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Parathënie
Në kuadër të planprogramit të Institutit Ikra, prej vitit akademik 2019-2020 u
shtua libri edukativ i vjetër 7shekuj i autorit ibni Xhema’a me titullin
“Memoaret e dëgjuesit dhe folësit në edukatën e dijetarit dhe nxënësit”
"” تذكرة السامع والمتكلم يف آداب العالم والمتعلم
Ky është libër i cili nuk e përfshin tërë edukatën islame, por e përfshin
edukatën e kërkimit të diturisë, ku nëpërmjet këtij libri e shohim se si kanë
qenë me edukatë gjeneratat e hershme të Islamit dhe se si ata e kanë
madhëruar diturinë dhe dijetarët.
Ky libër si cdo libër tjetër është veprimtari njerëzore dhe si i tillë i ka mangësitë
e veta dhe vetëm Libri i Allahut është pa mangësi dhe i përkryer. Prandaj në
këtë libër ndonjëherë do të gjejmë qëndrime të cilat janë të autorit dhe të cilat
mund të mos jenë qëndrime të sakta, poashtu autori disa herë është
argumentuar me hadithe të dobta apo të shpikura, vlerësimin e të cilëve e
kemi bërë, ndërsa hadithet që janë të gradës Sahih dhe Hasen nuk është
përmendur shkalla vërtetësisë së tyre cdoherë. Prandaj ky llogaritet libër i cili
preferohet që të mësohet me mësues dhe është libër jashtzakonisht i mirë për
secilin që e synon diturinë dhe dëshiron avancimin e vetes në aspekt shkencor,
edukativ dhe moral.

Biografia e autorit
Emri i tij është ebu Abdullah BedrudDin Muhamed ibn Ibrahim bin Sa’dAllah
bin Xhema’a bin Hazim bin Sakhr el Kenanij el Hameui esh Shafiij.
U lind në vitin 639H në Hama (Shami i sodit)
Ka mësuar prej shumë ulemave, prej tyre: er Rashid bin Meslemeh, Mekkij bin
Al-laan, Ismaijl el Iraki, es Safij el Beradheij, er Rashijd el Attar, et Taxh el
Kastalanij.
Udhëtoi në kërkim të diturisë nëpër shumë duke filluar prej tokave të Shamit,
më pastaj në Egjipt. Një periudhë ka qenë gjykatës në Kuds, pastaj si mësues
në Nasirije (Irak jugor)
Allahu e mëshiroftë vdiq në vitin 733H në el Karafeh në Egjipt
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Kapitulli i parë
Vlera e diturisë dhe dijetarëve -vlera e të mësuarit dhe mësimdhënies

Thotë Allahu (subhanehu ue teala)
All-llahu lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të
cilëve u është dhënë dituri. Allahu është i njohur mirë me atë që punoni. (el
Muxhadeleh 11)
Ibn Abbasi në interpretim të këtij Ajeti ka thënë:
“Dijetarët do të ngriten mbi besimtarët rreth 100 shkallë, dhe largësia mes cdo
shkalle do të jetë 100 vite.”
Thotë Allahu i Lartësuar:
All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, edhe engjëjt e ata që kanë
dijeni… (ali Imran 18)
Në këtë Ajet Allahu fillon me veten e Tij, pastaj i përmend melekët dhe pastaj
dijetarët. Kjo është e mjaftueshme për ilustrimin e nderit, krenarisë, dhe
bujarisë të tyre.
Gjithashtu thotë Allahu:
1. “A janë të barabartë ata që dijnë dhe ata që nuk dijnë?” (ez Zumer 29)
2. Ju pyetni pra dijetarët nëse ju nuk dini (en Nahl 43)
3. Këta janë shembuj që Ne ua sjellim njerëzve, po këta nuk i kupton kush
pos dijetarëve. (el Ankebut 43)
4. Por jo ai është plot argumente të qarta në zemrat e atyre që u është
dhënë dituria. (el Ankebut 49)
5. Po Allahut ia kanë frikën nga robërit e Tij, vetëm dijetarët. (Fatir 28)
6. Ndërsa, ata që besuan dhe bënë vepra të mira, të tillët janë krijesa më
e dobishme. Shpërblimi për ta te Zoti i tyre janë Xhenete nën të cilët
rrjedhin lumenj, e aty janë përgjithmonë, pakëputur. Allahu është i
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kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej Tij. E ky është për atë, që
i ka pasur frikën Zotit të vet. (el Bejineh 7-8)
Me këto dy ajete mund të sqarohet se njerëzit e dijes ia kanë frikën Allahut,
dhe ata që ia kanë frikën Allahut janë krijesat më të mira, nga kjo mund të
vijmë në konkluzë që dijetarët janë krijesat më të mira.
Thotë Pejgamberi ﷺ
“Kujt Allahu ia do të mirën, ia mëson atij fenë.” (Buhariu)
“Dijetarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve.” (Hadith i dobët e transmeton
ebu Davudi)
Kjo gradë është e mjaftueshme për ti dhënë dinjitet dhe krenari njeriut të dijes.
Nuk ka nder më të lartë se ai i pejgamberisë, andaj edhe nuk ka nder më të
madh se sa ta trashëgosh atë.
Pejgamberi  ﷺka thënë: kur ishin dy persona para tij, njëri adhurues i Allahut
(qe bën shumë ibadet) e tjetri dijetar: “Përparësia e njeriut të ditur ndaj
adhuruesit është e ngjashme me përparësinë time mbi njeriun më të ulët në
mesin e sahabëve të mi” (Hadith i dobët, Tirmidhi)
“Kushdo që ka ecur në një rrugë për të kërkuar dituri ai ka ecur në një rrugë e
cila të dhpie në Xhenet.”
“Melekët i shtrijnë krahët e tyre mbi nxënësit e diturisë për të treguar
dashurinë e Allahut ndaj tyre.”
“Cdo krijesë e gjallë, në tokë dhe në qiell kërkon falje për dijetarin, madje edhe
peshku në ujë kërkon falje për dijetarin.”
“Epërsia e dijetarit ndaj njerëzve të tjerë është sikur epërsia e hënës së plotë
ndaj planeteve tjera.”
Dijetarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pejgamberët nuk kanë lënë në
trashëgimi dinar apo dirhem, por lanë dituri ne trashëgim. Kushdo që e mëson
atë ai e ka trashëguar atë.
Dije se nuk ka gradë mbi gradën e atij për të cilin melekët dhe të tjerët bëjnë
istigfar dhe luten për atë dhe i shtrijnë flatrat e tyre për këtë person.
Ky garon që të jetë në duan e një njeriu të mirë që beson për atë se është i
devotshëm, e si është vallë duaja e melekëve për këtë person?
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Dhe ndryshojnë mendimet e dijetarëve rreth kuptimit të “I shtrijnë flatrat e
tyre”. Është interpretuar si:
-

Përulësi për dijetarin
Zbritje dhe qëndrim me të
Tregon nder dhe epërsi për dijetarin
Duke e ngritur atë mbi krahët e tyre dhe duke ia lehtësuar arritjen e
qëllimit të tij.

Sa i përket kafshëve dhe inspirimit të tyre për të bërë istigfar për dijetarin,
është thënë se ato janë krijuar për njeriun për mirëqenie dhe shfrytëzim të
tyre, dhe ulemat udhëzojnë të tjerët që të jenë te sjellshëm me kafshët dhe
ndalojnë dëmin ndaj kafshëve pa nevojë.
Thotë i Dërguari i Allahut ﷺ:
“Në Ditën e Gjykimit do të peshohet dhe vlerësohet ngjyra e dijetarëve me
gjakun e shehidëve.” (Hadith i dobët)
“Nuk ka mënyrë më të mirë me të cilën All-llahu, mund të adhurohet sesa nga
mësimi i fesë. Një dijetar është më i rrezikshëm për shejtanin sesa njëmijë
adhurues.” (Hadith shumë i dobët)
“Këtë dituri në çdo gjeneratë do ta ruajnë më të ndershmit. Ata prej saj do t`i
eliminojnë shtrembërimet e ekstremistëve, përvetësimet e gënjeshtarëve dhe
komentimet e injorantëve” (Hadith i dobët)
“Të drejtën e ndërmjetësimit në Ditën e Gjykimit do ta kenë: pejgamberët,
pastaj dijetarët (ulematë), më tej shehidët” (ibn Maxheh, Hadith i shpikur)
El kadi Husejn bin Muhammed transmeton se i Dërguari i Allahut ka thënë:
“Kush e don diturinë dhe dijetarët, nuk do t’i shkruhen atij gabimet në asnjë
ditë të jetës së tij.” (Hadith i dobët)
“Kushdo që e respekton një dijetar do të ketë shpërblimin sikur të kishte
respektuar 70 pejgamberë, dhe kushdo që e respekton një nxënës të dijes do të
ketë shpërblimin e respektimit të 70 shehidëve.” (Hadith i dobët)
Nga esh Shermesahij el Maliki se Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Kush e ka respektuar dijetarin e ka respektuar Allahun, dhe kush e ka ofenduar
një dijetar e ka ofenduar Allahun dhe të Dërguarin e Tij.” (Hadith Garib)
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Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë:
“Mjafton për të treguar vlerën dhe nderin e diturisë se ata që nuk kanë dituri,
duan që të njihen si të ditur, dhe duan që të jenë të asocuar me diturinë, dhe
mjafton për të treguar vlerën e injorancës se askush nuk dëshiron të quhet
injorant.”
Kanë thënë disa nga të parët e hershëm:
“Mirësia më e madhe që Allahu ia jep njeriut është mencuria, ndërsa fatkeqësia
më e madhe është injoranca.”
Ka thënë Ebu Muslim el Khaulani:
“Dijetarët në tokë janë si yjet në qiell, kur ata janë të pranishëm njerëzit
udhëzohen me ata, dhe kur zhduken njerëzit humbin.”
Ka thënë ebu el-Esued ed-Duelij:
“Nuk ka asgjë më të lavdishme sesa dituria, mbretërit janë sundimtarët e
njerëzve, ndërsa dijetarët janë sundimtarët e mbretërve.”
Uehbi ka thënë:
“Nderoni burimet e diturisë. Ai që e posedon atë (diturinë) nëse nuk ishte i
respektuar bëhet i respektuar dhe bëhet i nderuar nëse ishte i poshtëruar më
parë, bëhet i famshëm nëse më parë ishte inferior, bëhet i pasur nëse më parë
ishte i varfër, bëhet i dashur për njerëzit edhe nëse ishte i poshtëruar.”
Muadh ibn Xhebeli ka thënë:
“Mësojeni diturinë, pasi ajo është frikë ndaj Allahut, kërkimi i saj është
adhurim, studimi i saj është lavdërim ndaj Allahut, ndjekja e saj është xhihad
(përpjekje), mësimi i saj dikujt që nuk e di është lëmoshë (sadaka), dhënia e saj
familjarëve është afrim tek Allahu.”
Fudajl ibn Ijadi ka thënë:
“Dijetari që ua mëson të tjerëve diturinë konsiderohet madhështor në
mbretërinë e qiellit.”
Sufjan ibni Ujejneh thotë:
“Njerëzit me statusin më të lartë tek Allahu janë Pejgamberët dhe pastaj
dijetarët.” Vazhdon dhe thotë: “Askujt nuk i është dhënë mirësi më e madhe se
pejgamberllëku, dhe pas kësaj nuk ka diçka që është më e vlefshme sesa dituria
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dhe kuptimi i saj.” Kur u pyet se kush e ka thënë këtë, ai u pergjigj dhe tha “Të
gjithë dijetarët.”
Ka thënë Sehli:
“Kush dëshiron që t’i njeh mexhliset e pejgamberëve, le të shikoj mexhliset e
dijetarëve se ato ia kujtojnë mexhliset e pejgamberëve.”
Imam Shafiu thotë:
“Nëse dijetarët që veprojnë me diturinë e tyre nuk janë miq të Allahut, atëherë
Allahu nuk ka miq.”
Ibn Omeri thotë:
“Të ulesh për ta mësuar diturinë është më e vlefshme se 60 vite ibadet.”
Sufjan eth-Theuri dhe Imam Shafiu thonë:
“Nuk ka diçka më me vlerë sesa kërkimi kërkimi i diturisë, pas kryerjes së
farzeve.”
Ez-Zuhri thotë: “Nuk ka adhurim sikurse mësimi i fesë.”
Ebu Dherr el-Gifarij dhe ebu Hurejra thonë:
“Një kaptinë nga dituria është më e dashur për ne sesa njëmijë rekate namaz
vullnetar.” (Zinxhiri i transmetimit është i dobët)
Në thëniet që u përmendën është bërë e qartë epërsia e diturisë para
adhurimeve vullnetare siç janë namazi, agjërimi, dhikri, duaja, etj. Sepse nga
dituria përfiton pronari i saj dhe njerëzit e tjerë, ndërsa përfitimi apo
shpërblimi i ibadetit është i veçantë vetëm për atë që e kryen atë.
Për më tepër, dituria i mëson dhe i përmirson të tjerët ndërsa ibadeti ka
nevojë për dituri dhe është i mbështetur në dituri (për të qenë i valid) kurse
dituria nuk është e varur nga ibadeti.
Gjithashtu dijetarët janë trashëgimtarët e Pejgamberëve kurse ibadetxhijtë nuk
janë.
Është detyrë e injorantit t’i bindet dijetarit.
Dituria nuk humb me vdekjen e dijetarit ndërsa ibadeti ndërpritet me vdekjen
e ibadetxhijut.
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Vlen të përmendet se e gjithë kjo përparësi e dijetarit vlen për atë dijetar i cili e
praktikon atë dituri që e mëson, e ka frikë Allahun dhe me këtë dituri synon
kënaqësinë e Allahut dhe afërsinë e Tij në Xhenet, i cili nuk kërkon dituri me
qëllime të gabuara, për përfitime të kësaj bote, për famë, apo për të pasur një
numër të madh të nxënësve.
Ka’b bin Malik transmeton nga babai i tij se Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Kush kërkon dituri për të debatuar me të me dijetarët, apo për të debatuar me
injorantët, dhe t’i kthej fytyrat e njerëzve nga ai, Allahu do ta fut atë në Zjarr.”
(Zinxhiri i hadithit është i dobët)
Ai (Pejgamberi) gjithashtu ka thënë:
“Kush kërkon dituri për dikë tjetër përvec Allahut, apo kërkon kënaqsinë e dikujt
tjetër pervec Allahut, le ta përgatis ulësen e tij në Zjarr.”
“Kush kërkon dituri për hir të Allahut mirëpo nuk e kërkon ndryshe vetëm duke
kërkuar edhe përfitim me të në këtë botë, nuk do ta ndjejë aromën e Xhenetit
në Ditën e Gjykimit.”
“Nga ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmetohet se ka thënë: “E kam dëgjuar
të Dërguarin e Allahut  ﷺduke thënë: “Tre kategori të njerëzve do të gjykohen
të parët Ditën e Gjykimit. Në mesin e tyre do të jetë një njeri që ka mësuar
dituri dhe i ka mësuar të tjerët dhe ka lexuar Kur’an. Ai do të sillet në gjykim
dhe atij do t’i ekspozohen begatitë dhe ai do t’i njehë. Edhe atij Allahu do t’i
thotë: “E ç’ke bërë ti?” Ai (njeriu) do të thotë: “Kam mësuar dhe i kam mësuar
të tjerët, dhe për Ty kam lexuar Kur’an.” Allahu i thotë: “Gënjen, sepse ti ke
mësuar që të thonë se je dijetar, kurse Kur’an ke lexuar që të thonë se je lexues
i Kur’anit, dhe kështu është folur.” Pastaj do të urdhërojë (Allahu) që të tërhiqet
prej fytyre derisa të hidhet në Zjarr.”
Hamad bin Seleme ka thënë:
“Kush e mëson hadithin për dikë tjetër jo për hir të Allahut, ka humbur me të.”
Bishër bin Haris ka thënë:
“Dhe Allahu i shpalli Davudit: Mos mer mes Meje dhe teje dijetar te fitneve që
të të pengoj nga dashuria ime me dehjen e tij, të tillët jane bandit ndaj robërve
te mi”.
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Kapitulli i dytë

UDHËZIME PËR MËSUESIN LIDHUR ME VETEN E TIJ, NXËNESIT E TIJ DHE
MËNYREN E MËSIMDHËNIES

Ky kapitull i përmban tre paragrafe. Paragrafi i parë përfshin sjelljet që kanë të
bëjnë me vetë mësuesin. Këto sjellje (ose udhëzime) janë dymbëdhjetë lloje:
1. PËRCJELLJA E VAZHDUESHME E ALLAHUT
Duhet që gjithmonë të jetë e pranishme dija për përcjelljen e vazhdueshme të
Allahut në sjelljet e fshehura dhe të hapura (të mësuesit), dhe të ketë të
shoqëruar frikën ndaj Tij në të gjitha aktivitetet e tij, deklaratat e tij dhe veprat
e tij, sepse ai është kujdestar i çfardo gjëje që i është besuar atij nga dituria ,
dhe çfardo që i është dhuruar atij nga ndjenjat dhe të kuptuarit.
Thotë Allahu (subhanehu ue teala):
“O ju që besuat, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, që të tradhëtoni
amanetet tuaja, ndërsa ju e dini. “ (Sure el-Enfal, 27)
Ne e zbritëm Teuratin, në të cilin është udhëzimi i drejtë dhe drita. Sipas tij
gjykuan ndaj atyre që ishin jehudi, pejgamberët që ishin të bindur, gjykuan
edhe dijetarët e devotshëm e paria fetare, ngase ishin të obliguar ta ruanin
librin e Allahut dhe ishin mbrojtës të tij. Prandaj, mos u frikësoni nga njerëzit,
vetëm Mua të më frikësoheni dhe mos i ndërroni argumentet e Mia për pak
send. E kush nuk gjykon me atë që zbriti Allahu, ata janë qafira. (Sure elMa'ide, 44)
Imam Shafiu ka thënë:
“Dituria nuk është (vetëm) ajo që memorizohet, por (dija e vërtetë) është ajo
nga e cila përfitohet (sjellë dobi)”.
Përfitimi nga dituria është që ai të jetë gjakftohtë (e shoqëruar me frikë në
Allahun), të jetë i përmbajtur, i nënshtruar dhe i përulur para Allahut.
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Imam Malik ibn Enes i shkroi halifes Harun er Rashid: “Kur ti fiton dituri,
atëherë gjurmët e saj, shenjat e gjakftohtësisë, madhështia (shkëlqimi) dhe
toleranca (te cilat janë fryte të diturisë) duhet të jenë të dukshme tek ti, kjo
është në përputhje me thënien e Pejgamberit ﷺ: “Dijetarët janë trashigimtarë
të pejgamberëve”
Omeri (radiAllahu anhu) ka thënë: “Mësone diturinë dhe mësoni për qetësinë
dhe madhështinë e saj.”
Dijetarët e vjetër kanë thënë: “Është obligim për dijetarin që të jetë i
nënshtruar ndaj Allahut në fshehtësi dhe haptazi, dhe ai duhet që të ketë kujdes
edhe nga vetja e tij, dhe ta ndaloj veten nga ajo që e vë në dyshim.”
2. RUAJTJA E DITURISË
Ai (mësuesi) duhet ta ruaj diturinë ashtusiç është ruajtur nga dijetarët
paraardhës, dhe ta mbajë përsosmërinë e saj ashtu siç Allahu e ka hijeshuar
atë me dritë dhe nder.
Ai (mësuesi) nuk duhet që ta ul (poshtëroj) atë (diturinë) duke shkuar ose
vizituar injorantin nga bijtë e kësaj bote pa ndonjë nevojë urgjente.
Ai (dijetari) mund të vizitoj një person i cili dëshiron të mësoj nga ai, nëse
personi i vizituar e ruan dinjitetin dhe nderin e tij.
Ez Zuhri mendonte se dijetari mund të shkoj në shtëpinë e nxënësit për ta
mësuar atë. Ekzistojne shumë thënie të dijetarëve të vjetër në këtë kontekst.
Thënia e Ebu Shuxhaa el-Xhurxhani në këtë aspekt është i rëndësishëm.
Ai thotë: “Unë nuk do të jem i poshtëruar nëse i shërbej diturisë,
dhe nëse e mësoj secilin që e takoj.
A duhet që të pikëllohem që mbolla diçka me të cilën e bëj modest veten time?
Pasimi i xhehlit do të ishte i pakët
nëse ehlul ilmi e bënin punën e vet
dhe nëse e madhëronin (ilmin) do të madhëroheshin.
Nëse një njëri i sinqertë duhet të shkoj tek nxënësi, ose një çështje fetare
thërret e cila e tejkalon dëmin, nëse (të shkuarit në shtëpinë e studentit) dhe
nijeti (i shkuarjes) është i mirë, atëherë nuk ka asgjë të keqe (të shkuarit në
shtëpinë e studentit), nëse don Allahu.
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Tradita e disa dijetarëve të shquar në mesin e dijetarëve të vjetër si ez Zuhri,
esh-Shafi’ dhe të tjerë të cilët i vizitonin mbretërit dhe sunduesit (që t’i
edukojnë dhe t’i udhëzojnë ata) e jo që të përmbushnin nevojat materiale (të
kësaj bote) nga ata. Nëse dijetari i cili të viziton sjell dituri dhe devotshmëri në
një mënyre të hijshme dhe dinjitoze, atëherë nuk ka ndonjë të keqe të shkohet
në shtëpinë e studentit që ai të përfitoj. Sufjan el-Theuri e vizitonte Ibrahim ibn
Ed’ham-in që ta mësoj atë. Poashtu Ubejde Kasim ibn Salam e vizitonte Ali ibn
el-Medinij që ta mësonte atë “Garib ul Hadith”.

3. TË PAJISET ME MODESTI
Mësuesi duhet që të jetë i matur nga dashuria për gjërat materiale të kësaj
bote dhe ta zvogëloj atë deri në limitin e mundshëm, derisa kjo maturi nuk
bëhet e dëmshme për veten e tij ose familjen e tij. Çfardo që ka dashur ai pa e
tepruar dhe është i kënaqur nuk konsiderohet si dashuri për gjërat materiale të
kësaj bote. Cilësitë e mira të një dijetari ulen nëse ai e rrit dashurinë për këtë
botë, sepse ai e din më mirë kopracin e saj dhe joshjen e saj, largimin e shpejtë
të saj dhe lodhjen e tepërt (e cila është ndërmarë për përvetsimin e saj), pra ai
është më shumë i obliguar të tregoj neveri ndaj saj dhe të shmang kënaqsinë
me të.
Thotë Imam Shafiu: “Nëse pyetem të zgjedhi njeriun më të mencur në mesin e
njerëzve, unë do të zgjidhja ata të cilët përmbahen nga dashuria për këtë botë,
por unë nuk e di se kush është më i mirë se sa dijetarët, të cilët kanë urtësi dhe
cilësi të shkëlqyera (më shumë se kushdo tjetër).
Jahja ibn Mu’adh ka thënë: “Nëse bota është flori që prishet dhe ajo çka do të
jetë në botën tjetër është e përhershme do të ishte e detyrueshme për të
mencurin të preferoj enën nga argjili që është e përjetshme se sa arin që
prishet. Por çfarë të themi për këtë botë që eshtë enë argjili që prishet dhe bota
tjetër që është ar i përjetshëm?”

4. PASTRIMI I DITURISË NGA DËSHIRAT E KËSAJ BOTE
Nxënësi dhe mësuesi duhet që ta pastrojnë diturinë e tij nga injoranca e cila
shërben si shkallë nga të cilat janë të lidhura dëshirat për gjërat e kësaj bote, si
për grada ose pasuri ose reputacion dhe famë ose përkushtim dhe dëshirë që
të jetë mbi kolegët e tij.
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Thotë Imam Shafiu:
“Kam dashur që njerëzit ta mësojnë diturinë dhe mos të më mveshin njerëzit
diçka prej asaj diturie prej së cilë kanë mësuar”.
Ngjashëm edhe mësuesi mund ta pastroj atë (diturinë) nga pranimi i parave
ose ndonjë shërbimi etj. nga studentët e tij si kompenzim dhe si privilegj për ta
për shkak të vizites së tyre (të shpesht) tek ai.
Thotë Sufjan ibn Ujejne:
“Më ishte dhuruar (nga Allahu) aftësia e kuptimit të Kur’anit, por kur e pranova
një qese nga ebu Xhaferi ky (kuptim) ishte marrë nga unë”.
Kërkojmë falje (ndjesë) nga Allahu.

5. TË LARGOHET PREJ VENDEVE NË TË CILAT MUND TË AKUZOHET PËR DIÇKA SI
DHE TË LARGOHET PREJ PËRFITIMEVE NËPËRMJET PROFESIONEVE TË
FËLLIQTA
Një nxënës duhet të shmanget prej përfitimeve nëpërmjet profesioneve të
fëlliqta dhe kënaqjes me një profesion të tillë (ose me mjetet e të ardhurave
prej këtij profesioni) të cilat janë të pavlefshme (si profesione) dhe të
pahijshme nga natyra dhe të urryera nga zakonet ose nga Sheriati si p.sh
hixhamja, tharja e lëkurave, nxjerrja e fallit.
Ngjashëm ai duhet të largohet nga pozita dhe mundësitë e dyshimta edhe nëse
janë të natyrës së largët. Ai nuk duhet të veproj ndonjë vepër që ia ul njerëzinë
ose që është kundër të dukshmes (pamjes së jashtme), ndonëse është e lejuar
në kuptimin e brendshëm, sepse në këtë mënyrë ai bëhet i dyshimtë para syve
të njerëzve dhe e bën respektin ndaj tij objekt të shpifjeve. Nëse ndodh qe ai të
bëj një veprim të tillë për një arsye ose nevojë valide, ai duhet që ta informoj
personin i cili e sheh për ato arsye dhe pretekstin e tij dhe nijetin (qëllimin) e
veprimit të saj, në mënyrë që ai (i cili e sheh) mos të marrë gjynah për
mendimin e keq ndaj tij ose të neveritet nga ai dhe në këtë mënyre ai nuk do
të përfitoj nga dituria e tij. Pra, ai do t’ia mundësoj një injoranti të tillë
(dëshmitarit që e ka parë) të përfitoj nga dituria e tij.
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6. TË RUAJ SIMBOLET FETARE TË ISLAMIT DHE DISPOZITAT
Një mësues duhet që në mënyre strikte të ruaj simbolet fetaret të Islamit dhe
dispozitat p.sh faljen e namazit në xhami me xhemat, dhe ta përhap selamin
ndaj njerëzve te veçantë dhe të thjeshtë, të urdhëroj në të mirë dhe të ndaloj
nga e keqja, dhe t’i kaloj me durim vështërsitë (e rrugës së drejtë) dhe të flasë
të vërtetën perpara sunduesve, dhe mos të brengoset për fajësimet të atyre të
cilët gjejnë gabime tek të tjerët, duke mbajtur në mend urdhërin e Allahut:
...përballo me durim çdo gjë që të godet, vërtet këto janë nga çështjet më të
mira. (Sure Lukman, 17)
Ai poashtu duhet ta dijë durimin e të Dërguarit  ﷺdhe të dërguarve të tjerë në
përballjen e tyre me vështërsitë (sprovat) për hir të Allahut derisa ata u
shpërblyen nga ana e Allahut.
Ngjashëm, ai duhet që ta praktikoj Sunetin dhe të largohet nga shpikjet
(bidatet në fe) dhe t’i veproj urdhërat e fesë për hir të Allahut dhe ta paraqes
mirëqenien e muslimanëve në përputhje me Sheriatin dhe nga mënyrat dhe
kuptimet e aprovuara nga ai (Sheriati).
Ai nuk duhet të jetë i kënaqur vetëm me ligjshmërinë e veprave të tij të
brendshme dhe të dukshme. Për më tepër, ai duhet të mundohet që t’i veproj
ato në mënyren më të mirë dhe me të kompletuar, sepse ulemat (dijetarët)
janë shembuj për njerëzit e zakonshëm, sepse për çështjet (lidhur me
performancën e veprave) ata iu janë referuar atyre. Për më shumë ata
(dijetarë) janë argumente të Allahut kundër njerëzve, dhe ata që kanë sy (të
diturisë) shohin tek ata udhëzimin, e edhe ata që nuk e dijnë i ndjekin ata. Kur
dijetari vet nuk do të përfitoj nga dituria e tij atëherë personi tjetër do të
largohet nga ai (nga përfitimi i diturisë së tij).
Imam Shafiu ka thënë: “Dituria nuk është (vetëm) ajo që memorizohet, por (dija
e vërtetë) është ajo e cila sjell dobi”. Pra, gabimi i një dijetari është humbje e
madhe, sepse sjell shumë dëme të cilat ndiqen nga njerëzit.

7. RREGULLSIA NË RECITIMIN E KUR’ANIT
Nxënësi është i obliguar që t’i ruaj adhurimet joobligative të fesë ato gojore
dhe të gjymtyrëve. Ai duhet që rregullisht ta recitoj Kur’anin dhe ta lut Allahun
me zemër dhe me gjuhë. Ngjashëm pritet nga ai që të jetë i vëmendshëm ndaj
namazeve dhe dhikrit gjatë ditës dhe natës, dhe poashtu ndaj adhurimeve
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tjera ndaj Allahut nga namazet nafile, agjërimi nafile, haxhi në Qabe dhe
salavatet për të Dërguarin  ﷺsepse dashuria ndaj tij, respekti dhe nderimi i tij
është obligim kur emri i tij i ndershëm përmendet.
Imam Maliku zbehej kur emri emri i të Dërguarit  ﷺpërmendej para tij.
Xhafer ibn Muhamed (es-Sidik) zbehej kur i Dërguari  ﷺpërmendej para tij.
Gjuha e Muhamed ibn el-Kasim thahej nga respekti për të Dërguarin ﷺ.
Ai përderisa e reciton Kur’anin duhet të meditoj rreth kuptimeve të tij,
urdhërave të tij, ndalesave të tij, përgëzimeve dhe kërcënimeve të tij. Poashtu
ai duhet që t’i studiojë kufijtë e caktuara nga ai. Ai duhet të ketë kujdes nga
haresa pas memorizimit të Kur’anit, sepse ekzistojnë transmetime ku i Dërguari
 ﷺka tërhequr vërejtjen për këtë.
Për më tepër ai duhet që të ketë një sasi të Kur’anit që e lexon çdo ditë. Nëse
nuk mundet të veproj kështu çdo ditë, ai duhet që ta bëjë në ditën tjetër, e
nëse është shumë i zënë (ose nuk ka mundësi) ta kryej këtë sasi, ai duhet të
lexoj cdo dy netë: të mërkuren dhe të premten. Ai duhet që ta recitoj Kur’anin
në shtatë ditët e javës dhe të lexoj poashtu sunetin e të Dërguarit ﷺ.
Imam Ahmed ibn Hanbeli vepronte kështu, dhe ka thënë: “Ai i cili reciton
Kur’anin shtatë ditët e javës, ai kurrë nuk do ta haroj atë.”

8. TË JETË I MORALSHËM NË SJELLJET E TIJ ME NJERËZIT
Ai duhet të sillet mire me njerëzit dhe të ketë sjellje të mira sikurse fytyra e
qeshur, salami, ofrimi i ushqimit, përmbajtja nga zemërimi, të mos i lëndoj
njerëzit, të bëhet altruist (dëshira për ti ndihmuar të tjerët pa pasur ndonjë
interes të vetin) dhe t’i largohet ekskluzivitetit, dhe të veproj me drejtësi dhe
të pretendoj drejtësi për veten e tij, të jetë mirënjohës për dijen e tij duke
ofruar lehtësim (për njerëzit), duke u munduar për përmbushjen e nevojave (të
njerëzve),duke shfrytëzuar reputacionin (e tij) në rekomandim (për nevojtarët),
duke u bërë i mëshirshëm për të varfërin, duke dashur fqinjët dhe farefisin,
duke treguar butësi për nxënësit e tij dhe t’i ndihmoj ata dhe të sillet me bujari
me ta.Nëse ai e sheh njërin nga studentët e tij i cili nuk e fal namazin, ose nuk
pastrohet, ose nuk vepron asnjë nga obligimet, ai duhet që ta këshilloj atë
butësisht dhe të mirret me të në mënyre të butë ashtu siç i Dërguari  ﷺveproi
me atë beduinin i cili urinoi në xhami dhe me Muavie ibn el-Hakem i cili foli
gjatë namazit.
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9. TË PASTROJ VETEN E VET NGA MORALI I KEQ
Një nxënës është i obliguar që ta pastroj veten e tij në pamjen e jashtme dhe të
brendshme nga sjelljet e këqia dhe t’i përvetsoj ato të mirat.
Sjelljet e këqija përfshijnë: urrejtjen, smirën, teprimin, zemërimin për hir të
dikujt tjeter përveç Allahut, mashtrimin, lavdërimin para tjerëve,
mendjemadhësinë, garimin në gjëra të dunjasë , dashurinë për reputacion,
kopracinë, papastërtinë, pafytyrësinë, lakmia për mburrje, mashtrimi i vetes,
dëshira pasionante për këtë botë dhe mburrja me të, lajkatimi, admirimi i vetes
dhe veshja vetëm për t’u dukur para njerëzve , dashuria për vlerësim (nga
njerëzit) pa vepruar ndonjë vepër të vlefshme duke i larguar sytë nga gabimet
e tij dhe duke kërkuar gabimet e të tjerëve, zemërimi dhe fanatizmi partiak për
qëllim tjetër përveç Allahut, dashuria dhe frika prej dikujt tjetër përveç Allahut,
përgojmi, pëshpëritjet, shpifjet, gënjeshtra, shprehjet vullgare, urrejtja për
njerëzit që mendon se janë më të ulët se ai (në status shoqëror).
Ruaju dhe ki kujdes nga këto sjellje të këqia dhe etika të ulta. Këto janë portat
e të gjitha të këqijave, sepse këto të gjitha janë të këqija në veten e tyre. Disa
dijetarë (jurist) ishin të përfshirë në këto vepra të këqija përveç atyre të cilët
Allahu i mbrojti (nga ato vepra), posacërisht nga e keqja e xhelozisë,
vetëpëlqimi, bërja e veprave për t’u parë dhe urrejtja, nëncmimi i njerëzve.
Ilaçet për këto të këqia janë të përmendura nëpër libra në hollësi. Kush
dëshiron që ta pastroj veten e tij, ai duhet që t’i lexoj këto libra, dhe më i
dobishmi në mesin e tyre është Kitab er-Ri’ajah (Libri mbi mbrojtjen) e shkruar
nga el-Muhasibi.
Sa i përket ilaçit të smirës, sugjerohet që ai i cili ka xhelozi duhet ta mbaj në
mend se xhelozia e tij është kundërshtim ndaj urtësisë se Allahut. E sa për
zgjedhjen e personit i cili është I kënaqur për mirësitë, një poet e thekson të
njëjtin realitet:
“Nëse je i inatosur me ndarjen e (mirësive) të Allahut në mes nesh atëherë,
Allahu e ka ditur më mirë kur nuk të ka nderuar ty”.
Përveç kësaj, xhelozia përbëhet nga trishtimi dhe lodhja dhe vuajtja nga
mendimi se dituria e tij, mundësia e tij e kuptimit të gjërave dhe përsosmëria e
mendjes së tij dhe të tjera janë dhuratë e Allahut dhuruar atij. Këto (aftësi dhe
cilësi) janë kujdesi i Allahut për të në mënyrë që ai të mund t’i përmbush të
drejtat e tij të cilat janë të caktuara për të. Ai duhet ta mbajë në mend se
Furnizuesi mundet që t’ia marrë keto të mira që ia ka dhuruar dhe t’ia marrë
14

Etikë

2020-2021

edhe besimin (imanin) dhe kujdestarinë në një cast ashtusiç tha Allahu: “E ata
a u siguruan prej kurthit të Allahut” (el A’raafë, 98)
Nga ilaçet e hipokrizisë është të mendosh se të gjitha krijesat as nuk mund që
t’i sjellin atij mirëqenie, vetëm aq sa Allahu ka caktuar për të, as nuk mund t’I
bëjnë dëm vetëm aq sa Allahu e ka caktuar për të
Ai, për të cilin vepron hipokrizi as nuk mundet që ta asgjësojë punën e tij të
ndershme as nuk mundet që ta rrezikoj fenë e tij.
Pavarsisht nga ky (fakt) ai (dijetari hipokrit) e mban veten e tij për kënaqsinë e
një personi të tillë i cili në fakt as nuk ka fuqi që t’i kryej ndonjë dobi e as nuk
ka fuqi që t’i bëjë dëm atij.
Për më tepër, Allahu e din nijetin e tij dhe shëmtinë e mendimeve të tij të
fshehura, siç ka thënë I Dërguari "ﷺKushdo që ndëgjon, Allahu e ndëgjon atë,
dhe kushdo që sheh, Allahu e sheh atë"
Ilaçi i përçmimit të njerëzve është i shqyrtuar thellësisht në ajetet e Kur’anit në
vazhdim:
‘Dhe mos tallet nje popull me nje popull tjeter’. (el Huxhurat 10)
“O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, ju
bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te Allahu më i
ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (këqijat) e Allahu është i
dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.” (el Huxhurat, 13)
“Ata që largohen prej mëkateve të mëdha dhe prej punëve të ndyta, përpos
ndonjë pune të imët, s’ka dyshim se Zoti yt gjerësisht përfshin me falje, se Ai
di më së miri për ju edhe para se t’ju krijojë, kur filloi krijimin tuaj nga dheu
ndërsa ju ishit të fshehur në barqet e nënave tuaja. Pra mos pastroni veten,
se Ai e di kush është më i ruajtur.” (en Nexhm, 32)

Ndoshta personi i përbuzur mund të ketë më shumë pastërti në zemër dhe më
shumë ndershmëri në vepra dhe më shumë sinqeritet në nijet para Allahut
(sesa dijetari i cili e përbuz atë). Siç është thënë se Allahu i ka fshehur tri gjëra
(apo tre persona) në tri gjëra tjera: Mikun e tij në mes të robërve të Tij,
kënaqësinë e Tij në bindjen ndaj Tij dhe hidhërimin e Tij në mosbindje ndaj Tij.
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10. TË JETË I KUJDESSHËM NË IBADETE DHE NË KËRKIMIN E DITURISË:
Cilësitë e mira janë: Pendimi i vazhdueshëm tek Allahu, sinqeriteti, besimi në
Allahun, devotshmëria, durimi, kënaqsia(me atë që e cakton Allahu), largimi
nga gjërat dhe veprat e ndaluara, besimi (i plotë ne Allahun), angazhimi (për
Allah), shpëtimi i zemrës dhe shpirtit, mendimi i mire (për Allahun dhe robërit
e Tij), toleranca, natyra e mirë, ruajtja e vlerave, mirënjohja (falënderimi) për
bekimet (të mirat), mëshira dhe mirësia ndaj krijesave të Allahut, shmangia e
përbuzjes së Allahut dhe njerëzve. Dhe dashuria per Allahun që është më e
mira nga të gjitha cilësite e mira, dhe realizohet vetëm me bindje ndaj të
Dërguarit ﷺ.
Thote Allahu (subhanehu ue teala) në Kur’an:
“Thuaj: Nëse e doni All-llahun, atëherë ejani pas meje që All-llahu t’ju dojë,
t’ju falë mëkatet tuaja, se All-llahu është që fal shumë, mëshiron shumë.” (aliImran, 31)
Ai duhet që vazhdimisht ta rris përpjekjen (që ta shpërndaj diturinë), dhe
duhet që të jetë i rregullt në obligimet dhe adhurimet ditore fetare, dhe
obligimet e tjera të diturisë p.sh leximi, studimi, meditimi, sqarimi,
memorizimi, të jetë autor (i ndonjë shkrimi apo libre), dhe hulumtimi.
Ai nuk duhet që ta harxhoj as edhe një moment nga jeta e tij për ndonjë
obligim (punë) që ndalon nga dituria dhe puna përveç nevojës për ngrënie dhe
pije ose për fjetje dhe pushim pas lodhjes ose për përkujdesjen ndaj gruas ose
për përkujdesjen ndaj musafirit ose per të fituar fuqi e cila është e nevojshme
për të, për të punuar ose që ta rifitoj fuqinë pas dhimbjeve (ose lodhjes) etj, të
cilat shkaktojnë pengesë në performancën e tij.
Pjesa e mbetur e jetes së besimtarit (nëse është kaluar pa ndonjë qëllim) nuk
ka vlerë. Kushdo që i harxhon ditët (te jetes se tij pa e përvetsuar diturinë, pa e
shpërndarë atë dituri dhe pa e praktikuar atë dituri) ai është humbës.
Dijetarët tanë të vjetër nuk i shtyenin obligimet e tyre të rregullta për ndonjë
sëmundje normale ose dhimbje të lehtë. Për më tepër ata shëroheshin me
dituri dhe vazhdonin të punonin aq sa kishin mundësi.
Sic është thënë: "Kur ne sëmuremi, ne shërohemi me përkujtimin Tënd.
Ndonjeherë kur ne e largojmë përkujtimin Tënd, sëmuremi".
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Kjo është për arsye se përsosmeria e diturisë është pjesë e përsosmërisë së
trashëgëmisë së të Dërguarve (alejhimu selam), dhe madhështia e dritës nuk
mund të arrihet pa përjetuar dhimbje.
Transmetohet në Sahih Muslim nga Jahja ibn Ali Kethir: "Dituria nuk mund të
fitohet me rehatinë e trupit".
Në një transmetim është thënë:"Xheneti është i rrethuar me vështirësi dhe
brenga" .
Një poet thotë: "Ti dëshiron ta arrish madhështinë e majave (të larta) shumë
lirë dhe lehtë pa përpjekje, kurse mjalta nuk mund të merret pa thumbimin e
bletës".
"Mos mendo se madhështia është lehtë sikurse ngrënia një hurme.
Nuk arrihet madhështia derisa të lodhesh me sabër".
Imam Shafiu ka thënë:"Nxënësi është i obliguar të bëj përpjekje maksimale që
ta shtoj diturinë e tij, dhe të përballet me kënaqsi me vështirsitë të cilat mund ti
ndodhin në këtë rrugë. Ai duhet që të jetë i sinqertë me Allahun e Madhërishëm
duke kërkuar ndihmën e Tij”.
Er Rebi'j ibn Sulejman ka thënë: "Une nuk e kam vërejtur Shafiun të jetë
ushqyer gjatë ditës ose të ketë fjetur natën si shkak i angazhimit të tij në
shkrimin e librave".
Përkundrazi, ai nuk duhet të sforcohet përtej mundësive të tij, në mënyrë që ai
mos të lodhet dhe të mërzitet dhe që ajo (lodhja) mund ta shtyej atë në ndonjë
vepër të pakontrolluar. Ai duhet të përvetsojë rrugën mesatare, sepse secili e
njeh veten e vet më mirë dhe i din pikat e forta dhe të dobta të vetes vet.

11. MARRJA E DITURISË NGA DIKUSH ME I ULËT NË STATUS SHKENCOR,
SHOQEROR APO MOSHE
Ai nuk duhet që të refuzoj mësimin e asaj të cilen nuk e njeh, por ai duhet që ta
pranoj diturinë nga një person që është më i ulët se ai në status shoqëror apo
fisnor ose në moshë.
Për më tepër, ai gjithmonë duhet të jetë i etur që ta marrë diturinë prej nga
mundet, sepse dituria është gjëja e humbur e muslimanit, ai do ta merr atë
kudo që do ta gjej.
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Seid ibn Xhubejr ka thënë: “Një person do të jetë dijetar për aq kohë sa ai
vazhdon që të mësoj, dhe kur të heq dorë nga mësimi dhe e konsideron veten
se është pasuruar me dituri dhe është i kënaqur me diturinë që e ka përfituar,
atëherë ai do të jetë më injoranti”.
Një poet arab thotë: “Nuk është injorant ai që bën pyetje të gjata, por injorant
është ai i cili tregon heshtje gjatë injorancës.”
Një numër i konsiderueshëm i dijetarëve të vjetër e merrnin diturinë të cilën
nuk e dinin nga nxënësit e tyre. El Humejdi një nxënës i Imam Shafiut tha:“Unë
e shoqërova Imam Shafiun nga Mekja në Egjipt. Unë mësoja nga ai rregullat e
jurispondencës dhe ai mësonte nga unë hadithin”
Ahmed ibn Hanbeli thotë: “Imam Shafiu na thoshte: “Ti je njohës më i mirë i
hadithit sesa unë, kështu që kurdo që të keshë ndonje hadith, më njofto në
mënyre që ta marrë (dhe ta praktikoj) atë.”
Ka aq shumë raste që disa nga Sahabët kanë transmetuar hadithe nga Tabiinët.
Shembulli më i shquar është recitimi i Kur’anit nga ana e të Dërguarit  ﷺpara
‘Ubejjes (Allahu qoftë i kënaqur prej tij). Ai  ﷺe informoi ‘Ubejjen duke i thënë:
“Allahu dëshiroi që unë të lexoj para teje.” Dhe pastaj ai lexoi:
“Ata nga ithtarët e librit dhe idhujtarët, të cilët nuk besuan, nuk iu ndanë
(besimit të tyre) derisa atyre u erdhi argumenti i qartë” . (el Bejjineh , 1)
E gjitha kjo domethënë se i dituri (dijetari) nuk duhet të ndalet nga marrja
dituri nga nxënësi ose nga ai që është në pozitë më të ulet sesa ai.

12. TË JETË AKTIV NË SHKRIM DHE PERMBLEDHJE NËSE ËSHTË I KUALIFIKUAR
Veprimtaria rreth shkruarjes dhe mbledhjes së materialit dhe publikimi i tyre
janë një epërsi e madhe dhe ato dëshmojnë për aftësinë e autorit. Ata na
shpiejnë në realitetin (e degëve të ndryshme) të artit dhe hollësitë e njohurive
të ndryshme të cilat kanë nevojë për një hulumtim, studim, kritikë dhe
referenca.
El Khatib el Bagdadi i ka numëruar vlerën e botimeve (shkrimeve), dhe ka
thënë: “E forcon memorizimin, i pastron zemrat, e bën mendjen të mprehtë, e
zbukuron mënyrën e të shprehurit, përemendesh për të mirë dhe shumë
shpërblime të tjera, dhe e bënë (kujtesën) e autorit që të jetoj përgjithmonë.”
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Objektivi kryesor i botimeve shkrimeve) duhet të jetë përpilimi, shkrimi ose që
të sjellë (një hulumtim të tillë) që përmban një avantazh të zakonshëm, sepse
nevoja e njerëzve për të është shumë e madhe. Autori duhet të shkruaj libër
vetëm në ato tema për të cilat nuk është shkruar para tij, ose nëse është në
mëdyshje atëherë pret që të sqarohet në publikimin e tij. Ai duhet që t’i
shmang përmendjen e mendimeve të stërgjatuara dhe konfuze.
Ai nuk duhet ta lëshojë kontributin (librin apo artikullin) e tij nga dora para se
ta shkëlqejë, rishikojë dhe rregullojë. Në këto ditë, disa njerëz i shikojnë me sy
të ulët publikimet ose përbledhjet e një autori (përmbledhësi) për të cilin
kualifikimet dhe personaliteti janë të njohura për ta, vetëm për shkak të
konfliktit me njëri tjetrin. Shkrimet e autorit nuk kritikohen, i cili posedon
ngjyrë dhe letër, dhe shkruan (për qëllimet e tij personale), ashtu sic dëshiron,
poezi dhe histori të shkurtëra.
Por përse publikimet autorit i cili shkruan ndonjë çështje për Sheriatin Islam
kundërshtohen?
Kush nuk është në gjendje të bëj këtë (sepse ai nuk i përmbush kualifikimet
dhe cilësitë e një shkrimtari ose autori të mirë), shkrimet e tij do të kritikohen
dhe refuzohen. (Madje), këso shkrime përmbajnë padituri dhe shkujdesje, dhe
nëse shkrimtari i saj është i kënaqur me të dhe (ai ndihmon) në të ngjashmet
me të, ai është duke humbur kohën e tij për një lëmi për të cilën ai nuk është i
kualifikuar. Në të vërtetë, ai pretendon përsosmëri, e cila është larg prej tij.
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Kapitulli i tretë
13. UDHËZIME PËR MËSUESIN , NË LIDHJE ME MËSIMET E TIJ
Kjo pjesë përbëhet prej dymbëdhjetë nënpjesëve:
13.1 Përgatitja për mësim
Kur mësuesi vendos të ulet (ose të hyj në klasë,mexhlis) për mësim, ai duhet ta
pastrojë veten nga papastërtitë dhe ndytësirat (nëse ka ndonjë), dhe të
parfumoset dhe të vesh një veshje shumë të bukur e cila vlerësohet nga
njerëzit. Qëllimi i gjithë kësaj është për të nderuar madhështinë e diturisë dhe
Sheriatit.
Kur njerëzit vinin te Maliku për të mësuar për hadithin e Pejgamberit prej tij, ai
lahej, parfumosej, u veshte mirë, mbulonte kokën dhe pastaj ulej në vendin (e
tij) për të dhënë mësim, dhe aroma vazhdonte të digjej (  بخورbakhuur), derisa
e përfundonte ligjeratën e tij. Ai thoshte: “Dua ta madhëroj hadithin e
Pejgamberit ﷺ.
Pastaj ai duhet të fal dy rekate namaz nafile, nëse nuk është koha kur ndalohet
falja e namazit. Ai duhet ta ketë synim ta jap diturinë dhe mësimet e saj, dhe të
përhap vlerën e Sheriatit, dhe të predikojë urdhëresat e Allahut të cilat i janë
besuar atij dhe është i obliguar t’ua tregojë ato njerëzve, të ngris dijen, të
thotë të vërtetën, të drejtojë tek e drejta dhe të mbledh njerëzit për të
përmendur Allahun dhe t’ju jep selam vëllezërve të tij musliman dhe të lutet
për mëshirë për paraardhësit e devotshëm.

13.2 Përgatitja për të dhënë mësim
Kur të del nga shtëpia e tij për dhënë mësim, duhet të thotë lutje për
Pejgamberin ﷺ.
“O Allah! Kërkoj mbrojtje tek Ti, që të mos devijoj e as të tjerët të më devijojnë,
që të mos jem shkak për të bërë gjynah e as të më shkaktojnë të bëj gjynah, të
mos bëj padrejtësi e as të mos më bëhet padrejtësi (nga ndokush), as të mos
shkaktoj padituri ndaj dikujt e as dikush të më godet me padituri. Ti je më i
Përsosuri, Ti je më i Lavdëruari. Nuk meriton të adhurohet askush përveç Teje.”
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Pastaj të thotë:
“Me emrin e Allahut, Allahu më mjafton, në Të u mbështeta. Nuk ka forcë as
fuqi pa ndihmën e Allahut, më Krenarin, më Madhështorin. O Allah! Përshtate
mendjen time dhe nxirre të vërtetën nga gjuha ime.”
Pastaj të vazhdojë ta madhëroj Allahun (në heshtje) deri sa të arrijë te mexhlisi
i mësimit. Kur të arrijë atje, të jap selam dëgjuesve. Të falë dy rekat namaz
nese nuk është koha mekruh. Nëse mësimi mbahet në xhami, të falet namazi.
Pastaj të kërkoj nga Allahu udhëzim, ndihmë, mbrojtje.
Edukata e uljes gjatë mësimit
Mësuesi duhet të ulet në klasë, me fytyrë kah Kibla nëse është e mundur, me
hijeshi, qetësi, dhe modesti në formë katërkëndëshe ose në cfarëdo lloj forme
që nuk është e urrejtur për t’u ulur. Ai nuk duhet të ulet me prapanicë në
thembra, as të vendos njërën këmbë mbi tjetrën, as të zgjasë njërën këmbë
ose dyjat pa ndonjë arsye, as të mbështetet në njërën dorë të tij prapa shpinës,
as të mos luaj palidhje me duart e veta e as mos ta end shkimin anembanë pa
nevojë.
Veprimet që nuk lejohen gjatë mësimit
Ai nuk duhet ta ndëroj vendin pa nevojë. Duhet të shmang shakatë dhe të
qeshurat, sepse të qeshurat e shumta e ulin respektin (e mësuesit dhe të
tjerëve gjithashtu) dhe bën që të bie respekti. Siç thuhet që kush qeshi, e bëri
veten të lehtë, dhe kush u bëri një gjë, do të shquhet me atë.
Ai nuk duhet të jep mësim kur është i uritur ose i etur ose kur ndien pikëllim
ose i zemëruar ose i përgjumur ose i brengosur. Ai nuk duhet të jep mësim as
kur ka shumë ftoftë ose shumë nxehtë, ai mund të kthej përgjigje ose të
gjykojë gabimisht, sepse në këto rrethana është e pamundur të menduarit e
qartë.

13.3 Respekti gjatë mësimit
Ai duhet të ulet para gjithë të pranishmëve dhe mos fshihet, dhe të ketë
respekt për ata që dallohen nga ata në dituri, dhe moshë dhe urtësi dhe nder.
Ai duhet të sillet me ta sipas përparsisë që e kanë në imamllëk. Të gjithë tjerët
duhet të trajtohen butësisht, dhe të respektohen me fytyrë të buzëqeshur dhe
sjellje më respektuese. Nuk eshte mekruh të ngritet për dijetarët e mëdhenj të
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Islamit, për nderim të tyre. Ka një fushë të gjerë të traditave dhe thënieve në
lidhje me nderimin e dijetarëve dhe të studentëve.
Ai duhet t’i respektoj njerëzit në përgjithsi. Megjithatë, ai duhet t’ju jep
përparsi atyre që janë më aktiv ose ata qe pyesin ose diskutojnë me të për
ndonjë arsye, qoftë më i ri ose njeri i thjeshtë. Nëse një mësues nuk bën këtë,
ai do të konsiderohet si arogant dhe mendjemadh.

13.4 Bazat e mësimit
Fillimi duhet të bëhet me lexim nga Libri i Allahut për begati, para fillimit të
diskutimit dhe mësimit, sic bëhet zakonisht. Nëse është kusht i përshkruar në
shkollë, atëherë duhet të ndiqet. Pastaj, menjëherë pas leximit (të Kur’anit),
mësuesi duhet të lutet për kërkim të mirësive (të Allahut) për veten e tij, për
ndëgjuesit dhe për muslimanët.
Pastaj, të kërkoj mbrojtje nga Allahu prej shejtanit të mallkuar, dhe të lartësojë
Allahun dhe të lutet për bereqet për Pejgamberin  ﷺdhe familjes së tij dhe
shokëve të tij dhe të kërkojë kënaqsinë e Allahut për muslimanët e thjeshtë
dhe për udhëheqësit e tyre dhe për mësuesit e tyre . Pastaj, të lutet për veten
e tij, për të pranishmit dhe prindërit e tyre dhe gjithashtu për ata që e kanë
lënë shkollën si vakf (vendin apo objektin). Disa dijetarë e kishin zakon të
përmendnin veten e tyre në fund të lutjes për të pranishmit, dhe kjo bëhej për
nderin e tyre, dhe për modesti të tij (mësuesi që lutet). Por lutja për veten
është (kuptohet) afrim (tek Allahu), dhe secili ka nevojë për këtë për veten e tij,
andaj dhenia përparësi dikujt tjetër mbi veten nuk miratohet nga Sheriati, dhe
urdhri i Allahut e mbështet këtë mendim:
“Ruajeni veten dhe familjen tuaj prej Zjarrit”. (et Tehrim 6)
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Filloni me veten tuaj, dhe, pastaj për ata për të cilët
jeni të obliguar që t’i financoni”. (Muslimi)
Edhepse, kjo ka të bëjë financimin (infak), megjithatë dijetarët e hadithit po
ashtu e përdorin për çështje të Ahiretit. Mbi të gjitha, njerëzit duan të arrijnë
mirësinë për veten e tyre së pari dhe së dyti për të tjerët.
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13.5 Rradhitja e ligjeratës nga ajo çka është më e rëndësishme
Nëse pergatit ligjëratë, fillimi duhet të jetë me atë që është më e rëndësishme
dhe pastaj teposhtë, dhe njëjtë kështu nga më e rëndësishmja pastaj me atë
më pak e rëndësishme. Kështu, fillimi duhet të jetë me Tefsir të Kur’anit
(shpjegimi i Kur’anit), pastaj Hadith, pastaj Usul ed-Din, pastaj Usul Fikh, pastaj
Medhhebi , pastaj Hilaf (mospajtim) dhe pastaj Xhidal (polemikat).
Disa asket mbaronin mësimet e tyre me mësime Rakaik (tregime që zbutin
zemrat) që ishte (shumë) e dobishme për të pranishmit për pastrim të
brendësisë së tyre. Kjo përfshinte një tregim, butësi, asketizëm dhe durim.
Megjithatë, nëse ka ndonjë gjendje në lidhje me mësimin e lëndëve, të
përshkruara nga shkolla ose nga ai që ka lënë vakf, ajo duhet të ndiqet, duke
pasur në mendje se sa i rëndësishëm eshte caku (ose çështja) për të cilën ky
vakf është formuar dhe caktuar dhe nuk duhet të lihet anash.
Metoda e mësimdhënies
Ai duhet ta zgjasë ligjeratën (mësimin) vetëm deri në atë masë që duhet të
mbulohet, dhe duhet të ndalet aty ku përundon fjala.
Ai nuk duhet të përmend asnjë dyshim në lidhje me fenë dhe të shtyej
përgjigjen e tij deri në ligjëratën ose mësimin e tij të dytë. Mirëpo, ai duhet t’i
përmend të dyja përnjëher. Ai nuk duhet të angazhohet me të që të shkruhet
në shkrimet (e tij) (ose ta shikojë atë në libër për përgjigje), kjo mund ta shtoj
dyshimin, sidomos nuk duhet të bëhet kur mexhlisi (ose të pranishmit) ka
dijetarë dhe njerëz të thjeshtë së bashku.
Ai nuk duhet as ta zgjasë ligjëratën e tij në atë masë që mund të bëhet e
mërzitshme e as ta shkurtojë shumë që të mos mund të kuptohet. Ai duhet të
ketë parasysh përfitimin e të pranishmëve në lidhje me gjatësinë (ose
shkurtësinë) e mësimit. Ai as nuk duhet të përmend dobitë e mësimit vetëm në
atë kohë dhe vend që duhet të përmendet, e as ta shtyej përmendjen e tij ose
ta përmend para kohe.

13.6 Të flet në gjuhë letrare dhe mos ta teprojë pa nevojë
Ai as nuk duhet të flasë me zë më të lartë sesa që kërkohet për ligjërim, e as ta
ulë zërin shumë saqë s’përfitohet.
Khatib el Bagdadi transmeton në “”الجامع, nga Pejgamberi ﷺ
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“Me të vërtetë Allahu e don zërin e ulët dhe e urren zërin e lartë.” (Isnadi i
Hadithit është shumë i dobët)
Ebu Uthman Muhamed esh-Shafij ka thënë:
“Nuk kam parë, dëgjuar babain tim të polemizoj me dikë me zë të lartë.”
Imam Bejhaki tha: “Ndoshta, ai (Muhamedi) don të thotë, për zërin më të lartë
se zëri i zakonshëm.”
Është e pëlqyeshme që zëri i tij të mos jetë aq i lartë që të dal nga mexhlisi e as
i ulët që të mos ndëgjohet nga të pranishmit. Nëse vjen dikush që ka problem
me ndëgjim, atëherë nuk ka dëm që mësuesi ta ngit zërin që ai ta dëgjojë. Në
hadith transmetohet në këtë çështje, që ai nuk duhet të flet (ose lexojë) shumë
rrjedhshëm, mirëpo ai duhet të flet ose të lexojë ngadalë, qartë dhe mirë, në
mënyrë që ai vetë dhe ndëgjuesi mund të mendojnë rreth asaj.
Transmetohet se fjalimi i Pejgamberit ishte me pauzime, kushdo që e
ndëgjonte, e kuptonte. Kurdo që fliste një fjali, e përsëriste tri herë që t’ia
mundësonte dëgjuesit ta kuptojë.
Kur mësuesi përfundon një mesele ose një kaptinë ai mund të qëndron heshtur
për një kohë të shkurtër, derisa dikush (nga studentët ose të pranishmit) të
pyet, nëse ndokush dëshiron të pyet (ndonjë pyetje).
Do të diskutojmë, së shpejti, nëse Allahu dëshiron rreth meseles se nuk lejohet
që të ndërpritet fjala e mesuesit.

13.7 Të ruhet qetësia në mexhlis
Në mexhlis mos te ketë zhurmë, fjalë të tepërta dhe ngritje zërash, deri në atë
masë që mund të parandalojë mbarëvajtjen e mesimit. Er Rebij ka thënë:
“Kurdo që një person diskutonte (një pikë kundërshtuese) me Shafiun, ai
kalonte në një cështje tjetër dhe thoshte “E zgjedhim njëherë këtë e më pastaj
fillojmë me atë që dëshiron.”
Ai (mësuesi) duhet të parandaloj zhurmën që në fillim para se të përhapet dhe
acarimi të forcohet. Ai duhet t’ua kujtoj të pranishmëve urrejtjen e kësaj
zhurme, në veçanti pas shfaqjes të së vërtetës.
Prej kësaj kuptohet se mposhtja e hakut dhe triumfi i se kotës është krim dhe
duhet të ruhemi prej kësaj.
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Qëllimi i mbledhjes së hallkës mësimore është arritja deri tek e të vërteta, dhe
pastrimi i zemrave dhe kërkimi i dobisë. Nuk i ka hije kërkuesit të diturisë të
jepet në garim dhe hasmëri, sepse ato shkaktojnë armiqësi dhe urrejtje,
mirëpo mbledhja e tyre duhet të jetë vetëm për kënaqsinë e Allahut, dhe për
të arritur të mirat e kësaj jete dhe lumturisë në Ditën e Llogaritjes. Ai duhet
t’ua kujtojë atyre këtë urdhër të Allahut:
“Ta forcojë të vërtetën e ta çrrënjosë të kotën, edhe pse këtë e urrejnë
kriminelët.” (el Enfal, 7)

13.8 Tërheqja e vërejtjes për sjelljet e këqija dhe ndalimi i tyre
Mësuesi duhet ta dënoj atë i cili e tepron, ose që ka shfaqur sjellje te
pahijshme, sikurse: xhelozia, ose sillet keq, ose që e injoron të vërtetën pasiqë
është bërë e qarte, ose që piskëllon me zë të lartë pa ndonjë arsye, ose atë që i
fyen të tjerët nga të pranishmit ose nga ata që mungojnë, ose atë që
mundohet ta tregoj vetën e tij më lartë se të tjerët, ose që flen, ose atë që flet
ose qesh, ose vepron atë që nuk i ka hije studentit ose tallet me dikë. Detajet e
këtyre do të vijnë nëse dëshiron Allahu. Të gjitha këto jane me kusht që mos
bëhet dëm më i madh.
Cilësitë dhe përgjegjësitë e kujdestarit të klasës
Ai duhet ta caktojë një kujdestar inteligjent, të zgjuar dhe trim, i cili do të
mbikëqyr të pranishmit dhe t’i ul nëpër vende vizitorët në bazë të statusit të
tyre. Ai duhet t’i zgjoj të përgjumurit, dhe të bëj me shenjë per një gjë duhet
lënë ose per bërjen e një gjëje qe duhet bërë. Ai duhet të kërkojë nga të
pranishmit të jenë të vëmendshëm në mësim dhe të mbajnë qetësi.

13.9. Te jetë i drejtë në studime dhe hulumtime
Nga ai kërkohet që të mbaj drejtësinë gjatë diskutimit dhe fjalimit të tij. Ai
duhet të dëgjoj pyetjen e të pranishmëve, edhepse pyetsi është i ri (ose i ulët
në status). Nëse personi, që dëshiron të pyet, nuk mund ta shpreh veten
përmes fjalëve ose shkrimit nga turpi ose ndonjë arsye tjetër, por mësuesi e
din kuptimin e saj, qëllimin dhe arsyen e pyetjes ose atë çfarë dëshiron,
atëherë, atij i obligohet t’i përgjigjet atij, nga vet ai ose nga dikush tjetër. Ai
duhet të mendoj rreth pyetjes(që pyetet) dhe për përgjigjen (që e jep).
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Kur pyetet rreth një gjëje që nuk e din, ai duhet të thotë “Nuk e di”.
“Nuk e di” është gjithashtu një lloj diturie. Disa dijetarë thonë që është gjysma
e diturisë.
Ibn Abbasi ka thënë: “Kur një dijetar pyetet rreth një teme ose një gjëje që nuk
e din, por përgjigjen nuk e kthen me “Nuk e di”, duke pasur parasysh që personi
që pyet nuk do ta konsideroj atë si një dijetar të madh, ai është i shkatërruar”.
Është detyruar që një dijetar të trashëgoj “Nuk e di” nga shokët e tij (dijetarë
të vjetër) të cilët shpesh thoshin (kur nuk dinin një gjë) “Nuk e di”.
Muhamed bin AbdulHakem ka thënë: “E pyeta Imam Shafiun në lidhje me elMut’a a ka shkaktuar Talak (shkurorëzim) ose Mirath (trashëgimi) ose Nefeka
(mehër) ose dëshmitarë?”Ai u përgjigj: “Nuk e di”.
Duhet të jetë e ditur që fjalët “Nuk e di”, nga dijetari që pyetet, nuk ia ul
poziten e tij ashtusiç mendohet nga disa injorantë. Mirëpo, e lartëson më
shumë në dinjitet, sepse e bart dëshminë për madhështinë e kësaj pozite të
fortësisë së tij në fe, frika e tij ndaj Allahut, pastërtia e tij në zemër dhe aftësia
e tij në dije.
Ai i cili heziton të thotë “Nuk e di” frikësohet se do të poshtërsohet në sy të të
pranishmëve, dhe kjo është injornacë (në këtë pikë) dhe se është i dobët në
fenë e tij.
Ndoshta, gabimet e tij mu përshkak të kësaj mund të përhapen në mesin e
njerëzve. Allahu i ka mesuar dijetarët nga rasti i Musait (alejhi selam) me
Hidrin, kur ai (Musa) nuk mund të përgjigjej pyetjes së Hidrit. Allahu posedon
gjithë dijen. Musa e pyeti Atë: “A ka dikush në tokë, që din më shumë se unë?”

13.10 Të shfaqurit mirseardhje dhe kujdes ndaj musafirit
Nga mësuesi pritet të shfaq dashuri dhe afërsi me ndonjë të huaj qe prezenton
në hallkë, ta pres me buzëqeshje që të bëhet shkak t’i zgjerohet kraharori,
sepse ardhësi ndoshta vuan nga hutia. Për më tepër mësuesi nuk duhet t’i
kushtojë shumë vëmendje dhe të drejtohet kah ai (musafiri), sepse mund të
ndjehet i turpëruar prej audiencës.
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13.11 Si duhet të sillet nëse një dijetar prezenton në mësimin-ligjëratën e tij?
Nëse një dijetar e viziton gjatë mësimit ose merr pjesë në ligjëratën e tij dhe ai
ka filluar të shpjegoj një temë të caktuar, ai duhet ta ndal këtë shpjegim derisa
dijetari të ulet në vendin e tij. Dhe nëse ai ka ardhur për të pyetur ose të
diskutojë për atë temë, ai (mësuesi) duhet t’ia përsërit (mësojë) temën për të
në pika të shkurta. Nëse një fekih (dijetarë i fikhut) e viziton mexhlisin e tij, dhe
ka ca pjesë të mësimit për të përmbushur (ai duhet ta lë atë) dhe klasa duhet
të cohet për nder të fekihut, derisa të ulet. Pastaj ai duhet ta përsëris mësimin
ose ta përfundoj pjesën e mbetur të mësimit. Kështu që vizitori të mos ndihet i
turpëruar për ngritjen në këmbë në prezencën e tij.
Të pasurit parasysh mbarëvajtjen e klasës në kohë
Ai duhet të kujdeset për mbarëvajtjen e klasës në rregullim të kohës në
prezencën e tyre për të mësuar, qoftë nëse duhet të jetë më herët ose më
vonë, nëse nuk ka ndonjë detyrim në rregullimin e një kohe të caktuar ose
ndryshimi i saj nuk do ta shtonte vështirsinë (e studentit për të arritur atë
kohë). Disa dijetarë të shquar kanë thënë se dijetari i cili fillon mësimin (në
shkollë) para agimit ose e vonon atë deri pas mesditës, ai nuk e di (metodën e)
mësimdhenien. Megjithatë, nëse dikush i përshtatshëm ka përshkruar ndonjë
kusht të këtillë të kohës mësimore për mësim, ajo duhet të përmbushet.

13.14 Përfundimi (konkluza) e mësimit
Është praktikë e cdo mësuesi që kur të përfundoj mësimin të përfundoj me
“VAllahu a’lem” - Allahu e din më mirë, ngjashëm thotë edhe muftiu kur e
përfundon një fetva. Por është më mirë të thuhet diçka me të cilën ndihet se
ka ardhur fundi i dersit, sikurse: “dhe ky është fundi i mësimit, vazhdimin e të
cilit do ta mësojmë (në takimin tjetër) nëse dëshiron Allahu.” Apo ndonjë
përfundim të ngjashëm.
Thënia e tij “Allahu e din më mirë” duhet të jetë vetëm për Allahun, andaj ai
duhet të filloj cdo mësim të tij me përmendjen e Allahut, “Bismilahi-RrahmaniRrahim”, kështu ai do të kujtoj (përmend) emrin e Allahut në fillim dhe në fund
të mësimit të tij.
Vlera e qëndrimit (në klasë, mexhlis) pas mësimit
Preferohet që mësuesi të qëndroj ulur apo në këmbë në vendin e tij për një
periudhë të shkurtër pas përfundimit të mësimit, pasiqë nxënësit të ngriten
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(për tu larguar). Kjo përbën avantazh dhe respekt për të dhe për nxënësit,
poashtu edhe nuk hyn në turmën e nxënësve.
Për mësuesin nuk duhet të ketë pengesë nga nxënësit (nëse ai largohet nga
klasa), e as për nxënësit, nëse ndonjëri prej tyre qëndron për të bërë ndonjë
pyetje.
Kur mësuesi ngritet për tu larguar nga klasa, ai duhet të thotë lutjen e cila
është transmetuar në shumë libra të haditheve:
( أستغفرك و أتوب إليك, أشهد أن ال إله إال أنت,)سبحانك اللهم و حبمدك
“O Allah, i Lartë je Ti nga cdo e metë, dhe i gjithë falënderimi të takonTy.
Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin përvec Teje, kërkoj falje për
mëkatin tim dhe tek Ti pendohem.”

13.15. Mendimet e dijetarëve rreth (mënyrës së) mësimit
Askush nuk duhet të jep mësim, pa qenë i kualifikuar për të dhënë mësim. Ai
nuk duhet t’ua mësoj të tjerëve një mësim të cilin nuk e din mirë, pamarrë
parasysh a është ai që e ka lënë vakfin apo jo, sepse kjo do të ishte tallje me fe
dhe vetëm argëtim (humbje kohe) në mes njerëzve.
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Ai i cili pretendon se din atë të cilën nuk e din, ai
është sikurse ai cili e vesh rrobën e mashtrimit.”
Esh-Shibli thotë: “Ai i cili i paraprin mësimit, para kohës së vet (para se të
kualifikohet) ai e ka shfaqur dobësinë e vet.”
Thotë ebu Hanifja: “Ai i cili kërkon udhëheqësinë para se t’i vjen koha, ai do të
poshtërsohet për tërë jetën”.
I mençur është ai i cili e mbron veten e tij nga një detyrë e tillë, për të cilën ai
nuk eshte i kualifikuar , dhe ai i cili e cakton për një detyrë të tillë ai do të jetë
gabimtari, dhe nëse ai (pronari i vakfit - insitucionit) insiston që ky të vazhdojë
në atë post (si mësues) është fasik, sepse përderisa ai nuk është në atë gradë
(për të dhënë mësim) atëherë pse ai ( pronari i vakfit) i krijon mundësi atij për
të dhënë mësim.
Nëse paaftësia e tij kuptohet, dhe ka mësues tjetër të gatshëm për ta
zëvendësuar, dhe caktuesi i tij në këtë pozitë vazhdon ta mbajë atë në atë
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pozitë për të cilën ai nuk është i kualifikuar, atëherë kjo do ta bëj atë (caktuesin
e tij) fasik.
Kushtet për zgjedhjen e mësuesit
Nëse është përcaktuar (në kushte) që mësuesi duhet të jetë një njeri i thjeshtë
apo një injorant, atëherë ky kusht nuk do të jetë i vlefshëm. Nëse është caktuar
që një person jo i kualifikuar (për mësim) të bëhet mësues, atëherë kjo nuk do
të jetë lëshim nga ana e caktuesit të tij në këtë pozitë, por do të jetë mëkat për
të, sepse ulja apo pakësimi (i vlerës) do të zgjatet (në forcën e stafit) me
praninë e një mësuesi të tillë.
As dijetari nuk e merr përsipër një detyrë të tillë dhe as një punëdhënës i
mençur nuk e cakton një mësues të tillë si mësues.
Ebu Hanifja është pyetur rreth një hallke (nxënësve) të ulur në xhami, dhe duke
menduar (medituar) rreth fikhut, ai tha: “A kanë ata kokë (mësues)” ata thanë
“jo”. Ai (Ebu Hanifja) tha: “Ata s’do ta arrijnë (mësojnë) asnjëherë fikhun.”
Ngjashëm edhe një mësues i cili nuk është i kualifikuar për të dhënë mësim,
nuk mund të përmirësoj.
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Kapitulli i katërt
Edukata e dijetarit me nxënësit e vet në hallkat e mësimit
13.16. Me mësim ta kërkoj Fytyrën e Allahut dhe kënaqsinë e Tij
Dijetarët dhe nxënësit me diturinë që kanë dhe edukimin e tyre, duhet të
synojnë Fytyrën e Allahut, dhe përhapjen e diturisë dhe ngritjen e Sheriatit,
dhe dominimin e të vërtetës vazhdimisht, dhe dobësimin e të kotës, dhe
përfitimin e vazhdueshëm të popullit (musliman) me shtimin e dijetarëve të
tyre duke i shfrytëzuar mundësitë për të përhapur diturinë, sepse
mësimdhënia apo mësimi i diturisë është një nga çëdhtjet më të rëndësishme
të fesë dhe një nga gradat më të larta të besimtarit.
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Vërtetë Allahu dhe melekët e Tij, dhe banorët në qiell
dhe në tokë, madje edhe milingonat në vrimat e tyre, luten për dijetarin, i cili u
mëson njerëzve të mirën.”
Cili eshte ky status madhështor! Arritja e tij (e këtij statusi) është sukses.
Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga shkatërruesit e saj dhe nga ata të cilët
shkaktojnë humbje.
Pastrimi i nijetit
Asnjë nxënës nuk duhet të ndërpres mësimin e tij për shkak të nijetit të tij jo të
pastër, sepse nijeti i mirë është frut i diturisë që do ta përfitojë.
Kanë thënë selefi:
“Kërkuam diturinë jo për Allah, dhe refuzoi ilmi (dituria) të ishte vetëm se për
Allah.”
Me këtë donin të thonin se me mësimin e diturisë e mësonin edhe nijetin e
mirë. Nëse nijeti i pastër do të ishte kusht për kërkuesin e diturisë (që në fillim)
atëherë do të ishte fundi i diturisë për shumicën e njerëzve. Megjithatë,
mësuesi duhet që gradualisht të nxit nxënësit e ri drejtë nijetit të mirë, me
thënie apo me praktikë (nga ai). Ai (mësuesi) duhet ta mësoj atë (kur të jetë
më i afër me të) se me nijet të mirë, dituria dhe praktikimi i saj do ta ngrisin atë
(kërkuesin editurisë), do të arrij dashamirësi (përmes nijetit të mirë), do të arrij
mençuri, ndriçim të zemrës, zgjerim të krahërorit, fuqi të dhënies së vendimit
të drejtë, pozitë të mirë, përforcim të fjalimit të tij dhe nder e dritë në Ditën e
Kijametit.
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Stimulimi i nxënësve për kërkimin e diturisë dhe pastrimin e zemrave
Mësuesi duhet që vazhdimisht ta stimulojë nxënësin për kërkimin e diturisë,
duke ia përkujtuar atij shpërblimin të cilin Allahu e ka përgatitur për dijetarin,
si ngritje të shkallës së dinjitetit dhe krenarisë, trashigimtarë të Pejgamberëve,
ulja në vende të ndritshme në Ditën e Gjykimit, dhe lakminë e pejgamberëve
dhe shehidëve për të (për dijetarin). Ai (mësuesi) duhet të citojë në këtë
kontekst, fjalën e Allahut, hadithet e Pejgamberit  ﷺthëniet e shokëve të
Pejgamberit, pasardhësve të tyre dhe poezi.
Përveç kësaj, ai duhet që gradualisht ta inkurajoj kërkuesin e diturisë me gjëra
që do t’ia lehtësojnë rrugën e marrjes së diturisë, siç janë: shpenzimi i vogël në
gjëra të dunjasë, të kënaqurit me pak, gjë e cila do ta pastrojë zemrën e tij nga
dëshira (etja) për dunja, nga shqetësimet e panevojshme (të shumta), dhe
përzierjes së nijetit me dëshirë për gjëra materiale. Kjo për atë është më mirë
për personalitetin e tij, më freskët për trupin e tij, më ndershëm për veten tij,
poashtu është gjë që ia rrit pozitën e tij, dhe e pakëson rrezikun nga smirëkeqi,
si dhe është më mire për memorizimin e tij dhe shtimin e diturisë.

Mësuesi të kujdeset për mirëqenien e nxënësit dhe të sillet mire me atë
Mësuesi duhet të dojë per nxënesin e tij atë që e don për vete dhe të urrej për
nxënësin atë që e urren pë veten e tij, siç është përmendur në sunetin e
Pejgamberit ﷺ. Ka thene ibn Abasi: “Më i respektuar tek unë nga mesi i
njerëzve është ai i cili kalon në mesin e njerëzve që të arrij tek unë. Sikur të
kisha mundësi t’i largoja mizat që ulen mbi të, ashtu do të veproja.” Në një
transmetim tjetër ai ka thënë: “Mizat që ndalen mbi të më torturojnë mua.”
Është e domosdoshme për mësuesin që të kujdeset për mirëqenien e nxënësit
të tij, dhe të kujdeset për të siç kujdeset për fëmijën e tij më të dashur me
dhembshuri, dashuri, bamirësi dhe durim në ashpërsinë e tij dhe në gabimet e
pashmangshme te cilat është i bën secili njeriu, dhe ndonjëherë për sjelljen e
tij të papërshtatshme.
Ai e shpreh justifikimin e tij varësisht nga situata dhe e fal cilindo që ka gabuar.
Ai e bën këtë me sinqeritet dhe dhembshuri dhe jo me këmbëngulje dhe tirani,
me qëllim që ta largoj atë nga vetitë e keqija dhe ta korrigjoj rrugën e tij.

31

Etikë

2020-2021

Nëse ai e kupton gabimin e tij vetëm nga një isharet (shenjë) që ia jep mësuesi,
atëherë nuk ka nevojë që t’ia sqaroj mësuesi atij gojarisht, megjithatë, nëse
nuk e kupton vetëm nga një shenjë që ia jep mësuesi, atëherë mësuesi mund
t’ia sqaroj. Mësuesi duhet që të shfaq dashurinë e tij gradualisht dhe t’ia mësoj
atij mënyrën e sjelljes të cilat janë të sqaruara nga suneti i Pejgamberit  ﷺdhe
ta nxis atë që t’i marrë vetëm sjelljet që janë të dukshme dhe e edukon me
edukatë të mirë dhe e porosit për njohjen e urfit dhe situatat sheriatike.
Ta toleroj nxënësin kur i sqaron diçka që nuk e kupton
Mësuesi duhet që t’ia lehtësoj nxënesit të tij rrugën në edukim dhe të shfaq
dhembshuri dhe mirëkuptim, veçanarisht kur nxënësi e meriton për shkakë të
sjelljes së tij të mirë dhe dëshires së tij të madhe për të përfituar dituri. Ai nuk
duhet që ta nxis nxënësin e tij që ta mësoj shpejt vlerën (e diturisë) dhe
aspektet unike dhe eminente të diturisë. Ai nuk duhet që t’i fshehë nga ai
aspektet e ndryshme të diturisë për të cilat e pyet nxënësi, përndryshe fshehja
e një diturie të tillë e egërson gjoksin e nxënësit, e largon zemrën tij dhe
shkakton urrejtje (për mësuesin dhe diturinë). Ngjashëm ai nuk duhet që t’ia
mësoj atij atë të cilën nuk është i aftë që ta kuptoj sepse e shpërndan mendjen
e tij dhe e shpërndan (fuqinë e tij) të të kuptuarit. Nëse nxënësi e pyet ndonjë
pyetje që lidhet me këtë, ai nuk do t’i përgjigjet dhe do t’i tregoj atij se kjo do
ta dëmtojë atë dhe nuk do të përfitoj asgjë nga ajo. Poashtu ai i tregon atij se ai
nuk i përgjigjet vetëm për të mirën e tij dhe jo për shkak të urrejtjes ndaj tij. Ai
do ta nxit atë që të mundohet më shumë në mënyrë që ai të jetë i aftë që t’i
kuptoj ato gjëra. Është transmetuar në komentimin e emrit “er Rabbani ”الربان
ي
se është ai i cili edukon njerëzit me pak dituri përpara asaj diturisë së madhe.

Të toleroj nxënësi mënyrën se si mësuesi e mëson
Mësuesi duhet të jep maksimumin e tij që kërkuesi i diturisë të kuptoj nga
shpjegimi i tij, as duke e tepruar e as duke e lërë me pak e cila nuk mund të
kuptohet vetëm me memorizim.
Në fakt, mësuesi është e paraparë që të shpjegoj nga mësimi aq sa nxënësi ka
aftesi të mësoj. Ai gjithashtu duhet të jetë në gjendje të ripërpiloj dhe të
përsëris atë të cilën e ka shpjeguar, nëse është e nevojshme.
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Mbajtja e Ligjeratës
Sa i përket mbajtjes së ligjeratës, mësuesi duhet qe të filloj me prezentimin e
meseleve, pastaj të vazhdoj me shpjegimin e tyre me shembuj dhe argumente.
Sidoqoftë ai duhet që ta kufizoj vetëm prezentimin dhe shpjegimin e thjeshë të
atyre termeve nëse nxënësi nuk është i aftë që ta mbajë mend burimin
origjinal dhe argumentet e tyre. Sqaron argumentet dhe atë që argumenti e
aludon dhe tregon fshehtsitë e meseles, hukmin e saj dhe anët e dobta të
argumentimit. Poashtu sqaron çka është degë dhe çka është bazë dhe kush ka
gabuar në atë mesele, ose në tekhrixhin (vlerësimin e hadithit) ose
transmetimin, tërë kjo duke patur parasysh mosnënvlerësimin e asnjë prej
dijetarëve. Qëllimi i kësaj është këshilla dhe arritja deri te e vërteta.
Gjatë shpjegimit sqarohet gabimi eventual i dikujt prej dijetarëve, poashtu
sqarohen mesele që janë të ngjashme me meselen faktike që janë të afërta ose
të largëta dhe përfundimisht sqaron kahjen e dy hukmeve dhe dallimin mes dy
meseleve.
Nuk është e ndaluar përdorimi i shprehjeve të cilat si zakonisht është turp
përmendja e tyre, por ato shprehje i përdor nëse ka nevojë dhe nëse për
qartësimin e tyre nuk mjafton vetëm përmendja e diçkaje të përafërt me atë.
Në kësi lloj rastesh mjaftohemi vetëm me përmendjen e metonimisë (ose
shprehjes alegorike) për atë fjalë (të turpshme).
Poashtu nëse është një mbledhim në të cilin është turp dhe e pakëndshme që
të përmendet atëherë mjaftohemi me metonimi, varësisht prej situatës, Allahu
e din më së miri, ka në sunetin e Pejgamberit  ﷺhadithe qe inkurajojnë në të
qenurit i qartë, poashtu edhe metonimia.
Të jetë i butë me nxënësit në provim dhe mos t’i vëndoj në pozitë të vështirë
Kur mësuesi përfundon shpjegimin e ligjeratës se tij, atëherë nuk ka diçka të
keqe që ai të parashtroj pyetje tek nxënësit e tij për atë çështje në mënyrë që
t’i testoj se a e kanë kuptuar dhe mbajtur mend atë të cilen ai e ka shpjeguar.
Cilido që shfaq stabilitet të mendjes që ta kuptoj atë dhe ka mundesi që ta
përsëris mirë në përgjigjen e tij, mësuesi duhet që ta vlersoj atë, dhe kush nuk
e ndjek ligjeratën si duhet mësuesi duhet që me butësi ta përsëris atë çështje
për të. Qëllimi i parashtrimit të pyetjeve është se ndonjëherë nxënësi ngurron
(turpërohet) të thotë: “Unë nuk mundem që ta kuptoj”, e as që mund ta
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detyroj mësuesin nga përsëritja e tërë mësimit, ose për shkak të kohës së
shkurtër apo nga turpi prej atyre që janë present heziton, ose që të mos
shkaktoj vonesa në leximin e mësuesit për studentët e tjerë.
Për këtë arsye është thënë se mësuesi nuk duhet që t’i pyes nxënësit e tij “A e
ke kuptuar (ose “A je i kënaqur”)? Përderisa nuk sigurohet mësuesi se përgjigja
e nxënësit do të jetë PO (e kam kuptuar) . Nëse mësuesi nuk është i kënaqur
me përgjigjen e nxënësit se “Po” (e kam kuptuar) sepse ai gënjen ose e ka nga
hezitimi ose turpi se ai nuk e ka kuptuar, apo për ndonjë arsye tjetër, ai nuk
duhet që ta pyes atë se a e ka kuptuar sepse nxënesi kur thotë “Po” ai
përfshihet në gënjeshtër për arsyet e lartëpërmendura. Për më tepër, ai duhet
ta pyes ashtusiç e permendëm më lart. Por nëse mësuesi e pyet atë lidhur me
të kuptuarit e mësimit dhe ai thotë “Po”, atëherë mësuesi nuk mund ta pyes
më asnjë pyetje vetëm nëse ai pohon ashtu vetëm qe t’i shmanget turpit nëse
përgjigjia e tij nuk është në përputhje me atë që e ka mësuar nga mësuesi i tij.
Shoqërimi në mësime
Mësuesi duhet që t’i pyes nxënësit që të formojnë grupe që të përfitojnë mes
njëri-tjetrit në mësimet e tyre, dhe t’i përsërisin mësimet mes vete që t’i
mbajnë në mend dhe t’i kuptojnë. Kjo do t’i ndihmojë që ta shfrytëzojnë të
menduarit e tyre dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre për hulumtime.

Kërkesa për përsëritje të asaj që është mësuar ose mbajtur në mend
Mësuesi duhet që t’i pyes nxënësit kohë pas kohe që t’i përsëritin ato që i kanë
memorizuar në mënyre që ta testoj memorjen e tyre për ato rregulla dhe
mesele të cuditshme që ata i kanë mësuar. Poashtu ai duhet ta testoj diturinë e
tyre në cështjet mbi të cilat ndërtohet hukmi (dispozita) dhe poashtu i nxit
(nxënësit) në përdorimin e mendjes dhe marrjen e përgjegjsisë.

T’i inkurajoj nxënësit kur japin përgjigje të saktë
Kur nxënësi jep përgjigje të saktë nuk duhet (mësuesi) ta fsheh pëlqimin e kësaj
dhe e falënderon dhe e lavdëron në mes shokëve të tij, ashtuqë kjo të nxis
vullnet për të mësuar më shumë. Atë që e heton se është i mangët në mësime
e qorton nëse qortimi nuk shkakton largim të tij dhe e nxit atë në ambicje të
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larta, e në vecanti nëse ashpërsia (e mësuesit) ia rrit (nxënësit) aktivitetin,
falënderimin dhe vullnetin.
Mësuesi të jetë këshillues i nxënësit dhe mos ta ngarkoj atë përtej asaj që ka
kapacitet të kuptoj, ose përtej moshës
Kur nxënësi mundohet më shumë se që kërkohet për përvetësimin e diturisë
dhe mësuesi e vëren ankthin e tij atëherë ai duhet që ta këshilloj atë që të jetë
i butë me veten e tij dhe t’ia përkujtoj atij thënien e Pejgamberit ﷺ: “Ai i cili
ngutet (e vrapon deven pandërprerë) as nuk mund ta përfundoj rrugëtimin e
as që ngel mbi shpinë (të deves, sepse devja ka ngordhur nga stërlodhja) ”
(Hadith i dobët). Ngjashëm, kurdo që ai e vëren se nxënësi është i mërzitur, i
lodhur apo e mundon diçka tjetër, mësuesi duhet që ta këshilloj atë që të
pushoj dhe t’i ndërpres aktivitetet e tij. Gjithashtu ai nuk duhet t’i jap nxënësit
udhëzime të tilla që janë përtej qëllimeve të tij si nga mosha poashtu dhe nga
të kuptuarit e tij, as nuk duhet që t’ia rekomandoj për ta lexuar një libër të cilin
ai nuk mundet ta kuptoj.
Nëse mësuesi dëshiron që ta këshilloj një nxënës që të mësoj diçka apo ta lexoj
një libër, por ai nuk e di kapacitetin e mendjes së tij dhe të mbajturit mend,
atëherë ai duhet që ta ngarkoj me këtë detyrë vetëm pasi që ta testoj mendjen
dhe hallin e tij. Nëse kapaciteti i tij i tanishëm i mendjes nuk është i
mjaftueshëm që ta kuptoj një libër, atëherë ai e këshillon që ta lexoj një libër
të thjeshtë në ndonjë degë që dëshiron. Nëse ai e sheh se mendja e tij është e
aftë dhe të kuptuarit e tij është i mirë, ai mund që ta udhëzoj atë që ta studioj
një libër që është në përputhje me mendjen e tij dhe se nuk duhet të
dorëzohet. Sepse nëse nxënësi është udhëzuar për studimin e një libri të tillë
që është në përputhshmëri me pjekurinë intelektuale ajo do ta rrit dëshirën e
tij për të studiuar, dhe nëse i rekomandohet një libër i rëndomtë atëherë ajo
do ta ulë dëshirën e tij për të studiuar.
Nxënësi nuk mundet që të meret me dy lëmi ose më tepër nëse nuk i
përvetëson, por i jep përparsi më të rëndësishmes, ashtusic edhe do të
përmendim inshaAllah.
Nëse heton (mësuesi) se një nxënës nuk do të ketë sukses në mësimin e një
lëmie, duhet t’i sinjalizoj (nxënësit) që ta lërë atë lëndë dhe të kaloj në lëndë
në të cilën shpresohet se do të ketë sukses.
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T’i diskutoj me nxënësit rregullat e pandryshuara dhe meselet bazike
Mësuesi duhet që të diskutoj para nxënësve ato principet bazike të lëndës të
cilat nuk ndryshojnë qoftë tërësisht ose pjesërisht.
Poashtu cështjet të cilat dalin prej rregullave, sikurse veprimi në bazë të ndonjë
mendimi të ri nëqoftëse vecse ekziston mendim i ri ose i vjetër, përvec se në
katërmbëdhjetë mesele (dhe i përmend ato) dhe cdo betim për mohim të
ndonjë vepre të dikujt, ajo është për mohimin e njohurisë, përvec ai që thotë
për veten e vet se xhini e ka adhuruar atë dhe ne këtë rast betohet (për
mohim) dhe cdo adhurim që del prej saj dhe që anulohet, përvec haxhit edhe
umres dhe cdo abdes në të cilin kërkohet larja e gjymtyrëve me radhë , në
përjashtim të abdesit që përzihet me larjen prej xhunubllëku, pra bëhet fjalë
për kësi lloj meselesh (dhe e sqaron tërë atë çka ndërlidhet me këta mesele)
Poashtu të përmend cdo bazë mbi të cilën ndërtohet cdo lëndë sikurse tefsiri,
hadithi, kaptinat e usul ud-din, fikh, gramatik, sintaks, morfologji, gjuhë dhe të
tjera, ose duke lexuar nje libër në atë lëndë ose duke u futur direkt në
degëzime.
Të gjitha që u përmendën më parë mund të bëhen vetëm nga mësuesi i cili
është i kualifikuar në këto degë të diturisë, në të kundërtën ai nuk duhet të
hyjë në këto degë dhe të kufizohet vetëm në degën që e mbizotëron.
Këtu bëjnë pjesë meselet që ndodhin rrallë që janë të cuditshme ose fetvaja të
cuditshme, poashtu edhe fjalë dhe kuptime të mjegullta.
Për më tepër, janë disa të dhëna, të cilat janë të domosdoshme për një dijetar
që t’i dijë ato, për shembull, emrat e shokëve më të dalluar të Pejgamberit ﷺ
dhe tabiinët, dhe pasardhësit e tyre, dhe prijësit e muslimanëve, dhe dijetarë
të mëdhenj të devotshëm e të drejtë p.sh katër halifet e udhëzuar drejtë dhe
dhjetë të përgëzuarit, dhe dymbëdhjetë krerët e fiseve (të caktuar nga
Pejgamberi ﷺ, el-Bedrijjinët (ata që morën pjesë në luftën e Bedrit), elMuketherinët (ata që transmetuan më së shumti tradita nga Pejgamberi )ﷺ,
el-Abadila – (Abdullahat) - (Abdullah ibn Umeri, Abdullah ibn Mesudi, Abdullah
ibn Abasi dhe Abdullah ibn Zubejri), dhe shtatë juristët dhe katër themeluesit e
shkollave islamike të Sheriatit. Pritet nga dijetari t’i mëson përmendësh emrat
e tyre, nofkat e tyre, moshën, datat e vdekjeve, dhe cilësitë e tyre, sjelljet,
ngjarjet e tyre të mrekullueshme. Kjo ia mundëson atij të arrij dobi të shumta
dhe shumë inspirime që ia vlen të ruhen.
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Ai duhet që të largohet nga barazimi i shokëve të Pejgamberit  ﷺmë të tjerë
ose për cilësi e tij më të lartë, sepse shpërblimi i cilësive të shkëlqyera të tyre i
takon atyre, dhe ai obligohet t’i mbajë në mënyrë të duhur gradat e tyre. Ai do
të shpërblehet për ta, në këtë botë, nga lutjet dhe mburja dhe kujtesa e mirë,
dhe në Ahiret me shpërblim të mirë.

Mësuesi mos të bëj dallim mes nxënësve dhe t’i përmend për mirë të
pranishmit dhe ata që mungojnë
Mësuesi nuk duhet të preferoj ndonjë prej studentëve nga të tjerët në dashuri
ose kujdes me dallimin që e kanë në cilësi, moshë ose vlerë apo devotshmëri.
Ky trajtim në disa raste e acaron gjoksin dhe e largon zemrën. Megjithatë, nëse
disa prej tyre janë më të lartë në arritje (të diturisë) ose të zellshëm, ose sjellje
të mirë, atëherë ai mund të shfaq atyre respekt dhe nderim. Nuk ka të keqe
nëse vepron kështu, sepse kjo si mirësi prapseprap kthehet tek ata (nxënësit).
Njëjtë, ai nuk duhet të preferojë njërin nga tjetri ose të vonojë nga radha,
vetëm nëse ai mendon që ky favorizim do të shkaktojë në të përmirsim (për
studentin që i jepet përparsi ose nuk i jepet) më të madh sesa statusi aktual.
Nëse ai dëgjon mësimin nga dikush në radhë të dikujt tjetër, nuk ka dëm në
këtë fare. Do ta diskutojmë këtë çështje në detaje nëse dëshiron Allahu.
Për më tepër, mësuesi duhet të shfaqë afërsi për ata, të cilët janë prezent dhe
t’i përmend ata që mungojnë me respekt dhe lëvdatë. Ai duhet t’ua din emrat
e tyre, prejardhjen, vendlindjen dhe hallet, dhe duhet të lutet për përmirsimin
e tyre.

Mësuesi duhet të mbikqyr hallet e studentëve dhe t’i edukoj ato si dhe t’ua
mësoj atë që ju bën dobi për dinin dhe dunjanë
Mësuesi duhet t’i mbikëqyr studentët në lidhje me edukatën e tyre, udhëzimin
si dhe moralin fshehtazi ose haptazi. Kështu, nëse ndonjëri nga ta vepron diçka
që është haram ose mekruh ose ia anulon aktivitetet e tij si student, ose lë
mësimin apo sillet keq me mësuesin ose ndonjë tjetër, ose meret me biseda të
padobishme, ose është i etur për të folur shumë, ose shoqërohet me dikë me
të cilin nuk i ngjan të shoqërohet, e këtë do ta sqarojmë nëse dëshiron Allahu,
në kaptinën e “Edukata e studentit”. Në të gjitha këto raste mësuesi duhet ta
ndaloj atë nga të vepruarit kështu në prezencën e tij duke mos e shfaqur tek të
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tjerët dhe të (mos) ia përmend emrin. Megjithatë, nëse ai nuk e rregullon
veten e tij duke e këshilluar fshehtazi, mësuesi duhet ta ndalojë atë haptazi
dhe në mënyrë të ashpër, nëse ka nevojë për ndëshkimin e tij, dhe për të
mësuar të tjerëve për sjellje të mira për këdo që ndëgjon.
Nëse, edhe pas kësaj, ai nuk e rregullon vetën e tij, nuk ka dëm në përjashtimin
dhe largimin e tij. Sidomos kur mësuesi frikësohet për shokët dhe shoqëruesit
nxënës (të nxënësit problematik).
Mësuesi gjithashtu duhet të shikojë sjelljet e tyre të mira me njëri tjetrin p.sh
dhënia e selamit (përshëndetja me njëri tjetrin), bisedat e mira, dashuri për
njëri tjetrin, bashkëpunimi me njëri tjetrin në bamirësi dhe devotshmëri dhe në
atë që ata kanë nevojë.
Prandaj cdoherë kur mësuesi u mëson diçka për në relacionin me Allahun, ju
mëson diçka prej dunjasë për në relacion me njerëzit, derisa të plotësohen
maksimalisht në dy aspektet.

Të mundohet të jep kontribut për mirëqenien e studentëve dhe t’i vizitoj
Mësuesi duhet të mundohet për mirëqenien e studentit, dhe për qetësimin e
zemrave të tyre, dhe për të siguruar për ta ndihmë financiare prej ndikimit (të
tij) dhe (prej) posedimit (të tij) aq sa mundet, dhe prej asaj që nuk i duhet më
atij. Pejgamberi  ﷺe udhëzon atë në këtë çështje, duke thënë: Vërtetë Allahu
ndihmon robin (e Tij) përderisa ai vazhdon ta ndihmon vëllain e tij (musliman).
“Ai që përpiqet të plotësoj nevojën e vëllait të tij, Allahu ia plotëson nevojën
atij.”
Kush ia lehtëson çështjen atij, Allahu do t’ia lehtëson çështjen atij Ditën e
Gjykimit.
Kjo ndihmë është më e vlefshme, kur çështja është për të kërkuar dituri, e cila
është një prej burimeve më të mëdha për të arritur afërsinë (e Allahut).

Të pyeturit për ata që mungojnë
Nëse një student ose i një i pranishëm i rregullt në mësimet e tij, mungon (nga
ligjërata) për një kohë jo të zakonshme, mësuesi duhet të pyet për të ata të
cilët ai shoqërohet me ta, dhe nëse ai ose ata nuk i japin ndonjë informacion,
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atëherë ai (mësuesi) duhet të dërgojë këdo tek shtëpia (e atij që mungon) ose
do të ishte më mirë nëse ai e viziton atë personalisht në shtëpi.
Nëse ai është i sëmurë, ai duhet ta vizitojë atë, dhe nëse vuan nga ndonjë
pikëllim, ai duhet të mundohet ta largojë (ose lehtësojë) atë. Nëse është i huaj,
të cilit i mungojnë familja dhe të afërmit, ai duhet të pyes për ta, dhe duhet të
pyes për nevojën e tyre, dhe duhet të mundohet në kohën më të afërt të i
takojë. Nëse ai ka nevojë për ndihmë, ai duhet ta ndihmoj. Nëse studenti nuk
është i nevojshëm për asgjë prej asaj çka u përmend ai (mësuesi) duhet të lutet
për të.

Studenti i mirë është shumë i dobishëm për mësuesin
Vlen të ceket se një student i devotshëm (dhe i mirë) i sjell mësuesit të mira në
këtë botë dhe në botën tjetër më shumë sesa kushdo prej personave të tij të
dashur ose familjarëve më të afërt.
Kjo është arsyeja përse dijetarët e vjetër të cilët ishin tërsisht të përkushtuar
ndaj Allahut dhe fesë të Tij, e kishin zakon të përhapnin rrjetin e tyre të
ixhitihadit për të zënë një student nga virtyti prej të cilëve njerëzimi përfitonte
nga ata në jetën e tyre dhe gjithashtu edhe në Ahiret. Madje edhe nëse
mësuesi ka vetëm një student, nga virtyti prej të cilit njerëzimi përfitonte nga
mësuesi përmes dijes së tij, praktikimit, sjelljeve dhe veprave, mjaftojnë për të
para Allahut. Në fakt, mësuesi nuk mban nga dija e tij asnjë pjesë para ndokujt
i cili mund të përfiton nga ai, por ai do të ndajë shpërblimin (në Ditën e
Gjykimit), ashtu siç është thënë nga Pejgamberi ﷺ:
“Kur robi vdes, shpërblimi për veprën e tij ndalohet, përveç në tri vepra:
sadakaja e rrjedhshme, dituria nga e cila përfitohet dhe një fëmijë i
devotshëm, që të lutet për të (prindin).”
Unë them, kur mendohem, se i gjej të tri këto tipare tek mësuesi. Të marrim së
pari sadakanë, mësuesi vepron kështu duke i mësuar studentëve dhe duke
përfituar ata prej tij. A nuk e studioni thënien e Pejgamberit  ﷺnë lidhje me
falësin kur është vet, kur i Dërguari ju tha sahabëve “Kush do të jep sadaka me
të?“ d.m.th të falet me të që t’ia mundëson (atij personit të vetëm) të mer
shpërblimin e faljes me xhemat. Njëjtë, mësuesi ia mundëson studentit të merr
shpërblimin e diturisë. Shpërblimi i diturisë është më i mirë se shpërblimi i
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namazit me xhemat, e ndihmon me shpërblim në këtë botë dhe në Ahiret
gjithashtu.
Sa i përket diturisë të dobishme, është e qartë se bëhet shkak për t’i njohur të
gjitha gjërat e dobishme.
Ndërsa lutja e mirë (duaja) për të (dijetarin), ka qenë e zakonshme për
dijetarët e dijes dhe të Hadithit që të gjithë ata bëjnë lutje për mësuesit e tyre
dhe imamët e tyre të fesë. Disa dijetarë bënin dua për të gjithë ata prej të
cilëve mësonin një pjesë të dijes. Ndonjëherë disa dijetarë kur e lexonin
hadithin me zinxhirin e transmetimit do të lutej për secilin prej tyre. I Lartësuar
është Ai i Cili i veçoi disa prej robërve të Tij, cilët Ai dëshiroi, për shpërblimin e
Tij madhështor.

Modestia me studentët
Mësuesi duhet të sillet me studentët me modesti. Nxënësi kërkon nga ai
çfarëdo (nga dituria), përgjigja e të cilit detyrohet mbi të nga të drejtat e
Allahut ose nga vetja e tij. Ai duhet të ul krahun dhe të jetë i butë me të. Allahu
teala thotë:
“Dhe të shtrije krahun (e butësisë, modestisë) ndaj besimtarëve që të pasuan
ty.” (esh Shuara 215)
Transmetohet nga Pejgamberi  ﷺnë hadith autentik që ka thënë:
“Vërtetë Allahu më lajmëroi mua se duhet të shfaqni modesti, dhe kushdo që
merret me modesti për të kërkuar kënaqsinë e Allahut, Allahu do ta ngrit atë
lartë.”
Ky përgëzim është për të gjithë njerëzit, e në vecanti për atë të cilit i përket e
drejta e shoqërimit, dhe shenjtëria e mosdyshimit në të dhe sinqeriteti i
dashurisë dhe afërsisë, dhe nderi i kërkimit të diturisë. Transmetohet nga
Pejgamberi  ﷺqë ka thënë:
“Bëhuni të butë ndaj atyre që i mësoni, dhe ndaj atyre prej të cilëve mësoni.”
Fudejli ka thënë: “Kush shfaq modesti (vetëm) për Allahun, Allahu e bëri
trashëgimtar të urtësisë.”
Ai duhet t’i thërrasë të gjithë, dhe në veçanti më të diturit dhe të dalluarit mes
tyre me emër ose nofkë ose me emër të ngjashëm që është i dashur për të nga
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emrat, dhe që mban respekt dhe respekt për të? Aishja (radijAllahu anha) ka
thënë se Pejgamberi  ﷺe kishte zakon t’i thërriste shokët e tij me nofkat e tyre
si respekt ndaj tyre.
Njëjtë, ai (mësuesi) duhet t’i mirëpres ata kur t’i takon ose kur ata vijnë tek ai,
dhe t’i nderojë ata kur ulen para tij. Ai duhet të shfaq afërsi ndaj tyre duke i
pyetur për ta dhe të afërmit e tyre pasi t’ua kthen selamin atyre.
Ai duhet t’i pret ata me fytyrë të buzëqeshur dhe pamje të bukur, dhe me
shenja të dashurisë dhe afërsisë, sepse është më hapëse për kraharorin e tij,
më e gëzueshme për fytyrën e tij dhe më lehtë për pyetjen e tij (kur nxënësi
heziton të pyes nga turpi). Dhe prej kësaj shton nëqoftëse dëshiron shpëtimin
dhe përmirsimin.
Kjo njëherit është edhe këshilla e Pejgamberit  ﷺnga Ebu Seid el-Hudrij i cili
transmeton nga ai duke thënë:
“Njerëzit të ndjekin ty, dhe njerëzit vijnë tek ti nga tokë të largëta për të mësuar
kuptimin e fesë nga ti. Kështu, kur të vijnë tek ti nxiti ata me mirësi.” (Në
zinxhirin e transmetimit ka persona të panjohur ( )مجهوليdhe njerëz që duhet
 رdmth hadithi prej tyre s’meret).
të lihen ()متوكي
Buwejti e kishte zakon t’i afronte lexuesit (e Kur’anit), kur vinin për të kërkuar
dituri. Ai, gjithashtu, e kishte zakon t’u mësonte atyre për vlerën e Imam
Shafiut dhe të librave të tij. Ai thonte që Imam Shafiu këshillonte që të
veprojmë kështu duke thënë: “Bëhu i durueshëm me studentët e huaj dhe të
tjerët.”
Thuhet se Imam Ebu Hanife ishte më bujari ndër njerëzit në shfaqjen e
respektit për nxënësit e tij kur uleshin me të, dhe i nderonte ata me respektin
maskimal.
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Kapitulli i pestë
Sjelljet e kërkuesit të diturisë, në raport me veten e tij, mësuesin e tij, kolegët
e tij dhe mësimet
Ky kapitull ka 3 ndarje që kanë të bëjnë me sjelljet e kërkuesit të diturisë

Sjelljet me veten e vet

Kjo përbëhet nga 10 ndarje
1. Ta pastrojë zemrën nga çdo mashtrim, papastërti, urrejtje, zili, besim të
kotë. Ta bëj atë (zemrën) të gatshme që ta mësojë diturinë, t’i dijë hollësitë
e saj dhe të paqartat e saj, sepse dituria, ashtusic kanë thënë disa dijetarë:
është namaz i fshehtë, adhurim i zemrës, devotshmëri e brendshme. Ashtu
siç namazi, që është ibadet i gjymtyrëve të trupit, nuk pranohet në gjendje
papastërtie (pa u pastruar nga hadethi dhe habethi), ashtu edhe dituria,
ibadeti i zemres, nuk arrihet pa pastrim nga cilësitë e këqija, dhe veset e
fëlliqta që e ulin dhe e prishin moralin.
Kur zemra të jetë e pastër për (të pranuar) diturinë, atëherë bekimet dhe
produktiviteti saj (diturisë) do të shihen. Kjo është e ngjashme me tokën,
kur ajo është tokë e mirë për kultivim atëherë edhe produktiviteti i saj do të
shihet dhe do të rritet.
Transmetohet nga Pejgamberi  ﷺse ka thënë:
“Me të vërtetë në trup ka një copë mishi, nëse ajo përmirësohet, i gjithë
trupi është mirë, por nëse ajo është e prishur, atëherë i gjithë trupi është i
prishur. Kjo copë mishi është zemra.”
Sehli thotë: “Është e ndaluar për zemrën që në të të hyjë drita e diturisë,
nëse në të ka ndonjë gjë nga gjërat të cilat janë të urrejtura nga Allahu.”
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2. Sinqeriteti në kërkimin e diturisë
Sinqeriteti në nijet në kërkimin e diturisë do të thotë që nxënësi, përmesë
diturisë, të kërkoj të arrijë kënaqsinë e Allahut, dhe të punoj me të
(diturinë), dhe ta ngjallë Sheriatin, ta ndricojë zemrën e tij dhe ta pastrojë
brendinë e vet, dhe të kërkojë afrimin me Allahun në Ditën e Gjykimit, dhe
të mundohet të arrij shpërblimin të cilin Allahu e ka përgatitur për ata të
cilët kanë dituri, nga kënaqsia e Allahut dhe madhështia e Tij.
Sufjan eth-Theuri thotë: “Nuk kam shëruar diçka më të vështirë për mua
sesa nijetin”.
Dituria nuk duhet të bëhet një mjet përmes të cilit të arrihen qëllimet e
kësaj dunjaje, sic është arritja në pushtet, pasuria, mburrja me të para
shokëve të tij, nderimi nga njerëzit (për shkak të diturisë), kryesim apo
udhëheqje në takime dhe raste të ngjashme ashtuqë njeriu mos ta
zëvendësoj diçka të mirë me diçka që është më e keqe.
Ebu Jusufi (Jakub bin Ibrahim që vdiq në vitin 182 Hixhrij) ka thënë: “O
njerëz, kërkojeni kënaqsinë e Allahut me diturinë tuaj. Nuk ka mexhlis në të
cilin ulem dhe bej nijet të jem modest nuk çohem nga ai mexhlis vetëmse i
ngritur (lartësuar), nuk ka mexhlis në të cilin kur ulem dëshiroj të jem i
lartësuar apo ngritur nga të tjerët vetëmse ngritem nga ai mexhlis i
nënçmuar”.
Dituria është ibadet nga ibadetet, afrim (tek Allahu) nga afrimet. Nëse nijeti
në kërkimin e diturisë është i sinqertë, atëherë do të pranohet nga Ai, do të
pastrohet (vepra) dhe mirësitë e saj do të shumfishohen, por nëse kërkuesi i
diturisë kërkon diçka tjetër me të (me dituri) pervec kënaqsisë së Allahut,
atëherë do të refuzohet nga Ai (ajo vepër), dhe do të fitoj humbje me atë
vepër, do t’i humb aspiratat e larta (sdo të mund t’i arrij). Qëllimi i tij do ta
zhgenjej dhe përpjekja e tij do të jetë e humbur.
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3. Përkushtim (zell, pasion) në kërkimin e diturisë në rini
Kërkuesi iditurisë duhet që ta shfrytëzojë moshën e tij më të frytshme dhe
rininë e tij për kërkimin e diturisë, dhe nuk duhet të mashtrohet me vonesë
dhe me shpresë të kotë për ardhmëri të mirë, sepse ai nuk mund ta kthej
kohën (e cila i kalon) dhe as që ta kompenzoj.
Ai duhet të largojë të gjitha dëshirat dhe epshet të cilat ia humbin kohën, si
pasojë e të cilave krijohen pengesa që pengojnë nga arritja e diturisë.
Ai (kërkuesi i diturisë) është i obliguar ta investoj përpjekjen dhe seriozitetin
e tij në kërkimin e diturisë.
Prandaj dijetarët tanë të vjetër u largonin nga familjet e tyre dhe nga
vendëlindjet e tyre, sepse kur mendja është e ndarë (fokusohet në shumë
gjëra) atëherë nuk mund ta ndjek realitetin dhe hollësite e diturisë, se me
të vërtetë Allahu nuk bëri në gjoksin e njeriut dy zemra.
Poashtu thuhet: “Dituria nuk të jepet pjesërisht, përderisa nuk jep prej
vetes plotësisht”.
Thotë Khatib el Bagdadij në  الجامع: “Nuk arrihet kjo dituri, përvec pasi të të
prishet dyqani (nga moskujdesi) dhe të të shkatërrohet kopshti dhe të të
bojkotojnë vëllezërit”.
Kjo është kështu edhepse ka ekzagjerim, por qëllimi është të mbledhësh
zemrën (për ilm) dhe mendjen.
Poashtu transmeton Khatibi se disa dijetarë kanë urdhëruar nxënësin që të
ngjyros rrobat me një ngjyrë që mos t’i bie ndërmend t’i lajë.
Imam Shafiu ka thënë : “Sikur të isha angazhuar me blerjen e qepëve nuk do
të kuptoja asnjë mesele.”
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4. Të kënaqesh me pak dhe mos ta keshë dert fitimin e pasurisë
Kërkuesi i diturisë duhet të jetë i kënaqur me cfarëdo ushqimi, edhe nëse ai
është shumë pak. Ngjajshëm edhe me veshjen e tij, edhe nëse është e
vjetër.
Me durim gjatë vështirësive të jetës e arrin kulmin e diturisë.
Me bashkimin e plotë të zemrës nga shpresat e ndara, atëherë burimet e
urtësisë do të rrjedhin prej saj.
Thotë imam Shafiu: “Askush nuk mund ta përfitoj këtë dituri me pasuri dhe
mburje. Në të kundërtën, ai që e fitoi atë me përulje dhe me ngushtësi në
jetë dhe duke iu shërbyer dijetarëve, ai ka arritur sukses”.
Pastaj shtoi dhe tha: “Nuk bëhet kërkues i diturisë pervecse i falimentuari.”
Ai u pyet “A as edhe pasaniku i vetë-mjaftueshëm?” u përgjigj: “Jo, as i
pasaniku i vetë-mjaftueshëm.”
Imam Maliku thotë: “Askush nuk mund të arrij shkallën e dëshiruar të
diturisë, derisa të dëmtohet prej fukarallëkut dhe kjo t’i ndikoj në çdogjë”.
Ebu Hanifja ka thënë: “Mjaftohu vetëm me plotësimin e nevojave bazike dhe
mos shto mbi ta asgjë”.
Këto janë disa mendime të atyre të cilët kishin arritjet më të mëdha në
dituri, pa asnjë refuzim të vlerave të tyre, dhe kjo ishte gjendja e tyre,
Allahu qoftë i kënaqur me ato.
Thotë Khatib el Bagdadij: “Është e preferuar për kërkuesin e diturisë të
qëndrojë pa u martuar, për aq sa ka mundësi, në mënyrë që angazhimi me
përmbushjen e obligimeve ndaj bashkëshortës dhe fitimit të jetesës të mos e
ndaloj atë nga kërkimi i diturisë.”
Sufjan eth-Theuri: “Kush u martua, hipi në anije mbi detë, dhe kur atij i lindi
një fëmijë, ai u thye”.
Shkurtimisht, largimi prej martesës, për një person që nuk ka nevojë për të
ose s’ka mundësi është më e mirë, duke patur parasysh se dituria është
kapitali i kërkuesit dhe paqja e mendjes, mbledhja e zemrës dhe mendjes.
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5. Shfrytëzimi i kohës për mësim dhe kohërat më të mira
Kërkuesi i diturisë duhet ta ndaj kohën gjatë natës dhe ditës, dhe të
menaxhojë në mënyrë maksimale kohët e jetës së tij të cilat e ndalojnë nga
dituria, sepse koha e kaluar nga jeta në të cilën nuk mëson diçka të re nga
dituria, është e humbur.
Koha më e mirë për të mësuar përmendësh është mëngjesi i hershëm, dhe
për të hulumtuar është mbrëmja, ndërsa për shkrim është mesdita, kurse
për përsëritje është nata.
Khatibi thotë: “Koha më e mirë për të memorizuar është mengjesi i
hershëm, pastaj mesdita, pastaj mbrëmja.”
Poashtu thotë el Bagdadij: “Hifdhi i natës është më i mirë sesa hifdhi i ditës
dhe koha kur je i uritur është më e mirë sesa koha kur je i ngopur”
Ai shton dhe thotë se vendi më i mirë për memorizim janë dhomat, dhe çdo
vend tjetër që është larg nga dëfrimet.
Nuk është e përshtatshme të mësosh aty ku ka lule dhe gjelbërim, apo
lumenj, apo udhëkryqe dhe zhurma të ndryshme, sepse këto e pengojnë
zemrën nga përkushtimi i plotë ndaj diturisë.”

6. Mos të hajë apo të pijë shumë dhe të mjaftohet me pak
Masat më efektive të dobishme për kërkimin e diturisë janë: përpjekja e
vazhdueshme, forca për të kuptuar, dhe ngrënia pak (jo shumë) nga
ushqimi hallall.
Thotë Imam Shafiu: “Nuk jam ngopur me ushqim në 16 vitet e fundit.”
Arsyeja për këtë është se ushqimi i tepërt rezulton me ngritje të dëshirës
për pije, gjumë, përtaci, dobësim të mendjes, dobësim të shqisave,
plogështi të trupit dhe përvec se Sheriati nuk e pëlqen këtë, ajo shkakton
gjithashtu rrezik të madh të shfaqjes së sëmundjeve trupore, siç është
thënë:
“Sëmundja që e vëreni në të shumtën e rasteve është nga ngrënia dhe pirja
(e tepërt).”
Asnjë njeri prej evlijave apo dijetarë nuk ka qenë që ka ngrënë shumë, e as
që është lavdëruar për një gjë të tillë. Ai (ushqimi i tepërt) është i preferuar
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për kafshët, të cilat nuk kanë intelekt dhe janë kafshë të cilat shfrytëzohen
për punë.
Mendja e shëndoshë është më e mirë sesa mendja e zbrazët si shkak i
teprimit në ushqim.
Nëse nuk do të kishte rrezik për asnjë sëmundje nga ushqimi i tepërt, vetëm
se do ta shtonte nevojën për të shkuar në nevojtore, do të ishte përgjegjësi
e të mencurit ta ruan veten e tij nga kjo.
Kushdo që synon suksesin në dituri dhe arritjen e dëshirës së tij nga ajo,
duke e tepruar në ushqim, pije dhe gjumë, ai në të vërtetë ka synuar
arritjen në mënyrë të pashmangshme të një zakoni të keq.
Është e këshilluar që të mirret nga ushqimi vetëm aq sa është transmetuar
nga tradita e Pejgamberit ﷺ.
“Nuk mbush biri i Ademit një enë më të keqe sesa barku i tij. Mjafton për
njeriun të haj aq sa e forcon atë. Nëse do që patjetër ta mbush atë (barkun e
tij), atëherë 1/3 ta lërë për ushqim, 1/3 për pije, 1/3 për ajër.”
Nëse e kalon atë, atëherë konsiderohet teprim, e cila nuk është sunet.
Allahu thotë në Kur’an:
“Hani dhe pini, por mos e teproni.” (el A’rafë 31)
Disa dijetarë kanë thënë se Allahu ka vënë krejt mjekësinë në këtë
urdhëresë.

7. Të jetë i matur për sa i përket shfrytëzimit të lehtësimeve sheriatike
Kërkuesi i diturisë duhet të ketë maturi në të gjitha cështjet e tij, dhe të jep
maksimumin e tij për të fituar ushqimin e tij, pijen, veshjen, vendbanimin
dhe çdo gjë tjetër e cila i nevojitet atij dhe familjes së tij. Kjo do të ia
ndriçojë zemrën e tij, dhe do ta bëj atë të përshtatshëm për të marrë dituri,
dritën e saj dhe dobinë e saj. Ai nuk duhet të merr atë që duket se është
hallall, por duhet që të tregoj maturi dhe mos të jepet pas asaj nëse nuk ka
nevojë. Ai nuk duhet të ndikohet nga nevoja apo dëshira e tij për të ndjekur
vetëm lejimin e një çështje, mirëpo duhet të përpiqet të arrij grada të larta
(tek Allahu).
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Nga dijetarët e hershëm dhe të devotshëm shumë prej tyre kanë dhënë
fetva (verdikte juridike) rreth pranueshmërisë së një gjëje të tillë, kërkuesi i
diturisë këshillohet të pranoj vendimet e dijetarëve të parë të devotshëm
në lidhje me maturinë. Për këtë është argument edhe praktika e
Pejgamberit  ﷺi cili nuk e hante hurmen të cilën e gjente vetëm nga frika se
ajo hurmë mund të jetë për sadaka, dhe ai  ﷺnuk dëshironte të hante diçka
nga sadakaja. Në të vërtetë, dijetarët i ndjekin këto lloj mendime rreth
abstenimit, dhe i përvetësojnë ato, dhe nëse ata (dijetarët) nuk e ndjekin
një gjë të tillë atëherë kush do ta ndjek?
Kërkuesi i diturisë obligohet të ndjek të lejuarën, vetëm në rast nevoje për
të dhe në rast të patjes së shkakut për ta përdorur, sepse Allahu don që të
përdoren lehtësimet, ashtusic edhe don që të hiqet dorë prej tyre.

8. Të pakësoj konsumimin e ushqimeve që e dobësojnë intelegjencën dhe
shkaktojnë haresë
Kërkuesi i diturisë këshillohet që të largohet nga ushqimet të cilat
dobësojnë intelegjencën dhe dobësojnë të shqisat, siç janë molla e tharët,
fasulja, pirjen e uthullës si dhe nuk e tepron me konsumim të ushqimeve
yndyrore apo mishit, sepse kjo e dobëson dhe rëndon trupin dhe mendjen.
Këtu bën pjesë qumështi dhe peshku dhe të ngjashme.
Ai duhet të konsumoj ato ushqime të cilat Allahu i ka bërë për mprehtësi të
mendjes, si për shembull një gllënkë qumështi, apo ngrënie rrush të thatë
në mëngjes, lëng trëndafili etj.
Ai duhet t’i shmang ato gjëra të cilat e shpejtojnë haresën, siç është ngrënia
e ligave të miut (në enën që ka ngrënë miu), leximi i pllakave në varreza,
ecja mes dy deveve që pikojnë, hedhja e morrave dhe ngjashëm, si dhe
çështje të cilat janë përjetuar nga të parët tanë.
(Kjo që u tha më lartë dhe që ka të bëj me harresën bazohet në hadith të
shpikur dhe s’ka bazë, ibnul Xhewzij thotë se hadithi është i shpikur)
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9. Minimizimi i gjumit dhe pushimi i vetes, si dhe ta ushtrojë veten në
aspekt fizik si dhe t’i pakësoj marrdhëniet intime
Kërkuesi i diturisë duhet ta minimizoj gjumin e tij deri në atë masë që nuk e
dëmton mendjen dhe trupin e tij. Ai nuk duhet ta teproj me gjumë gjatë
ditës dhe natës. Nuk e tepron përmbi 8 orë gjumë gjatë një dite dhe nate
dhe kjo është një e treta e kohës nëse ka mundësi e pakëson edhe pak.
Megjithatë, nuk ka ndonjë të keqe t’i jep pushim vetës së tij, zemrës,
mendjes dhe syve kur ndjen dobësi, apo mund të vizitoj ndonjë vend
çlodhjeje, dhe ta përmirsoj gjendjen e tij e në këtë mënyrë të mos humb
kohë kot.
Nuk ka ndonjë dëm në ecje apo në ushtrime fizike, është thënë se aktiviteti
fizik e freskon nxehtësinë, e shkrin përzierjen me njerëz dhe e aktivizon
trupin.
Gjithashtu nuk ka ndonjë të keqe në mardhëniet intime hallall, kur ai ka
nevojë, sepse mjekët kanë thënë se ato (marrdhëniet) e thajnë kuriozitetin
(për të parë, prekur apo për të shijuar gjininë e kundërt). Marrdhënia intime
e aktivizon mendjen dhe e pastron atë. Poashtu duhet t’i shmanget teprimit
në të, dhe të ruhet prej teprimit, ashtusic ruhet prej armikut.
Kanë thënë: “Uji i jetës derdhet në mitra”.
Kjo (teprimi në marrëdhënie) sjell dobësim të dëgjimit, të shikimit, të
nervave, të tretjes dhe sjell sëmundje tjera të fëlliqta.
Mjekët thonë se më e mirë është përmbajtja nga kjo, përvec në rastet kur
ndjen nevojë për shërim me të.
Në përgjithsi s’ka problem nëse njeriu relaksohet nëse ndjehet i mërzitur,
ka patur prej dijetarëve të mëdhej që i mblidhnin shokët në vende relaksimi
(mal ose shkretëtirë) disa ditë në vit dhe relaksoheshin duke mos i bërë
dëm vetes në fe dhe në nder.

10.Të zgjedh shokun e vet prej kërkuesve të diturisë
Kërkuesi i diturisë duhet të përmbahet nga shoqërimi. Kjo është nga
obligimet më të rëndësishme të nxënësit, në veçanti përmbajtja nga
shoqërimi me gjininë e kundërt dhe me ata të cilët luajnë shumë e
mendojnë pak.
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Të tillët janë hajdut. Dëmi nga shoqërimi me kategori të tilla përfshin
humbje të jetës pa asnjë përfitim, humbje të pasurisë dhe nderit dhe dinit
Kërkuesi i diturisë shoqërohet me atë nga i cili përfiton ose atë i cili përfiton
nga ai (nga kërkuesi i diturisë). Në lidhje me këtë, Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Fillojeni mëngjesin tuaj si mësues ose si kërkues të diturisë, dhe jo si i treti
se do të shkatërrohesh”. (Hadithi është i dobët)
Nëse ai ka filluar shoqërim me një person prej të cilit as s’do të ketë dobi
prej tij e as nuk do t’i bëj dobi atij, atëherë ai duhet që të mundohet sa më
shpejt që t’i shkëpus lidhjet me të para se kjo lidhje të forcohet. Sepse kur
forcohet atëher shkëputja me të bëhet e vështirë. Fukahatë në këtë aspekt,
mbajnë mendimin se preventiva është më mirë sesa ilaci.
Cilësitë e një shoku
Nëse është në nevojë për një shok, ai duhet të gjej një të devotshëm, fetar, i
cili e ka frikë Allahun, është inteligjent, i cili është i dobishëm dhe shumë
pak i dëmshëm. Të jetë i matur ()المداراة, kur ti harron ai të kujton, nëse
kërkon nga ai ndihmë të ndihmon, dhe nëse ti e qorton ai të toleron.
Aliu (radijAllahu anhu) ka thënë:
“Mos u shoqëro me injorantin, gjithashtu shpëtoje vetën nga ai.
Shumë injorant bëhen të vrazhdë nëse i trajton ata si vëllezër.
Njeriu njihet nga shoku i tij.”
Një nga dijetarët ka thënë:
Shoku yt i vërtetë është ai i cili qëndron pranë teje në vështirësi
dhe e dëmton veten e tij për të të bërë dobi ty.
E kundërta e tij është ai i cili të braktis në kohë të vështira
dhe lidhet me ty vetëm atëherë kur çështjet e tij nuk janë të sigurta.
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Sjellja e kërkuesit të diturisë me mësuesin dhe obligimet e tij ndaj
mësuesit
Kjo ndarje përmbanë 13 nën-ndarje.
1. Zgjedhja e mësuesit
Kërkuesi i diturisë e ka obligim të hulumtoj dhe të kërkoj ndihmë nga Allahu
në zgjedhjen e mësuesit të tij dhe të bëj istihare se prej cilit të mer dituri,
dhe do të mësoj moralin dhe sjelljen e mirë.
Nëse ka mundësi atëherë duhet të zgjedh mësuesin i cili është i kualifikuar
dhe që butësia e të cilit ndaj nxënësve është evidente, gjithashtu burrëria e
tij të jetë e njohur, devotshmëria e tij dhe maturia e tij të jenë të njohura
dhe mësues i cili ka dituri dhe din që atë dituri t’ua bëj të qartë (nxënësve).
Nuk preferohet që nxënësi të ketë shumë dituri, ndërsa të jetë i mangët në
maturi,në fe ose në moral
Disa prej selefit (të hershmit e devotshëm) kanë thënë: “Kjo dituri është fe,
andaj ke kujdes se nga kush e merr fenë tënde.”
Kërkuesi i diturisë duhet të shmanget kërkimit të diturisë vetëm nga
dijetarët e njohur, dhe të injoroj dijetarët e panjohur.
Imam Gazaliu dhe disa dijetarë tjerë e kanë konsideruar këtë gjë si
mendjemadhësi përmbi diturinë dhe marrëzi.
Ndërsa urtësia është sikurse një gjë që i ka humbur besimtarit, e merr atë
kudo qe e gjen, dhe e llogarit si thesar kudo që e përfiton, dhe e ndjek atë i
cili e drejton drejt saj (urtësisë dhe diturisë). Ai ik nga injoraca sikur ik nga
luani, dhe ai që ik nga luani nuk e refuzon udhëzimin e dikujt që e udhëzon
drejt një vendi ku do të ikte nga luani dhe të shpëtonte vetën e tij, kushdo
qoftë ai i cili e udhëzon drejt kësaj.
Nëse mësuesi nuk është i njohur dhe është prej atyre prej të cilëve pritet
bereqet dobia është më e gjerë dhe përvoja (përvetsimi i lëndës) nga ana e
mësuesit do të jetë më e plotë.
Nëse sheh në hallin e dijetarëve të vjetër dhe dijetarëve të ri, nuk gjen
nxënës që ka arritur sukses vetëmse devotshmëria e shejhut (mësuesit) ka
patur rol të madh, dhe në butësinë dhe në këshillat e mësuesit për nxënësit
ka argument të qartë.
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Marja e diturisë nga mësues të njohur
Kërkuesi i diturisë duhet të mundohet të zgjedh mësuesin i cili është i
përgatitur mirë në njohuri, i cili ka shumë të shfletuar dhe për të cilin
dëshmojnë dijetarë të njohur të asaj kohe. Mësuesi nuk duhet të jetë një
person i cili ka marrë dituri nga fletat dhe i cili nuk ka mësuar dituri nga
dijetarë me eksperiencë.
Imam Shafiu ka thënë:
“Ai që mëson nga barqet e librave, atij i përzihen ahkamet (dispozitat).”
Dikush tjetër ka thënë: “Belaja më e madhe është që dikush të bëhet shejh
(dijetarë) prej fletave (librave).”

2. T’i bindet mësuesit dhe të bëhet modest me atë
Ai duhet ta ndjek mësuesin e tij në të gjitha cështjet, dhe të mos largohet
nga pikpamjet e tij (mësuesit) dhe nga urdhri i tij.
Ai duhet të sillet me mësuesin sikurse i sëmuri qe sillet me mjekun. Duhet
ta kërkoj mendimin e mësuesit në cështjet që dëshiron t’i veproj, dhe të
mundohet ta dijë atë që e pëlqen mësuesi i tij në të gjitha cështjet, dhe
duhet të synoj afrim tek Allahu me anë të bindjes dhe respektimit ndaj
mësuesit. Ai duhet të ketë parasyshë se përulja e tij në shërbim të mësuesit
është krenari për të (nxënësin), dhe përkushtimi ndaj tij dhe modestia
(thjeshtësia) ndaj mësuesit është ngritje.
Thuhet se Imam Shafiu u akuzua për përuljen e tij ndaj dijetarëve. Ai tha:
“Unë e përuli veten time ndaj dijetarëve dhe ata e respektojnë këtë
dhe ai cili nuk e përul veten e tij para një cështje madhore nuk është i
respektuar.”
Ibn Abbasi qëndronte te dera e Zejd bin Thabit, dhe thoshte: “Kështu jemi
urdhëruar t’i respektojmë dijetarët”.
Ahmed bin Hanbel e këshilloi Halef el-Ahmer-in: “Unë nuk ulem përvec se
përpara teje, kështu ne jemi urdhëruar që t’i respektojmë atë që na
mësojnë”.
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El Gazali thotë: “Dituria nuk mund të arrihet pa pasur modesti ndaj
mësuesit, dhe pa i hapur veshët”.
Poashtu thotë el Gazali: “Cfarëdo që mësuesi thotë, kërkuesi i diturisë duhet
ta bëj teklid atë (ta ndjek) dhe duhet të largohet nga mendimi i tij personal
në atë cështje. Një gabim i mësuesit është më i favorshëm sesa pikpamja e
tij (kërkuesit të diturisë) e drejtë në veten e tij”.
Allahu thotë rreth kësaj cështje në tregimin e Musait:
“Ai (Hidri) tha: “Sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua!” (el
Kehf 67)
I është thënë Musait (nga Hidri), pavarësisht nga epërsia e Musait në
pejgamberi dhe në dituri, të qëndroj i qetë (të mos pyes):
“Ai i tha: “Nëse më shoqëron ti mua, atëherë mos më pyet për asgjë,
derisa unë vet të të tregoj për të”. (el Kehf 70)

3. Ta madhëroj shejhun (mësuesin) e vet dhe t’i drejtohet me fjalë të
hijshme
Ai (kërkuesi i diturisë) duhet ta shikoj mësuesin e tij me sy respektues, dhe
ta ketë mendimin se ai është i plotë, sepse kjo është më afër nga përfitimi i
diturisë nga ai.
Disa nga të parët të selefit kur dëshironin të dilnin para mësuesit, jepnin
sadaka dhe i luteshin Allahut “O Allah, mbuloji mangësitë e mësuesit tim
nga sytë e mi, në mënyrë që përfitimi nga dituria e tij të mos humb nga
unë”.
Imam Shafiu thotë: “I ktheja faqet e librit tim në mënyrë shumë të
kujdesshme në prezencë të imam Malikut (mësuesit të tij) nga frika nga ai,
në mënyrë që ai mos të ndëgjojë”.
Er-Rrebij ka thënë: “Pasha Allahun, nuk guxoja të pija ujë në prezencë të
Imam Shafiut kur ai më shikonte, nga frikërespekti ndaj tij”.
Një nga djemtë e halifes el Mehdi u soll para Shurejkut (ibn Abdullah elKadi). Ai u ul dhe u mbështet për muri dhe pyeti Shurejkun për një hadith.
Shurejku nuk i kushtoi vëmendje atij. Ai e përsëriti pyetjen ndërsa Shurejku
vazhdoi të mos i kushtoj vëmendje. Ai i tha: A nuk ke frikë nga bijtë e
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halifes?! Ndërsa Shurejk ia ktheu: “Jo! Dituria është më e denjë me
dijetarët, sesa që të humbet (nëse ta tregoj ty)”.
Ai nuk duhet t’i drejtohet mësuesit në mënyrë të adresimit drejtpërdrejtë e
ta thërret atë në emër, apo ta thërret nga larg, por duhet t’i drejtohet me
shprehje si: “Zotëri”
El-Khatib thotë: “Kërkuesi i diturisë mund ti drejtohet mësuesit duke i
thënë: “o dijetarë!” “o hafiz” “Cfarë thoni ju në këtë cështje?” “Cili është
mendimi i juaj në këtë cështje?”
As në mungesën e tij nuk duhet ta thirr në emrin e tij, ai duhet të thirret me
ato tituj që janë të përshtatshme për të si për shembull: Ka thënë shejhu, ka
thënë mësuesi kështu, ka thënë shejhu jonë ose huxhxhetul islami... dhe të
ngjashme.

4. Ta dijë vlerën e mësuesit
Kërkuesi i diturisë duhet t’i dijë të drejtat e mësuesit ndaj tij, dhe nuk duhet
ta harroj vlerën e tij.
Thotë Shu’be: “Kur do të dëgjoja se dikush është burrë i hadithit, do t’i
bëhesha rob i tij derisa të jetë gjallë”.
Për më tepër, ai duhet ta ruaj nderin e mësuesit të tij dhe ta mbroj atë nga
gibeti dhe të hidhërohet prej kësaj, nëse ai s’mund ta bëj këtë atëherë
duhet të largohet nga ai mexhlis.
Ai duhet të lutet për të tërë jetën dhe të kujdeset për pasardhësit e tij dhe
të afërmit e tij dhe të dashurit e tij pas vdekjes së tij.
Duhet ta vizitoj varrin e tij, të kërkoj falje për të, të jep sadaka për të, dhe të
ndjek rrugën e tij dhe porosinë e tij në dituri, dhe të mundohet të shkoj
hapave të tij në shprehitë e tij dhe adhurimet e tij, dhe ta ruaj edukatën e tij
dhe mos të largohet nga imitimi i tij.

5. Durimi ndaj mësuesit, nëse ai bën diçka që nuk i pëlqen nxënësit
Kërkuesi i diturisë duhet të përballoj me sabër thatësinë dhe ashpërsinë e
mësuesit, dhe sjelljet e tij të vrazhda, ose moralin e keq dhe kjo nuk duhet
ta bëj nxënësin që të heq dorë nga shoqërimi me të dhe përfitimi prej
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akides së tij. Ai duhet të mundohet të gjej arsyetime për sjelljet e mësuesit
të tij, nëse ato janë joadekuate.
Ai (kërkuesi i diturisë) duhet të pendohet dhe të filloj të kërkoj falje nga
mësuesi i tij dhe ta mer fajin mbi vete. Një sjellje e tillë do ta forcojë
dashurinë e mësuesit ndaj tij. Kjo do të jetë më e mirë për ruajtjen e
dashurisë së mësuesit, dhe do të jetë më e dobishme për kërkuesin e
diturisë në dunja dhe në Ahiret.
Disa nga selefi kanë thënë: ” Ai i cili nuk bën durim në përuljen para
diturisë, do ta kaloj jetën e tij në verbërinë e injorancës, dhe kush bën
durim do ta gjej krenarinë në dunja dhe në Ahiret”.
Disa kanë thënë :
“Bën durim në sëmundjen tënde nëse mjeku është i ashpër
dhe bën durim në injorancën tënde nëse mësuesi është i ashpër”
Kanë thënë:
“Mësuesi dhe mjeku që të dy, nuk këshillojnë nëse nuk nderohen që të dy”
Ibn Abasi ka thënë :”U përula kur isha kërkues, u bëra i kërkuar."
Ka thënë Muaafi bin Umran ka thënë :”Vërtetë kushdo që zemërohet me
dijetarin, është sikurse ai që zemërohet me shtyllat e xhamisë.”
Thotë Imam Shafiu :I thanë Sufjan ibn Ujejnes :”Vijnë tek ti njerëz nga skajet
e dunjasë dhe ti hidhërohesh ndaj tyre, kam frikë se ata do të shkojnë dhe
do të braktisin.”
Sufjan ibn Ujejne i tha atij:”Nëse ata veprojnë ashtu ata janë ahmak sikurse
ti, nëse largohen dhe e lënë pas një gjë e cila u bën dobi atyre vetëm për
shkak të sjelljes time të keqe”.
Ebu Jusuf (rahimehullah) thotë: ”Janë pesë persona të cilët duhet të merren
me të mirë. Njëri nga ata është mësuesi nga i cili merr dituri.”

6. Shprehja e falënderimit ndaj mësuesit për dobitë e përfituara
Kërkuesi i diturisë duhet të shpreh falënderim dhe mirënjohje ndaj mësuesit
kur ai e vlerëson atë, sepse kjo (vlerësimi) është nder për nxënësin,
gjithashtu në rast të qortimit, sepse kjo rezulton në përmirsimin e kërkuesit
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të diturisë nga mangësitë apo nga dembelia, dhe qortimi është gjë që
ndikon në përmirësimin e tij. Mirënjohja apo qortimi nga mësuesi në
realitet janë këshilla. Kërkuesi i diturisë duhet t’i konsideroj këto si mirësi
nga ana e Allahut ndaj tij, përmes vëmendjes së mësuesit, dhe kjo e
ekspozon atë që e ka mësuesi në zemër, pra dëshirën për përmirsimin e
nxënësit dhe kujdesin që e ka ndaj atij.
Nëse mësuesi e këshillon nxënësin për diçka rreth sjelljes ose ndonjë
mangësisë që nxënësi e ka bërë, ky i fundit nuk duhet të sillet se kinse e ka
ditur atë mesele, por e falënderon mësuesin për këshillën dhe kujdesin e
shprehur. Nëse nxënësi ka arsye për veprimin e veprës së papëlqyer sjell
arsye se pse e ka bërë, ndërsa nëse shprehja ose publikimi i asaj arsyes
mund të shpie në fesad, atëherë atë e fsheh.

7. Të jetë i sjellshëm kur kërkon të hyj tek mësuesi
Kërkuesi i diturisë nuk duhet të hyjë tek mësuesi pa leje në një vend tjetër
me përjashtim të mexhliseve të tij të përgjithshme. Nëse ai hyn për të
mësuar dhe mësuesi e refuzon (i kërkon që të kthehet), ai duhet të kthehet
dhe të mos insistojë në kërkesën e tij.
Nëse ai dyshon se mësuesi i tij nuk e ka ndëgjuar, ai nuk duhet ta përsërisë
kërkesën e tij më shumë se tri herë, apo të trokas në derë më shumë se tri
herë.
Ai duhet të trokasë në derën e mësuesit qetë, me majën e gishtërinjëve
gjegjësisht thonjëve, pastaj me gishtërinjët e tij, e pastaj me dorën e tij të
mbledhur, por me shumë kujdes. Gjithsesi, nëse vendulja e mësuesit është
larg nga dera, atëherë nuk ka ndonjë të keqe të trokasë më fuqishëm në
mënyrë që ta ndëgjojë mësuesi.
Nëse i jepet leje që të hyjë, dhe gjithashtu një grupi tjetër i jepet leje që të
hyjnë atëherë përparësi ka ai më i dituri, dhe më i moshuari, gjithashtu ai
më i moshuar ka përparësi në selam (i jepet selam atij para të tjerëve).
Ai duhet të hyjë tek mësuesi i tij me pamje solide, me trup të pastër dhe
rroba të pastra, dhe t’i pastroj ato (rrobat) pasi që t’i pres thonjtë dhe
flokët, dhe të largojë erërat e pakëndshme, sidomos kjo duhet të bëhet
para se ai të bashkangjitet në një takim për marrjen e diturisë, sepse
takimet e tilla janë adhurime.
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Kur hyn mësuesi ose është në bisedë me dikë, nxënësit heshtin, ose nëse ai
falet ose bën dhikër, ose shkruan apo shfleton, nxënësi duhet të ulet i qetë
dhe të mos e pyes mësuesin e tij për asnjë hadith apo transmetim. Nëse
nxënësi dëshiron të del jep selam dhe del shpejt, ndërsa nëse mësuesi e nxit
që të rrij, ai rrin, ndërsa nëse rrin nuk e zgjat ndejen, përvec nëse
urdhërohet për dic të tillë.
Kërkuesi i diturisë duhet të hyj tek mësuesi i tij vetëm kur ai është me
mendje të qetë dhe të ciltërt, pra nuk duhet të hyj tek mësuesi i tij atëherë
kur është i zemëruar, ekstrem i uritur apo i etur, apo përgjumur, ashtuqë të
hapet gjoksi për ta ndëgjuar mësuesin e tij dhe për ta kuptuar atë.
Nëse kërkuesi i diturisë arrin tek vendi i mësuesit dhe ai (mësuesi) nuk
është aty, atëherë ai duhet ta pres mësuesin në mënyrë që të mos i humb
mësimi i tij, sepse mësimi i cili humb nuk mund të kompenzohet.
Transmetohet se Ibn Abasi e priste tek dera Zejd ibn Thabitin derisa të
zgjohej, ashtuqë të merte dituri nga ai. E pyesnin Ibn Abasin “A ta zgjojmë
për ty?” ndërsa Ibn Abasi thoshte “Jo! Ndoshta është i lodhur dhe e ka
goditur dielli.”
Ndonjëherë i duhej të priste gjatë ndërsa nxehtësia e diellit e lodhte atë,
por kështu ishin të parët tanë të devotshëm.
Kërkuesi i diturisë nuk duhet të kërkoj nga mësuesi që ta mësoj atë në një
kohë që nuk është e përshtatshme për të (për mësuesin), apo në të cilën
zakonisht ai nuk ka zakon të jep mësim.
Ai nuk duhet të kërkoj nga mësuesi kohë të veçantë për mësim, vetëm për
shkak të pozitës të cilën e ka (kërkuesi i diturisë), ose është kryetar i madh,
pozitë e cila ka në veti ngritje dhe tirani mbi mësuesin dhe mbi nxënësit, e
në këtë rast mësuesi turpërohet prej atij dhe ndoshta e len këtë gjë
përshkak të atij mu në atë kohë në të cilë mësuesi ka për të bërë diçka më
me rëndësi. Ky nxënës nuk korr sukses
S’ka problem nëse mësuesi e fillon mësimin në kohë të caktuar dhe të
vecantë (jashta kohës së zakonshme të dersit) për ndonjë shkak valid të
caktuar ose për cfardo dobie që e sheh mësuesi të arsyeshme
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8. Seanca e mësimit
Të ulet para mësuesit me edukatë
Të ulet sikurse ulet fëmija përpara mësuesit, me respekt, modesti, qetësi,
dhe duke dashur të përfitoj nga ai, të dëgjoj me vëmendje dhe ta shikoj atë,
në mënyrë që të mos e detyroj mësuesin e tij ta përsëris fjalën.
Ai nuk duhet të shikoj djathtas, majtas, lart apo posht pa nevojë, e
veçanërisht kur mësuesi e pyet diçka apo diskuton me të.
Ai nuk duhet ta shikoj dikë tjetër përvec mësuesit, e as mos të shqetësohet
për ndonjë zhurmë që e ndëgjon, veçanërisht kur mësuesi dëshiron ta pyes
diçka, ai nuk duhet të fshihet, apo ti përvesh krahët (mëngët) e tij, apo të
luaj me duart e tij, këmbët apo me ndonjë gjymtyrë të trupit të tij, as ta
prek mjekrrën e tij apo të fus gishtërinjët në hund dhe të nxjerr diçka prej
aty, as mos ta hap gojën apo ti kruaj dhëmbët, as ta godas tokën apo të luaj
me truall, as t’i bashkoj dy duart (përzien gishtat e dy duarve me njëri
tjetrin), as të luaj me pullat, e as në prezencë të mësuesit të mbështetet për
muri, për jastëku ose për parmaku, as që mësuesit t’ia kthej shpinën ose
anën, e as që të mbështetet në krahun e vet duke e lëshuar pas ose anash,
as që të flet tepër pa nevojë, as që të tregon diçka qesharake apo diçka
vulgare ose diçka që përmban sjellje të pahijshme në të folur, as mos të
qesh pa u habit ose të shpreh habi nëse mësuesi nuk shpreh habi, e nëse
qeshja e mund atë, atëherë do të qesh pa lëshuar zë, as nuk e pastron fytin
pa nevojë (duke u kollitur), as që pështyn , as që nxjerr shkëlbazë nga goja,
por e merr atë nga goja me mindil ose leckë ose me një skaj të teshës së
vet, nxënësi i mbulon këmbët e veta dhe e lëshon petkun e vet teposhtë
dhe i qetëson duart kur hulumton ose e përsërit mësimin. Nëse teshtin, ai
duhet ta ulë zërin e tij dhe ta mbuloj fytyrën e tij me mindil ose ngjashëm.
Gjithashtu nëse i hapet goja nga gjumi ai duhet të mundohet ta ndal atë
apo të paktën ta fsheh.

Thotë Aliu: “E drejta e dijetarit mbi ty është që t’u japësh selam njerëzve ne
përgjithësi ndërsa atë ta përshëndesish vecmas. Nëse ulesh pranë tij, mos
bëj me shenjë me dorë apo me sy drejt dikujt tjetër. Mos i cito mendimet e
dijetarëve tjerë të cilat janë në kundërshtim me mendimin e tij (dijetarit)
duke thënë “Ka thënë filani”. Mos fol keq për të tjerët në prezencë të tij.
Mos kërko gabime tek ai, dhe nëse ai bën një gabim atëherë pranoje
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arsyetimin e tij. Është obligim i yti ta respektosh atë vetëm për hir të Allahut.
Nëse ai ka ndonjë nevojë atëherë të gjithë njerëzit duhet të mundohen ta
permbushin atë nevojë të tij. Nuk duhet të pëshpërisësh në takimet me të,
as ta kapësh për rrobe, as ta pyesësh dhe të insistosh në pyetje kur ai është i
lodhur, e as të ngopesh me shoqërim me atë. Shoqërimi me të është sikur
pallma e hurmës, pret të bie ndonjë gjë për ty”.
Në këtë ka përmbledhur Aliu (radijAllahu anhu) atë që na mjafton

Mbështetja në jastëk të mësuesit
Disa thanë se nuk duhet që kërkuesi i diturisë të ulet në krah (anash) të
mësuesit, as në vendin ku falet apo në jastëkun e tij. Ai nuk duhet të veproj
kështu edhe nëse mësuesi vet i kërkon që të veproj ashtu. Mirëpo, nëse ai e
ka të vështirë që ti thotë “jo” mësuesit të tij, atëherë nuk ka ndonje të keqe
në plotësimin e urdhërit të mësuesit të tij, por ai duhet të kthehet në
vendin në të cilin e kërkon edukata.
Dijetarë kanë diskutuar se cila vepër është më e preferuar, t’i përgjigjesh
urdhërit të mësuesit dhe të ulesh në vendin e tij apo në jastëkun e tij, apo
të mos i përgjigjesh urdhërit të tij për shkak të respektit ndaj tij. Preferohet
ajo e cila u sqarua më parë, pra i përgjigjet urdhërit të tij nëse mësuesi
insiston dhe është e vështirë ta refuzosh, në të kundërtën, preferohet të
mos e zbatosh urdhërin e tij për t’i treguar respekt. Kërkuesi i diturisë duhet
të veproj atë e cila është më respektuese për mësuesin.

9. Të jetë i butë me mësuesin kur parashtron pyetje apo përgjigjet dhe
mos të shfaq diçka që e zbulon mangësinë e mësuesit
Kërkuesi i diturisë duhet ti drejtohet mësuesit të tij në mënyrën më të
sjellshme të mundshme. Ai nuk duhet të përdor shprehjet si: “Jo”, ose “nuk
e pranoj këtë” ose “kush e transmeton këtë” apo ta pyes “kush e thotë
këtë?” “nga e more këtë?”
Gjithsesi nëse dëshiron të pyes diçka, duhet të pyes me butësi për të arritur
deri te përgjigja.
Disa nga selefi thonë se kushdo që i thotë “Jo” mësuesit, ai nuk do të korr
sukses kurrë.
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Kur dëshiron të thotë diçka nuk duhet të thotë “ti ke thënë kështu” apo
“unë mendoj kështu” apo “kam dëgjuar” apo “dikush thotë kështu” e të
ngjashme si këto. Nëse dëshiron të pyes mendimin e mësuesit të tij në një
cështje, ai mund ta bëj këtë, por nuk duhet të thotë “disa mendojnë të
kundërtën e kësaj të cilën e thua ti” apo “dikush thotë të kundërtën” dhe të
ngjashme si këto. Të gjitha këto lloje të pyetjeve janë gabim.
Nëse mësuesi insiston në një mendim apo argument i cili është në
kundërshtim me të saktën, ai (kërkuesi i diturisë) nuk duhet ta ndryshojë
fytyrën e tij apo sytë e tij nga mësuesi, apo të bëj ndonjë vepër e cila tregon
kundërshtimin e mësuesit, por duhet ta dëgjojë mësuesin e tij me
entuziazëm evident. Nëse mendimi i mësuesit nuk është i saktë, nga
pakujdesia apo nga mungesa e diturisë, në të gjitha këto raste ai (kërkuesi i
diturisë) duhet ta dijë që të vetmit njerëz të mbrojtur nga gabimet janë
Pejgamberët (alejhimu selam).
Ai nuk duhet të bisedoj me mësuesin ashtu siç bisedon me të tjerët. Nuk
është e hijshme t’i drejtohet mësuesit me shprehje si: “Çka ke ti?” apo “a
kupton?”,” a dëgjove?”, “O njeri!”, dhe të ngjashme si këto.
Ai nuk duhet t’ia përcjell mësuesit fjalët e të tretit për të (mësuesin), sepse
nuk është e hijshme për të të transmeton thënie të tilla si “filani i ka thënë
filanit se ti nuk je bamirës, ose s’ke hajr”. Mirëpo, nëse duhet që patjetër t’i
tregoj, atëherë duhet të flet me aluzion, si për shembull: “filani i thotë
filanit se dikush nuk është aq bamires dhe s’ka hajr në të”.
Ai gjithashtu duhet të shmang reaksionin e mësuesit nga kundërshtimi i tij,
sepse tek shumica e njerëzve kundërshtimi ndodh në mënyrë të pahijshme,
si për shembull mësuesi pyet a e ke thënë ti këtë? Ai përgjigjet “Jo,
kurrsesi!” Apo mësuesi i thotë “ke për qëllim të thuash këtë?” Ai përgjigjet
“Jo, nuk kam për qëllim këtë” pra ai duhet të mundohet mos ta detyroj
mësuesin të pyes kështu.
Ngjashëm është edhe kur mësuesi pyet rreth kuptimit të mësimit, “a nuk
thamë kështu?” apo “a e ke për qëllim të thuash këtë?”. kërkuesi i diturisë
nuk duhet të përgjigjet me thënie si “jo” apo “nuk e kisha për qëllim këtë” e
të tjera si këto. Por ai duhet të qëndroj i heshtur, apo të përgjigjet me
butësi, në atë mënyrë që mësuesi të mund të kuptoj qëllimin e tij pa pasur
nevojë të sqarohet.
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Gjithsesi, nëse ai ka nevojë të sqaroj qëllimin e tij dhe nevojën e tij për të
bërë pyetje, ai duhet të thotë “unë them që…” ose “e kam për qëllim që…”
dhe ta përsëris fjalën e tij.
Dhe kur pyetet nga mësuesi nuk thotë “Atë që e thashë” ose “Atë të cilën e
pata për qëllim”, sepse kjo përmban kundërshtim dhe replikë ndaj
mësuesit.

10. Të parashtroj pyetje me edukatë dhe të ul veten duke përfituar nga
mësuesi
Nëse kërkuesi i diturisë e dëgjon mësuesin kur ai sqaron ndonjë dispozitë
ose mesele, apo sqaron ndonjë tregim të cuditshëm, apo reciton poezi,
ndërsa ai (kërkuesi i diturisë) e din atë, ai prap duhet t’i kushtoj vëmendje
asaj të cilën e flet mësuesi i tij dhe duhet të tregoj entuziazëm për mësuesin
në atë mënyrë sikur kjo të ishte hera e parë që ai e dëgjon një gjë të tillë.
Ata bin Ebi Rebah ka thënë: “Kurdo që dëgjoja nga dikush një hadith të cilin
unë e dija, e dëgjoja në atë mënyrë sikur nuk e kisha dëgjuar kurrë atë.”
Në një transmetim tjetër ai tha:
“Kurdo që e dëgjoja një djal të ri duke transmetuar një hadith, e dëgjoja atë
sikur nuk e kisha dëgjuar atë (hadithin) kurrë më parë, ndërsa unë e kisha
dëgjuar atë para se të lind ai.”
Nëse mësuesi e pyet kërkuesin e diturisë nëse ai e din apo jo atë (hadith
apo thënje), ai nuk duhet të thotë “po” sepse kjo tregon panevojshmërinë e
tij për mësuesin, dhe as nuk duhet të gënjej e të thotë “jo”. Ai duhet të
thotë shprehje si “unë dëshiroj ta ndëgjoj nga mësuesi im” apo “dëshiroj të
përfitoj nga dituria juaj” ose “ju e dini më mirë”.
Megjithatë nëse mësuesi ka dëshirë të dijë njohurinë e nxënësit të tij apo
dëshiron ta testoj atë, atëherë s’ka të keqe t’i tregoj atij atë të cilën e din,
në mënyrë që të arrij kënaqsinë e tij (mësuesit) apo ta shtoj vullnetin e tij.
Kur nxënësi parashtron pyetje, nuk pyet për një gjë të cilën ai vetëmse e
din, sepse një gjë e tillë e humb kohën dhe ndoshta e zemëron mësuesin.
Ez-Zuhri thotë: “Përsëritja e hadithit është më e rëndë sesa bartja e
shkëmbit”.
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Ai nuk duhet të jetë i mangët në dëgjim apo kuptim, apo të thellohet me
mendime apo biseda tjera, e pastaj të kërkoj nga mësuesi që ta përsëris
mësimin. Ai duhet të jetë plotësisht i gatshëm ta kuptoj në të folurit e parë
të tij.
Disa prej mësuesve nuk e përsërisnin mësimin për një nxënës të tillë, por ia
shtonin atij dënimin.
Nëse ai nuk e ka dëgjuar mësuesin për shkak se ka qenë larg dhe nuk është
ndëgjuar zëri apo nuk ka pasur mundësi ta ndjek mësimin si duhet, atëherë
ai duhet të kërkoj nga mësuesi në mënyrë të sjellshme që ta përsëris
mësimin në mënyrë që ai (kërkuesi i diturisë) ta kuptoj, duke ia treguar me
butësi shkakun se pse nuk e ka kuptuar.

11. Ai nuk duhet t’i paraprijë mësuesit në të folur
Kërkuesi i diturisë nuk duhet t’i paraprijë mësuesit ose që të përgjigjet në
pyetje për të cilat është pyetur mësuesi, e as nuk duhet të tregoj se ai e din
atë apo se e ka ditur më parë.
Megjithatë, nëse mësuesi e pyet atë, atëherë s’ka ndonjë të keqe që ai të
përgjigjet.
Për më tepër, ai nuk duhet që t’ia ndërpres fjalën as që t’i paraprij mësuesit,
por bën sabër derisa mësuesi të përfundoj fjalën e tij, e as që nxënësi të flet
me dikë prej xhematit përderisa mësuesi flet me atë.
Ai duhet të jetë me mendje i gatshëm, që kurdo që mësuesi ta pyes diçka
apo të kërkoj nga ai të kryej ndonjë vepër, të mos ketë nevojë ta përsëris
kërkesën e tij (mësuesi) , dhe ai (kërkuesi i diturisë) duhet ta kryej atë shpejt
e shpejt, dhe nuk duhet të mendohet apo të ngrit ndonjë kundërshtim, apo
të thotë “nëse nuk është puna kështu, atëherë?”.

10. Etika kur merr diçka nga mësuesi
Kur mësuesi i jep diçka, ai (kërkuesi i diturisë) duhet ta kap me dorën e tij të
djathtë.
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Ai nuk duhet ti jep mësuesit diçka në mënyrë të paluar, qoftë ajo një copë
letre, apo një tregim të shkurtë, apo ndonje shkrim fetar apo çkado qoftë
tjetër, përvec nëse e din se mësuesi i tij dëshiron ashtu (të paluar).
Kurdo që mësuesi dëshiron t’i japë ndonjë letër, ai duhet të shpejtoj ta merr
atë para se mësuesi ta palos apo ta mbështjell atë.
Kur t’ia jep librin mësuesit, ai duhet t’ia jap në mënyr korekte, në mënyrë që
nëse mësuesi dëshiron të mund ta hap dhe ta lexon atë, pa patur nevoj që
ta rrotulloj atë.
Nëse ai dëshiron që të shoh një faqe të librit në veçanti, atëherë libri duhet
të jetë i hapur (në atë faqe). Ai nuk duhet të fshij nga libri asnjë pjesë apo
fletë të tij.

Marrja e librit
As ai (kërkuesi i diturisë) nuk duhet ta zgjasë dorën e tij të merr një libër nga
mësuesi nëse ai është larg, e as mësuesi nuk duhet të ketë nevojë ta zgjasë
krahun e tij për ta marrë një libër apo për t’ia dhënë një libër atij. Ai duhet
të ngritet dhe të afrohet tek mësuesi dhe jo të shkoj duke ecur ngadalë.
Nëse ulet para mësuesit, nuk duhet të ulet shumë afër, sepse kjo llogaritet
prej sjelljes së keqe ndaj mësuesit.
Ai nuk duhet të vendos këmbën e tij apo dorën e tij, apo ndonjë robë
përmbi robën e mësuesit, në sexhaden e tij apo në jastëkun e tij. As nuk
duhet të bëj me shenjë me dorë nga mësuesi, apo ta afroj atë afër fytyrës
së mësuesit apo gjoksit të tij, apo të prek ndonjë pjesë të trupit të mësuesit
apo ndonjë rrobë të tij.
Nëse ia ofron lapsin e tij mësuesit, lapsi duhet ta ketë kapakun (majen) gati
për shkrim, dhe ai duhet të pres dhe nuk duhet ta kërkoj atë derisa mësuesi
të përfundoj shkrimin.
Nëse i jep thikë, ai nuk duhet që majën e thikës ta ketë të kthyer nga
mësuesi ndërsa ai e mban atë në dorezë të thikës, por duhet që ai ta mbajë
nga trupi dhe maja e thikës ndërsa doreza të jetë e kthyer nga mësuesi.
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Dhënia e sexhades
Nëse i ofron sexhade mësuesit, në mënyrë që ai të falet në të, ai duhet ta
hap atë dhe preferohet që këtë ta bëj atëherë kur dëshiron mësuesi.
Nëse në sexhade ka (qendisje) pamje nga mihrabi, atë e kthen në drejtim të
Kibles
Ai nuk duhet të ulet në sexhade në prezencë të mësuesit e as të falet në të
kur ka vend të pastër për tu falur.
Kur mësuesi ngritet në këmbë, nxënësit lejohet të nxitojnë t‘ia palojnë
sexhaden, ta mbajnë për dore (mësuesin) ose për krahu nëse ai ka nevojë
për këtë, dhe t’ia ofrojnë këpucët, e gjithë kjo duhet të bëhet për të kërkuar
kënaqsinë e Allahut dhe afrimin në zemrën e mësuesit.
Është thënë se katër gjëra nuk të ulin dhe nuk të nëncmojnë edhe nëse je i
pasur apo udhëheqës (emir) :
-

Të ngritesh dhe t’i bësh vend babait për t’u ulur,
T’i shërbesh mësuesit prej të cilit mëson,
Të pyesësh për atë gjë të cilën nuk e din, dhe
T’i shërbesh dhe ta nderosh musafirin.

13. Etika e ecjes me mësuesin dhe të folurit për rruge
Kurdo që të ndodh që kërkuesi i diturisë të ec me mësuesin e tij, ai duhet të ec
para mësuesit nëse është natë, ndërsa pas tij nëse është ditë, përveç nëse
rrethanat kërkojnë të kundërtën apo nëse mësuesi vet kërkon të kundërtën
ose ka turmë (njerëzish). Ai duhet t’i paraprijë mësuesit në zona të panjohura,
si vende me mjegull, pellgje apo vende të rrezikshme. Ai duhet të jetë i
kujdesshëm të mos mbahet për rrobën e mësuesit, dhe në mes të njerëzve
(turmave) ai duhet ta mbrojë mësuesin me dorën e tij, nga para apo nga pas.
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Biseda gjatë rrugës
Kur është duke ecur para mësuesit, ai duhet që her pas here të afrohet tek
mësuesi. Nëse është vetëm duke ecur me mësuesin (në një vijë me të) atëherë
ai (kërkuesi i diturisë) duhet të bisedoj me të duke ecur. Nëse janë duke ecur
në hije, ai duhet të jetë në anën e djathtë të mësuesit. Disa mendojnë se duhet
të jetë në anën e majtë pak më përpara mësuesit dhe të kujdeset për
mësuesin. Ai duhet ta prezentoj mësuesin, para shokut të tij, i cili është duke
ecur afër tij, duke vazhduar të ecin. Ai nuk duhet të ec anash mësuesit, përveç
nëse ka ndonjë nevojë apo nëse mësuesi kërkon ashtu. Nxënësi s’duhet ta
pengoj mësuesin me shpatullën e tij, poashtu duhet të shmanget nga pengimi i
mësuesit me shalën e tij (konkretisht pedalet e cila vendoset në kalë për të
vendosur këmbët), nëse ata janë duke kalëruar, dhe të shmanget nga mbajtja
për petkun e mësuesit.
Ai (kërkuesi i diturisë) duhet jetë në anën në të cilën bie dielli, gjatë verës,
ndërsa duhet të jetë në hije gatë dimrit (duke i dhënë përparsi mësuesit), dhe
mësuesi nuk duhet të jetë në atë pozitë në të cilën e godet dielli kur ai bisedon
me të. Ai nuk duhet të hyj mes mësuesit dhe atij i cili është duke ecur me
mësuesin, ai duhet të qëndroj pas tyre, apo para tyre kur ata janë duke
biseduar.
Ai nuk duhet të dëgjoj bisedën e tyre, as të qëndroj në distancë në të cilën ka
mundësi të dëgjoj bisedën e tyre. Nëse ata e thërrasin që të bashkangjitet në
bisedë, ai duhet të afrohet nga anash tyre e jo të hyj mes tyre. Kur janë dy
nxënës duke biseduar me mësuesin, ata duhet të qëndrojnë në anët e tij (njëri
në anën e djathtë tjetri në anën e majtë). Disa mendojnë se ai i cili është më i
moshuar duhet të qëndrojë në anën e djathtë (ndërsa ai i cili është më i ri në
moshë duhet të qëndroj në anën e majtë). Nëse rruga është e ngushtë, atëherë
ai i cili është më i moshuar ka përparsi të kaloj.
Nëse kërkuesi i diturisë e takon mësuesin në rrugë, ai duhet ta përshëndes atë.
Nëse ai është larg, ai as nuk duhet ta thërret mësuesin, as ta përshëndes atë,
as nuk duhet ta përshëndes nga pas, por duhet të afrohet dhe ta përshëndes
nga afër. Ai nuk duhet të kërkoj nga mësuesi ta ndjek një rrugë apo një tjetër.
Megjithatë, ai mund të sugjeroj një rrugë, por duhet të respektoj zgjedhjen e
mësuesit përmbi zgjedhjes së tij. Nëse e sheh se zgjedhja e mësuesit nuk është
e përshtatshme, ai nuk duhet të përdor shprehje si “është gabim” apo “nuk
është e përshtatshme sipas mendimit tim” por duhet të kundërshtoj mësuesin
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në mënyrë shumë të butë, duke përdorur shprehje si “është më mirë (kjo
rrugë)” apo “kjo është më e përshtatshme” e të tjera të ngjashme si këto.

Sjellja në mësime dhe në lexim

Kjo ndarje ka të bëj me sjelljen e kërkuesit të diturisë në lidhje me mësimin dhe
leximin në klasë, dhe etikën e tij në lidhje me mësuesin dhe kolegët e tij të
klasës. Kjo ndarje ka trembëdhjetë nën-ndarje, të cilat janë si në vijim:

1. Të filloj me Kur’anin e Madhëruar
Ai duhet të filloj rrugën e tij si kërkues i diturisë me Kur’an, dhe duhet të
vazhdoj me memorizimin dhe përvetësimin. Si dhe ta mësoj tefsirin tij dhe të
gjitha degëve të diturisë së tij. Kur’ani është baza e të gjitha shkencave nëna e
tyre dhe më e rëndësishmja ndër të gjitha shkencat.
Pastaj (pas Kur’anit) ai duhet të mësoj të gjitha degët shkurtimisht (të dijë
bazën e tyre), duhet të mundohet të mësoj hadithin, dhe shkencat të cilat
lidhen me të (me hadithin), shkencën e fikhut dhe hadithit, gramatikën,
sintaksën dhe morfologjinë.
Megjithatë, të gjitha këto degë, nuk duhet ta pengojnë atë nga mësimi i
Kur’anit dhe leximi i pjesës së caktuar ditore, apo në ditë të ndryshme, ashtu
siç e cakton vet kërkuesi i diturisë. Ai duhet të ketë kujdes nga harrimi i asaj të
cilën e ka mësuar. Ka shumë transmetime të sakta në lidhje me këtë.
Ai duhet që vazhdimisht të jetë i angazhuar me sqarimin (kuptimin) e asaj të
cilën e ka mësuar, nga mësues të kualifikuar. Ai nuk duhet të mbështet vetëm
në libra asnjëherë, por duhet të mbështetet në atë mësues i cili është më i
mirë në kualifikim, kërkim dhe përvetësim, njohës më i mirë i librit të cilin e ka
lexuar, dhe mbi gjithë këto, ai duhet të jetë i devotshëm, ruajtës i fesë, i butë,
ashtusiç është përmendur më herët.

66

Etikë

2020-2021

Në lidhje me dëshirën e mësuesit
Nëse mësuesi nuk dëshiron që ai (kërkuesi i diturisë) të përfitojë nga dikush
tjetër gjatë kohës në të cilën ai mëson me të, atëherë nuk ka ndonjë të keqe në
plotësimin e dëshirës së mësuesit, sepse është më e favorshme dhe më e
dashur për të (për mësuesin). Është e preferuar nga ai që të merr dituri duke
mësuar përmendësh dhe duhet mësuar kuptimin (sqarimin) e saj, aq sa ka
mundësi. Pra, jo aq shumë sa e lodh atë, dhe jo aq pak sa të mbetet mbrapa
me mësime.

2. Shmangia e polemikave të dijetarëve
Kërkuesi i diturisë në fillim duhet të shmanget nga polemikat e dijetarëve apo
të njerëzve në përgjithësi, në gjërat e logjikës, apo në lidhje me gjëra që
ndëgjohen, sepse kjo do ta largoj mendjen e tij nga synimi i tij kryesor, dhe do
t’ia humb mençurinë e tij. Ai duhet të mësoj nga një libër në një lëmi, apo nga
disa libra në disa lëmi, nëse ka mundësi t’i arrij të gjitha, me lejen e mësuesit të
tij. Nëse mësuesi i tij citon disa mendime të medhhebeve rreth një cështje, ai
nuk duhet të mbështet vetëm njërën dhe të kundërshtojë të tjerat.
Imam Gazaliu në lidhje me këtë thotë:
“Kjo duhet të shmaget, sepse dëmi është më i madh sesa përfitimi nga kjo.”

Shmangia e mësimit të librave të ndryshëm
Në fillim, kërkuesi i diturisë duhet të shmanget nga mësimi i shumë librave apo
shumë lëndëve, sepse kjo do ta ndajë mendjen e tij. Ai duhet të fokusohet
vetëm në një libër, në një lëndë të cilin ai e zgjedh, derisa të bindet se e ka
përvetësuar.
Ngjashëm me këtë, ai duhet t’i shmanget kalimit prej libri në libër pa patur
ndonjë arsye të shëndoshë, sepse kjo është një shenjë e ankthit apo shkak i
dështimit.
Kur aftësia e tij të jetë e përforcuar (e ngritur), dhe dituria e tij të jetë e njohur,
atëherë preferohet që ai të mos e lë asnjë degë të diturisë (pa e mësuar). Nëse
ka jetë të gjatë, ai duhet të arrij thellësinë e shkallës më të lartë të diturisë, dhe
të mposhtë injorancën me dituri. Ai duhet të mundohet të përfitoj nga cdo
degë e diturisë, duke i radhitur ato, ajo që është shumë më e rëndësishme para
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asaj që është më pak e rëndësishme, dhe të mos e neglizhoj praktikimin, që
është esenca e cdo diturie.

3. Përmirësimi (korrigjimi) para memorizimit
Korrigjimi (i mësimit) para mësimit (memorizimit) duhet të bëhet nga mësuesi
apo nga dikush të cilin e ka caktuar mësuesi. Pastaj ai (kërkuesi i diturisë) duhet
ta mësoj atë (ta memorizojë).
Përsëritja
Kur ai ta ketë memorizuar tërsisht, ai duhet ta përsëris atë para mësuesit, dhe
të jetë i gatshëm ta përsërisë atë në kohën e cila është caktuar për përsëritje.
Përsëri themi se dituria nuk duhet të mësohet pa u korigjuar sepse rezulton në
gabime, ndërime në shkrim.
Dituria nuk merret vetëm nga librat
Ashtusiç është cekur më parë, dituria nuk merret vetëm nga librat, sepse kjo
është më e rrezikshmja. Gjatë prezencës së tij para mësuesit, ai duhet të ketë
me vete ngjyrë dhe pendë (apo mjete tjera të shkrimit), dhe thikë për të
mprehur lapsin, për të shënuar atë e cila është e saktë nga ana gjuhësore dhe
nga kuptimi.

Informimi i mësuesit për gabimin e tij (e mësuesit)
Nëse mësuesi kundërshton fjalën e nxënësit, dhe ai mendon se mësuesi e ka
gabim, ai duhet ta përsëris së pari atë të cilën mësuesi e kërkon, për ta
informuar se ai e din, ose duhet ta thotë fjalinë e saktë në formë pyetëse.
Nganjëherë gabime të tilla mund të ndodhin pa qëllim nga ana e mësuesit, apo
nga rrëshqitja e gjuhës, andaj ai duhet ta informoj mësuesin në mënyrë shumë
të sjellshme dhe të butë. Nëse mësuesi vazhdon në gabimin e tij edhe pas
informimit të tij për gabimin, atëherë ai duhet ta informon atë duke i thënë “A
është gjithashtu e saktë të thuhet kështu?” nëse mësuesi e kupton gabimin,
atëherë në rregull, në të kundërtën lëre anash deri në takimin tjetër, me
mendimin se mësuesi mund ta ketë mirë.
Nëse vërtetohet se shejhu është përgjigjur gabim në pyetje, nuk duhet të kemi
përtesë për ta vërtetuar të saktën. Nëse pyetësi është i huaj apo që e ka
shtëpinë larg dhe nuk i arrin lajmi se si është përgjigja e saktë, mësuesi
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autorizon dikë për ta njoftuar. Dhe nëse ky i autorizuar në tradhëti ndaj
mësuesit nuk e con amanetin në vend, duhet që të bëhet nasihat (këshillohet)
me butësi.

4. Përkushtimi në mësimin e Hadithit
Ai duhet të nxitoj në mësimin e hadithit, dhe nuk duhet të angazhohet me
aktivitete tjera të cilat e vonojnë (shkaktojnë lënien anash) leximin dhe
ndëgjimin e haditheve, dhe kërkimin e diturisë së hadithit, dhe mësimin e
zinxhirit të transmetimit, burrave transmetues, kuptimin e tyre (haditheve),
dispozitat, dobitë e tyre dhe datat.

Mësimi i ( )الرواية والدرايةditurisë së tekstit të hadithit si dhe njohjen hallit të
transmetuesve nga aspekti i pranimit apo refuzimit të hadithit prej tyre
Ai duhet të filloj me Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, pastaj me librat tjerë të
saktë në hadith, dhe burime te sakta në këtë sferë, siç janë: “Muwetta” nga
Imam Maliku, “Sunen” nga Ebu Davudi, “Sunen” nga Nesaiu, “Sunen” nga ibni
Maxheh, “al-Xhaami” nga Tirmidhiu, dhe “el-Musned” nga imam Shafiu. Ai nuk
duhet të jetë i kënaqur me më pak se kaq (në hadith).
Librat më të mirë në jurisprudencë (Fikh) janë “es-Sunen el-Kebir” nga Ebu
Bekr el-Bejhekiu, pastaj disa libra nga musnedet, “Musned” nga Ahmed bin
Hanbel, dhe “Musned” i ibn Humejd el Bezzar-it.
Ai duhet të kujdeset që të merr dituri në Hadith sahih (të saktë), Hadith hasen
(të mirë), Hadith daif (të dobët), Hadith musned, Hadith mursel, dhe të gjitha
llojet tjera të haditheve.
Hadithi është njëri krah prej dy krahëve të Sheriatit, përderisa i pari është
Kur’ani. Për më tepër, ai nuk duhet të mjaftohet me dëgjimin e haditheve
vetëm nga mësuesi i tij, ashtu siç është rasti me muhadithët e njohur në kohën
tonë. Ai duhet të përpiqet të mësoj ( )الرواية والدرايةditurinë e tekstit të hadithit si
dhe njohjen hallit të transmetuesve nga aspekti i pranimit apo refuzimit të
hadithit prej tyre
Imam Shafiu ka thënë:
“Kush mëson hadithin, argumentimi i tij forcohet.”
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Kjo është kështu sepse prej njohjes së hallit të transmetuesve nga aspekti i
pranimit apo refuzimit të hadithit prej tyre, mvaret transmetimi i hadithit.

5. Transferimi tek librat voluminoz dhe më të gjerë dhe të merret me shkrime
nëqoftëse është për një gjë të tillë
Kur kërkuesi i diturisë përfundon me mësimin e librave të shkurtër të hadithit,
dhe mësimin e problematikave dhe dobitë në këto libra, ai duhet të kaloj në
libra të hollësishëm dhe t’i studioj ata. Ai duhet ta mbaj veten e tij vazhdimisht
të angazhuar, me mësimin e rregullt të hadithit.
Ai nuk duhet të mjaftohet me atë të cilën e ka dëgjuar por duhet të mbaj
shënime dhe të nxitoj për t’i mësuar ato. Zelli i tij në kërkimin e diturisë duhet
të jetë aq sa të mos mjaftohet me pak nëse ka mundësi për të arritur më
shumë. Ai nuk duhet të jetë i kënaqur (me pak) në mësimin e hadithit, as nuk
duhet ta shtyej atë për një kohë, e as shpresa e kotë nuk duhet ta bëj atë që ta
lë pasdore. Shtyerja ka disa probleme, nëse është bërë herën e parë, mund të
bëhet edhe herën e dytë.
Ai duhet ta shfrytëzoj maksimalisht kohën e tij të lirë, gjallërinë e tij, kohën kur
ai është i shëndoshë, rininë e tij, ciltërsinë e mendjes dhe kohën kur është i lirë
(nuk është i ngarkuar), para shkaqeve të cilat shkaktojnë plogështi (përtaci),
apo pengesat e udhëheqësisë.
Omeri ka thënë:
“Kërko dituri (apo urtësinë e fikhut) para se të bëhesh udhëheqës.”
Imam Shafiu ka thënë:
“Fito dituri para se të fitosh udhëheqsinë, sepse kur e fiton udhëheqsinë nuk ka
mundësi pastaj të fitosh dituri.”
Ai duhet të ketë kujdes të mos e shikoj mësuesin me nëncmim, dhe të mendoj
se vet mundet që të mësoj pa mësues, sepse mu kjo është injorancë, mungesë
e diturisë, dhe humbja është më e madhe sesa ai sukses që arrihet.
Seid bin Xhubejr thotë:
“Njeriu mbetet dijetar për aq sa vazhdon të mësoj, dhe kur heq dorë dhe
mendon se ai nuk ka nevojë më për të mësuar, atëherë ai është më injoranti.”
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Kur edukimi i tij të arrij kulmin, dhe dituria e tij të jetë njohur, atëherë kur ai të
ketë lexuar shumicën e librave në një lëmi, apo të paktën më të rëndësishmet
nga ato, nga pikëpamja e studimit, prezantimit dhe hulumtimit, atëherë ai
duhet të angazhohet me shkrimin e librave, dhe të shqyrtojë polemikat e
dijetarëve, dhe të marrë mendimin më të saktë kurdo që një polemikë
paraqitet para tij, ashtusic është cekur në “Sjelljet e mësuesit”.

6.Pjesëmarrja në ligjërimet e mësuesit
Ai nuk duhet të ndjek vetëm ligjërimin e mësuesit për të mësuar apo shkruar,
ai gjithashtu duhet të ndjek të gjitha takimet tjera të mësuesit, aq sa është e
mundur. Kjo do ta avancojë atë në arritjen e mirësisë dhe diturisë, apo sjelljes
së mirë, ashtusic ka thënë edhe Aliu (radijAllahu anhu):
“Nuk duhet të ngopesh nga shoqërimi me mësuesin, sepse shoqërimi me të
është si degët e hurmës, pret që të bie diçka nga ajo për ty.”
Ai duhet të mundohet të jetë në shërbim të mësuesit rregullisht, të përpiqet ta
bëj atë të kenaqur shumë e më shumë, sepse kjo i jep mundësinë atij të fitoj
përsosmëri dhe nder.
Gjatë ligjëratës, kërkuesi i diturisë nuk duhet të mjaftohet vetëm me ndëgjim,
por duhet të merr shënime nëse ka mundësi, sepse mjaftimi vetëm me
ndëgjim është mungesë e ambicjes dhe shkak për dështim dhe dembelizëm.
Ai duhet të kujdeset për të gjitha mësimet e sqaruara, duke i përvetsuar,
shënuar dhe duke i transmetuar, nëse mendja e tij ka mundësi për të gjitha
këto. Ai duhet gjithashtu t’i angazhoj edhe shokët (kolegët) e tij në këtë, derisa
çdo mësim të jetë i mësuar nga ai.
Megjithatë, nëse ai nuk është në gjendje të mësojë të gjitha mësimet, atëherë
ai duhet t’i mësoj më të rëndësishmet nga ato, pastaj ato më pak të
rëndësishmet.
Ai duhet të përsërisë pikat më të rëndësishme nga ligjërata e mësuesit me
nxënësit e tjerë, në veçanti rregullat bazë të asaj ligjërate. Përsëritja e tillë
është shumë e dobishme në memorizimin e mësimit. Përsëritja duhet të bëhet
(pas ligjëratës) para se ata (nxënësit) të ndahen dhe mendjet e tyre të
shkapërderdhen, dhe para se mësimi të harohet (pjesërisht). Nëse bëhet një
gjë e tillë (përsëritja) atëherë ata (nxënësit) do ta kujtojnë atë (mësim) përsëri.
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Thotë Khatib el Bagdadij:
“Koha më e mirë për përsëritjen e mësimeve është nata. Disa nga selefi fillonin
përsëritjen e mësimeve nga namazi i jacisë dhe ndoshta e zgjasnin atë
(përsëritjen) derisa e ndëgjonin thirrjen e ezanit të sabahut.”
Nëse kërkuesi i diturisë nuk gjen asnjë shokë me të cilin do të përsëris
mësimet, ai duhet të përsëris me veten e tij. Ai duhet të përsëris kuptimin e
mësimit ashtu sic e ka ndëgjuar nga mësuesi, derisa kjo të forcohet në zemrën
e tij. Përsëritja me zemër është po aq e mirë sa përsëritja me gjuhë. Ai që
mjaftohet vetëm me dëgjimin e mësuesit, dhe largohet pa përsëritur, pa
mbajtur shënime, do të ketë sukses të pakët.

7.Etika e uljes në ligjëratë
Kur të hyjë në mexhlis, ai duhet t’i përshëndes të pranishmit me selam, me aq
zë sa të dëgjohet nga të gjithë. Ai duhet të dalloj mësuesin me përshëndetje të
veçantë dhe respekt të veçantë. Ngjashëm edhe kur largohet nga klasa.
Disa dijetarë janë të mendimit se takimet e tilla (në klasë) janë takime në të
cilat nuk jepet selam. Por kjo është kundër asaj me të cilë veprojnë shumica.
Pasi t’i përshëndet të pranishmit me selam, ai nuk duhet të kaloj nëpër kokat e
të pranishmëve për të arritur tek mësuesi, nëse nuk ka status të tillë (që
kërkon të afrohet tek mësuesi). Më mirë, ai ulet në fund të mexhlisit, ashtusiç
është e pëlqyeshme nga tradita e Pejgamberit. Megjithatë, nëse mësuesi dhe
të pranishmit e lejojnë që të afrohet (tek mësuesi), apo nëse e din që mësuesi
dë të preferonte që ai të afrohet, atëherë nuk ka ndonjë të keqe që ai të
afrohet.
Ai nuk duhet të kërkoj nga askush që të zgjohet nga vendi i vet e as nuk duhet
që ta pengoj askënd me qëllim. Nëse dikush i ofron vendin e tij, ai nuk duhet të
pranojë, përveç nëse është më e dobishme për të gjithë, dhe ata (audienca)
dëshirojnë të përfitojnë nga përsëritja (diskutimi) e tij me mësuesin, apo nga
mosha e tij e shtyer, apo nga vlera e tij dhe devotshmëria e tij. Askush nuk
duhet të preferoj dikë tjetër para vetes, në uljen afër mësuesit, përveç atij i cili
është më i moshuar, më i ditur apo më i devotshëm. Nëse mësuesi ulet në
mes, atëherë ata që janë më të ditur dhe më të moshuar ulen rreth tij (më afër
tij), ndërsa nëse mësuesi ulet pranë murit atëherë ata të cilët janë me të ditur,
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më të moshuar e më të devotshëm ulen afër murit apo pranë mësuesit, pastaj
të tjerët.

8. Sjellja e përshtatshme gjatë takimit me kolegët për mësim
Ai duhet të sillet me edukatë (butësi dhe mirësjellje) me pjesmarësit në
mexhlisin e ilmit, sepse kjo është respekt për veten dhe për takimet e diturisë.
Ai duhet të respektoj kolegët e tij, dhe të nderoj më të moshuarit (nga kolegët
e tij). Ai nuk duhet të ulet në mes të hallkës (të jetë në qendër) pa pasur
ndonje nevojë për të, as nuk duhet që të ndaj dy shokë për tu ulur në mes tyre,
pa lejen e tyre. As nuk duhet të ulet para atyre të cilët janë më të moshuar.
Është detyrë e të pranishmive në mexhlisin e ilmit që të bëjnë vend sa herë që
një nxënës hyn në mexhlis, dhe ta mirëpresin atë. Ai nuk duhet të flet një temë
që nuk është në lidhje me mësimin, apo që e pengon mësimin dhe e ndërpret
përsëritjen. Nëse dikush (nga nxënësit) fillon përsëritjen e një mësimi, nuk
duhet të ndërpritet nga askush pa lejen e mësuesit apo pa lejen e atij i cili
është duke përsëritur.
Nëse kërkuesi i diturisë gabon, nuk duhet të qortohet nga nxënësit e tjerë, por
mësuesi është ai i cili duhet ta qorton, apo nxënësi duhet ta këshillon atë i cili
ka gabuar në mënyrë të fshehtë dhe jo publikisht. Nëse kërkuesi i diturisë
është i pasjellshëm me mësuesin, është obligim mbi nxënësit tjerë që ta
këshillojnë, ta refuzojnë atë dhe ta ndihmojnë mësuesin, aq sa kanë mundësi,
për të rivendosur nderin dhe respektin e merituar të mësuesit.
Asnjë nga nxënësit nuk duhet ta ndërpret nxënësin tjetër gjatë përsëritjes,
vecanërisht nëse përsëritja është me mësuesin. Disa dijetarë kanë mendimin
se nxënësi nuk duhet të merr pjesë në ligjërim me mësuesin, sepse ai
(mësuesi) është më i ditur sesa nxënësi. Në lidhje me këtë, el Khatib ka thënë:
“Nuk duhet ta ndërpresësh diskutimin e tjetrit, edhe nëse ti e di atë në hollësi.”
Gjithsesi, nëse është e ditur se preferenca e mësuesit apo atij i cili është duke
folur, është që të marrin pjesë edhe të tjerët në diskutim, atëherë nuk ka
ndonjë të keqe në pjesëmarrje, dhe rreth kësaj kemi folur në kaptinën e kaluar.
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9. Mos të turpërohet që të pyes
Kërkuesi i diturisë nuk duhet të turpërohet të pyes për atë të cilën nuk e
kupton, e cila është problematike dhe konfuze për të, por mënyra e pyetjes
duhet të jetë adekuate dhe me edukatë.
Thotë Omeri: “Kush e zbut fytyrën, dituria zbutet për të.”
Thotë Muxhahidi: “Nuk e mëson diturinë ai i cili turpërohet dhe ai i cili ka
mendjemadhësi.”
Thotë Aishja: “Allahu i mëshiroftë gratë e ensarëve, nuk i pengonte turpi që ta
mësonin fenë.”
Ummu Sulejmi i thotë Pejgamberit: “Me të vërtetë Allahu nuk turpërohet nga
haku (e vërteta), gruaja a duhet të marrë gusël kur ejakulon?”
Një poet arab thotë:
- “Nuk është i verbër ai i cili hesht shumë.
- Në fakt i verbër është ai i cili hesht në injorancë (dhe nuk pyet)”
Kërkuesi i diturisë i diturisë nuk duhet të pyes për asgjë vetëmse në kohën e
duhur (e cila është për pyetje), përveç nëse e din se mësuesi do të jetë i
kënaqur të përgjigjet. Por nëse mësuesi qëndron i heshtur, ai nuk duhet të
insistojë në pyetjen e tij, dhe nëse mësuesi jep përgjigje të gabuar, ai nuk
duhet ta njoftojë menjëherë.
Ashtusic u tha edhe më parë, që kërkuesi i diturisë nuk duhet të ketë turp të
pyes, ai gjithashtu nuk duhet të turpërohet të thotë “nuk e di” apo “nuk e
kuptoj këtë” (nëse nuk e din) kur mësuesi pyet. Nëse nuk vepron kështu (nuk e
din dhe nuk thotë “nuk e din” ai do ta humb përfitimin e menjëhershëm dhe
përfitimin në kohë. Përfitimi i tij i menjëhershëm përfshin ruajtjen e pyetjes
(pyet kur nuk e di) dhe besimin e mësuesit të tij në të rreth sinqeritetit të
nxënësit, devotshmërisë dhe vëmendjes e tij. Ndërsa përfitimi i tij në kohë
qëndron në ruajtjen e tij nga gënjeshtra dhe nga hipokrizia.
Thotë el Khalil: “Vendi i injorancës është mes turpit (nga dituria) dhe
mendjemadhësisë.”
Mësuam më herët nga edukata e dijetarëve të hershëm, se ata nuk e pyesnin
atë i cili nuk kishte turp (nga të thënit “nuk e di”) “A e ke kuptuar këtë? Por i
qaseshin diturisë së këtyre nxënësve me pyetje të ndryshme, sepse ai (dijetari)
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e dinte se kur një pyetje i bëhej një nxënësi të mirë, ai (nxënësi) nuk do të
thoshte asnjëherë “po e kam kuptuar” derisa kuptimi t’i ishte sqaruar atij në
detaje, në mënyrë që të mos e humbas kuptimin e asaj mesele, apo në mënyrë
që të mos bie në gjunah, gënjeshtër (duke thënë “e kam kuptuar”).

10. Ruajtja e radhës
Kërkuesi i diturisë duhet të ruaj radhën e tij, dhe nuk duhet të afrohet te
mësuesi pa miratim (leje) nga nxënësi që ka prezentuar më herët.
Transmetohet se një nga ensarët erdhi tek Pejgamberi për të kërkuar diçka nga
ai. Në ndërkohë erdhi një njeri nga benu Thekif (nga Taifi) dhe pyeti, ndërsa
Pejgamberi ia ktheu dhe tha: “O vëlla i Thekifit! Ensari të parapriu në kërkesë,
andaj ulu dhe prit, derisa të plotësojmë kërkesën e tij (ensarit).”
El Khatib el Bagdadij thotë: “Preferohet që ai i cili arrin më herët t’i jep përparsi
para vetës së tij, atij i cili ka arritur më vonë e që është i huaj, për të treguar
respekt për të dhe për t’ia bërë më të lehtë kryerjen e obligimit.
Janë dy transmetime nga Ibn Abasi dhe Ibn Omeri (radiAllahuanhum) në lidhje
me këtë cështje. Ngjashëm, nëse ai i cili arrin më vonë, dhe ka nevojë që të
kalojë radhën (arsyen e të cilit e din ai i cili ia lëshon radhën), apo mësuesi e
aprovon (kalimin në radhë), atëherë ai i cili ka arritur më herët duhet t’i jep
përparsi.
Disa prej dijetarëve e kanë urrejtur dhënien e përparsisë, sepse shkuarja tek
ilmi është ibadet tek i cili njeriu duhet të ngutet dhe të garojë dhe dhënia
përparsi është mekruh.
Përparësia në radhë përcaktohet nga arritja në mexhlis apo në shtëpinë e
mësuesit, dhe radha e tij nuk humb nëse ai largohet për të plotësuar ndonjë
nevojë të tij apo për të ripërtëri abdesin e tij nëse kthehet përsëri në mexhlis.
Nëse dy nxënës arrijnë në kohë të barabartë, dhe që të dy preferojnë tjetrin
para vetës, atëherë radha e tyre përcaktohet me short, ose mësuesi të
preferojë njërin nga ata të dy në radhë (para tjetrit).
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11. Nën-ndarja e njëmbëdhjetë
Kërkuesi i diturisë ulet para mësuesit dhe ka respekt të plotë për mësuesin. Ai
duhet ta sjell me vete librin nga i cili lexon. Ai duhet ta bart atë dhe nuk duhet
ta vendosë atë të hapur në tokë kur është duke lexuar, por duhet ta mbaj në
dorë. Ai duhet ta mësoj librin nga mësuesi dhe nuk duhet të filloj ta lexoj atë
pa i dhënë leje mësuesi.
Thotë el Khatib: “Selefi thonin se nxënësi nuk lexon derisa ta lejoj mësuesi”.
Ai nuk duhet të lexoj kur mësuesi është psiqikisht shumë i ngarkuar, apo kur ka
dert, kur është i zemëruar, i uritur, i etur, i përgjumur apo i lodhur.
Kur ai e ndjen se mësuesi dëshiron të ndaloj, atëherë ai e shkurton mësimin e
tij dhe ndalet. Kur një limit (kufi) i caktuar për mësim është caktuar (më parë)
atëherë kërkuesi i diturisë nuk duhet ta kaloj atë.

12. Edukata e leximit kur të urdhëron mësuesi të lexosh
Kur të arrij radha e tij dhe t’i jep leje mësuesi për të lexuar ai duhet të kërkoj
mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Pastaj të filloj me bismilah, ta
lartësoj Allahun dhe të dërgoj salavate mbi Pejgamberin ﷺ, pastaj duhet të
lutet për mësuesin, për prindërit e tij (të mësuesit), për veten e tij dhe për të
gjithë besimtarët. Kështu duhet të veprojë çdoherë kur të filloj të lexoj, të
mësoj, të memorizoj, qoftë kjo në prezencë të mësuesit apo jo, sepse nuk
duhet të lutet për mësuesin vetëm në prezencë të tij apo vetëm kur mëson nga
ai. Ai duhet të kërkoj mëshirën e Allahut mbi autorin e librit nga i cili mëson.
Kur ai të lutet për mësuesin, ai duhet të thotë: “Allahu qoftë i kënaqur me ju”
apo “Allahu qoftë i kënaqur me imamin tonë” dhe në të gjitha këto lutje ai
duhet të ketë për qëllim mësuesin e tij.
Gjithashtu ai duhet të lutet për mësuesin e tij edhe kur e përfundon mësimin.
Nëse ai nuk e thotë një nga këto lutje kur ai fillon mësimin apo kur e përfundon
atë, nga injoranca apo nga haresa atëherë atij duhet t’ia kujtoj dikush, sepse
kjo është një nga edukatat e mësimit.
Transmetohet se nga tradita e Pejgamberit  ﷺështë të fillon me Hamd ndaj
Allahut kur fillon ndonjë punë të rëndësishme dhe kjo është prej saj.
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13. Nxitja e nxënësve tjerë për mësim
Ai duhet t’i nxis nxënësit e tjerë të kërkojnë dituri, dhe t’i udhëzoj ata drejt
përfitimit të diturisë, dhe të mundohet të largoj brengat e tyre, të cilat e
ndalojnë atë nga kërkimi i diturisë, t’ua lehtësoj vështirsitë, dhe t’ua kujtoj
mirësitë dhe shpërblimet e atij i cili kërkon dituri. Ai duhet të dëshiroj më të
mirën për ata në fe.
Ai nuk duhet të ndjehet krenarë për mprehtësinë (aftësinë) e mendjes së tij,
por duhet ta falënderojë Allahun vazhdimisht dhe të kërkoj nga Ai t’ia shtoj
diturinë.
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Dy kaptinat e shkurta në vijim janë vetëm titujt e nëndegave dhe disa pika më
të rëndësishme nga libri i autorit, të cilat përmbajnë thelbin e asaj që e ka
patur për qëllim autori.

Kaptina e gjashtë
Edukata me librat dhe mjetet mësimore, blerja, ruajtja, dhënia në shërbim të
tyre etj
1. Nxënësi obligohet që të pajiset me mjetet dhe librat e duhura për mësim
- Nxënësi nuk preokupohet tepër me bukurshkrim.
-Nxënësi nuk merr libër prej dikujt në shërbim duke patur mundësi që ta blej
atë.
2.Lejohet që të huazosh libër kur ke nevojë nëse nuk e dëmton (librin) dhe të
jesh i moralshëm kur e merr atë, as mos ia thesh fletët librit e as të shkruash
në të
3. Të ruaj librin ekzemplar dhe mos ta dëmtojë atë
-Librin e hapur mos e vendos përtoke, por vendose në mes dy karrikeve ose në
raft druri të posacëm, ashtuqë mos t’i këputen fijet.
-Librat në raft radhiten në bazë të vlerës së librit, në raftet më të larta
vendoset Kur’ani i Lartë, më pasta hadithi, më pastaj usulud-dini, më pastaj,
usulu fikh dhe fikh, më pastaj librat në gramatikë dhe poezitë.
- Në kopertinat e librit e shkruan emrin e librit dhe autorin që kjo të ta lehtësoj
hulumtimin
4. Kur t’i japish dikujt libër në huazim, ta ndjesh mungesën e librit
-Thotë Imam Shafiu: “Nëse e sheh se një libër i dikujt është i meremetuar (me
ngjitëse nga përdorimi i tepërt), atë person shoqëroe”
5. Çka shkruan në libër në fillim, në fund, nga falënderimi ndaj Allahut,
rezymeja dhe Fjala  هللاdhe salavatet mbi Pejgamberin ﷺ
-Kur përpilon libër në Sheriat njeriu duhet të jetë me abdes, të jetë i kthyer në
drejtim të Kibles, me trup dhe tesha të pastërta dhe me ngjyrë (lapsi) të pastër
(mos të jetë e përzier me dic prej alkooli apo cfardo papastërtie)
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E fillon me بسم هللا الرحمن الرحيم
Pastaj shkruan salavat mbi Pejgamberin ﷺ
Pastaj i shkruan kaptinat njëra pas tjetrës
Në fund shkruan “U krye shkrimi i filan librit”
Çdoherë kur e shkruan emrin All-llah pas asaj shkruan “ تعاىلTeala”, “ تقدس
Tekaddes” “ سبحانهSubhanehu” “ عز وجلAzze ue xhel-l”.
Kur e shkruan emrin e Pejgamberit pas tij shkruan “ ﷺSal-lAllahu alejhi ue sellem” edhe bën salavat gojarisht.
Dhe nuk e shkruan shkurtimisht salavatin edhe nëse në një resht përsëritet dy
herë emri i Pejgamberit ﷺ, ashtusic e bëjnë disa autorë, sepse kjo nuk është
dhënie e hakut ndaj Pejgamberit.
Kjo vlen edhe kur shkruhet emri i sahabëve të mëdhej, pra të shkruhet
(radijAllahu anhu), ose përmendja e dikujt prej selefit me “rahimehullah”.
6. Të largohet prej shkrimit të imët dhe prej përdorimit të ngjyrës së dobët
Selefi e kanë urrejtur shkrimin e imët dhe shkrimin me bojë të dobët.
Lapsi të mos jetë i thatë ashtuqë mos të rëshqas në fletë.
7. Nëse e përmirson librin, i shënon mirë dhe qartë emrat me shenja
Fjalët që mund të keqkuptohen i shënon me pika që e qartësojnë kuptimin e
duhur dhe jep sqarim
8. Si shkruhen shtesat në libër?
Shtesat shkruhen me vija të ndërprera nga ana e djathtë e asaj të cilën e
shtojmë, ose shënohen në fusnota (selefi i kanë përdorur fusnotat jo vetëm në
fund të faqes, por edhe anash ose lartë duke shkruar vertikalisht ose
horizontalisht në skajet e fletave)
9. Mos të përziej mes fusnotave të veta dhe mes shkrimeve origjinale

10. Të ndajë librin në kaptina, nën-ndarje dhe në metn (tekst origjinal)
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Kaptina e shtatë
Edukata e banimit në shkollë (konvikt)
1. Të drejtohet drejt një shkolle hallin e së cilës e njeh dhe e din se kush e ka
lënë vakf dhe kush e ka ndërtuar

2. Të jetë mësuesi në atë shkollë me vlerë dhe fetarë dhe të ketë cilësi
ndihmëse tjera

3. Të njihet me kushtet që i vendos shkolla që nxënësi t’ua jep hakun

4. T’ju përmbahet rregullave të shkollës në konvikt dhe të jetë i sjellshëm kur
hyn dhe kur del

5. Të jetë i kujdesshëm kur mëson dhe të jep mund që të përfitoj dhe mos ta
humb kohën me shoqërime

6. Të jetë i sjellshëm me banorët e shkollës (konviktit)

7. Të zgjedh komshiun e mirë dhe sqarim rreth kateve të banimit (ndërtesës)

8. Të jetë i sjellshëm kur hyn në shkollë dhe kur ngjitet edhe kur zbret prej
konviktit

9.Mos të ulet nëpër rrugë dhe të jetë i sjellshëm nëpër vendet ku njerëzit
kanë nevoja
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10. Mos të shikoj nëpër vrimat e derave të huaja, e as mos të zhvishet afër
dritares dhe ngjashëm

11. Mos të vonohet në ders dhe të jetë me edukatë në veshjen, uljen,
ndëgjimin dhe të ruaj veten e vet nga adetet e urrejtura
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