nuk e 
ka gëzuar, atëherë unë po ju them duke sjellë dëshmitar Zotin dhe 
engjëjt e Tij, ai do të shkatërrohet, sepse mashtroi dhe trilloi gënjeshtër 
mbi Krijuesin e tij. ... 

 
7 “Na udhëzo në rrugën e drejtë; në rrugën e atyre që i bekove.” (El-Fatiha 1:6-7) 



Mësimi ynë 
 

 
32 

2. Suneti – në shkallë shpjeguese 
Mjeti i dytë për të gjetur udhëzimin është suneti, pra, praktika e Profetit 
Muhammedsavs, të cilën ai e ka bërë për të shpjeguar porositë e Kuranit 
të Shenjtë. Për shembull, në Kuranin e Shenjtë nuk shohim numrin e 
rekateve të namazeve të pesë vakteve, pra që sa rekate ka namazi i sabahut 
dhe namazet e tjera me radhë. Por suneti ka qartësuar çdo gjë. Nuk 
duhet ngatërruar suneti me hadithet, pasi nuk janë të njëjta. Hadithet 
janë mbledhur njëqind a njëqind e pesëdhjetë vjet më vonë, ndërsa suneti 
ka ekzistuar bashkë me Kuranin e Shenjtë. Pas Kuranit të Shenjtë, 
mirësia më e madhe që kanë muslimanët, është ajo e sunetit. 
Përgjegjësitë e Zotit dhe e të Dërguarit të Tij ishin vetëm dy: duke 
zbritur Kuranin, Zoti e njoftoi njerëzimin për Fjalën e Tij, detyrë kjo që 
i përket ligjit të Zotit, kurse përgjegjësia e të Dërguarit të Allahutsavs ishte 
që t’ua mësonte mirë Fjalën e Zotit njerëzve, duke e praktikuar me 
shembullin personal. Kështu që, i Dërguari i Allahutsavs fjalët i ktheu në 
vepra dhe përmes sunetit ose praktikës së tij, zgjidhi ndërlikimet dhe 
vështirësitë. Nuk është e drejtë të thuash se kjo zgjidhje do të varej nga 
hadithet, kjo sepse Islami ishte ngritur në tokë që para se të vinin 
hadithet. Vallë, përpara se të grumbulloheshin hadithet, njerëzit nuk 
falnin namaz, nuk jepnin zekat, nuk bënin haxh ose nuk dinin çka është 
hallall dhe çka është haram?! 

3. Hadithi – në shkallë mbështetëse 
Po, mjeti i tretë i udhëzimit është Hadithi, sepse hadithet sqarojnë 
shumë nga çështjet e historisë, të moralit dhe të fikhut të Islamit. Një 
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dobi e madhe e hadithit është që ai është në shërbim të Kuranit dhe të 
sunetit. Atyre që nuk iu dhurua respekti ndaj Kuranit, hadithin e quajnë 
si gjykatës të Kuranit, siç e thanë hebrenjtë për hadithet e tyre. Por ne e 
quajmë hadithin shërbyes të Kuranit dhe shërbyes të sunetit. Dihet që 
Padronit i shtohet madhështia nga prania e shërbëtorëve. Kurani është 
Fjala e Zotit. Suneti është praktika e të Dërguarit të Allahut. Dhe 
hadithi është një dëshmitar shtesë i sunetit. Është gabim të thuash se 
hadithi është gjykatës mbi Kuranin. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut!  

Nëse Kurani ka ndonjë gjykatës mbi të, ai është vetë Kurani. Kurse 
hadithi ka një shkallë dyshimi dhe si i tillë, kurrsesi nuk mund të jetë 
gjykatës mbi Kuranin, por thjesht dëshmi mbështetëse. Realisht, punën 
kryesore e kanë kryer Kurani dhe suneti, kurse hadithi vjen si dëshmi 
ndihmëse. Si mund të bëhet gjykatës hadithi mbi Kuranin, kur Kurani 
dhe suneti ishin udhëzues në atë kohë, kur ky gjykatës i krijuar nuk 
kishte as nam e as nishan?! Prandaj, mos thoni se hadithi është gjykatës 
mbi Kuranin, por thoni se hadithi është dëshmi mbështetëse për 
Kuranin dhe sunetin. Po, suneti është diçka që tregon qëllimin e 
Kuranit. Ai është rruga në të cilën i Dërguari i Allahutsavs pruri sahabët. 
Sunet nuk janë fjalët që u shkruan njëqind a njëqind e pesëdhjetë vjet 
më vonë, pasi këto quhen hadithe. Suneti është ai shembull praktik, të 
cilin muslimanët e sinqertë e kanë ndjekur që nga fillimi, praktikë të 
cilën e ndiqnin mijëra e mijëra muslimanë. Kurse hadithi, ndonëse pjesa 
më e madhe e tij është në shkallën e hamendjes, vlen ta praktikosh me 
kushtin që nuk bie ndesh me Kuranin dhe sunetin. Në këtë aspekt, ai 
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është ndihmës i Kuranit dhe i sunetit dhe përbën një thesar të çështjeve 
islame. Prandaj, mosvlerësimi i hadithit është gjymtim i një pjese të 
Islamit. Po, nuk është i denjë të pranohet ai hadith që është kundër 
Kuranit dhe sunetit, ose që është kundër një hadithi tjetër që përputhet 
me Kuranin, ose që është kundër një hadithi të Sahihut të Buhariut. 
Sepse ta pranosh një hadith të tillë, do të thotë të hedhësh poshtë 
Kuranin dhe të gjitha hadithet që përputhen me Kuranin. Unë e di që 
asnjë besimtar i sinqertë nuk do të guxojë të besojë në një hadith të tillë 
që bie ndesh me Kuranin, me sunetin dhe me hadithet që përputhen me 
Kuranin.  

Sidoqoftë, çmojini hadithet dhe përfitoni prej tyre sepse ato i referohen 
të Dërguarit të Allahutsavs. Për sa kohë që Kurani dhe suneti nuk i 
rrëzojnë ato, as ju mos i rrëzoni, përkundrazi, përmbahuni atyre në atë 
mënyrë që çdo lëvizje e çdo qëndrim, çdo veprim e çdo mosveprim ta 
bëni sipas një hadithi të caktuar.  

(1) Por nëse ka ndonjë hadith që është qartësisht në kundërshtim me 
ngjarjet që sjell Kurani, reflektoni për të gjetur pajtimin mes tyre, se 
ndoshta kundërshtimi ka ardhur nga gabimi juaj. Dhe nëse 
mospërputhja qëndron ende, atëherë hidheni poshtë një hadith të tillë 
sepse ai nuk është prej të Dërguarit të Allahutsavs. 

(2) Nëse ka një hadith të dobët, por që përputhet me Kuranin, pranojeni 
atë sepse Kurani është vërtetuesi i tij.  

(3) Po kështu, nëse ka një hadith me ndonjë profeci, por që është i dobët 
te hadithologët, dhe profecia e përmendur në të u përmbush në kohën 
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tuaj ose në një kohë të mëparshme, besojeni atë hadith si të vërtetë, kurse 
hadithologët dhe tregues të tillë si të gabuar e gënjeshtarë. Hadithe të 
tilla ka me mijëra që kanë profeci dhe shumica prej tyre, për 
hadithologët, janë të kritikueshme, të sajuara ose të dobëta. Tani, nëse 
ndonjë hadith prej tyre plotësohet dhe ju do ta anashkaloni atë duke 
thënë – nuk e besojmë sepse është i dobët, ose se njëri nga rrëfimtarët 
nuk ka qenë zbatues i rregullt i fesë – në këtë rast vërtetohet mosbesimi 
(mungesa e imanit) juaj që e refuzoni një hadith të tillë, të cilin e ka 
vërtetuar Vetë Zoti duke e përmbushur atë. Imagjinoni sikur të ketë një 
mijë hadithe të tilla, të cilat sipas hadithologëve të jenë të dobëta, dhe 
një mijë profeci të këtyre haditheve të dalin të vërteta, a do t’i prishni, 
vallë, një mijë dëshmi të vërtetësisë së Islamit, duke i quajtur ato si 
hadithe të dobëta?! Pra, në këtë rast do të jeni armik i Islamit. Kurse 
Allahu i Madhërishëm thotë: 

  
ُ

ۙ   فََال يُۡظِهر ُسۡوٍل  ﴾۲۷َعٰ� َغۡيِبٖهۤ اََحًدا ﴿  ِاّالَ َمِن اۡرتَٰضي ِمۡن ّرَ

(“Prandaj, Ai nuk i jep pushtet mbi të padukshmen e Tij askujt, përveç të 
dërguarve të Tij të pëlqyer.”)8 

Prandaj, kujt mund t’i përkasë profecia e vërtetë përveç të Dërguarit të 
vërtetë?! Në këtë situatë, cila është më e denjë dhe më afër besimit të 
thoni: – ka gabuar hadithologu duke cilësuar të dobët një hadith të 
vërtetë, apo – ka gabuar Zoti duke vërtetuar hadithin e rremë?! 

 
8 El-Xhin 72:27-28. 
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(4) Zbatoni hadithin edhe sikur të jetë i dobët, me kushtin që të mos 
jetë kundër Kuranit, sunetit ose haditheve të tjera që përputhen me 
Kuranin.  

Megjithatë, duhet të keni shumë kujdes kur zbatoni hadithet, sepse ka 
shumë hadithe të sajuara, të cilat futën ngatërresë në Islam. Çdo sekt u 
përmbahet haditheve sipas besimit të vet. Madje, kundërshtia e 
haditheve e bën edhe namazin që të ketë kaq shumë forma, pra namazi 
që është diçka kaq bindëse dhe që u praktikua në mënyrë të pandërprerë. 
Dikush thotë “Amin!” me zë të lartë, e dikush me zemër. Dikush thotë 
El-Fatihanë mbrapa imamit, e dikush tjetër këtë e quan diçka që e prish 
namazin. Dikush i lidh duart mbi gjoks, e dikush tjetër mbi kërthizë. 
Arsyeja e vërtetë e këtij mospajtimi janë pikërisht hadithet.  

 ﴾۵۴ُكّلُ ِحۡزب� ِبَما َ�َيِۡ�ۡ فَِرُحۡوَن ﴿

(“Çdo grup filloi të mburrej me atë që kishte.”)9 

Përndryshe, suneti kishte treguar një metodë të vetme. Më pas, 
ndërhyrja e rrëfimeve e lëkundën këtë metodë. 

Vetëm bindja e përsosur  
mund t’ju shpëtojë nga mëkati 

O robër kërkimtarë të Zotit! Hapni veshët dhe më dëgjoni! Asgjë nuk 
ngjason me bindjen. Është pikërisht bindja që ju largon nga mëkati. 

 
9 El-Mu’minun 23:54. 
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Bindja është ajo që ju jep forcën për të bërë mirësi. Bindja është ajo që 
ju bën të dashur dhe të sinqertë ndaj Zotit. A mund të hiqni dorë nga 
mëkati, pa pasur bindjen? A mund të ndaleni nga tundimet e nefsit, pa 
përjetuar një manifestim bindës? A mund të gjeni qetësi, pa pasur 
bindjen? A mund të krijoni ndonjë ndryshim të sinqertë, pa pasur 
bindjen? A mund të arrini lumturinë e vërtetë, pa pasur bindjen? A ka 
ndonjë shlyerje a shpagim nën kupën e qiellit, që mund t’ju largojë nga 
mëkati? Isai Biri i Merjemes a është i tillë që gjaku artificial i tij të mund 
t’ju largojë nga mëkati?  

O të krishterë! Mos thoni një gënjeshtër të tillë që mund ta çajë tokën. 
Vetë Jezusi ishte nevojtar i bindjes për shpëtimin e vet. Ai pati bindjen 
dhe gjeti shpëtimin. Keqardhje për ata të krishterë që mashtrojnë të 
tjerët duke thënë se kanë gjetur shpëtimin nga mëkati me anë të gjakut 
të Mesihut, ndërkohë janë të zhytur kokë e këmbë në mëkate. Ata nuk 
e dinë se cili është Zoti i tyre. Bëjnë jetë të shkujdesur dhe kanë mendje 
të dehur, dhe ata nuk kanë as haberin për atë dehje të pastër që zbret 
prej qiellit. Ata janë të privuar nga jeta që është me Zotin dhe nga 
rezultatet e asaj jete të pastër. Prandaj, ju mbajeni mend! Pa bindjen nuk 
mund të dilni dot nga errësira e jetës dhe as nuk mund të gjeni dot 
Shpirtin e Shenjtë. Të bekuar janë ata që kanë bindjen, sepse vetëm ata 
do ta shohin Zotin. Të bekuar janë ata që janë liruar nga dyshimet, sepse 
vetëm ata do të gjejnë shpëtimin nga mëkati. Të bekuar jeni ju kur ju 
jepet pasuria e bindjes, sepse pas kësaj, mëkateve tuaja do t’u vijë fundi. 
Mëkati dhe bindja nuk mund të bashkohen. A do ta fusnit dorën në 
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vrimën e një gjarpri tejet helmues? A mund të qëndroni pranë një 
vullkani që shpërthen, ku mund t’ju prekë lava e tij? A qëndroni dot nën 
vetëtima, përpara një luani të egër, apo diku ku murtaja ka shpërthyer e 
ka shkaktuar zhdukjen e brezave të tërë?! Atëherë, nëse keni të njëjtën 
shkallë bindjeje te Zoti, siç e patët përpara gjarprit, vetëtimave, luanit 
ose murtajës, nuk mundet që ju të ndiqni rrugën e ndëshkimit, duke 
shkelur porosinë e Tij dhe nuk mundet që ju të shkëpusni lidhjen tuaj të 
sinqertë dhe besnik me Të.  

O njerëz që jeni thirrur për mirësi dhe për rrugën e drejtë! Besoni me 
bindje se tërheqja e Zotit do të lindë brenda jush dhe ju do të pastroheni 
nga njolla e neveritshme e mëkatit vetëm atëherë kur zemrën do ta keni 
të plotë me bindje. Ndoshta do të thoni – e kemi bindjen. Dijeni se 
vetëm po mashtroheni. Ju nuk e keni bindjen, sepse nuk i keni as 
rezultatet e saj. Arsyeja është se nuk hiqni dorë nga mëkati dhe nuk 
hidhni hapin që duhet hedhur; nuk druheni ashtu siç duhet të druheni. 

Mendojeni vetë, ai që është i bindur se në atë vrimë ka gjarpër, a mund 
ta fusë dorën në të? Ose ai që është i bindur se në ushqimin e tij ka helm, 
a mund ta hajë atë? Ose ai që sheh me bindje se në këtë pyll ka një mijë 
luanë të egër, a mund ta çojnë këmbët e tij me harresë a pakujdesi drejt 
pyllit? Atëherë, duart dhe këmbët tuaja, veshët dhe sytë tuaj a mund të 
guxojnë të bëjnë mëkat, nëse besoni me bindje në Zot dhe në shpërblim-
ndëshkimin e Tij. Mëkati nuk mund ta mbizotërojë bindjen. Pra, 
ndërkohë që shihni një zjarr gllabërues, si mund të hidheni në të? Muret 
e bindjes janë deri në qiell, andaj, djalli nuk mund t’i kapërcejë ato. 
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Çdokush që u pastrua, u pastrua përmes bindjes. Bindja ju jep forcë për 
të përballuar dhimbjen, aq saqë edhe një mbret e bën ta lërë fronin për 
të veshur petkun e fukarait. Bindja lehtëson çdo brengë. Bindja ju tregon 
Zotin. Çdo shlyerje dhe çdo shpërblesë tjetër është e rremë. Çdo pastërti 
vjen përmes rrugës së bindjes. Ajo që ju largon nga mëkati, ajo që ju çon 
te Zoti dhe ju bën të përparoni në sinqeritet dhe qëndrueshmëri më 
shumë se engjëjt, është pikërisht bindja. Çdo fe që nuk ju jep mjetet e 
bindjes është e gënjeshtërt. Çdo fe që nuk ju tregon dot Zotin nëpërmjet 
mjeteve bindëse, është e gënjeshtërt. 

Mos u kënaqni me tregime! 
Zoti siç ekzistonte më parë, ekziston edhe sot. Fuqitë e Tij siç ishin më 
parë, janë edhe sot. Ai siç e kishte fuqinë për të treguar shenjat në të 
kaluarën, e ka edhe sot. Pse atëherë kënaqeni vetëm me tregime. Është 
e shkatërruar ajo fe, e cila si mrekulli ka vetëm histori dhe si profeci ka 
vetëm tregime. I shkatërruar është ai xhemat, të cilit nuk i zbret Zoti 
dhe që nuk pastrohet me anë të bindjes me dorën e Zotit. Duke parë 
kënaqësitë e nefsit, njeriu shkon pas tyre, në të njëjtën mënyrë, kur gjen 
kënaqësitë shpirtërore me anë të bindjes, ai shkon pas Zotit. Bukuria e 
Zotit i jep kënaqësi kaq të madhe, saqë çdo gjë tjetër i duket e pavlerë. 
Njeriu shpëton nga mëkati vetëm atëherë, kur njoftohet bindshëm për 
Zotin, për madhështinë e Tij dhe për shpërblim-ndëshkimin prej Tij. 
Rrënja e çdo shkeljeje është padija. Ai që merr një pjesë nga njohja 
bindëse e Zotit, nuk mund të mbetet dot shkelës. Nëse i zoti i shtëpisë 
di që një përmbytje e madhe po vjen drejt strehës së tij, ose që ka rënë 
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zjarr rreth e përqark dhe që rrezikohet shtëpia e tij, ai nuk mund të 
qëndrojë në të. Atëherë, duke pretenduar bindje në shpërblim-ndëshkim 
prej Zotit, pse po qëndroni në gjendjet tuaja të rrezikshme? Prandaj, 
hapni sytë dhe shikoni ligjin e Zotit që gjendet kudo në botë. Mos u 
bëni minj që futen në gropë, por zogj që fluturojnë në lartësinë e qiellit. 
Pasi bëni Bej’atin e pendesës, mos qëndroni prapë mbi mëkatin, pra, mos 
u bëni si gjarpër, i cili edhe pse e ndërron lëkurën, sërish gjarpër mbetet. 
Kujtojeni vdekjen, sepse ajo po ju afrohet, edhe pse jeni të 
pavëmendshëm ndaj saj. Përpiquni të bëheni të pastër, sepse njeriu e 
gjen të Pastrin, kur pastrohet edhe vetë. 

Mjeti për t’u pastruar është namazi  
që kryehet me përgjërim 

Por si mund ta gjeni këtë bekim? Përgjigjen jua ka dhënë Zoti në Kuran, 
ku thotë: 

لٰوۃِ َو اۡسَتِعۡيُنۡو  ِ َو الّصَ
ۡ

رب  ا ِبالّصَ

“Kërkojini Zotit ndihmë me anë të durimit dhe namazit.”10 

Çfarë është namazi? Ai është lutje që parashtrohet me përgjërim, duke 
lartësuar, lavdëruar dhe madhëruar Zotin, duke i kërkuar falje Atij 
(istigfari) dhe duke i dërguar salavate të Dërguarit të Tij. Andaj, kur të 
falni namazin, mos u mjaftoni vetëm me fjalët arabe, si njerëzit e 

 
10 El-Bekare 2:46. 
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pavëmendshëm, sepse namazi dhe istigfari i tyre të gjitha janë thjesht 
zakone, që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin. Prandaj, kur ju të falni 
namazin, përveç pjesës së Kuranit, sepse ajo është fjala e Zotit dhe përveç 
pjesës së lutjeve të Profetit, sepse ajo është fjala e Profetit, të gjitha lutjet 
e tjera bëjini me përgjërim në gjuhën tuaj, në mënyrë që kjo përulësi e 
ky sinqeritet të kenë ndikim në zemrat tuaja. ... 

Namazi ju sjell zgjidhje për fatkeqësitë e ardhshme. Ju nuk e dini se çfarë 
fati do t’ju sjellë e nesërmja. Andaj, përpara se t’ju vijë dita e re, 
përgjërohuni pranë Mikut tuaj, që juve t’ju vijë e mbarë dhe e bekuar. 

O pasanikë! O të pasur! 
O pasanikë! O mbretër! O të pasur! Ka shumë pak njerëz mes jush që i 
druhen Zotit dhe që janë të drejtë në të gjitha rrugët e Tij. Shumica prej 
jush të dashuruar me territoret dhe pasuritë e botës dhe për t’i arritur ato 
kalojnë gjithë jetën, duke harruar vdekjen. Çdo i pasur që nuk fal 
namazin dhe shpërfill Zotin, ka në qafë mëkatin e të gjithë shërbëtorëve 
dhe të punëtorëve të tij. Çdo i pasur që pi alkool, ka në qafë mëkatin e 
të gjithë atyre që pinë në shërbim të tij.  

O ju që pretendoni zgjuarsinë! Merrni veten, se kjo botë nuk është një 
vend i përhershëm. Lëreni çdo teprim dhe hiqni dorë nga çdo lëndë 
dehëse. Nuk është vetëm alkooli që ia shkatërron jetën njeriut, por edhe 
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opiumi, kanabisi, hashashi, bhang,11 tarhi,12 dhe çdo lëndë tjetër dehëse 
ndaj së cilës njeriu krijon varësi. Këto ia prishin mendjen dhe 
përfundimisht e çojnë drejt shkatërrimit. Prandaj, ruhuni prej tyre. Nuk 
mund të kuptojmë se përse vazhdoni të konsumoni këto lëndë, prej të 
cilave mijëra njerëz të varur si ju, largohen nga kjo botë. Ndëshkimi i 
botës tjetër do të jetë shtesë për ta.  

Bëhuni të druajtur ndaj Zotit në mënyrë që t’ju zgjatet jeta dhe ju të 
bekoheni prej Tij. Jeta në luks të tepruar është e mallkuar. Jeta me 
dashakeqësi dhe mungesë mëshire të tepruar është e mallkuar. Jeta me 
shpërfillje të tepruar ndaj Zotit dhe ndaj dhembshurisë me njerëzit, 
është e mallkuar. Çdo të pasuri do t’i kërkohet llogari për detyrimet që 
ka ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve në të njëjtën mënyrë, siç do t’i kërkohet 
një të varfri, madje edhe më shumë se atij.  

Prandaj, sa fatkeq është ai që, duke u mbështetur tërësisht në këtë jetë 
të shkurtër, i kthen shpinën Zotit; konsumon të ndaluarat e Zotit me 
kaq guxim, sikur t’i jenë të lejuara; në zemërim e sipër bëhet gati, si një 
i marrë, për të sharë dikë, për të lënduar dikë ose për të vrarë dikë; gjatë 

 
11 Bhang, në gjuhën indiane, është një përgatitje ushqimore e kanabisit me origjinë 
nga nënkontinenti Indian. Ai është përdorur në ushqim dhe pije qysh në 
mijëvjeçarin e parë para erës sonë në Indinë e lashtë. (Përkthyesi) 
12 Tarhi ose nīrah [neerah] është një pije dehëse që rrjedh në kushte të caktuara nga 
kakao, nga lëngu i arrës së kokosit, ose nga ndonjë lëng palme. (Përkthyesi) 
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tundimit epshor, kalon çdo kufi të paturpësisë. Ai nuk do ta arrijë 
lumturinë e vërtetë, derisa të vdesë. 

O të dashur! Ju keni ardhur për pak ditë në këtë botë, dhe edhe ajo e ka 
konsumuar kohën më të madhe të saj. Prandaj, mos e bëni të pakënaqur 
Zotin tuaj. Një shtet që është më i fuqishëm se ju, mund t’ju shkatërrojë 
nëse mbetet i pakënaqur nga ju. Andaj, llogaritni vetë se si mund të 
shpëtoni nga pakënaqësia e Zotit të Madhërishëm. Nëse do të dilni të 
druajtur në sy të Zotit, askush nuk mund t’ju shkatërrojë. Zoti Vetë do 
t’ju mbrojë dhe armiku që është gati t’ju marrë jetën, nuk mund t’ju zërë. 
Përveç kësaj rruge, askush nuk është mbrojtës i jetës suaj. Nga frika e 
armikut dhe nga prekja e fatkeqësive, ju do të jetoni jetë sfilitëse dhe 
ditët e fundit të jetës suaj do t’i kaloni në brengë e në zemërim të madh. 
Zoti bëhet Streha e atyre që qëndrojnë me Të. Prandaj, ejani te Zoti dhe 
hiqni dorë nga çdo kundërshtim me Të. Mos u tregoni të ngathët në 
kryerjen e obligimeve ndaj Tij, dhe mos u bëni keq robërve të Tij as me 
gjuhë e as me dorë. Jini të frikësuar nga llahtaria dhe zemërimi qiellor, 
sepse kjo pikërisht është rruga e shpëtimit. 

O dijetarë të Islamit! 
O dijetarë të Islamit! Mos u nxitoni në mohimin tim, sepse ka shumë 
sekrete të tilla që njeriu nuk i kupton dot përnjëherë. Mos u tregoni të 
gatshëm ta refuzoni mesazhin sapo ta dëgjoni, se kjo nuk është rrugë e 
takvasë. Po të mos kishit disa gabime, po të mos kishit keqkuptuar disa 
hadithe, do të ishte e kotë të vinte Mesihu i Premtuar me cilësinë e 
Hakam-it (gjykatës). ... 



Mësimi ynë 
 

 
44 

Përveç kësaj, sipas besimeve tuaja, misioni për të cilin do të vijë Mesihu 
është që t’i bashkohet Mehdiut dhe të bëjë luftë për t’i kthyer me dhunë 
njerëzit e tjerë në muslimanë. Ky besim i tillë e njollos Islamin. Ku është 
e shkruar në Kuranin e Shenjtë që lejohet dhuna për fenë?! Përkundrazi, 
Allahu i Madhërishëm, në Kuranin e Shenjtë, thotë: 

يِۡن  اھَ ِيف اّ�ِ
َ

ر
ۡ
 ِاك

ۤ
 َال

“Nuk ka imponim në fe.”13 

Atëherë Mesihu Biri i Merjemes si do të marrë të drejtën për të përdorur 
dhunë? ... Në cilin ajet, në cilin xhuz14 dhe në cilën sure të Kuranit të 
Shenjtë përmendet ky mësim? I gjithë Kurani në mënyrë të përsëritur 
po thotë – nuk ka imponim në fe – dhe qartazi tregon se luftërat që 
Profeti Muhammedsavs bëri kundër disave, nuk ishin për ta përhapur me 
imponim fenë, përkundrazi, ishin për disa arsye të tjera:  

së pari, ishin për të ndëshkuar ata që masivisht kishin vrarë muslimanë 
dhe kishin dëbuar me mizori të madhe nga vatrat e tyre disa të tjerë. Siç 
e thotë Allahu i Madhërishëm: 

 ۙ ﴿ 
ُ

َ َعٰ� نَۡصِرِهۡم لََقِديۡر يَۡن يُٰقَتلُۡوَن ِباَنَُّ�ۡ ُظِلُمۡوا ؕ َو ِاّنَ اّهللاٰ ِ  ﴾ ۴۰اُِذَن لِّ�َ

 
13 El-Bekare 2:257 
14 Pjesë. 
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U lejohet përballja atyre muslimanëve, kundër të cilëve po luftojnë mohuesit, 
për shkak se u është bërë padrejtësi. Dhe Zoti është i Plotfuqishëm t’i ndihmojë 
ata.15 

Së dyti, ato luftëra ishin për vetëmbrojtje ndaj atyre që kishin si mision 
asgjësimin e Islamit ose që e luftonin me dhunë përhapjen e tij në vendin 
e tyre. Muslimanët kishin të drejtën për t’u vetëmbrojtur. 

Arsyeja tjetër ishte se luftërat e muslimanëve ishin për të vendosur lirinë 
në vend.  

Përveç këtyre tri arsyeve, Profeti Muhammedsavs dhe Kalifët e tij të 
shenjtë nuk luftuan për asnjë motiv tjetër. Madje, Islami e duroi kaq 
shumë dhunën e popujve të tjerë, aq sa nuk mund t’ia gjeni shembullin 
në popujt e tjerë. Tani, çfarë do të jenë Isa Mesihu dhe zotëri Mehdiu, 
të cilët, me të mbërritur në tokë, do të fillojnë vrasjen e njerëzve?! 

Kujdestarët e faltoreve  
dhe pasardhësit e shenjtërve 

Po kështu, kujdestarët e faltoreve dhe pasardhësit e shenjtërve që janë në 
këtë vend, janë sa të larguar nga feja, po aq të zhytur natë e ditë në risitë 
(bidatet) e tyre, si rrjedhojë, janë tërësisht në padijeni për vështirësitë dhe 
fatkeqësitë që po prekin Islamin. Po të shkoni në takimet e tyre, në vend 
që të dëgjoni Kuranin e Shenjtë ose librat e haditheve, do të shihni lloj-
lloj tamburesh, violinash, daullesh, këngëtarësh etj.. E megjithatë, 

 
15 El-Haxh 22:40. 
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pretendojnë të jenë udhëheqës të muslimanëve dhe ndjekës të 
Profetitsavs. Disa prej tyre, madje, janë të veshur si femra, me duar të lyera 
me këna e të zbukuruara me byzylykë. Parapëlqejnë të recitojnë poezitë, 
në vend të Kuranit të Shenjtë. Këto zakone janë ngulitur kaq thellë, saqë 
janë ndryshkur, e vështirë të hiqen. Megjithatë, Zoti i Madhërishëm do 
të tregojë fuqitë e Tij dhe do ta ndihmojë Islamin. ... 

Çdokush mund të pretendojë se e do Zotin. Por, Zotin e do ai, dashuria 
e të cilit provohet me anë të dëshmisë qiellore. Çdokush thotë se feja e 
tij është e vërtetë, por feja e vërtetë është vetëm e atij, të cilit i jepet dritë 
që në këtë botë. Çdokush thotë se do ta gjejë shpëtimin, por këtë e tha 
të vërtetë vetëm ai që sheh dritën e shpëtimit që në këtë botë. Prandaj, 
ju përpiquni të bëheni të dashur të Zotit, në mënyrë që të mbroheni nga 
çdo fatkeqësi. 

O të dashur!  
Kjo është koha për t’i shërbyer fesë 

O të dashur! Kjo është koha për t’i shërbyer fesë dhe qëllimeve të fesë. 
Çmojeni këtë kohë, sepse nuk do ta gjeni prapë. ...  

Pse duhet të dëshpëroheni duke qenë ndjekës të një Profeti16 kaq të 
mrekullueshëm?! Tregoni shembuj të tillë që edhe engjëjt të befasohen 
nga vërtetësia dhe pastërtia juaj dhe t’ju dërgojnë salavate. ... 

 
16 Bëhet fjalë për Hazret Profetin Muhammedsavs. (Shikoni librin “Arka-e-Nuhut”) 
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Këtu po e përfundoj dhe lutem që ky mësim imi u bëftë i dobishëm për 
ju! Ardhtë një ndryshim i tillë në ju, që ju të bëheni yjet e tokës dhe toka 
të ndriçohet nga ajo dritë, e cila ju dhurohet nga Zoti juaj! Amin! Amin! 
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SHTOJCË 
Marrë nga libri “Da’vetul-Emir”,  

i Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedira 
Kalifi i Dytë i Mesihut të Premtuar 

Besimet e Xhematit Musliman Ahmedia 
1) Ne besojmë se Zoti ekziston dhe pranimi i ekzistencës së Tij është 
pranimi i së vërtetës më të rëndësishme dhe absolute.  

2) Besojmë se Zoti është Një. Ai nuk ka ortak, as në tokë e as në qiell. 
Përveç Atij çdo gjë tjetër është krijesa e Tij, nevojtare e ndihmës dhe e 
mbështetjes së Tij. Ai nuk ka bir apo bijë, nuk ka as baba e as nënë, as 
grua e as vëlla. Ai është Unik në Njësinë e Tij. 

3) Besojmë se Zoti është i Shenjtë, i Pastër nga çdo e metë dhe i Pasur 
me çdo përsosmëri. Fuqia e Tij është e pakufizuar, po ashtu është edhe 
dija e Tij. Ai mbulon gjithçka dhe asgjë nuk mund ta mbulojë Atë. Ai 
është i Pari dhe i Fundit, i Dukshmi dhe i Fshehti, Krijuesi dhe 
Sunduesi, Dashuruesi dhe i Qëndrueshmi. Veprimet e Tij janë prej 
vullnetit të Tij, e jo të detyruara prej dikujt a diçkaje. Ai mbretëron botën 
edhe tani, ashtu siç e mbretëronte më përpara. Vetitë e Tij janë të 
përhershme e të qëndrueshme dhe nuk do të shfuqizohen kurrë. 

4) Besojmë se engjëjt janë krijesa të Zotit të Madhërishëm. Detyra e tyre 
është ashtu siç ka thënë Kurani i Shenjtë: 
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ۡونَ 
ُ

َعلُۡوَن َما يُۡؤَمر
ۡ
 يَف

“bëjnë atë për të cilën urdhërohen”.17 Zotit i ka krijuar engjëjt me urtësinë 
e Tij për funksione të ndryshme. Ekzistenca e tyre është reale dhe 
përmendja e tyre në Kuranin e Shenjtë nuk është thjesht e figurshme. 
Ata varen nga Zoti i Madhërishëm, njësoj si njerëzit dhe krijesat e tjera 
që varen nga Ai.  

5) Ne besojmë se Zoti flet me robërit e Tij dhe u bën me dije dëshirën
dhe vullnetin e Tij. Zbulesa ose shpallja e Tij zbret në formë fjalësh. Ky
komunikim Hyjnore është ushqimi i vërtetë i njeriut, dhe me anë të tij
ai jeton dhe krijon lidhje me Zotin. Fjalët që mbajnë shpalljet e Zotit
janë unike në fuqinë e në urtësinë e tyre. Urtësinë e tyre mundet që njeriu
të mos arrijë ta zbulojë të gjithën përnjëherë. Një minierë mund të
shterojë, por jo urtësia e fjalëve të zbulesës Hyjnore. Shpallja Hyjnore
sjell urdhra dhe dekrete, paralajmërime dhe këshilla. Ajo gjithashtu sjell
thesaret e dijes për të padukshmen, dhe shfaq edhe xhevahiret e njohjes
shpirtërore. Ajo na transmeton pëlqimin dhe dashurinë e Tij, por edhe
mospëlqimin dhe zemërimin e Tij. Ajo na zbulon sekretet e fshehta të
moraleve të larta, dhe na informon për mëkate të fshehta të njeriut. Ky
komunikim bëhet në lloje dhe në sasi të ndryshme në varësi të rrethanave
dhe të nivelit shpirtëror të njeriut. Ndër të gjitha komunikimet që Zoti
i Madhërishëm ka bërë me njeriun, më i përsosuri dhe më i larti në status
është Kurani i Shenjtë. Kurani i Shenjtë është i destinuar të qëndrojë në

17 Kurani i Famëlartë 16:51. 
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fuqi deri në fund të kësaj bote, pra është i përjetshëm dhe i tillë që asnjë 
komunikim i mëvonshëm nuk do ta shfuqizojë atë. 

6) Gjithashtu, ne besojmë se sa herë që bota pushtohet nga errësira dhe 
njerëzit zhyten thellë në mëkate, është e pamundur për ta që t’ia dalin 
pa ndihmën e Zotit. Atëherë, Zoti i Gjithëmëshirshëm dhe Mirëbërës 
zgjedh ndonjë nga robërit e Tij të dashur, të sinqertë dhe besnikë dhe e 
cakton atë që të udhëzojë të tjerët. Siç Ai thotë në Kuranin e Shenjtë:  

ٍة ِاّالَ َخَال فِۡيَها نَِذيٌۡر ﴿  ۡن اُّمَ  ﴾ ۲۵َو ِاۡن ّمِ

“Nuk ka ndonjë popull, të cilit nuk i ka ardhur ndonjë alarmues (profet i 
Zotit)”18 

Pra, Zoti dërgoi Profetët e Tij te çdo popull. Përmes tyre Zoti zbuloi 
vullnetin dhe qëllimin e Tij. Ata që iu bindën Profetëve, e përmirësuan 
veten dhe fituan pëlqimin dhe dashurinë e Zotit, kurse ata që u treguan 
shpinën, e shkatërruan veten e vet. 

7) Ne besojmë se të dërguarit e Allahut kanë qenë me nivele të ndryshme 
shpirtërore dhe kontribuuan në përmasa të ndryshme për të përmbushur 
të njëjtin mision Hyjnor. Më i larti në status prej të gjithë të dërguarve 
është Hazret Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 
të, të cilin Zoti e quajti udhëheqës i të gjithë njerëzimit dhe e dërgoi si 
Profet për mbarë njerëzimin. Shpallja që mori ai, i drejtohet gjithë 
njerëzimit. Zoti për të e bëri gjithë tokën të shenjtë në atë mënyrë, që 

 
18 Kurani i Famëlartë 35:25.  
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çdo cep i tokës të shërbejë si vendi i sexhdes për umetin e tij. Mesazhi i 
tij shumë shpejt arriti të kapërcejë kufijtë e Arabisë. Njerëzit braktisën 
idhujt dhe filluan të besonin në Zotin e Vetëm që Profeti Muhammedsavs 
ua mësoi të besonin. Ardhja e Profetit të Shenjtësavs shënon një 
revolucion të pashembullt shpirtëror. Ai solli drejtësinë në botë, e cila 
deri më parë ishte e mbushur me mizori dhe mëkate. Ne gjithashtu 
besojmë se nëse do të ekzistonin edhe Profetët e mëparshëm në kohën e 
Profetit Muhammedsavs, ata nuk do të kishin rrugë tjetër veçse ta ndiqnin 
atë, siç e tha edhe Hazret Profeti Muhammedsavs  

َباِ�ْ�۔  ِ
ّ
 ات

َّ
ْ�ِن َما َوِسَعُھَما ِٳال ی َحیَّ ی َو ِعْی��ٰ اَن ُمْو��ٰ

َ
ْو �

َ
 ل

“Sikur të ishin gjallë Musai dhe Isai, ata nuk do të kishin rrugë tjetër veçse të 
më ndiqnin mua”.19 

8) Ne gjithashtu besojmë se Zoti dëgjon lutjet tona dhe na ndihmon
duke na zgjidhur vështirësitë. Ai është një Zot i Gjallë, të cilin njeriu
mund ta ndiejë në çdo kohë dhe në çdo çast. Ai gjithmonë mban lidhjen
e Tij të dashurisë me robërit e Tij, vështron përulësinë dhe sinqeritetin
e tyre dhe i ndihmon kur u nevojitet ndihma e Tij. Dhe nëse ata e
harrojnë Atë, Ai Vetë ua kujton ekzistencën e Tij, duke u dërguar të
dërguarit e Tij të veçantë dhe u thotë:

19 ‘Abdul-Vehhab El-Sha'rani, “El-Javakit vel-xhevahir fi bejan akaidul-ekabir”, 
vëllimi II, botimi i tretë, botues: “El-Metbu'atul-Ez'herijje”, Egjipt, 1321 h. / 1903, 
fq. 22. 
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ۡ قَِريٌۡب ؕ اُِجۡيُب َدۡعَوۃَ اّ�َاِع ِاذَا  ُيۡؤِمُنۡوا ِ�ۡ لََعّلَُ�ۡ فَِاّ�ِ
ۡ
�َۡسَتِجۡيُبۡوا ِ�ۡ َو ل

ۡ
َدَعاِن ۙ فَل

 ﴾ ۱۸۷يَۡرُشُدۡوَن ﴿

“Unë pa dyshim jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit, kur ai Më lutet. 
Prandaj, edhe ata le t’i përgjigjen thirrjes Sime dhe le të më besojnë Mua, që 
të udhëzohen.”20 

9) Ne besojmë se Zoti herë pas here shfaq në këtë botë edhe caktimin e 
Tij të veçantë. Pra, ngjarjet e botës nuk përcaktohen vetëm nga ligjet e 
pandryshueshme të quajtura si ligjet e natyrës. Sepse, përveç këtyre ligjeve 
të përgjithshme, ekziston edhe një caktim dhe ligj i veçantë i Tij, me anë 
të të cilit, Ai manifeston madhështinë dhe fuqinë e krijimit të Tij. Ka 
shumë që e mohojnë këtë caktim të Zotit dhe pranojnë vetëm ligjin e 
natyrës. Ndërkohë ligji i natyrës është një ligj i përgjithshëm i Zotit, por 
nuk është ligj i veçantë i Tij. Me anë të ligjit të veçantë, Ai ndihmon 
robërit e Tij të dashur dhe shkatërron armiqtë e tyre. Po të mos kishte 
një ligj të tillë, si mundej që Musai i dobët të mbizotëronte Faraonin e 
fuqishëm dhe të pushtetshëm? Pra, njëri pavarësisht nga dobësia e tij 
triumfon, dhe tjetri pavarësisht nga fuqia e tij humb dhe shkatërrohet. 
Po të mos kishte një ligj të tillë, si mundej që Profeti Muhammedsavs t’i 
bënte ballë të gjithë Arabisë që ishte ngritur për ta shkatërruar atë. Zoti 
e mbrojti atë nga çdo sulm dhe atij i dha fitore në çdo fushë, saqë ai me 
dhjetë mijë sahabë të tij të sinqertë arriti të çlironte vendin, prej të cilit 

 
20 Kurani i Famëlartë 2:187. 
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ishte arratisur thuajse i vetëm. Sipas ligjeve të natyrës nuk mund të 
ndodhnin ngjarje të tilla.  

10) Ne gjithashtu besojmë se vdekja nuk është fundi i çdo gjëje. Njeriu
jeton edhe pas vdekjes. Ai ringjallet për të dhënë llogari për veprat e tij.
Fuqia e Zotit garanton këtë vazhdimësi të jetës së njeriut.

11) Ne besojmë se mohuesit e Zotit dhe kundërshtarët e besimit të Tij,
do të përfundojnë në një vend që quhet xhehenem, përveçse nëse Zoti i
mëshiron ata. Në xhehenem ata do të pësojnë ndëshkimin e dhimbshëm
të zjarrit dhe të ftohjes, ndëshkim i cili nuk synon vetëm lëndimin, por
përmirësimin e tyre për rrugëtimin e mëtejshëm. Në xhehenem ata do
të kenë vetëm klithma dhe kërcëllim dhëmbësh për një kohë shumë të
gjatë, deri sa të vijë dita kur mëshira e Zotit që mbulon çdo gjë, do t’i
mbulojë edhe ata dhe do të plotësohet fjala Hyjnore:

َحٌد۔ 
َ
ْیَس ِفْیَھا ٲ

َ
َم َزَماٌن ل � َجَھنَّ

ٰ
ِ�ْی َع�

ْ
 َیٲ

“Do të vijë një kohë, kur nuk do të ketë mëkatar në xhehenem.”21 

12) Po kështu, ne gjithashtu besojmë se ata që besojnë në Zot, në
Profetët e Tij, në engjëjt e Tij dhe në Librat e Tij, ata që pranojnë
udhëzimin që vjen nga Zoti, jetojnë me përulësi dhe e shmangin
teprimin në çdo formë, do të hyjnë në një vend që quhet xhenet. Paqja
dhe kënaqësia do të mbretërojnë atje dhe Zoti do të jetë i pranishëm për

21 Ebi Muhammed El-Husejn ibn Mes’ud El-Begavi, “Me'alimut-Tenzil fi Tefsir 
et-Te’vil”, vëllimi IV, botues: “Dar et-Tajjibeh”, Damask 1411 h. / 1991, fq. 202. 
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ta. Njerëzve që do të shkojnë atje do t’u zhduken dëshirat e ulëta dhe do 
të arrijnë përjetësinë, duke u bërë pasqyrim i atributeve të Krijuesit të 
tyre.  

Këto janë besimet tona. Mund të pyesni ‘ulematë (dijetarët) e Islamit se 
përse janë kaq të dhunshëm ndaj nesh dhe përse na etiketojnë si qafirë. 
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Rreth  
Hazret Mesihut të Premtuaras 

 
Hazret Mirza Ghulam Ahmedias lindi në vitin 1835 në Kadijan të Indisë. 
Ai ishte shumë i përkushtuar në studimin e Kuranit të Shenjtë dhe tërë 
kohën e tij e kalonte në adhurimin e Zotit dhe në përkushtimin ndaj Tij.  

Gjatë periudhës në të cilën jetoi, Islami ishte nën shënjestër të sulmeve 
armiqësore nga të gjitha anët dhe muslimanët në përgjithësi ishin në 
rënie të skajshme shpirtërore, me një besim të dyshimtë dhe krejtësisht 
sipërfaqësor. Ai ndërmori një fushatë të jashtëzakonshme për t’i treguar 
botës fytyrën e bukur e të vërtetë të fesë Islame. Ndër përpjekjet e tij të 
çmuara e madhore, mund të përmendim: mbi nëntëdhjetë libra (duke 
përfshirë veprën e tij fenomenale “Berahin-e-Ahmedia” që ndryshoi 
krejtësisht rendin e botës fetare), qindra ligjërata me njohuri të thella të 
mistikës e debate të shumta fetare, të cilat argumentonin më së miri se 
feja Islame është një fe e gjallë, nëpërmjet së cilës njeriu mund të lidhë 
kontakt me Krijuesin e tij dhe mund të komunikojë me Të.  

Shumica prej nëntëdhjetë e dy veprave të tij janë shkruar në gjuhën urdu, 
disa janë në gjuhën arabe e disa të tjera edhe në gjuhën perse. Ai 
gjithashtu provoi se mësimet e Kuranit Famëlartë dhe Sheriati i fesë 
Islame janë të destinuara të ngrenë e të përsosin nivelin moral, 
intelektual dhe shpirtëror të njeriut. Ai deklaroi se Zoti i Madhërishëm 
e caktoi atë si Mesih dhe Imam Mehdi, pra shërbëtor të vërtetë të 
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Profetit Muhammedsavs, siç ishte përmendur në profecitë e Biblës, të 
Kuranit Famëlartë dhe të haditheve të Hazret Profetit Muhammedsavs.  

Ai themeloi Xhematin Musliman Ahmedia dhe në vitin 1889 filloi të 
pranonte aderime në të. Ndërroi jetë më 26 maj të vitit 1908. Sipas 
profecive të bëra prej tij, të mbështetura nga Kurani Famëlartë dhe nga 
thëniet e Hazret Profetit Muhammedsavs, Xhemati Musliman Ahmedia 
vijoi misionin e tij nën udhëheqjen e Kalifatit. Aktualisht Hazret Mirza 
Masrur Ahmedi, Allahu e ndihmoftë fuqimisht, është udhëheqësi 
botëror i Xhematit Musliman Ahmedia dhe Kalifi i Pestë i Mesihut të 
Premtuar. Ky Xhemat sot është përhapur në 210 vende të botës dhe 
përbëhet nga miliona anëtarë. 
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Shkurtesat 
savs Selallahu alejhiveselam (Paqja e bekimi i Allahut qofshin mbi 

të!), shkruhet e lexohet kur përmendet emri i Hazret Profetit 
Muhammedsavs. 

as Alejhiselam (Paqja qoftë mbi të!), shkruhet e lexohet kur 
përmendet emri i ndonjë profeti të Allahut. 

ra RadijAllahu anhu/anha/anhum (Allahu qoftë i kënaqur me 
të/ta!), shkruhet e lexohet kur përmendet emri i ndonjë sahabi a 
sahabeje të ndonjë profeti. 
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Kontakte 
Shqipëri: 
Xhemati Musliman Ahmedia 
Rr. “Pavarësia”, KM 1, Mëzez, 
Kutia Postare 8176, 
Tiranë, Shqipëri (Albania) 
Kontakt +355 67 216 8054 
www.alislam.al 

Kosovë: 
Xhemati Musliman Ahmedia 
Rr. “Holger Pedersen”,  
Lagjja e Spitalit, Prishtinë, Kosovë 
+381 3855 8436, +377 4481 7813
Fax: +381 3851 2408
www.alislam.al

Gjermani: 
Ahmadiyya Muslim Jamaat 
Baitus-Sabuh 
Genfer Str. 11 
60437 Frankfurt am Main, Germany 
+49 6950688600
www.ahmadiyya.de

Britani e Madhe: 
The Baitul Futuh Mosque 
181 London Rd,  
Morden SM4 5PT, UK 
www.alislam.org 

Zvicër: 
Ahmadiyya Muslim Jamaat 
Mahmud Moschee 
Forchstrasse 323 
8008 Zürich 
T +41443815570, F +41443822181 
www.ahmadiyya.ch 

Holandë: 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
Mobarak Moskee, Oostduinlaan 79, 
2596 JJ Den Haag 
T: 070-3245902, F: 070-3242881 
www.islamnu.nl 

Spanjë: 
Mezquita Basharat 
14630 Pedro Abad 
Córdoba, Spain 
T +34 957 186203      
F +34 957 186300 
www.alislam.es 
www.ahmadiyya-islam.org/es/ 

Bosnjë: 
Ahmadija muslimanski džemat 
Tuzlanska 1b, 71000 Sarajevo,  
Bosna i Hercegovina 
Tel/Fax.: 00387-33-612612 
www.ahmadija.ba 

www.alislam.al 
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