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Një Çështje e Rëndësishme  

Që Më Erdhi Në Zemër 
 

Tundimi i Grave 
 

Kujtesë: praktika dhe zakoni i Risale-i Nurit, në mënyrën e tij 

të adresimit, është mëshira, dhembshuria dhe përdëllimi. Për këtë 

arsye, mbajnë lidhje me të -Risale-i Nurin- gratë që dallohen nga 

mëshira dhe dhembshuria më shumë se sa burrat. Por ky studim 

u adresohet atyre grave të cilat imitojnë verbërisht të huajat. 

Prandaj në të shfaqet ashpërsia në fjalë; dhe kjo trajtesë është 

vetëm për të paralajmëruar e zgjuar gratë e pavëmendshme dhe 

të pakujdesshme. Ndërsa per sa ka të bëjë me motrat tona, ato 

janë pionieret e mëshirës dhe të dhembshurisë prandaj 

shpresojmë që ata të mos shqetësohen nga ashpërsia e fjalës. 

Nga rrëfenjat e haditheve profetike kuptohet se gratë dhe tundimi i 

tyre do të luajnë rolin më të rrezikshëm dhe më të tmerrshëm në 

sprovën e fundit të kohës -para kijametit. 

Në të vërtetë ashtu siç na tregojnë librat e historisë se në shekujt e 

parë ndodhej një grup prej grave të cilat u shquan për trimëri dhe për 

mbajtjen e armëve dhe të cilat njiheshin me emrin “Gratë e 

Amazonës”1; madje ato formuan një divizion ushtarak të përbërë prej 

grave dhe hapnin e povokonin luftëra të furrishme; po ashtu në këtë 

shekullin tonë, në përballjen e çudhëzimit ateist dhe luftën e tij kundra 

islamit, grupi më i llahtarshëm prej grupimeve agresore kundra islamit 

dhe -grupi- që ecën konform planeve dhe intrigave të nefsit urdhërues 

për të liga dhe që ua ka dorëzuar komandën dhe urdhërin shejtanit, 

është grupi i grave të zhveshura e të shthurura të cilat zbulojnë këmbët 

e tyre duke i bërë ato si armë shkatërruese dhe duke goditur me to 

njerëzit e besimit -imanit. Me këto armë -lakuriqësinë- ato mbyllin 

derën e martesës dhe hapin dyert e prostituimit. Sepse ato, në mënyrë të 

befasishme, robërojnë nefset e shumicës -së burrave- dhe u shkaktojnë 

plagë të rënda në zemrat dhe në shpirtërat e tyre duke i shtyrë ata në 
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bërjen e gjynaheve të mëdhaja, dhe ndoshta i hedhin pertokë disa prej 

atyre zemrave dhe i ekzekutojnë. 

Sigurisht, është një ndëshkim i drejtë për ato gra, që për ato këmbë 

të zbuluara të armatosura rëndë me armën e tundimit të tërbuar, të jenë 

drurët -lëndët djegëse- të xhehennemit dhe të digjen të parat me zjarrin 

e tij, meqë ato i zbulonin këmbët për disa vite në prani të atyre burrave 

që u ndalohej -domethënë që zbulimi para tyre ishte haram. 

Përveç kësaj ato gra humbasin burrin që është i përshtatshëm për to, 

madje ato nuk do të mund ta gjenin atë, pavarësisht nevojës së madhe 

që kanë për një burrë të tillë ashtu siç e kërkon qënia dhe natyra e tyre; 

dhe kjo vjen për shkak se ato humbën besimin dhe besnikërinë në 

dynja; madje ato bien në një gjendje poshtëruese dhe humbasin edhe 

përkujdesjen dhe vlerën ndaj tyre. Si rrjedhojë e mungesës së dëshirës 

për martesë dhe të mospërmbushjes së të drejtave të saj, një burrë i 

vetëm bëhet kujdestar për dyzet gra, ashtu siç rrëfehet kjo në hadithin e 

shenjtë
2
  

Meqenëse e vërteta është kështu, dhe meqenëse çdo i bukur e 

pëlqen bukurinë e tij dhe bën përpjekje që ta mbrojë, dhe nuk do që ajo 

të preket nga e keqja; dhe meqenëse bukuria është një mirësi e dhuruar, 

dhe mirësisë në qoftë se do t’i bëhej lavdërimi ajo do të shtohej, ndërsa 

në qoftë se do të përballej me mosmirënjohje ajo do të ndryshohej -

transformohej-, atëherë padyshim gruaja e dëlirë, e përmbajtur dhe e 

matur do të ikte me vrull dhe me sa fuqi të kishte nga bërja e bukurisë 

së saj një mjet për të fituar gabime e gjynahe dhe për t’i shtyrë të tjerët 

në mëkate; ajo do të ikte përfundimisht nga bërja e bukurisë së saj të 

transformohet në shëmti të neveritshme, në bukuri orëzezë dhe të 

helmuar… dhe padyshim ajo do të mposhtej, do të ikte prej të bërit –me 

mosmirënjohje- të asaj mirësie të dhuruar dhe prej të bërit të saj si 

bosht dënimi e ndëshkimi. 

Prandaj gruaja e bukur duhet ta përdorë bukurinë e saj në mënyrë të 

ligjshme, me qëllim që ajo bukuri e përkohshme të mbetet e përjetshme 

dhe e vazhdueshme në vend te një bukurie që nuk zgjat veçse për pak 

                                                 
2 Transmetoi Enesi, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe tha: “Do t’ju rrëfej një hadith të cilin 

nuk do t’jua thotë askush tjetër përveç meje: kam dëgjuar të derguarin e Allahut të thotë: “Prej 

shenjave të kijametit janë: pakësimi i diturisë, prostitucioni, shumimi i grave dhe 

pakësimi i burrave, saqë një kujdestar -burrë- i vetëm do të jetë për pesëdhjetë gra.” 
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vite. Dhe në këtë mënyrë ajo e ka shprehur mirënjohjen ndaj asaj 

mirësie. Ose në të kundërt, ajo grua do të gëlltiste dhimbjet dhe 

ndëhkimin në kohën e pleqërisë së saj, dhe do të vajtontë e pikëllohej e 

dëshpëruar dhe e penduar nga e keqja e faktit kur ajo sheh njerëzit të 

largohen e neveriten prej saj. 

Nga ana tjetër, në qoftëse ajo bukuri do të stolisej me stolinë e 

porosive dhe etikave të Kuranit Kerim, dhe do t’i përmbahej 

përkujdesjes së përshtatshme brenda sferës së edukatës islame, atëherë 

ajo bukuri e perkohshme -në kuptim- do t’i jepte gruas një bukuri që do 

të ishte më e bukur, më e ndritshme dhe më e këndshme se bukuria e 

hurive në Xhennetin e Amshuar, ashtu siç vërtetohet nga hadithe të 

shumta profetike.  

Në qoftë se ajo grua do të kishte sado pak mend, nuk do ta braktiste 

kurrë këtë rezultat të ndritshëm të përjetshëm dhe nuk do të lejonte që 

ta humbiste. 

* * * 


