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SHKREPTIMA E NJËZET E KATËRT 
 

Trajtesa e Hixhabit, e veshjes islame për 

gratë. 

[Ndërsa duke qenë çështja e dytë dhe e tretë e shënimit të 

pesëmbëdhjetë, kjo trajtesë u bë shkreptima e Njëzet e Katërt për shkak 

të rëndësisë së saj.]  

 

Me Emrin e All-llahut i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. 

O Pejgamber! Thuaju bashkëshorteve të tua dhe bijave të tua edhe 
bashkëshorteve të besimtarëve të lëshojnë vellon (mbulesën) e tyre mbi 
personat e tyre (kur janë jashtë shtëpisë së tyre). Deri në fund të vërsetit1...” 

Ky vërset urdhëron mbulesën e grave. Ndërsa civilizimi i shthurur e 

kundërshton këtë urdhër të Kur’anit; ai nuk e shikon mbulesën e grave 

si një çështje të natyrshme për to, por e konsideron hixhabin si një lloj 

skllavërie e robërie për to.
2
 

                                                 
1
 Kur’an, 33:59  

2
 Kjo është pjesë e mbrojtjes sime për gjykatën e apelit, e cila e kundërshtoi 

gjykatën e Eskishehirit dhe e bëri atë të heshtë: Unë i them kësaj gjykate të drejtësisë 

se, në qoftë se ka ndonjë drejtësi në faqen e tokës, ajo sigurisht do ta shfuqizonte 

vendimin që dënon një person i cili ka shpjeguar të vërtetën më të shenjtë dhe parimin 

më të drejtë Hyjnor i cili ka qenë në fuqi në jetën shoqërore të treqind e pesëdhjetë 

milionë njerëzve në çdo shekull për një mijë e treqind e pesëdhjetë vjet, duke u 

mbështetur në konfirmimin dhe unanimitetin e treqind e pesëdhjetë mijë 
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Përgjigjja: Ne do të shpjegojmë vetëm katër prej shumë shembujve 

të urtësisë që tregon se kjo urdhëresë e Kur’anit është krejtësisht e 

natyrshme, kurse ata që e kundërshtojnë atë, dalin kundra gjendjes së 

natyrshme të grave.  

Shembulli i parë i urtësisë 

Hixhabi -mbulesa- është një çështje e natyrshme dhe këtë e kërkon 

vetë natyra e tyre; sepse gratë janë të dobëta e delikate dhe, meqenëse 

ato kanë nevojë për mbrojtjen dhe ndihmën e një burri për veten e tyre 

dhe për fëmijët të cilët ato i duan më shumë se sa jetën e tyre; ato kanë 

një dëshirë të natyrshme për t’i bërë vetvetet e tyre të dashura për të 

tjerët dhe jo të urryera, dhe jo të kundërshtohen -të hidhen poshtë. 

Gjithashtu, shtatë nga dhjetë gra janë të vjetra ose të shëmtuara dhe 

ato nuk dëshirojnë që t’ia tregojnë moshën e tyre dhe shëmtinë 

gjithkujt. Ose ato janë xheloze dhe nuk duan të shfaqen të shëmtuara në 

lidhje me të tjerat të cilat janë më të bukura. Ose ato kanë frikë nga 

sulmet ose nga shpifjet e përgojimet, dhe dëshirojnë nga natyra të 

mbulojnë vetveten me qëllim që të mos pësojnë sulme dhe të mos 

akuzohen për mungesë besnikërie në sytë e bashkëshortëve të tyre. Në 

qoftë se do të vërehej me kujdes, ato që e fshehin vetveten më shumë 

janë të moshuarat. Dhe nga dhjetë gra, vetëm dy ose tre mund të 

gjenden se janë edhe të reja edhe të bukura dhe nuk bezdisen e nuk 

ngushtohen nga shfaqja e bukurive të tyre (e pjesëve joshëse). 

Është e qartë se njerëzit bezdisen e ngushtohen nga shikimet e atyre 

që ata nuk i duan ose që i gjejnë të mërzitshëm; ata shqetësohen prej 

tyre. Në qoftë se një grua e bukur e veshur në mënyrë të pahijshme gjen 

kënaqësi e dëshiron ta shikojnë dy ose tre burra të cilët janë të huaj me 

kanon -ligj-, por ajo përfundimisht mërzitet nga shikimet e shtatë ose 

tetë prej tyre, madje bezdiset prej tyre. Gjithashtu, meqenëse një grua, 

moralet e së cilës janë të paprishura, është e ndjeshme dhe preket lehtë, 

ajo sigurisht do të dëshpërohej nga shikimet e pista të cilat kanë një 

ndikim fizik si helmi, ashtu siç është provuar. Madje ne dëgjojmë se 

shumë gra në Europë, që është vendi i rrobave të hapura dhe i zbulimit 

të grave, bezdisen duke qenë objekt i shikimit dhe ankohen në polici, 

                                                                                                                     
komentatorëve të Kur’anit dhe i cili ndjek besimin e stërgjyshërve tonë për një mijë e 

treqind e pesëdhjetë vite; ajo sigurisht do ta shfuqizonte një vendim të tillë.   
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duke thënë: këta njerëz të ulët brutalë na shqetësojnë duke na ndjekur 

me shikime.” 

Kjo do të thotë se heqja e mbulesës për gratë nga civilizimi i sotëm 

dhe zbulimi i tyre është në kundërshtim me natyrën e tyre. Dhe së 

bashku me qënien në përputhje me natyrën e tyre, urdhri i Kur’anit për 

mbulesën e tyre i shpëton gratë, ato thesare mëshire të cilat mund të 

jenë shoqëruese të dashura e të denja për bashkëshortët e tyre për të 

gjithë  përjetësinë, -i shpëton- nga degradimi e poshtërimi që në efekt 

është skllavëri e mjerim. 

Për më tepër, nga natyra gratë janë të frikësuara nga burrat të cilët 

janë të huaj, dhe janë të shqetësuara prej tyre. Kjo frikë natyrisht 

kërkon mbulesën e grave dhe moszbulimin e tyre; sepse përveç vuajtjes 

së vështirësisë së mbajtjes së një fëmije për tetë ose nëntë muaj, gjë e 

cila hidhëron dhe acaron kënaqësinë e paligjshme të tetë ose nëntë 

minutave; gjithashtu pastaj ekziston mundësia e vuajtjes së fatkeqësisë 

së rritjes  së fëmijës për tetë ose nëntë vite pa mbrojtës. Dhe meqenëse 

këto mundësi ndodhin shpesh, gratë nga natyra i kanë frikë vërtetë 

burrat e huaj dhe dëshirojnë në mënyrë të natyrshme që të fshihen prej 

tyre. Duke qenë të dobëta, krijimi i tyre kërkon që nëpërmjet mbulimit 

të personave të tyre ato nuk i nxisin epshet e burrave jashtë shkallëve të 

paracaktuara të farefisnisë, dhe parandalojnë ndonjë rast për t’u 

sulmuar; natyra e tyre e dobët jep një paralajmërim të fuqishëm. Kjo 

tregon se mantelet -mbulesat- e tyre janë mburoja dhe kështjella të 

fortifikuara. 

Sipas njoftimeve që kemi marrë, një lustraxhi këpucësh u vu 

përballë bashkëshortes së një burri me pozitë të lartë në dynja e cila 

ishte shalëjashtë dhe e tundoi atë në mes të ditës, në mes të kryeqytetit 

të vendit në ‘Ankara’! A nuk është ky veprim i shëmtuar një goditje e 

fuqishme në fytyrat e paturpshme të atyre që e kundërshtojnë hixhabin 

-mbulimin- e grave!  

Shembulli i dytë i urtësisë 

Lidhja e fortë e besueshme dhe dashuria e thellë mes burrit dhe 

gruas nuk burojnë vetëm nga nevojat e jetës së kësaj dynjaje. Po, gruaja 

nuk është vetëm një shoqe për bashkëshortin e saj në jetën e kësaj 

dynjaje, përkundrazi, ajo është shoqja e tij gjithashtu në jetën e 

përhershme. Atëherë përderisa ajo është shoqja e bashkëshortit të saj, 
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në jetën e amshuar, atëherë ajo duhet të mos tërheqë shikimet e të 

tjerëve përveç ato të bashkëshortit të saj, mikut dhe shokut të saj të 

përjetshëm, dhe nuk duhet ta fyejë e ta bëjë atë xheloz. Si rrjedhojë e 

misterit të besimit, lidhjet e marrëdhëniet e bashkëshortit të saj me të 

nuk përkufizohen vetëm tek jeta e kësaj dynjaje, dhe dashuria e tij nuk 

është shtazore dhe e përkohshme vetëm gjatë kohës së rinisë dhe 

bukurisë së saj; ai mban një dashuri e respekt të sinqertë për të për sa 

ka të bëjë me qënien e saj si shoqja e tij në jetën e përhershme. Dhe ai e 

mban atë dashuri e respekt për të jo vetëm gjatë rinisë së saj kur ajo 

është e bukur, por gjithashtu edhe kur ajo është e vjetër dhe e shëmtuar. 

Atëherë përballë kësaj, gruaja gjithashtu duhet t’ia tregojë bukuritë e 

saj vetëm atij dhe ta përkufizojë dashurinë e saj vetëm për të; kjo 

kërkohet nga humanizmi. Përndryshe, ajo do të fitonte shumë pak dhe 

do të humbiste shumë.  

Sipas sheriatit, burri duhet të jetë një bashkëshort i mirë për gruan. 

Domethënë, ata duhet të jenë të përshtatshëm për njëri-tjetrin. Aspekti 

më i rëndësishëm i kësaj përshtatshmërie është nga këndvështrimi i 

fesë. I lumtur është ai burrë i cili shikon fenë e qëndrueshme të 

bashkëshortes dhe e ndjek atë, e imiton atë, dhe vetë bëhet i 

përkushtuar në fe me qëllim që të mos e humbasë shoqen e tij besnike 

në jetën e amshuar! Dhe e lumtur është gruaja e cila e shikon 

qëndrueshmërinë në fe të bashkëshortit dhe vetë bëhet e devotshme në 

besim me qëllim që të mos e humbasë shokun e saj të përjetshëm.  

Sa keq për burrin që bie në shthurje dhe të cilin do ta humbasë 

përgjithmonë gruaja e tij e mirë dhe e drejtë. 

Dhe sa keq për gruan që nuk e ndjek bashkëshortin e saj të 

devotshëm dhe humbet shokun e saj të bekuar, fatlum, të përhershëm.  

Dhe një mijë mjerime për bashkëshortin e bashkëshorten fatkëqinj 

të cilët e imitojnë njëri-tjetrin në mëkat, në të liga e në shthurje, duke e 

ndihmuar njëri-tjetrin për të hyrë në zjarrin e Xhehennemit. 

Shembulli i tretë i urtësisë 

Lumturia familjare në jetë fillon vetëm nëpërmjet mirëbesimit 

reciprok mes bashkëshortit e bashkëshortes dhe respektit të përzemërt 

dhe dashurisë së pastër ndërmjet tyre. 
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Veshjet e pahijshme dhe sjellja e parezervuar, e shpenguar dhe 

moskokëçarëse shkatërrojnë mirëbesimin dhe prishin respektin dhe 

dashurinë e ndërsjellë, sepse nëntë nga dhjetë gra me veshje të 

pahijshme, të zbuluara, hasin para tyre burra që janë më tërheqës e më 

të mirë se sa burrat e tyre, ndërkohë që shikon se vetëm njëra prej tyre 

nuk përpiqet që ta bëjë vetveten të pëlqehet nga të huajt për shkak se 

nuk i gjen burrat e tjerë më tërheqës se sa bashkëshortin e saj. Dhe 

vetëm një nga njëzet burra nuk do t’i gjente gratë e tjera më të bukura e 

më tërheqëse se sa bashkëshorten e tij. Atëherë përveç zhdukjes së 

dashurisë së vërtetë dhe respektit të ndërsjellë, kjo gjendje mund të 

nxiste ndjenja shumë të shëmtuara e të ulëta, siç vijon:  

Nga natyra, burrat nuk ndjejnë ndonjë epsh ndaj të afërmve, 

farefisit si motrat e tyre, sepse meqenëse fytyrat e të afërmve të tillë 

zgjojnë një dhembshuri, mirësi dhe një dashuri të vërtetë për shkak të 

lidhjes së tyre farefisnore, kjo ndjenjë e lartë fisnike anulon e prapëson 

çdo prirje epshi e sensualiteti. Por lënia të zbuluar pjesët e trupit të cilat 

sipas sheriatit nuk lejohen të zbulohen për të afërmit si këmbët, shalët, 

mund t’i japë shkas zgjimit të ndjenjave tej mase të shëmtuara tek 

burrat me karakter të ulët, sepse fytyra e një të afërmi i kujton njeriut 

atë afëri farefisnore dhe nuk i ngjan fytyrës së dikujt jashtë lidhjeve të 

farefisnisë, prandaj kur zbulohen ato pjesë të trupit që me sheriat janë 

të palejueshme, atëherë në këtë barazohen ato të të afërmve me ato 

jashtë lidhjeve fisnore.  

Për shkak të mosekzistencës së atyre shenjave dalluese që kërkojnë 

parandalimin e shikimit të ndaluar, është e mundur që tek disa të afërm 

nga fisi të zgjohen ndjenjat epshore, sensuale! Të shikosh gjëra të tilla 

do të ishte një degjenerim nga i cili të rrënqethet trupi.  

Shembulli i katërt i urtësisë 

Është e qartë se gjithësecili dëshiron të ketë shumë fëmijë. Nuk ka 

komb apo shtet që të mos mbështesë shtimin e popullsisë. 

Profeti më i nderuar, Muhammedi a.s.m. ka thënë:  
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“Martohuni që të shtoheni, sepse në Ditën e fundit unë do të 

krenohem me ju për numrin tuaj të madh.”
3
 

Por braktisja e veshjes islame për gratë dhe zbulimi i tyre nuk e 

shton martesën, sepse sado i shthurur e i lirshëm të jetë i riu modern, ai 

e dëshiron gruan e tij të jetë e dëlirë dhe e ndershme; ai nuk e dëshiron 

atë të jetë e veshur në mënyrë banale, domethënë të pakujdesshme në 

çështjet e veshjes dhe të moraleve ashtu si vetja e tij. Prandaj ai 

preferon më mirë të rrijë beqar se sa të martohet. Dhe ndoshta mund të 

nxitet edhe pë të ushtruar prostitucion. Kurse gruaja nuk është si burri 

pasi ajo nuk mund ta përkufizojë sjelljen e bashkëshortit të saj deri në 

atë shkallë.  

Gruaja, meqenëse është drejtuese për të gjitha punët e brendshme të 

shtëpisë, dhe e ngarkuar me mbrojtjen dhe ruajtjen e të gjitha gjërave 

që i përkasin burrit të saj, pasurinë dhe fëmijët, atëherë veçoritë më të 

mëdhaja e kryesore të grave janë besnikëria dhe besueshmëria. Zbulimi 

i saj, pakujdesia në veshje e në moral e prish këtë besnikëri; edhe 

bashkëshorti i saj gjithashtu e humbet besueshmërinë tek ajo dhe e bën 

atë të vuajë dhimbjen e ndërjegjjes. Madje, edhe në qoftë se dy cilësitë, 

trimëria dhe bujaria të cilat janë të lavdërueshme tek burrat, do të 

gjendeshin tek gratë, ato do të konsideroheshin si cilësi të këqija, sepse 

shkatërrojnë këtë besnikëri e besueshmëri meqë ato çojnë në pafytyrësi 

e në prishje pa hesap. Por meqenëse detyra e burrit nuk përkufizohet 

vetëm tek ruajtja e pasurive të saj dhe lidhjes me të, por përfshin 

mbrojtjen e saj, mëshirën për të dhe respektin ndaj saj; dhe nuk 

obligohet siç obligohet gruaja; domethënë, nuk mund të kufizohet 

zgjedhja e tij me një grua të vetme, ai mund të martohet edhe me gra të 

tjera. 

Vendet tona nuk mund të krahasohen me ato të Europës, sepse atje 

nderi mund të mbrohet deri diku nëpërmjet mjeteve të forta të tilla si 

dyluftimi e të tjera si kjo, pavarësisht veshjes së pahijshme -zbulimit. 

Një njeri që shikon ligësht gruan e një njeriu sedërmadh -krenar- ai do 

të duhej më parë që ta marrë qefinin e vet në qafën e tij. Gjithashtu 

njerëzit e Europës janë të ftohtë e të ngrirë si klima e tyre.  

Ndërsa këtu në vendet islame, ato janë nga vendet e nxehta në 

krahasim me Evropën. Është i mirënjohur fakti se ambjenti ka një 

                                                 
3
 Transmetojnë Bejhekiu... etj  
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ndikim të madh në moralin e njerëzve. Ndoshta në ato vende të ftohta 

veshjet e pahijshme, zbulimi, nuk e nxisin epshin dhe nuk i zgjojnë 

dëshirat sensuale të atyre njerëzve të ftohtë, dhe nuk mund të jenë 

mjete abuzimi. Ndërsa veshja e pahijshme e cila vazhdimisht nxit 

epshet shtazore të njerëzve të ndjeshëm të vendeve të nxehta të cilët 

ndikohen shpejt, sigurisht bëhet shkak për shumë abuzime, shthurje, 

dhe për dobësimin e brezit të ri, e pasardhësve dhe për humbjen e 

fuqisë. Në vend të përgjigjjes së nevojave natyrale një herë në muaj ose 

në çdo tri javë e kështu, burri e konsideron të domosdoshme në çdo pak 

ditë. 

Atëherë, meqenëse ai është i detyruar t’i shmanget gruas së tij për 

ndoshta dy javë të çdo muaji për shkak të mundësive si menstruacionet, 

në qoftë se ai do të mposhtej nga epshi i tij, ai do të prirej e nxitej për 

tek shtëpitë famëkeqe. 

Pastaj, banorët e qytetit nuk duhet të imitojnë banorët e fshatrave 

dhe të nomadëve në jetën e tyre shoqërore dhe të heqin hixhabin mes 

tyre, sepse banorët e fshatrave janë të zënë me prokopinë e jetesës dhe 

ata janë të detyruar të harxhojnë shumë energji trupore për të siguruar 

jetesën e tyre. Shumë shpesh gratë marrin pjesë në punë të lodhshme, 

prandaj nuk i nxit ajo çfarë mund të zbulohet prej trupave të tyre të 

ashpra dëshirat shtazore tek të tjerët.  

Për më tepër, meqenëse nuk gjenden në fshatra burra dembelë e 

parazitë aq sa janë në qytete, atëherë as një në dhjetë prej njerëzve 

imoralë të qyteteve të mëdha nuk mund të gjendet midis tyre. Prandaj 

nuk mund të krahasohen qytetet me fshatërat dhe vendet nomade. 

* * * 

 
 

 


