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KUR  FARAONI MERR ARRATINË
Historia e njerëzimit ka në kujtesën e vet ngjarje madhore të

çlirimit të një populli nga shtypja dhe skllavëria e skajshme.
Populli i Musës mërgon  nga hapësira në të cilën përjetoi me breza
shtypjen e pashembullt nga faraoni  dhe suita  e tij. Kjo braktisje
e skllavërisë nga ana e popullit të Musës , shoqërohet me rënien e
faraonit , vdekjen e tij dhe me lajmërimin e mospranimit të
mëshirës nga Allahu në çastet e fundit të jetës. Populli i Musës u

çlirua, por për të kuptuar lirinë i duhej të rrugëtonte për dyzet vjet
nëpër shkretëtirë për në tokën e premtuar.

Kosova është egzaksisht  kahe e ndryshme e zhvillimit të ngjarjeve.
Nga Kosova largohet Faraoni dhe popujt  që janë në të, u çliruan prej
nga mënyra dhe këndvështrime të ndryshme. Për disa u largua uzur-
patori i fundit i një skllavërie të gjatë, për disa të tjerë u largua mbro-
jtësi  ideal i vështrimit sendor të botës. Fakti që shumica u çlirua nga
një e keqe e madhe shtypëse dhe denigruese, nuk na  jep të drejtën të
themi se të çliruarit të dytë (të çliruarit nga privilegjet) janë më pak të
fituar se sa të parët. E njëjta peshë është e vlefshme si për atë i cili
shërbehet me begati të pamerituara, siç edhe ai të cilit i janë rrëmby-
er begatitë që i takojnë. Të çlirohesh nga një mëkat është  po aq  shpër-
blim    sa edhe për atë që begatohet me ato të mira që i kanë munguar.
Mendimi ynë si redaksi është se çlirimi i Kosovës  përftohet në mënyra
të ndryshme vetëm për atë se ngjarja është kaq afër sa nuk i dallojmë
dot konturet e vërteta dhe nuk mund të parathemi dobinë e saj në të
ardhmen.

Të çlirohesh nuk do të thotë se kuptove lirinë dhe as se kësisoj
zotëron mënyrën për ta praktikuar atë. Çlirimi dhe liria janë dy
nocione të ndryshme dhe vijnë deri tek ne nga burime tjetërfare. Së
pari çlirimi është i mundur në vetëm dy mënyra, të çlirohesh nga
skllavëria e rëndë e vendosur prej krijesës mbi krijesën, dhe së dyti të
çlirohesh nga mëkati yt. Ndërkohë që liria është e mundur vetëm në
një formë; ajo është dhuratë nga Zoti i botëve për krijesën e tij më të
mirë dhe atributi më i lartë ndër krijesat. Liria nuk ka lidhje me sendet
dhe si e tillë ajo të lejon vetëm përdorimin e saj brenda rregullave të
zbritura nga Zoti i botëve për njerëzit i Cili ka në konsideratë edhe
mundësinë e gabimit të njeriut, edhe pendimin e tij, edhe të vepruarit
sipas rregullave. Pikërisht për këtë për lirinë është e domosdoshme të
thellohemi për të kuptuar se kur është e mundur të gabojmë, si të pen-
dohemi dhe si të zotërojmë hapësirën e pamat të lejesës që na është
dhuruar në kohë të caktuar dhe në hapësirë të caktuar.

Ajo që mund të themi për çlirimin e serbëve nga faraoni i tyre
është po aq e rëndësishme sa edhe çlirimi i të gjithë viktimave të gjerd-
jeshme, me largimin e tij. Nëse serbët e Kosovës e kuptojnë supstan-
cialisht këtë çlirim dhe shqiptarët e Kosovës do fillojnë të thellohen në
lirinë e dhuruar nga Zoti, atëherë është gati e sigurt se kjo trevë do të
jetë trevë e paqëtimit me domosdoshmërinë e thellimit në dallimet
rrënjësore ndërmjet çlirimit dhe lirisë. Çlirimi pa kuptimësinë e lirisë
dhe pa praktikimin e kësaj kuptimësie, është vetëm ndryshim i
skllavërisë së njerëzve nga njerëzit, pavarësisht nga origjina e tyre.
Çlirimi i serbëve nga miti dhe mitizimet është padyshim një hap i
madh drejtë fillimit të kuptimsisë së lirisë.
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Artikujt e paraqitur në këtë rubrikë janë mendime dhe komente personale të autorëve dhe
nuk korrespondojnë patjetër me atë që redaksia i di për të vërteta

Dështimi në rrafshin psikik
Dështimi në rrafshin psikik është

fenomen që ndërvaret nga kom-
ponentët që e shkaktojnë, e

nxisin apo e dobësojnë; ai shfaqet në një
kohe e fshihet në një kohë tjetër. Në
Umetin Islam kjo ndodh për shkak të
komponentëve të fituara, dhe jo për
shkak të atyre të lindura në konstruk-
sionin dhe formulimin e umetit, çka do
të thotë se është një hasje e çastit dhe se
mund të tejkalohet.

Para se të flasim për nocionin “dësh-
tim” do të doja të ndalesha pak rreth
disa gjërave:

Së pari: dështimi është diçka e keqe,
dhe nuk është e drejtë që secilin defekt të

myslimanëve t’i atribuojmë dështimin në
rrafshin psikik. S’ka dyshim se, disa
sëmundje prej të cilave vuajnë mysli-
manët e kanë burimin te dështimi psikik,
mirëpo për disa prej tyre shkak është
menaxhimi i keq, ndërsa për disa të tjera
pushtimi i tyre prej shteteve të huaja, e
për disa të tjera mbisundimi i pasioneve
dhe abuzimeve.

Së dyti: është diçka e njohur se sqarimi
i fenomenit me një komponent nuk është
aspak shkencor, çka do të thotë se do të
ishte vërtet gabim që çdo fatkeqësi tonën
t’ia adresojmë për shembull dështimit
psikik, ose armikut të jashtëm, ose
ekonomisë etj. Ibën Kajimi ka një sqarim

Dr. Abdullah SUBEJHI
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shumë të mirë në lidhje me këtë që
themi, që vlen të sillet këtu:

“Në ekzistencën e mundshme nuk ka
vetëm një shkak të pavarur në ndikim,
madje, një shkak nuk ndikon aspak për-
pos se duke iu bashkëngjitur një shkaku
tjetër dhe me eliminimin e pengesës që e
ndalon ndikimin e tij”.

Së treti: dështimi mund të jetë shkak
për atë që i ndodh umetit, por ka mundësi
të jetë edhe rezultat i dështimeve në poli-
tikë, edukim dhe administratë, pra, një
prej defekteve të umetit është rezultat i
defekteve të tjera para saj dhe shkak për
defekte të tjera pas saj. Pushtimi i herë-
pashershëm i armikut mund të shkaktojë
dështim psikik, plogështi në umet dhe
pesimizëm kundrejt fitores, mirëpo
mund të jetë edhe zgjim i umetit,
shpërthyes i potencialit që zotëron, nxitës
i entuziazmit që kanë për ta dëbuar dhe
për t’u çliruar nga zgjedha e tyre.

Së katërti: dështimi psikik, si çdo feno-
men, është rezultat i gabimeve të grum-
bulluara vite me radhë, andaj edhe nuk
mund të eliminohet menjëherë, sepse
ligjet e Allahut kanë dëshmuar se çdo gjë
zhvillohet etapë pas etape, qoftë në zan-
afillën e fenomenit apo në largimin e tij.

Së pesti: dështimi psikik manifeston
shpirtin që qarkullon në Umet. Kjo
kaplon besimtarin dhe mëkatarin, dije-
tarin dhe të paditurin, prijësin dhe masën,
madje, ka raste që dijetari dhe ideologu
harxhojnë mendjen dhe dijen e tyre për ta
përforcuar dështimin psikik, duke mos e
hetuar këtë gjë, dhe secili prej tyre men-
don se ajo që sheh është urtësia dhe e
sakta.

Së gjashti: si duket, njerëzit që më së
shumti ndikohen nga dështimi psikik, i
nënshtrohen atij dhe e mbrojnë atë, nuk
janë masa e gjerë, por kokat e njerëzve,

dijetarët dhe liderët nga mesi i tyre.
Sa i përket nocionit dështim psikik,

sipas meje ky nocion ka dy manifestime:
1) Ndjenja e dështimit të principit para

realitetit, aq sa një person që bart
principe ndien se principet e tij kanë
dështuar para presionit të realitetit apo
për shkak se principi s’ka qenë real dhe se
i kanë munguar mjetet e shëndosha për
bashkëveprim me realitetin, ose për
shkak të ngurtësisë së tij dhe mungesës së
aftësisë së muxhtehidit, i cili mund t’ia
nënshtrojë realitetin principit.

Format  e  këtij  manifestimi:
Transformimi i principeve në parulla

pa përmbajtje, andaj kur bartësit e këtyre
parullave ballafaqohen me realitetin dhe
kanë nevojë për të formuluar proces për
ta nënshtruar realitetin, nuk e gjejnë atë
formulim, dhe detyrohen të bëjnë
komente të ndryshme për t’i lejuar vetes
përdorimin e asaj që deri dje e refu-
zonin.

2) Dështimi i vetvetes para principit,
duke zbuluar bartësi i principit se tagra
e bartjes së principit është shumë e lartë
dhe se ai nuk mund ta paguajë, ose për
shkak se kjo tagër e pengon në disa
interesa dhe aspirata të veta ose për
shkak se i shkakton dëme në jetën e tij,
andaj, si pasojë e kësaj, detyrohet që të
bëjë lëshime dhe komente të ndryshme
në lidhje me principet e veta, për ta shi-
tuar atë që e kundërshtonte dje dhe për
të mbrojtur zgjedhjet e sotme.

Dështimi në të dyja manifestimet
shoqërohet medoemos nga disa ndjenja,
për të qenë dështim psikik.

Një: ndjenja e paaftësisë dhe
mungesës së vullnetit për ndryshim.

Dy: mahnitja me trashëgiminë dhe
civilizimin që gjendet te tjetri dhe dëshi-
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ra për ta imituar.
Tre: nënçmimi i vetvetes

ose braktisja e identitetit të
vet, çka shoqërohet pash-
mangshëm nga sjellja e
konsumimit.

Si  arrin  hasmi  të  shkaktojë  tek  
ne  dështim  psikik?
Ai në këtë drejtim për-

dor disa mënyra, prej tyre
janë edhe këto:

a) Mahnitja civilizuese. Armiku shfaq
civilizimin e vet, bukurinë dhe fuqinë që
ka në te, kurse ata që e shohin goditen
me pasion dhe mahnitje dhe i dorëzohen
atij.. kjo mënyrë përdoret në disa
nivele. Këtë e ka bërë edhe Napoloni
kur ka pushtuar Egjiptin duke shfaqur
para egjiptianëve disa mashtrime
teknike për të shfaqur forcën e
francezëve dhe dobësinë e egjiptianëve.
Disa mashtrime të këtilla i përmend
Xhibertiu në librin e tij mbi historinë.
Këtë mënyrë e përdorin edhe ndërmar-
rjet e reklamave dhe medies disa herë,
duke shfaqur disa aspekte të prodhimit
të ri që për shikuesin shfaqen të paprit-
ura, dhe kjo e mahnit. Këtë mënyrë e
përdorin edhe agjentët e ndërmarrjeve
të ndryshme për të shitur mallin e tyre,
duke e befasuar konsumatorin me
aspektet e forcës së prodhimit të tyre
dhe përfitimet praktike, të cilat kon-
sumatori as që i ka pritur ndonjëherë,
andaj edhe nxiton për ta blerë. Pra,
mahnitja është një gjendje e befasisë dhe
ngurtësisë në vullnet dhe dorëzimi para
burimit të mahnitjes.

Këtë mënyrë e ka përdorur edhe
Rustumi me Rebi b. Amirin,
radijAllahu anhu, para betejës së
Kadisijes. Urdhëroi të vendoseshin në

rrugën e Rebiut gjërat
tërheqëse dhe mahnitëse të
civilizimit persian. Mirëpo
kjo mënyrë e tij dështoi,
sepse Rebiu kuptoi planin e
Rustumit, kurse karshi
këtyre gjërave u soll me kre-
nari dhe kryelartësi dhe
arriti të ruajë vullnetin e tij
dhe kapjen për zgjedhjen e
vet.

b) Eliminimi i alternati-
vave në zgjedhjen e civilizimeve.
Civilizimet e popujve të dobët i
paraqesin si vatra ku s’ka shpëtim tjetër
përpos se në ndjekjen e rrugës së has-
mit, kurse zhvillimi ekonomik dhe për-
parimi administrativ ndodh vetëm duke
ndjekur rrugët që i ofron hasmi.

c) Mungesa e njohurive mbi iden-
titetin dhe historinë. Ai që nuk njeh
identitetin e vet dhe historinë e Umetit
të vet, ai nuk mërzitet se nga cili civiliz-
im merr dhe nuk gjen dallim mes atij
dhe hasmit, i cili nuk ia dëshiron të
mirën.

Ata që reklamojnë dhe çmojnë lart
çdo gjë të huaj dhe nënçmojnë çdo gjë
vendore dhe kombëtare janë pikërisht
edhe njerëzit që kontribuojnë më së
shumti në dështimin psikik.

Në krijimin e dështimit marrin pjesë
edhe disa njerëz tanë, të cilët sulmojnë
vlerat, institucionet, nocionet dhe his-
torinë tonë, pasi që ata çuditërisht zbu-
luan se çdo gjë me të cilën ne krenohe-
mi është gabim dhe duhet të çlirohemi
prej saj, kurse alternativa e vetme që na
paraqesin ata është imitimi i perëndimit
dhe ecja verbërisht pas tyre.

Përshtati: Bekir Halimi

Ata që reklamojnë
dhe çmojnë lart çdo
gjë të huaj dhe nënç-
mojnë çdo gjë ven-
dore dhe kombëtare
janë pikërisht edhe

njerëzit që kon-
tribuojnë më së

shumti në dështimin
psikik.
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Marshi i pavarësisë
“...thuaj: “Falënderuar qoftë All-llahu, i cili na shpëtoi prej popullit të

prishur!”. (El-Muminun: 28).

Në momentet duke përcjellur ditën e shpalljes së pavarësisë mu kujtua një shqiptar, i
cili ishte mërguar në Turqi dhe kishte bërë punë të mëdha për shqiptarët dhe musli-
manët në përgjithësi. Ai ishte poeti i madh Mehmed Akif Ersoj (1873-1936), me
origjinë nga Peja e Kosovës, i cili jetoi dhe veproi në Stamboll.

Nuk guxova ta kaloj këtë njeri dhe poet të madh, sepse mu ky njeri ka përpiluar një
poezi me titull “marshi i pavarësisë”.

Ju ktheva edhe një herë dhe e lexova atë poezi, kjo vepër m’i rikujtoi disa dilema dhe
debate që bëhen në disa qarqe brenda popullit tonë.

Ai mes tjerash thotë:
Nuk shuhet flamuri i kuq që valëvitet në këto troje,
Pa u shuar oxhaku i fundit që tymon mbi vendim tim;
Ai është ylli i kombit tim, do të ndriçojë,
Ai është i imi, ai është vetëm i kombit im!
...
Mos i lër të poshtrit të afrohen në këtë vend, o vëlla!
Bëje trupin mburojë, kjo rrjedhë e paturpshme të ndalojë!
Do të agojnë për ty ditët që Zoti t’i ka premtuar...
Kush e di? Mbase nesër, mbase më herët do të agojnë!
Mos shkelë mbi këtë tokë duke bërë sikur s’di!

Mendo për mijërat që shtrihen nën të pa qefin!
Ti je bir dëshmori, mos e fyej tët atë kurrsesi:
Mos e jep këtë vatan si parajsë botën sikur të të japin!
...
Vetëm për një gjë të lutet shpirti im, o Zot, me shpresë:
Në gjoks të këtij tempulli dora e huaj të mos prekë!
Këto ezane me dëshmitë e tyre në themel të fesë
Mbi tokën e atdheut tim të jehojnë përjetë!
...
Valëzo si agimi edhe ti, o hënë e re me famë!
Hallall t’u bëftë gjaku ynë i derdhur si lumë!
Për ty, për kombin tim s’do të ketë më perëndim!
Flamuri im i lirë që e do lirinë, ka të drejtë të rrojë në liri!
Kombi im që i falet Zotit, ka të drejtë të rrojë në pavarësi!
(shiko: “Fletët” (Safahat), fq. 568-569, Logos-a, 2006)

Shkruan: Bekir HALIMI
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Si përsiatje mbi këtë që përjetuam këto
ditë mund të themi:

Fitorja vjen me durim (sikurse ka thënë
Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem).

Durimi që kishte populli ynë dekada me
radhë u kurorëzua me këtë gëzim, si
vërtetim i këtij mësimi pejgamberik.
Durimi mund të komentohet si pasivitet
dhe si durim aktiv, e durimi aktiv është ai
që harton strategjinë e luftës dhe fitores,
pa nxituar dhe marrë hov aspak.

Zullumi nuk mund të zgjasë përgjith-
monë.

Zullumqarët, kush do qofshin ata, do të
përfundojnë dhe poshtërohen, sado që
zgjat ky zullum dhe padrejtësi ndaj një
populli.

All-llahu, i Lartësuar, thotë: “Po ashtu
Ne i bëjmë sundues disa mizorë mbi
mizorët e tjerë për shkak të asaj që
fituan (vepruan)”. (El-Enam: 129).

“... Shiko si ishte përfundimi i zul-
lumqarëve”. (Junus: 39).

“... Ne gjithqysh do t’i shkatërrojmë
zullumqarët”. (Ibrahim: 13).

Populli tek ne thotë: “Çdo gjë
këputet kur të hollohet vetëm zul-
lumi këputet kur të trashet”.

Flijimi paguhet.
Çdo flijim dhe sakrificë paguhet dhe

shpërblehet edhe nëse vonohet shpërbli-
mi. Vonesa e shpërblimit asnjëherë nuk
duhet të bëhet shkak për devijim nga
rruga e drejtë dhe e mirë. “O ju besim-
tarë, bëni durim, bëhuni të qën-
drueshëm kundër armikut, rrini të
përgatitur dhe, që të shpëtoni, ruajuni
dënimit të Allahut”. (Ali Imran: 200).

Drejtësia ngadhënjen çdo herë.
Dynjaja është e kurdisur mbi bazë të

drejtësisë dhe me drejtësi udhëhiqet.
Allahu, subhanehu ve teala, thotë: “All-

llahu urdhëron drejtësi, bamirësi,
ndihmë të afërmve, e ndalon nga
imoraliteti, nga e neveritura dhe
dhuna.Ju këshillon ashtu që të merrni
mësim”. (En-Nahl: 90).

“...dhe kur të gjykoni,ju urdhëron të
gjykoni me të drejt mes njerëzve. Sa e
mirë është kjo që ju këshillon.All-llahu
dëgjon dhe sheh si veproni”. (En-Nisa:
58).

Shejhul Islam Ibën Tejmiu, rahimehul-
lah, thotë: “Allahu e ngrit një shtet të
drejtë edhe nëse është jomusliman
dhe nuk e ngrit një shtet të
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padrejtë edhe nëse
është mysliman”. Gjitha-
shtu kanë thënë: “Dynjaja
vazhdon me drejtësi dhe
mosbesim porse nuk vazh-
don me padrejtësi dhe islam,
sepse drejtësia është sistemi i
çdo gjëje”. (28/146).

Pjesa dërmuese e popullit i
shfaqi emocionet e tyre me
gazmend dhe dëfrim, i cili pa dyshim se
kishte diçka të mirë dhe diçka prob-
lematike, e mira ishte rendi dhe disiplina,
kurse e keqja ishte konsumimi i madh i
alkoolit, që padyshim se nuk është dukuri
e mirë, më së paku jep një simbolikë të
keqe, e ajo është kalimi nga një stadium të
varësisë në stadiumin e pavarësisë, ose
mëvetësisë në mënyrë të dehur, të
pavetëdijshme dhe pa gatishmëri për
rezonim logjik i tërë detyrave dhe
përgjegjësive që i sjell me vete pavarësia.

Emocionet sjellin gëzimin, kurse anal-
izat e logjikshme konkluzat racionale.
Konkluzat racionale na thonë që duhet të
kemi parasysh këto gjëra për të ardhmen
tonë:

1. Studim i historisë dhe analizim i qën-
drimeve të sakta dhe të gabuara gjatë his-
torisë.

2. Përfitim nga e kaluara për ndërtimin
e të ardhmes.

3. Kujdesi ndaj atyre që më së shumti
kanë flijuar për këtë vend dhe janë meri-
tor për këto të arritura.

4. Ndërtimi i institucioneve të Kosovës
dhe administratës në nivel shumë të lartë
profesional, duke i bërë vend secilit njeri
që është profesionalist në sferën e tij, pa
dallim ngjyrës politike që i takon,
provincës nga vjen, apo bindjeve fetare që
ka.

5. Kujdes të veçantë ekonomisë dhe kri-

jimit dhe sigurimit të infra-
strukturës funksionale, ose
thënë ndryshe kushte mini-
male dhe normale për
jetesë.

6.Flakje dhe luftë të ashpër
korrupsionit dhe abuzimit
me pasurinë shoqërore.

7. Investim maksimal në
arsim dhe shkollimin e bijve

të popullit tanë.
8. Kujdesi i veçantë për rininë, pasi që

jemi popull me një përqindje shumë të
madhe të rinisë, duke hapur qendra
rinore, punëtori të ndryshme për
aftësimin e tyre në lëmi të ndryshme,
përkrahje e sportit dhe aktiviteteve të
ndryshme që ndihmojnë në mbrojtjen e
rinisë nga degjenerimi dhe shfrenimi i tyre
total.

9. Kujdesi i veçantë edukimit fetar dhe
kombëtar të popullit tanë, me futjen e
mësim besimit fetar si lëndë shkollore dhe
historisë moderne kombëtare, sepse në
këtë formë e ruajmë popullin tonë prej
tjetërsimit dhe tëhuajësimit nga hovi i
madh i globalizmit dhe sulmit të ashpër të
kulturës dhe civilizimit perëndimor.

10. Dhënia pozitë meritore Bashkësive
fetare të Kosovës me theks të veçantë
Bashkësisë Islame të Kosovës për gjithë
kontributin e madh që ka dhënë për të
mirën e Kosovës, me ndihmat human-
itare, me edukimin e brazave, me toler-
ancën dhe mirëkuptimin që kanë patë si
përfaqësues të komunitetit më të madh në
Kosovë, etj.

Duke patë parasysh krejt këto që i
thamë urojmë mbarë popullit tonë këtë
ditë gëzimi duke e lutur Allahun e madh
që të na i shton ditët e gëzimit dhe të na
përfundon veprat tona me mirësi.Amin

"Dynjaja vazhdon
me drejtësi dhe mos-

besim porse nuk
vazhdon me

padrejtësi dhe islam,
sepse drejtësia është
sistemi i çdo gjëje"
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Fjalën që tha para ca kohës dr.
Rowan Williams, udhëheqësi i
Kishës Anglikane në Britani, për

njohjen e ligjit Islamik brenda sistemit
ligjor britanik ka provokuar kritika të
shumta brenda dhe jashtë Britanisë.
Jehona e këtyre kritikave u dëgjua në
gazetat e Britanisë, Francës dhe
Gjermanisë. Fjalimi ishte i logjikshëm,
i balancuar dhe shumë i kujdesshëm.
Kjo ka ndodhur kështu pasi, Rowan
Williams, - i cili, përpara se të jetë njeri
i fesë ose ipeshkëv i Kantërberisë,
është mendimtar i madh, - dëshiroi të
ofrojë pikëpamje parësore për rrahjen e
integrimit të situatës islamike britanike

brenda sis-
temit gjyqësor dhe kulturor britanik.
Tërë këtë e bënë që mos të ketë dy
ndërgjegje rreth drejtësisë brenda çdo
qytetari mysliman; një ndërgjegje e cila
e tërheq drejt rregullave fetare domin-
uese dhe një ndërgjegje e cila ia
imponon sistemin gjyqësor shekullar.
Williams shprehu me këmbëngulje, se
pikëpamjen e tij e përkufizon brenda
aspekteve të ngjitura për ndërgjegjen
fetare të qytetarit mysliman, sidomos
ligjeve që kanë të bëjnë me familjen dhe
disa veprimtari ekonomike. Fjalimi i tij
ka të bëjë me përcaktimin e realitetit
ekzistues, sepse nuk mund të gjesh as

Evropa “Islame”!
Xhemal SULTAN

Ka brengë evropiane
nga përhapja e

madhe e fesë Islame
dhe kalimi i një

numri të madh të
evropianëve në fenë

Islame.
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një përlind të myslimanëve britanik që
gjykohen sipas ligjeve të shtetit në
çështjet që kanë të bëjnë me martesën,
divorcin, gjakun, trashëgiminë etj.
Gjithashtu, kujdesi i myslimanëve në
lidhje me kamatën gjatë veprimtarisë
ekonomike i ka shtyrë disa banka bri-
tanike dhe evropiane që të organizojnë
sistem bankar që ndërtohet sipas pikë-
pamjes së ekonomisë islame, kurse disa
banka tjera të mëdha kanë hapur degë
“islame” të tyre. Pa marrë parasysh se a
veprojnë saktësisht sipas ligjeve islame
apo ka disa vërejtje akademike, mirëpo
dëshirojmë të themi se ata në fund janë
munduar të kuptojnë këtë brengë
islame rreth veprimtarisë ekonomike,
gjë që e privon ekonominë botërore
nga qarkullimi i një kapitali që vlerëso-
het me qindra miliard dollarë.

Atëherë pse krejt kjo zhurmë?
Pse ky sulm shumë i ashpër kundrejt

udhëheqësit të kishës Anglikane në
Britani?

Besoj se kjo brengë është shumë larg
për të qenë brengë për sistemin gjyqë-
sor britanik ose për shekullarizimin e
ligjeve, edhe pse zhurma u mundua të
ketë këtë ambalazh, pasi integrimi i disa
ligjeve apo rregullave juridike nga
ndonjë sistem juridik tjetër është gjë e
përhapur, e njohur dhe e vjetër. Ligjet
evropiane vepronin kësisoj edhe në të
kaluarën, duke marrë ligje nga sheriati
islamik dhe librat e fikhut Islam pa
ndonjë shqetësim apo ndjeshmëri të
theksuar. Trashëgimia fikhore dhe Ligji
Islam ishte shumë i pasur dhe mahnitës
për mendjen evropiane, saqë vetë
francezët kanë konfirmuar se kanë
marrë pjesë të shumta nga dispozitat e
fikhut Islam dhe i kanë futur në ligjin
francez. Ata kanë përfituar shumë nga

libri “Sherhu Derdir ala
Muhtesari Halil” që është libër në
fikhun e medhhebit maliki dhe kjo
ka paraqitur hapje spektakulare të
mendjes juridike franceze. Atëherë s’k-
ishte këso reagimi dhe askush s’ka
thënë se kjo është dualitet ose dobësim
i shekullarizimit, mirëpo gjendja tani
ndryshon tërësisht. Ka brengë evropi-
ane nga përhapja e madhe e fesë Islame
dhe kalimi i një numri të madh të
evropianëve në fenë Islame. Ka brengë
nga transformimet e shumta në kon-
struksionin kulturor evropian, të
ndikuara nga ekspansionizmi islam,
qoftë në mendime, raporte shoqërore,
madje në ngrënie dhe pirje dhe dispoz-
itat dhe termet që kanë të bëjnë me to.
Ka frikë se mos vallë këto thirrje të
“kokës së kishës britanike” paraqesin
përkrahje morale të rrymave dhe xhe-
mateve islame që thërrasin në zbatimin
e sheriatit islamik në shtetet e
ndryshme islame, gjë të cilën elita poli-
tike, ideologjike dhe fetare evropiane
kujdeset ta qorton dhe tërheq vërejtjen
nga ajo, duke e cilësuar si ekstremizëm,
radikalizëm apo “fundamentalizëm”.

Sidoqoftë fjalimi i Rowan Williamsit
dhe reagimet e ashpra kundër tij, debati
që u hap në qarqe medie, politike dhe
fetare evropiane, pa marrë parasysh se
në cilin anë fryjnë erërat, kanë shpalo-
sur thellësinë e krizës kulturore të cilën
e jeton shoqëria evropiane, dridhjen e
bindjeve dhe humbjen e besimit në
aftësitë për tu ballafaquar me sfidat e
ardhmërisë.

Përktheu: Bekir Halimi
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Shanset ikin...
Fejsal b. Alij el-BA’DANI

Bashkëbiseduesi më tha: Kam
dëgjuar se njëri nga të pasurit e
kohëve tona, në një takim me

gazetarët ishte pyetur: Si arrite të bëhesh
miliarder? Ky nuk iu përgjigj, por men-
jëherë nxori nga xhepi një çek dhe ia dha
gazetarit, duke i thënë: Shkruaj në këtë
çek atë sasi të të hollave që do dhe unë t’i
jap! Gazetari u befasua dhe me frikë të
madhe i tha: Më fal, por nuk ish ky qëlli-
mi i pyetjes! Atëherë, miliarderi e mori
çekun dhe e ktheu sërish në xhep dhe
sakaq iu drejtua gazetarit: Pate shansin të
bëhesh i pasur por nuk e shfrytëzove,
njëlloj si shumica e njerëzve para të
cilëve shpesh kalojnë shanse të vyera, por
ata s’i shfrytëzojnë; unë nuk jam si ju,

sepse shanset i grabis sapo më shfaqen si
mundësi, kjo është gjithë sa më ka bërë –
siç thua – miliarder!

Unë i thashë: Nëse ky tregim është i
vërtetë, ky njeri paska folur drejt, sepse
kuptimi i kësaj është përmendur në lib-
rin: Sahih Ibën Hibban dhe në libra tjerë
nga Ebu Musa el-Esh’ari, radijAllahu
anhu, i cili rrëfen: “Resulullahi salAllahu
alejhi ue selem shkoi te një beduin, i cili
e nderoi dhe Resulullahi salAllahu alejhi
ue selem e thirri që t’i afrohet dhe i tha:
“Kërko çka ke nevojë”!

Deve për të udhëtuar dhe dhi që t’i
mjelë familja. U përgjigj ai.

A nuk keni mundësi të bëheni si plaka nga

Pate shansin të
bëhesh i pasur por
nuk e shfrytëzove,
njëlloj si shumica e

njerëzve para të
cilëve shpesh kalojnë
shanse të vyera, por
ata s'i shfrytëzojnë;
unë nuk jam si ju,

sepse shanset i grabis
sapo më shfaqen si

mundësi
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beni izraelitët – pyeti i
Dërguari, salAllahu alejhi ue
selem.

O i dërguar i Allahut,
ç’është plaka nga beni
izraelitët? – pyetën shokët.

Kur Musai,salallahu alejhi ue
selem,,udhëtonte nga Egjipti me
beni izraelitët e humbën rrugën
dhe ai tha: Ç’është kjo? Më të
urtit e tyre thanë: Kur Jusufit,
salallahu alejhi ue selem,, iu
afrua vdekja, ai kishte marrë
besën nga se nuk do të dalim nga
Egjipti pa i marrë edhe eshtrat e
tij me ne.

Po kush e di ku gjendet varri i tij – pyeti
Musai, salallahu alejhi ue selem,.

Një plakë nga beni izraelitët – u përgjigjën.
E thirri plakën dhe kur ajo erdhi Musai,

salallahu alejhi ue selem,,i tha:Më trego se ku
gjendet varri i Jusufit, salallahu alejhi ue
selem,!

Mirë ama,me kusht që të më japësh garanc-
inë! – u përgjigj plaka.

Çfarë garancie kërkon? – e pyeti Musai,
salallahu alejhi ue selem,.

Ajo tha:Të jem me ty në xhenet.
Musait nuk i pëlqeu kjo gjë, ndërsa Allahu i

shpalli që t’ia japë garancinë asaj; me t’ia
dhënë,së bashku të tjerët u nisën drejt një liqe-
ni, derisa arritën te një kënetë, ku u tha: Zbr-
azeni këtë ujë! Pasi e zbrazën, u tha: Tani
gërmoni! Dhe ata gërmuan dhe nxorën eshtrat
e Jusufit, salallahu alejhi ue selem,.Kur i nxo-
rën eshtrat,udha u bë e qartë si drita e diellit.

Tekstet që porosisin kapjen e shanseve
dhe shfrytëzimin e kohës janë të shumtë,
prej të cilëve mund të përmendim:

Ajetet:  
“Prandaj, kur të çlirohesh, përpiqu

fort dhe vetëm ndaj Zotit tënd për-

kushtohu”. (Inshirah 7-8).

“Përmende Zotin tënd
me vete, i përulur dhe me
frikë – jo me zë të lartë,
në mëngjes dhe mbrëmje,
dhe mos u bëj nga ata që
nuk i kushtojnë vëmend-
je”. (A’raf 205).

Hadithet:  
“Njerëzit janë të pavëmend-

shëm ndaj dy mirësive: shënde-
tit dhe kohës së lirë”.

I Dërguari, salAllahu ale-
jhi ue selem, duke këshilluar një njeri,
thotë: “Shfrytëzoji pesë para pesë të tjerave:
rininë para pleqërisë, shëndetin para sëmund-
jes,pasurinë para varfërisë,kohën e lirë para se
të angazhohesh dhe jetën para vdekjes”.

Në një hadith tjetër tregohet se ka
thënë: “Shpejtoni për të bërë vepra të mira,
sepse fitmet do të përhapen si terri i natës,
njeriu do të gdhihet besimtar e do të ngryset
jobesimtar, apo do të ngryset besimtar e do të
gdhihet jobesimtar, sepse do të shesin fenë për
të patur të mira nga dynjaja”.

Ai ka thënë gjithashtu edhe këtë:
“Shpejtoni për të bërë vepra të mira përpara
këtyre gjashtë ndodhive: lindjes së diellit nga
Perëndimi, Tymit, dexhallit, Kafshës, vdekjes
apo Kiametit”.

Ai që mendon pak më thellë rreth
gjendjes së Resulullahit, salAllahu alejhi
ue selem, shumë shpejt e kupton se kapja
e shanseve dhe shfrytëzimi i kohës ish
dëshirë e flaktë dhe cilësi e pandarë e tij,
çka e dëshmojnë edhe tekstet në vijim:

Ajo që rrëfen Mugire b. Shu’be se
Resulullahi, salAllahu alejhi ue selem,
ngrihej dhe falej derisa i ënjteshin këm-
bët apo kërcet, dhe e pyetnin për këtë, e
ai thoshte: Pse të mos jem rob falënderues?!

Ai që mendon pak
më thellë rreth

gjendjes së
Resulullahit,

salAllahu alejhi ue
selem, shumë shpejt
e kupton se kapja e
shanseve dhe shfry-
tëzimi i kohës ish

dëshirë e flaktë dhe
cilësi e pandarë e tij.
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Ibën Omeri rrëfen: “Brenda një ndeje me
Resulullahin, salAllahu alejhi ue selem,
numëronim njëqind herë këtë fjali (nga goja e
tij):O Zot më fal mua,ma prano pendimin, se
Ti je Falës dhe i Mëshirshëm”.

Alkame gjithashtu rrëfen: E pyeta
Ajshën, radijAllahu anha: A veçonte i
Dërguari, salAllahu alejhi ue selem,
ndonjë ditë me ndonjë adhurim? Ajo u
përgjigj: Jo, puna e tij ish e vazhdueshme,
më tregoni se kush nga ju mund të bëjë
atë që bënte i Dërguari, salAllahu alejhi
ue selem?! Shokët e tij e kuptuan këtë gjë
dhe i përveshën krahët punës për të fitu-
ar shanset dhe për të shfrytëzuar
momentet. Këtë e dëshmon rrëfimi i
Ebu Hurejres, radijAllahu anhu:
Resulullahi, salAllahu alejhi ue selem,
kish thënë: “Kush nga ju gdhiu me agjërim?”
Unë – u përgjigj Ebu Bekri, radijAllahu
anhu. Kush nga ju ka përcjellë sot ndonjë
xhenaze? – pyeti sërish. Unë – u përgjigj
Ebu Bekri, radijAllahu anhu. Kush nga ju
sot i ka dhënë ushqim ndonjë të varfri? –
vazhdoi të pyesë. Unë – u përgjigj Ebu
Bekri, radijAllahu anhu. Kush nga ju sot ka
vizituar ndonjë të sëmurë? – pyeti përsëri.
Unë – u përgjigj Ebu Bekri, radijAllahu
anhu. Atëherë, i Dërguari, salAllahu ale-
jhi ue selem, tha: ai njeri që i kryen tërë
këto, s’ka dyshim që do të hyjë në xhenet.

Ibën Mes’udi, radijAllahu anhu, ka
thënë: “Për asgjë nuk më vjen keq, sesa për
diellin e një dite që ka perënd-
uar, ku exheli më është afruar
ndërsa puna ime nuk është shtu-
ar”, dhe ka thënë: “Unë vërtet e
urrej një njeri që rri kot, s’është
duke bërë ndonjë punë të ahiretit
dhe as të dynjasë”.

Ndërsa Nafiun, shërbë-
torin e Ibën Omerit e kanë
pyetur: Ç’bënte Ibën Omeri

brenda në shtëpi? U përgjigj: Ju nuk
mundeni, abdes për çdo namaz dhe
lexim Kur’ani mes tyre. Dhe ka thënë:
“Ibën Omeri nuk agjëronte kur ishte në
udhëtim, por në shtëpi thuajse çdoherë
agjëronte”.

Ibën Abasi, radijAllahu anhu rrëfen:
Pasi i Dërguari, salAllahu alejhi ue selem
ndërroi jetë, i thashë njërit prej ensarëve:
Eja t’i pyesim shokët e të Dërguarit për
diçka, sepse ende ka shumë të gjallë. Ai
më tha: Po habitem me ty, o Ibën Abbas,
a nuk sheh se të gjithë kanë nevojë për ty,
ndërsa prej shokëve të Dërguarit,
salAllahu alejhi ue selem, je duke parë se
kush ka mbetur!! Nejse, ai u largua ndër-
sa unë vazhdova të pyes. Dëgjoja se
dikush kishte ndonjë hadith dhe shkoja
deri tek ai thënës, ndalesha para derës së
tij, i ulur në tokë ndërsa mbi mua era
ngrinte pluhurin. E kur dilte ai dhe më
shihte, thoshte: O djali i mixhës së
Resulullahit, pse nuk më thirre dhe unë
do vija te ti? Unë e kam borxh të vi dhe
të pyes – përgjigjesha. Pastaj, ai njeri
rrinte me mua derisa mblidheshin
njerëzit përreth meje dhe u thoshte: O
njerëz, ky djalosh është më i mençur se
unë”.

Hasan Basriu thoshte: “Kam takuar
njerëz që kujdeseshin për kohën e tyre
më shumë sesa ju që kujdeseni për
dinarët dhe dërhemët”.

Fudajl b. Ijadi ka thënë:
“Kam takuar njerëz të cilët
turpëroheshin nga Allahu
edhe kur rrinin shtrirë në
terr të natës.Të shtrirë siç
ishin, kur lëviznin gjatë
gjumit, i thoshin vetes: Kjo
nuk është për ty, ngrihu
dhe fito diç nga Ahireti”.

Hamad b. Ebu Hanife ka

"Unë vërtet e urrej
një njeri që rri kot,

s'është duke bërë
ndonjë punë të

ahiretit dhe as të
dynjasë".
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thënë: “Davud et-Tai kish një shërbëtore,
e cila një herë i kish thënë: Si thua, të të
përgatis për të ngrënë diçka me yndyrë?
Do të kisha dashur – u përgjigj ai. Pasi e
përgatiti dhe ia solli, ky e pyeti: Ç’bënë
jetimët e filanit? Ashtu si e di – u përgjigj
ajo. Dërgoja këtë ushqim atyre – tha ai.
Por ti, ka kaluar kohë që s’ke ngrënë nga
ky ushqim – habitet shërbëtorja. Nëse
këtë ushqim e hanë ata, kjo ngrihet në
Arsh, e nëse e ha unë, përfundon në
askund – tha Davudi.A nuk ta ka ënda ty
ushqimin? – pyeti ajo! Oj Daje, kohën që
duhet për të përtypur ushqimin mund ta
kaloj duke lexuar pesëdhjetë ajete – u
përgjigj Davudi.

Ndërsa Ahmed Rekam thotë: E kam
pyetur Abdurrahman b. Ebu Hatim se si e
ka arritur gjithë atë dije nga babai i tij.Ai
u përgjigj: Ndodhte që kur ai hante unë i
lexoja, ai ecte unë i lexoja, ai hynte për të
kryer nevojën unë i lexoja apo kërkonte
diçka nëpër shtëpi unë i lexoja. Ebul
Hasen er-Razi shton: Kam dëgjuar se ai i
ka bërë pyetje babait të tij edhe gjatë
sëmundjes nga e cila vdiq. E pyeste për
gjëra nga shkenca e hadithit derisa dhe
nuk mund të fliste më, por i përgjigjej
me sy, duke i thënë po ose jo”.

Feja dhe logjika thërrasin në shfrytëz-
imin e kohës dhe fitimin e shanseve; jeta
është e shkurtë, situatat ndryshojnë,
koha shkon për të mos u kthyer më,
ndërsa nevoja për të bërë vepra mad-
hështore që na sjellin shpëtim, pros-
peritet e krenari për umetin tonë,
atëherë pse situatën e kemi të tillë? 

Përse shumë dashamirë të mirësisë dhe
përmirësues ngurrojnë që t’i shfrytëzo-
jnë shanset që u jepen, shanse të cilat
ndoshta kësaj feje madhështore dhe këtij
umeti të begatshëm do t’i sjellnin fitoren
dhe fuqinë?! 

Shkaqet e neglizhencës së njeri-
ut për shfrytëzimin e shanseve apo
mos-nxitimin për t’i fituar ato, në
të shumtën e rasteve janë këto:

- mungesa e qëllimit, sepse shansi
s’është më shumë se një mjet i realizimit
të qëllimeve; si ka mundësi që të kërkojë
mjet apo alet ai që nuk ka ndonjë plan
apo qëllim?!

- pasiviteti, serioziteti i dobët dhe
ndjenjat e shuara për përgjegjësinë që
kemi ndaj vetes apo Umetit. Ai që ka
shtytës të dobët dhe nuk zotëron zemër
që flaket për lumturinë personale apo
përmirësimin e umetit, do t’i qaset
vetëm dembelizmit, derës “pastaj”, dhe
s’do të përpiqet asnjëherë të kryejë
ndonjë detyrë, e lëre më vështirësitë e
tejkalimit të mundimeve;

- neglizhenca në planifikim dhe
meditim për të nesërmen si dhe mediti-
mi i kufizuar për ardhmërinë, çka vjen si
rezultat i faktit se ai jeton ende me të
kaluarën dhe është i lidhur me ato ngjar-
je, ose angazhohet tërësisht vetëm për
momentin dhe detyrat e së tashmes, çka
rezulton të jetë një mur që i pengon
shikimin drejt të ardhmes dhe rrekjen
për ta ndryshuar apo ndikuar në të;

- thellimi në probleme dhe përqendri-
mi në pengesa dhe rregullore më shumë
sesa përqendrimi në aspektet pozitive
dhe gjërat e mundshme. Në këtë
mënyrë, as që mund të vërehen shanset
që jepen, e lëre më të shfrytëzohen;

- dëshpërimi dhe pesimizmi i tepruar.
Përvoja tregon se pesimisti përjeton
vështirësi nga çdo shans që i jepet, ndër-
sa optimisti i gjen shanset para tij sa herë
që ballafaqohet me vështirësi;

- kultura e përhapur në shumë prej
shoqërive tona islame, e cila ka mbjellë
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në shpirtrat tanë frikën nga dështimi,
nuk na inkurajon që t’i gjejmë dhe shfry-
tëzojmë seriozisht shanset;

- vetë natyra e shanseve është disi e
mbuluar, e padukshme, dhe në të
shumtën e rasteve vërehen vetëm pasi të
kalojnë;

- suksesi dhe bereqeti i vogël që vijnë si
rezultat i stërmadhimit të rolit të
shkaqeve, përuljes dhe nënshtrimit të
vogël ndaj Allahut si dhe mos-kërkimi i
ndihmës dhe inspirimit nga Ai, subhane-
hu ue teala;

- aftësitë e dobëta dhe
mungesa e aleteve dhe
çelësave të suksesit, çka e
pengon njeriun në shfrytëz-
imin e shanseve edhe pse i
sheh të qarta përpara vete.

Realiteti i sotëm dhe
historia e vjetër, por
edhe e reja dëshmojnë
se ata që kanë qëllime
të qarta, dëshira të flak-
ta, shpirtra optimist
dhe aftësi të duhura janë të vetmit
që arrijnë t’i shfrytëzojnë shanset
që u jepen.

Nga Umeti ynë – individë, shoqata e
shoqëri – nuk kërkohet vetëm të presë
ardhjen e shanseve, që më pas t’i shfrytë-
zojë, por edhe të mbjellë dhe të krijojë
shanse, duke mundësuar sakaq shfrytëz-
imin e tyre me sukses, çka arrihet vetëm
nëse lidhemi sinqerisht me Allahun,
bëjmë studime të thella për realitetin që
na rrethon dhe njohim mirë aspektet dhe
aletet e punës.

Nëse dikush dëshiron ta ketë edhe më
të qartë madhësinë dhe rrezikun e këtij
problemi, le të pyesë veten: Sa shanse
kishin shumë prej djemve të këtij Umeti,
por që nuk i shfrytëzuan?! Mos-shfrytëz-

imi i tyre, në sa aspekte ka ndikuar që ky
Umet të shfaqet i nënçmuar dhe të hum-
basë faktorët e krenarisë dhe çelësat e
përparimit?!

Prandaj, është detyrë e çdo besimtari
të sinqertë që të veprojë aq sa ka
mundësi për të ndaluar këtë neglizhencë
ndaj shanseve, qofshin ato personale apo
të përgjithshme, pa marrë parasysh nëse
janë shanse të dukshme dhe të lehta apo
ka nevojë edhe për ndërhyrje dhe përp-
jekje të tjera.

Për në fund: Mundësitë e
përparimit janë të shumta,
shanset për t’i shërbyer
kësaj Feje në çdo vend e
shoqëri gjithashtu, mirëpo
thellimi në baltat e luksit,
serioziteti i dobët, mos-
ndjenja e përgjegjësive të
larta për davetin në shoq-
ëritë tona të pasura, lidhja
me këtë dynja, nxitimi për
të gjetur kafshatën e gojës
në shoqëritë tona të varfra,

duke i shtuar kësaj edhe varfërinë e
metodologjisë edukative, humbja e
vetëbesimit, përhapja e frymës së dësh-
përimit, mos-inkurajimi nga ana e kul-
turave tona që njeriu të ketë seriozitet,
ambicie të larta dhe të nxitojë
vazhdimisht në fitimin dhe shfrytëzimin e
shanseve, të gjitha këto tregojnë qartë se
sa e madhe është detyra që kanë
këshilluesit e popullit tonë dhe sa u
dyfishohet përgjegjësia dhe angazhimi që
kanë marrë mbi supet e tyre.

Lusim Allahun që t’i japë Umetit tonë
udhëzim në të mira, të gjithë neve të na
bëjë çelësa të mirësisë, mbyllës të së
keqes, ndërsa paqja dhe mëshira qofshin
mbi të Dërguarin salAllahu alejhi ue
selem.

Përvoja tregon se
pesimisti përjeton
vështirësi nga çdo
shans që i jepet,

ndërsa optimisti i
gjen shanset para tij
sa herë që ballafaqo-

het me vështirës.
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Allahu i Lartësuar ka thënë: “Allahu
ka emrat më të mirë, andaj thirreni
(luteni Atë) me ata.” (A’raf: 180).

Pra, Allahu i Lartësuar ka emrat më të
bukur dhe cilësitë më të larta, të cilat
përmbajnë domethënie të përsosura, të
madhërishme dhe të plota, në to nuk ka
asnjë lloj mangësie. E kjo nuk është për
tjetër, pos për shkak të madhështisë dhe
përsosmërisë së të Emërtuarit me ata
emra dhe e të Cilësuarit me ato cilësi. E
kush është më madhështor se Allahu?! 

Janë transmetuar shumë ajete
Kur’anore dhe hadithe profetike që tre-
gojnë vlerën e këtyre emrave dhe cilë-
sive, që tregojnë mënyrën se si ta adhuro-
jmë Allahun me teuhidin e emrave dhe

cilësive (teuhidul esmai ves sifat) dhe që
përmendin këto emra dhe cilësi.

Prej besimit në këto emra dhe cilësi,
është edhe siguria se të gjithë emrat e
Allahut janë të bukur dhe të mirë, dhe se
të gjitha cilësitë e Allahut janë të larta dhe
të përkryera, besimi në kuptimet dhe
domethëniet e përkryerjes absolute që
përmbajnë ato dhe veprimi i njeriut në
bazë të gjurmëve dhe domethënieve të
tyre.

Andaj, ai që e di se Allahu është
Mëshiruesi dhe Mëshirëbërësi, që i kup-
ton domethëniet e mëshirës që përmba-
jnë këta dy emra dhe që e kupton se
Allahu e do mëshirën, kjo gjë do ta shtyjë
atë, të jetë i mëshirshëm me të voglin

Kush thotë se shkenca 
e teuhidit është e ngurtë?

Ummu Jahja JUSUF
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Robi nuk shpejton në
pendim dhe kthim tek
Allahu për tjetër gjë,

përpos se për shkak se
shikon në madhështinë e
Atij ndaj të Cilit ka bërë
mëkat, andaj e përkuj-
ton Të Madhin, i Cili

është më i Madh se çdo
gjë dhe e lut Atë që ta

mëshirojë, duke e mbro-
jtur nga rënia në ato

mëkate përsëri.
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dhe të madhin, me kafshët dhe bimët,
kështu që do ta mbulojë mëshira e
Allahut kudo që të jetë.

Po ashtu, ai që e di se Allahu është Falës
dhe e do faljen, e lut Allahun që t’ia falë
atij dhe vetë ai ia fal dhe ia bën hallall atij
që i ka bërë dëm, duke dëshiruar me këtë
që edhe Allahu t’ia falë mangësitë dhe
rrëshqitjet e tija. E kjo gjë nuk është
kompensim, po është dhuratë nga
Allahu, i Cili e ka bërë shpërblimin sipas
veprës.

Ajo që më nxiti të flas për këtë temë
është pyetja që më bëri një motër, e cila
tha: “Shkenca e teuhidit më duket shumë
e ngurtë, e si ka mundësi të kuptohet?
Nga ana tjetër, e kam fare të qartë që
Islami im nuk është i saktë pa të!...”

E analizova atë fjalë që tha dhe kupto-
va, me ndihmën e Allahut, se ku është
defekti, e kjo për asgjë tjetër, pos asaj që
vetë e përjetova gjatë udhëtimit tim për
te Allahu dhe shtëpia e Ahiretit, me emrat
e bukur dhe cilësitë e larta – që është
shtylla e dytë nga tre shtyllat e teuhidit –
mbi zogun e Ibën Kajjimit1, koka e të cilit
është dashuria ndaj Allahut, ndërsa dy
krahët e të cilit janë frika prej Tij dhe
shpresa në Të.

Gjatë analizimit që i bëja në udhëtimin
tim kuptimeve të këtyre emrave dhe cilë-
sive, në fillim hasa në vështirësi. Defekti
nuk është tek ato, sepse ato janë më të
qarta se dielli i mesditës, por defekti
është në realitetin e besimit tonë tek
Allahu – i cili është fjalë e gjuhës, besim i
zemrës dhe vepër e gjymtyrëve – dhe në
mënyrën e analizimit të këtyre emrave të
bukur dhe cilësive të larta.

Ndërsa kuptimi i tyre është i patjetër-
sueshëm, sepse ato janë dyert tona drejt
njohjes së Allahut sipas gjithë sa përbën
në vetvete të vërtetën. Sepse, sa më
shumë që shtohen njohuritë e robit për
Zotin e tij, aq më shumë rritet adhurimi
që i bën Atij dhe realizimi i teuhidul
uluhije (njësimi në adhurim) – që është
shtylla e tretë dhe esenciale e shtyllave të
teuhidit – e ky është qëllimi për të cilin
Allahu i ka krijuar dy të rëndësishmit, siç
ka thënë i Lartësuari: “Unë nuk i krijo-
va xhinët dhe njerëzit për asgjë tjetër,
përpos se të më adhurojnë.” (Dharijat:
56).

Kur fillova të veçohem me Allahun, në
thellësirat e netëve të qeta, duke kërkuar
afrimin afër Tij, fillova të vërej se ndosh-
ta dituria dhe kuptimi ynë në lidhje me
këto emra dhe cilësi janë vetëm dituri
dhe kuptim teorik, duke e anashkaluar
dhe harruar faktin, se qëllimi i vërtetë i
diturisë dhe kuptimit të tyre është vepri-
mi sipas domethënieve të tyre. Sepse
dituria nuk konsiderohet dituri e vërtetë,
në qoftë se nuk veprohet sipas saj.

Robi në jetën e tij sillet rreth tre gjend-
jeve: Kur i jepet ndonjë e mirë falën-
deron, kur e godet ndonjë fatkeqësi
duron dhe kur bën ndonjë mëkat kërkon
falje, e në këtë gjendet lumturia e tij.

Mirëpo, çka e shtyn robin që t’i bëjë
këto tri gjëra?

Përgjigja është e lehtë dhe gjendet në
gjymtyrët e atij zogut: dashuria ndaj
Allahut, shpresa në shpërblimin e Tij dhe
frika nga dënimi i Tij.

Allahu i ka lavdëruar krijesat më të
zgjedhura të Tij – që janë pejgamberët –

1 Autorja e përshkruan jetën e kaluar në adhurim ndaj Allahut si udhëtim mbi një zog, koka e të cilit është
dashuria ndaj Allahut, ndërsa dy krahët e të cilit janë frika prej Tij dhe shpresa në Të. Ky është zogu i Ibën
Kajjimit, sepse ai e ka përshkruar adhurimin dhe shtyllat e tij në këtë formë. Adhurimi te Ehli-Sunneti i ka këto
tre shtylla, e dijetarët kanë thënë: Kush e adhuron Allahun vetëm me dashuri është sufi, kush e adhuron Atë
vetëm me frikë është havarixh dhe kush e adhuron Atë vetëm me shpresë është murxhi. (sh.p.)
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duke thënë: “Ata shpejtonin në punë
të mira, na lutnin me shpresë dhe
frikë dhe ishin respektues ndaj Nesh.”
(Enbija: 90).

Andaj robi, kur ta begatojë atë Bujari i
Lartësuar – e këto begati dhe furnizime
janë prej veprave të Allahut, të cilat hyjnë
në shtyllën e parë të teuhidit, që është
teuhidur-rububije (njësimi në zotërim) –
e di se Furnizuesi është Ai që e ka
furnizuar. Ai e ka furnizuar për shkak të
fisnikërisë, bujarisë dhe dhuntisë së Tij,
sepse robi e di se nuk e meriton atë, duke
qenë se është mëkatar dhe i mangët në
hakun e Zotit të tij, e megjithatë Allahu ia
ka dhuruar këto mirësi të vlefshme, për
të cilat edhe sikur të ngelte në sexhde
prej lindjes dhe deri në vdekje, nuk do ta
shpaguante as edhe një mirësi prej mirë-
sive të Allahut, Bujarit dhe Fisnikut.

Siç ka thënë i Lartësuari:
“Përkundrazi duart e Tija janë të
shlira, Ai furnizon ashtu si të dojë.”
(Maide: 64).

Andaj ky rob, me gjithë këto dhunti, e
përkujton fjalën e Allahut: “Nëse falën-
deroni, do t’ua shtojë të mirat.”
(Ibrahim: 7). Kështu që e falënderon
Zotin e tij që është Mirënjohës,
Dhuntidhënës dhe Bamirës dhe i
mbushet zemra me iman dhe gjymtyrët e
tija janë të zellshme në adhurim, e kjo si
falënderim ndaj Allahut, sepse e di se Ai
që e ka furnizuar nga fisnikëria dhe
bujaria e Tij është i vetmi që meriton të
adhurohet, e ky adhurim është edhe
falënderim i Allahut, Bujarit dhe
Furnizuesit.

Po ashtu, kur robi kalon nëpër ndonjë
fatkeqësi, bën durim gjatë saj, duke
shpresuar shpërblimin, duke e zbatuar
urdhrin e Allahut, duke e adhuruar
Allahun me sabrin e tij dhe duke kërkuar

fitimin e ndihmës së Tij, i Cili e ka urd-
hëruar me fjalën e Tij: “O ju që keni
besuar,kërkoni ndihmë me durim dhe
namaz, se vërtetë Allahu është me
durimtarët.” (Bekare: 153).

Po ashtu, lexon ajetin tjetër, në të cilin
Allahu e përgëzon: “Po ti përgëzoj
durimtarët.Të cilët kur i godet ndon-
jë fatkeqësi thonë:‘Inna lilahi ve inna
ilejhi raxhiun’ (Ne jemi të Allahut dhe
tek Ai do të kthehemi). Të tillët janë
ata që te Zoti i tyre kanë bekime e
mëshirë dhe të tillët janë ata të
udhëzuarit në rrugën e drejtë.”
(Bekare: 155-157), andaj i shtohet sabri.

Si dhe përkujton hadithin: “Kur Allahu
ta dojë një popull, i sprovon ata. E kush është
i kënaqur me caktimin e Allahut, atij i takon
kënaqësia,ndërsa kush është i hidhëruar,atij i
takon hidhërimi.” Andaj, ai kënaqet me
caktimin e Allahut dhe e sheh këtë si
adhurim ndaj Tij, për shkak se Allahu e
do këtë kënaqësi me caktimin e Tij.

Mirëpo, gjatë sabrit dhe kënaqësisë së
tij, nuk harron se ka një adhurim tjetër
që Allahu e do, të cilin ia përkujton fjala
e Allahut: “Nëse Allahu të godet me
ndonjë të keqe, s’ka kush që ta largojë
atë pos Tij.” (En’am: 17). Andaj, e di se
nuk do t’ia largojë atë bela askush tjetër
përpos Allahut, sepse Ai është i plot-
fuqishëm për çdo gjë.

Andaj dhe vendoset në adhurimin e
duasë, duke e lutur Allahun që t’ia largo-
jë atë bela, duke e shoqëruar lutjen e tij
këta emra të bukur: Er-Rahman, Er-
Rahim, Er-Rauf, Elatif, Es-Selam, Er-
Refik, El-Berr, El-Muhsin, El-Vedud, Es-
Samed… Gjuha e tij laget gjatë duasë,
zemra e tij qanë dhe gjymtyrët edhe më
shumë nënshtrohen, ngase është i bindur
se Ai që përgjigjet do t’i përgjigjet duasë
së Tij, se i Forti do t’ia largojë fatkeqës-
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inë, ngase Ai është i Butë për robin e Tij.
Çdoherë që e godet atë ndonjë fatkeqësi,
Allahu dëshiron hair për të nëpërmjet
saj, sepse Ai është i pastër nga padrejtësia
për shkak të drejtësisë së Tij absolute.

Ndërsa, në rastin kur robi bën ndonjë
mëkat apo vepër të ligë, frikësohet prej
Fuqiplotit dhe Hakmarrësit dhe e di se
Dëgjuesi, Shikuesi, Ai që i di hollësisht
gjërat, i Gjithëdijshmi dhe
Gjithëpërfshirësi,Atij nuk i fshihet asgjë.
Andaj, frikësohet prej Mposhtësit, Të
Fuqishmit, Madhështorit,Të Lartësuarit
dhe Krenarit, tmerrohet prej Mbretit,
Atij që ngre dhe që mposhtë, sa që krahu
i frikës për pak sa nuk e shkatërron.

Mirëpo, ai fillon ta marrë veten dhe ta
baraspeshojë me krahun e shpresës.
Dashuria ndaj Allahut ia përkujton
mëshirën e Tij, andaj nuk i humbet
shpresat dhe e përkujton fjalën e Allahut:
“Edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë
mëkat ose i bëjnë zullum vetes së tyre,
e përmendin Allahun dhe kërkojnë
falje për mëkatet e tyre – e kush i falë
mëkatet përveç Allahut? – dhe që
duke e ditur, nuk vazhdojnë në atë që
kanë punuar.” (Ali Imran: 135).

Andaj, gjuha shpejton në istigfar,
zemra shpejton në pendim dhe gjym-
tyrët shpejtojnë në kthim tek Allahu.

Robi është i bindur se Falësi do t’ia falë
atij, se Pendimpranuesi do t’ia pranojë
pendimin, sepse i Buti është sjellë me
butësi ndaj tij e nuk ia ka shpejtuar dën-
imin, e kjo është prej mëshirës së
Mëshiruesit ndaj robërve të Vet dhe
butësisë së të Butit me ta, andaj e bën që
të ndihet i sigurt Ai që jep siguri dhe e
bën të shpëtuar Ai që jep shpëtim, në
momentin kur për pak sa nuk e shkatër-
ruan mëkatet.

Robi nuk shpejton në pendim dhe

kthim tek Allahu për tjetër gjë, përpos se
për shkak se shikon në madhështinë e
Atij ndaj të Cilit ka bërë mëkat, andaj e
përkujton Të Madhin, i Cili është më i
Madh se çdo gjë dhe e lut Atë që ta
mëshirojë, duke e mbrojtur nga rënia në
ato mëkate përsëri. E lut
Dhuntidhënësin, i Cili e ka begatuar me
pendim prej mëkateve që ta begatojë me
mbrojtje nga rënia në to për së dyti.
Strehohet tek Ai, tek i Cili strehohen të
gjitha krijesat dhe për të Cilin kanë nevo-
jë, për nevojën e tij, që t’ia afrojë rrugët
e udhëzimit dhe t’ia largojë rrugët e
devijimit.

Kjo është paraqitja e aspektit praktik të
teuhidit, sepse kuptim i vërtetë i emrave
dhe cilësive të Allahut domethënë: që
robi ta adhurojë Atë në bazë të tyre, të
gdhijë dhe të ngryset duke jetuar me
dritën e tyre.

Duke i kërkuar Allahut që t’ia kryejë
nevojat e tij, ai praktikon teuhidur-rubu-
bije (njësimin në zotërim), ndërsa duke
iu drejtuar vetëm Atij praktikon
teuhidul-uluhije (njësimin në adhurim).
E s’ka nder më të madh për njeriun se sa
të jetë rob i Allahut.

Krijesa më e ndershme dhe më fisnike
është pejgamberi ynë, Muhammedi
salallahu alejhi ue selem, e kjo është për
atë se ai më së miri e ka realizuar të qenit
rob i Allahut.

Pas kësaj paraqitjeje të një prej stacion-
eve të udhëtimit për te Allahu, a thua
fjala “Shkenca e teuhidit është e ngurtë”
ende sillet nëpër mendje? Apo e ka fshirë
atë kuptim praktik të mënyrës së
adhurimit të Allahut me teuhid?

Shqipëroi: Omer Zaimi
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Zemërgjerë dhe largpamës
A nuk shihni se uji (shiu) nuk bën dal-

lime mes pallateve të pasanikëve dhe
kasollet e të varfërve!! Mes kopshteve
të pasanikëve dhe arave të varfërve!

I butë.
Futet në enë me formë, sasi dhe

ngjyrë të ndryshme, të cilat ia ndërro-
jnë formën, mirëpo nuk ia ndërrojnë
përbërjen.

I pastër
A nuk shohim se deti është i pastër

dhe pastrues dhe, nëse hedhim ndonjë
gur, ai turbullohet disa çaste, mirëpo
pas disa minutave ai sërish pastrohet.

I urtë.
Kur bën nxehtë, avullohet dhe niset

drejt qiellit, kur bëhet ftohtë kthehet në
tokë si shi.

Durimtar.
A nuk shohim se si valët e detit

vazhdimisht dhe për çdo ditë, për çdo
javë e shekull pas shekulli, përplasen
me shkëmbinjtë për të lënë gjurmët e
veta në shkëmbin e shurdhër.

I dashur.
A nuk shohim sa i këndshëm është

vesa që shfaqet çdo mëngjes dhe loz me
gjethet e bimëve të gjelbra dhe qarkul-
lon mes aromës së këndshme të mëng-
jesit.

Modest.
A nuk shohim se zbret nga lartësirat e

qiellit, mbi retë, kurse fshihet thellë ne
tokë.

Përshtati: Bekir H.

Bëhu si uji
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Mirësjellje do të thotë qëndrim
i mirë, korrekt dhe i
njerëzishëm që njeriu duhet

të shpalosë gjatë jetës. Realiteti i mirës-
jelljes fokusohet në moralin e së
bukurës, mëshirës, butësisë, edukatës,
përdëllimit.

Esenca e këtij shkrimi fokusohet në
mënyrën se si duhet të veprojë mysli-
mani përballë Muhamedit, salAllahu
alejhi ue selem, dhe cilat janë kërkesat e
nevojshme për ta arritur shkallën dhe
nivelin e kërkuar në respektim,
dëgjueshmëri dhe ndjekje.

Faktet që ftojnë në trekëndëshin e
lartpërmendur, në librin e Allahut të
Lartësuar janë të shumta. Në vazhdim
po ndajmë disa prej tyre:

“O ju që keni besuar! Bindjuni
Allahut dhe bindjuni të Dërguarit

dhe atyre prej jush të cilët janë në
drejtimin dhe udhëheqjen tuaj. Dhe
nëse nuk pajtoheni për ndonjë çësht-
je, drejtohuni Allahut (Kur’anit)
dhe të Dërguarit të Tij (Sunnetit),
nëse besoni në Allahun dhe në Ditën
e Fundit. Kjo është më e mirë dhe më
e përshtatshme për përcaktimin e
fundit.”

“Kështu pra, Ne ju kemi bërë ju
(myslimanëve, besimtarëve të vërtetë
në Islam dhe ndjekësve të Pejgamberit
Muhammed salallahu alejhi ue selem)
komb të drejtë (dhe më të mirin) që ju
të dëshmoni përmbi njerëzimin dhe i
Dërguari të jetë dëshmues për ju.’’

“Thuaj (O Muhammed): “Nëse
vërtet e doni Allahun, atëherë më
ndiqni mua (pranoni Islamin,
ndiqni Kur’anin dhe Sunetin),
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Mirësjellja ndaj Muhamedit
alejhi salatu ue selam (1/2)

shkruan: Ulvi FEJZULLAHU
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Allahu do t’ju dojë ju dhe do t’ju falë
juve gjynahet tuaja. Dhe Allahu
është gjithnjë Falës i Madh,
Mëshirëplotë.”

Muhamedi, salAllahu alejhi ue selem,
është personalitet i pashembullt dhe ka
meritë dhe vlerë të padiskutueshme tek
besimtarët Islamë; nëpërmjet tij arriti
deri te ne udhëzimi hyjnorë dhe
ndriçues. Padyshim që Drita e Allahut
nuk u realizua edhe me aq lehtësi, por
u harxhua energji, mund dhe përpjekje.
Të gjitha këto i përjetoi Muhamedi,
salAllahu alejhi ue selem, dhe në fund u
realizua përsosmëria e mirësive të
Allahut të Lartësuar.

Feja e përsosur përmban në vetvete
tre karakteristika të veçanta, me të cilat
meriton të jetë mesazhi i fundit:

1. Universale e përbotshme.
Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe Ne të

kemi dërguar ty (O Muhammed)
veçse përgëzues dhe këshillues për
gjithë njerëzimin, por shumica e
njerëzve nuk e dinë.’’

2. Ruajtja dhe mbajtja
Allahu i Lartësuar thotë: “Vërtet

Ne, jemi Ne që e kemi zbritur
Përkujtimin (Kur’anin) dhe
padyshim që Ne do të jemi
Gjithëruajtës të tij.’’

3. Përkryerja dhe përsosmëria.
Allahu i Lartësuar thotë: “Këtë ditë

Unë e përsosa fenë tuaj për ju,
plotësova Mirësinë Time mbi ju dhe
zgjodha për ju Islamin fe.”

Besimtarët, duke patur parasysh këto
mirësi të dhuruara nga Allahu i
Lartësuar, duhet të jenë falënderues të
sinqertë ndaj Mëshirës së njerëzimit.
Padyshim që kjo mirënjohje realizohet
vetëm duke treguar mirësjelljen ndaj

Muhamedit, salAllahu alejhi ue selem.

Të  nderuar  lexues!

Mirësjellja është një nocion kuptimg-
jerë, që depërton në tre rrafshe dhe kjo
ndarje pasqyrohet në tre pikëpamje.

Mirësjellja mund të ketë vendburim
zemrën dhe këtu degëzohen veprat e
zemrës si dashuria, gëzimi etj. Apo
mund të shpaloset me fjalë dhe shpre-
hje, ose mund të shfaqet nëpërmjet
gjymtyrëve duke vepruar.

Atëherë, mirësjellja me të dërguarin
e Allahut të Lartësuar, Muhamedin,
salAllahu alejhi ue selem, mund të shp-
jegohet në tre nivele, të cilat janë:

E para: mirësjellja me shpirt (zemër);
E dyta: mirësjellja me fjalë;
E treta: mirësjellja me vepër.

Në vazhdim do të flasim për këto tre
nivele.

Mirësjellja  me  shpirt.
Baza e këtij niveli është zemra, ajo

drejton të tërë trupin dhe i jep kahe
dhe orientim njeriut në këtë botë dhe
në botën tjetër. Zemra po ashtu është
edhe burim i veprave të jashtme të cilat
vlerësohen vetëm sipas qëllimit dhe
bindjes. Zemra është bazë e besimit,
udhëzimit dhe devotshmërisë.

“..por Allahu e ka futur thellë
Besimin te ju dhe e ka zbukuruar
atë në zemrat tuaja,”

“Ai e udhëzon zemrën e tij (drejt
Besimit të vërtetë) dhe Allahu është
i Gjithëditur për çdo gjë.”

“E kush madhëron dispozitat e
Allahut, ajo është shenjë e devot-
shmërisë së zemrave.”
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Pjesë e mirësjelljes me zemër është
edhe besimi në Muhamedin, salAllahu
alejhi ue selem, kjo është pjesë
themelore e besimit Islam dhe shtyllë e
fesë. Bindja ndaj të Dërguarit të Allahut
është kërkesë parësore dhe e pashmang-
shme, madje, është kusht që kushtëzon
të gjitha kushtet e tjera të fesë.

“Sigurisht, ata që nuk besojnë
Allahun dhe të Dërguarit e Tij dhe
që duan të bëjnë dallime mes besim-
it në Allahun dhe në të Dërguarit e
Tij (duke e besuar Allahun dhe duke
mos i besuar të Dërguarit) duke
thënë:“Ne besojmë disa prej tyre,por
i mohojmë të tjerët” dhe që duan të
bëjnë për vete një rrugë të ndërm-
jetme. Këta në të vërtetë janë mos-
besimtarë dhe për mohuesit Ne kemi
përgatitur ndëshkim poshtërues.
Dhe atyre të cilët besojnë në Allahun
dhe në të Dërguarit e Tij dhe nuk
bëjnë dallim mes asnjërit prej tyre
(të Dërguarve), Ne do t’u japim
atyre shpërblimet e tyre dhe Allahu
është vazhdimisht Falës i Madh,kur-
doherë Mëshirëplotë.”

Shejhul Islami Ibni Tejmiu thotë:
njeriu nuk është besimtar përpos se në
çastin kur shpreh bindjen në mesazhin e
Muahmedit, salAllahu alejhi ue selem.

Ibni Kajjimi thotë: Imani është një
realitet i përbërë nga njohja e asaj që iu
zbrit përmes shpalljes Muhamedit,
salAllahu alejhi ue selem, duke krijuar
bindjen në zemër, duke e shqiptuar,
duke iu nënshtruar dhe duke e jetësuar
në praktikë.

Pa dyshim që besimi në mesazhin e
Muhamedit, salAllahu alejhi ue selem,
është pjesë përbërëse e imanit dhe kjo
sjell frytet dhe rezultatet, në vazhdim
po i radhisim disa prej tyre:

-  Vazhdim  të  zotërimit  dhe  sigurisë
Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu u

ka premtuar atyre nga mesi juaj që
besojnë dhe që punojnë mirësi e
drejtësi, se Ai patjetër do t’u sigurojë
atyre vazhdimësinë (e fuqisë së
tashme të udhëheqësve) në tokë,
ashtu siç ua siguroi Ai këtë atyre
përpara tyre dhe se Ai do t’u siguro-
jë fuqinë për të zbatuar e përm-
bushur fenë e tyre,atë të cilën Ai e ka
zgjedhur për ta (Islamin). Dhe
padyshim që Ai do t’u japë atyre në
shkëmbim siguri e ruajtje pas frikës
së tyre, (me kusht) që këta besimtarë
të më adhurojnë vetëm Mua dhe të
mos bashkojnë gjë tjetër (në
adhurim) me Mua. Por kushdo që
nuk beson pas kësaj, këta janë
Fasikunë (kryeneçë, të pabindur
ndaj Allahut).”

-  fitoren  e  lumturisë  në  të  dy  botët
Allahu i Lartësuar thotë: “Nuk ka

fare dyshim! Me të vërtetë për
Eulijatë e Allahut (të përkushtuarit,
besimtarët e vërtetë që i dorëzohen
plotësisht Allahut) as frikë nuk do të
ketë mbi ta, as nuk do të pikëllohen.
Të cilët besuan (në Njësimin e
Allahut, në Islam) dhe që gjithnjë e
patën frikë Allahun. Ata përgëzohen
në jetën e kësaj bote dhe në Jetën e
Pastajme. Asnjë ndryshim nuk mund
të ketë në Fjalët e Allahut. Mu kjo
është vërtet fitore e lumturisë më të
madhe (Xhennetit të lartë). “ 

-  Udhëzimi  në  Rrugën  e  Drejtë
Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe (me

qëllim që) ata të cilëve u është dhu-
ruar dija, të mund ta marrin vesh se
ai (Kur’ani) është e vërteta nga Zoti
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yt, që ata të mund të besojnë në të
dhe që zemrat e tyre t’i nënshtrohen
atij me përulje. E vërtetë është se
Allahu është Udhëzuesi drejt
Rrugës së Drejtë i atyre që besojnë.”

-  Jetë  të  mirë  dhe  shpërblim.
Allahu i Lartësuar thotë: “Kushdo që

punon të drejtën e të mirën, burrë a
grua qoftë, duke qenë besimtar i
vërtetë, sigurisht që Ne do t’i dhuro-
jmë atij jetë të mirë (në këtë botë
duke qenë i respektuar e i kënaqur dhe
furnizim e jetesë sipas Ligjit të Allahut)
dhe (në Botën Tjetër) Ne do t’ua
paguajmë padyshim atyre shpër-
blimin sipas veprave të tyre më të
mira që ata i kanë punuar.”

-  Fitore  në  këtë  botë  dhe  botën  tjetër.
Allahu i Lartësuar thotë: “Sigurisht

që Ne do t’i nxjerrim fitimtarë të
Dërguarit Tanë dhe ata që besojnë
(në Allahun Një,në Islam) në jetën e
kësaj bote dhe Ditën kur do të ngri-
hen e të paraqiten dëshmuesit
(Ditën e Llogarisë).”

-  Hyrja  në  Xhenet.
Allahu i Lartësuar thotë: “U ka

premtuar besimtarëve dhe bes-
imtareve Kopshte të Begatë të
Xhenetit nën të cilët rrjedhin
lumenj për të banuar ndër ta nga-
herë dhe në vilat mahnitëse në
Kopshtet e Xhenetit të Adnit. Por
lumturia më e madhe është
Kënaqësia e Allahut. Ky është ai
ngadhënjimi më i madh.”

Këto ishin vetëm disa frute që mund
të arrihen nga besimi në të dërguarin
e Tij, dhe vetëm në këtë mënyrë mund

të jetësohet mirësjellja ndaj
Muahmedit, salAllahu alejhi ue selem.

Të  nderuar  lexues!
Mirësjellja ndaj Mëshirës së

njerëzimit, Muhamedit, salAllahu ale-
jhi ue selem arrin kulmin, atëherë kur
dashuria ndaj tij, e cila është një ndër
veprat e zemrës, përjetohet shpirtër-
isht.

Për myslimanin, një ndër çështjet
themelore dhe më të domosdoshme
në fe është dashuria dhe respekti real
ndaj Muhamedit, salAllahu alejhi ue
selem, për këtë kanë rënë në pajtim të
gjithë myslimanët.

Për nivelin i dashurisë ndaj
Muhamedit, salAllahu alejhi ue selem,
duhet të mësojë çdo besimtar dhe
këtë çështje duhet ta këtë parasysh në
çdo hap që bën. Të kujtojmë hadithin
që transmeton Enesi, Allahu qoftë i
kënaqur me të!, nga Pejgamberi,
salAllahu alejhi ue selem, ku ka thënë:

“Tre gjëra nëse janë tek personi
do të gjejë ëmbëlsinë e imanit (bes-
imit), të jetë Allahu dhe i dërguari
i Tij më të dashurit tek ai se çdo gjë
tjetër përveç tyre…”

Po ashtu, Enesi, Allahu qoftë i
kënaqur me të, transmeton nga
Muhamedi, salAllahu alejhi ue selem,
se ka thënë: “Nuk beson askush prej jush
derisa të jem tek ai më i dashur sesa prin-
di i tij, fëmija i tij dhe të gjithë njerëzit.”

Nga këto dy hadithe bëhet e qartë
dashuria dhe respekti ndaj të
Dërguarit të Allahut të Lartësuar. Ajo
duhet të jetë më e madhe se ndaj
çdokujt tjetër, bile duhet ta duash më
shumë sesa veten tënde, prindërit e tu,
bashkëshorten tënde dhe fëmijët e tu.
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E duam të Dërguarin e Allahut, se dashuria ndaj Pejgamberit të Tij është prej
obligimeve me të mëdha të besimit, madje, edhe bazë e çdo vepre të besimit
dhe fesë.

E duam të Dërguarin e Allahut, se është krijesa më e mirë që ka ekzistuar dhe
është mëshirë për mbarë njerëzimin.

E duam të Dërguarin e Allahut, se ai dha kuptimin e jetës me udhëzimin e
qartë islam.

E duam të Dërguarin e Allahut, se Ai na urdhëroi që ta duam dhe ta respek-
tojmë:“Thuaj:“Nëse e doni Allahun, atëherë ejani pas meje që Allahu t’ju
dojë.”; “Pejgamberi është më afër besimtarëve (dhe më i merituar) se sa
vetë ata me vetveten, ….”

E duam këtë figurë për të qenë të lumtur në këtë botë, se ai na mësoi lum-
turinë, fatbardhësinë dhe shpëtimin në botën tjetër.

“E për sa u përket atyre fatmirëve, ata janë në xhenet përgjithmonë, sa
të jenë qiejt dhe toka, përveç atë çka do Zoti yt (Allahu ju dhuron) shpër-
blim të pakëputur.”

Shejbaniu në poemën e besimit radhit vargjet:

I Dërguari i Allahut është më i miri që ka ekzistuar,
Prej bijve të Ademit mbi tokë që ka kaluar.

Si mëshirë Zoti i qiejve atë e ka dërguar,
Të dy më të rëndësishmit për t’i udhëzuar.

Natën ka ecur, për në Arsh është ngritur,
Sa dy harqe atij i është afruar duke u ngjitur.

Çdo profet nga një mrekulli Zoti i ka dhuruar,
Muhamedin, Zoti im me Kur’an e ka veçuar.

Dëshmoj se Allahu të Dërguarin e Tij e ka ndihmuar,
Me shok të sinqertë, të pastër e të përkushtuar.

Ky është besimi i imamit tonë Shafiut,
Malikut, Nu’manit dhe Ahmed Hanbeliut

Besimtar është ai që të gjitha këto i ka besuar,
Kush devijon nga kjo, vetëm se ka kundërshtuar.

vazhdon..
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Shejtani, për t’i lajthitur dhe devijuar
besimtarët, përdor dy metoda kryesore:

E para: Nëse bëhet fjalë për njeri të
pakujdesshëm, të dhënë pas epsheve dhe
mëkateve, shejtani angazhohet në
zbukurimin e mëkateve dhe në largimin
e tij prej gjërave të dashura tek Allahu
dhe i Dërguari i tij. I Dërguari i Allahut,
salallahu alejhi ve selem, ka thënë:
“Xheneti është i rrethuar me gjëra të urryera,
kurse zjarri është rrethuar me ëndje (gjëra të
dashura për njerëzit)” Buhariu (6487)
dhe Muslimi (2822) 

E dyta: Duke i tërhequr të devotshmit
në fushën e rrezikshme të ekstremizmit
dhe skajshmërisë me qëllim të largimit
nga rruga e drejtë.

Allahu, i Lartësuar, thotë: “O ithtarët
e librit, mos teproni në fenë tuaj dhe
mos thoni tjetër gjë për Allahun,
përveç asaj që është e vërtetë.”
(Nisa,171 ) 

“Thuaju:“O ithtarë të librit, mos e
teproni në fenë tuaj jashtë të vërtetës
dhe mos shkoni pas epsheve të një
populli të mëparshëm që ka humbur,
që ka shkaktuar humbjen e shumë të
tjerëve dhe që u largua në tërësi prej
rrugës së drejtë”. (Maide77 ) 

I Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ve
selem, ka thënë: “Ruajuni prej skajshmërisë
(teprimit) në fe sepse popujt e mëparshëm i ka
shkatërruar skajshmëria (teprimi) në fe.”
(Nesaiu dhe të tjerë shih. Silsiletul eha-
dith es-sahiha nr.1283) 

Duke punuar në devijimin e tyre, she-

jtani ua zbukuron të dhënit pas epshit
dhe e sëmur mendjen e tyre me koncep-
tim të gabuar të çështjeve të fesë. Kësaj
pune shejtani i bashkon edhe mos
këshillimin e dijetarëve të pjekur që do
t’ua qartësonin shenjat në rrugën e
udhëzimit. Kështu, ata mbesin në lajthit-
jen e tyre të cilën e konsiderojnë të
vërtetë.

Allahu, i lartësuar, thotë: “…e mos

Fuqia e argumentit (1/2)
Abdul Muhsin el ABBAD
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shko pas dëshirave se ato të shmangin
prej rrugës së Allahut.” (Sad,26 ) 

“…e kush është më i humbur se ai
që duke mos pasur fakt prej Allahut,
ndjek epshin e vet? S’ka dyshim se
Allahu nuk udhëzon popullin zul-
lumqar.” (Kasas,50 ) 

“A atij që vepra e vet e keqe i është
hijeshuar dhe e sheh si të mirë (a është
i njëjtë me atë që i largohet asaj)? Në të
vërtetë,Allahu e largon nga e vërteta
atë që do dhe Ai e udhëzon atë që
do…” (Fatir,8) 

“A është i njëjtë ai, që është i
mbështetur në argument të qartë
prej Zotit të vet, si ai që veprat e tij të
këqija i janë hijeshuar dhe ndjekin
epshet e veta?” (Muhammed,14 ) 

“Ai është që ta zbriti librin ty e që
në të ka ajete të qarta dhe ato janë
bazë e librit, e ka të tjerë që nuk janë
krejtësisht të qartë (muteshabih). E
ata, që në zemrat e tyre kanë anim
kah e shtrembëta, ata gjurmojnë atë
që nuk është krejt e qartë për të
shkaktuar huti, e kinse kërkojnë
komentin e tyre…” (Ali Imran,7 ) 

Aisheja, radijAllahu anha, tregon: “I
Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi
ve selem, e lexoi këtë ajet pastaj tha:
Keni kujdes prej atyre të cilit anojnë
kah e paqarta sepse ata janë të për-
mendur në këtë ajet.” (Buhari (4547)
dhe Muslim (2665)). I Dërguari i
Allahut, salAllahu alejhi ve selem,
gjithashtu thotë: “Atij të cilin e do Allahu i
mundësohet ta kuptoj fenë.” (Buhari (71)
dhe Muslim (1037).

Kuptimi i drejt i fesë është shenjë e
dashurisë së Allahut ndaj robit dhe provë
e mbështetjes hyjnore.

Kuptimi i gabuar i fesë ishte shkaku i
paraqitjes së Havarixhëve dhe shkaku i
armiqësisë së tyre kundër Aliut, Allahu
qoftë i kënaqur me të. Me to debatoi
Ibën Abbasi. Në vijim mund të mësoni
rreth atij debati:

Ju erdha prej shokëve të Muhamedit,
salAllahu alejhi ue selem, prej muhax-
hirëve dhe ensarëve që t’ua kumtoj dhe
t’ju lajmëroj me atë të cilën ata e thonë.
Në kohën e tyre ka zbritur Kur’ani dhe
ata më së miri e dinë atë të cilën e ka
shpallur i Lartësuari. Ndodhitë e kohës
së tyre ishin shkaku i shpalljes së shumë
ajeteve e unë sot në mesin juaj nuk shoh
asnjë prej tyre. Disa prej tyre thanë: Mos
bisedoni me Kureshitët sepse Allahu në
Kur’an për të ka thënë: “…ata janë
njerëz ngatërrestarë” (Zuhruf,58 ) 

Ibën Abbasi, radijAllahu anhu, thotë:
Nuk kisha parë njerëz si puna e tyre, dal-
loheshin me ibadet i cili ua kishte zbehur
fytyrat  dhe ua kishte lodhur gjymtyrët e
tyre.

Disa të tjerë thanë: Të bisedojmë me
këtë njeri dhe të shohim çfarë do të na
thotë, e unë (Ibën Abbasi), i pyeta: Me
tregoni cilat janë gjërat të cilat ju i
kundërshtoni të kushëriri i Pejgamberit
(Aliu), tek Muhaxhirët dhe Ensarët? Tre,
u përgjigjën. Mi tregoni, pyeta përsëri? 

Thanë: E para e tyre është pranimi i
gjykimit të njerëzve në çështjen e
Allahut1 i cili thotë: “…vendimi i
takon vetëm Allahut.” (En’am, 57) 

E dyta: Luftoi kundër një ushtrie dhe
nuk lejoi që të robërohen ata që morën
pjesë në atë ushtri e as që lejoi të merret
preja i luftës. Nëse ata kundër të cilëve
kemi luftuar ishin qafira, atëherë këto
gjëra i kemi të lejuara e, nëse nuk ishin

2 Këtu bëhet fjalë për arbitrimin e Ebu  Musa el Esh'ariut dhe Amr b. El Asit, mes Aliut dhe Mu'aviut, Allahu
qoftë i kënaqur me të gjithë, me të cilin u ndalua gjakderdhja mes muslimanëve. Çështja e Allahut e përmendur
këtu është çështja se kujt me të drejtë i ka takuar posti halifës.
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qafira, atëherë e kemi pasur të ndaluar t’i
luftojmë.

E treta: fshiu titullin e vet Prijësi i bes-
imtarëve nga marrëveshja që e bëri.
Nëse nuk e sheh vetën si prijës i besim-
tarëve atëherë ai është prijës i mosbes-
imtarëve.

Përsëri pyeta:A keni diç tjetër? Thanë:
Na mjaftojnë këto gjëra. Thash: Nëse
unë para juve lexoj diçka nga Libri i
Allahut, dhe nga Sunneti i të Dërguarit
që i zhvlerëson qëndrimet tuaja a do t’i
pranoni? Po - u përgjigjën.

Sa i përket fjalës së parë ka pranuar
gjykimin e njerëzve në një çështje e cila i
takon Allahut, i lartësuar, ju përgjigjem
me ajetin: “O ju që besuat, mos e
mbytni gjahun duke qenë ju në
ihram. E kush e mbyt atë me qëllim,
atëherë dënimi është therja i një kaf-
she shtëpiake të ngjashme me atë (të
egrën) që e ka mbytur.Për këtë çësht-
je vendosin dy njerëz të drejtë nga
mesi juaj…” Për Allahun, ju pyes nëse
Allahu për çështjen e gjahut gjatë ihramit
ka pranuar vendimin e dy njerëzve të
drejtë pse të mos pranohet kur bëhet
fjalë për parandalimin e gjakderdhjes dhe
përmirësimin e marrëdhënieve mes
njerëzve?! Po të kishte dashur Allahu
kishte vendosur vet dhe nuk do të linte
që për këtë çështje të vendosin njerëzit.
Për çështjen e burrit me gruan e tij
Allahu, i lartësuar, thotë: “Nëse i frikë-
soheni përçarjes mes tyre (burrit e
gruas), dërgoni një pari të drejtë nga
familja e tij dhe një pari të drejtë nga
familja e saj. Nëse ata të dy (ndërm-
jetësuesit) kanë për qëllim pajtimin,
Allahu ju mundëson afrimin mes tyre
(burrit e gruas). Allahu është i
dijshëm, është njohës i mirë.” (Nisa,
35) nga kjo kuptojmë që ndërmjetësimi

i njerëzve është gjë të cilën e ka lejuar
Allahu, i lartësuar. A e përfunduam këtë
çështje? Po-u përgjigjën.

Sa i përket çështjes së dytë pse nuk i ka
robëruar dhe nuk ka marrë  plaçkë të
luftës nga ata me të cilët luftuat do t’ju
përgjigjem: A dëshironi që të robëroni
nënën tuaj Aishen, radijAllahu anha, pas-
taj të veproni me të ashtu siç vepron
pronari me robëreshën që e ka nën
sundim? Nëse këtë e bëni do të bënit
kufër sepse ajo është nëna juaj. Nëse
thoni jo ajo nuk është nëna jonë përsëri
do të bëni kufër sepse Allahu, i lartësuar,
në Kur’an thotë: “Pejgamberi është më
i ndjeshëm ndaj besimtarëve se sa ata
ndaj vetë vetvetes së tyre, ndërsa
gratë e tij janë në vend të nënave të
tyre…” (Ahzab,6 ) 

Dhe ju shikoni të cilën prej këtyre dy
lajthitjeve do të zgjidhni. Të pranishmit
shikuan njëri tjetrin.Thash:A e përfund-
uam këtë çështje? Po-u përgjigjën.

Sa i përket pyetjes pse e ka fshirë tit-
ullin Prijësi i besimtarëve nga letra e
marrëveshjes unë do t’ju tregoj se një
njeri më i mirë dhe më i ndershëm e ka
bërë të njëjtën.A nuk keni dëgjuar rastin
kur i Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi
ve selem, shkroi marrëveshjen e
Hudejbijes me Suhejl b. Amrin dhe Ebu
Sufjanin dhe kur i Dërguari i Allahut,
salAllahu alejhi ve selem, tha: Kjo është
marrëveshja për të cilën janë pajtuar
Muhammedi, i Dërguari i Allahut,
mushrikët thanë: Jo mos e shkruaj po
ishe i pranuar tek ne si i Dërguar nuk do
të luftonim kundër teje. I Dërguari i
Allahut, salAllahu alejhi ve selem, tha: O
Allah ti e din që unë jam i dërguari yt, pastaj
urdhëroi Aliun që të shkruaj: Kjo është mar-
rëveshja për të cilën janë pajtuar Muhammedi
i biri i Abdullahut. Thash: Pasha Allahun
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Muhammedi, salAllahu alejhi ve selem,
është më i mirë se Aliu, radijAllahu
anhu, dhe fshirja e fjalës Pejgamberi i
Allahut nuk e nxjerri nga kjo gjë me të
cilën e ka nderuar Allahu.

Ibën Abbasi, radijAllahu anhu, tha:
2000 prej tyre u larguan nga qëndrimet
e tyre dhe u kthyen në radhët e Aliut,
radijAllahu anhu, kurse të
tjerët mbetën në lajthitjen e
tyre dhe Aliu, radijAllahu
anhu, luftoi kundër tyre.
Hakim (2/150-152) 

Nga ky tregim kuptuam
që 2000 prej havarixhëve u
larguan nga e kota pas shp-
jegimit prej Ibën Abbasit
dhe në këtë kemi mësim që
kthimi tek dijetarët është
strehim prej sprovave dhe
fitneve. Allahu, i lartësuar,
thotë: “…pyetni pra dije-
tarët nëse ju nuk dini.”
(Nahl,43 ) 

Këtë gjë e vërteton edhe
rasti i Jezid b. Fekirit i cili
thotë: disa qëndrime të havarixhëve na
pëlqyen dhe me disa shokë vendosëm të
bëjmë haxhillëkun dhe pastaj të dalim
dhe të luftojmë kundër njerëzve. Kur
isha në Medine e dëgjova Xhabir b.
Abdullahin, radijAllahu anhu, i cili ishte
mbështetur në një shtyllë të xhamisë se
si e përshkruan gjendjen e njerëzve të
cilët do të dënohen me xhehenem dhe
pastaj do të dalin prej tij. Jezidi tha: kur
e dëgjova këtë fjalë thash:Vaj për neve a
mendoni se ky plak gënjen?! Pasi që
dëgjuam këto fjalë të Pejgamberit,
salAllahu alejhi ve selem, i ndryshuam
qëndrimet e tona dhe vetëm një prej
neve mbeti me ato mendime. Muslim
(191). Ky njeri ka menduar se të gjithë

njerëzit që do të hyjnë në xhehenem nuk
do të dalin prej tij dhe për bazë e ka
marrë ajetin “Sa herë që të tentojnë të
dalin nga ai, kthehen në të dhe atyre
u thuhet: Shijoni dënimin e zjarrit që
ju e konsideronit rrenë” ky është
mendimi i havarixhëve, kurse Ehli
Sunneti është i mendimit që përgjith-

monë në xhehenem do të
mbesin vetëm jobesimtarët.
Pasi e ka dëgjuar këtë hadith
ai dhe shokët e tij janë kthy-
er në rrugën e vërtetë për-
pos njërit.

Edhe këtu u vërtetuam se
kthimi tek dijetarët e pjekur
është siguri e vërtetë nga
sprovat e entuziazmit të
pakontrolluar dhe injo-
rancës.

Rrezikun nga ekstremizmi
dhe teprimi në çështjet e
Fesë dhe nga largimi i
parimeve të Ehli sunnetit
shumë bukur na e ka
treguar i Dërguari i Allahut

në këtë hadith: “Gjëja që për juve më
tepër më frikëson është njeriu që
lexon Kur’an dhe pasi që në fytyrën e
tij fillon të shihet bukuria e Kur’anit
e hedh pas shpine librin e Allahut dhe
nuk i përfill çështjet e Islamit.Sulmon
fqinjin me shpatë dhe e akuzon me
mosbesim (e shpall qafir).Thash: O i
Dërguari i Allahut kush prej tyre më
tepër meriton të shpallet si qafir
akuzuesi apo i akuzuari.Akuzuesi - u
përjigj”. (Buhariu në Tarih, Ebu Ja’la,
Ibën Hibbani, El Bezzari shih. Silsiletul
ehadith es-sahiha nr.3201)

Nga ky tregim 
kuptuam që 2000
prej havarixhëve u
larguan nga e kota
pas shpjegimit prej
Ibën Abbasit dhe në
këtë kemi mësim që
kthimi tek dijetarët
është strehim prej

sprovave dhe fitneve.
Allahu, i lartësuar,

thotë: "…pyetni pra
dijetarët nëse ju
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Gënjeshtra është një veçori e
urryer, një cilësi e keqe, një
vepër e poshtëruar, por fatke-

qësisht edhe fenomen i përhapur
pothuajse në të gjitha mjediset
shoqërore; në biseda të lira, takime,
punë, marrëdhënie të ndryshme ndërn-
jerëzore, shkollë, studime, etj. Është
bërë e pamundur që asaj t`i shpëtojnë i
vogël e i madh, mashkull e femër dhe të
gjithë njerëzit në përgjithësi, përveç
atyre që Allahu i begatoi me mirësinë e
Tij. Gënjeshtra u shndërrua në pronë
(mall shitjeje) e tregtarëve,
bashkëshortëve, studen-
tëve, shkrimtarëve, mas-
mediave, atyre që merren
me art... dhe është bërë e
pamundur njeriu të kup-
tojë se kush nga këta është
i sinqerti.

Në Islam gënjeshtra
është e ndaluar dhe kon-
siderohet si një ndër mëkatet e mëdha.
Si gënjeshtër definohet çdo thënie që
kundërshton realitetin (të vërtetën).

Allahu i Lartësuar në Kuran thotë:
“Mallkuar qofshin gënjeshtarët!”
(Dharijat, 10).

Ja edhe disa hadithe që vërtetojnë
shëmtinë e gënjeshtrës: - Muhamedi,

lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin
mbi të, thotë:

- “Gabimet më të shumta të birit të Ademit
(njeriut) janë ato që shkaktohen nga gjuha”,
shënon Taberaniu.

- “Gënjeshtra është krim dhe që të dyja
(edhe gënjeshtra edhe krimi) të dërgojnë
në zjarr”.

- “Gënjeshtra shpie në prishje, kurse prish-
ja shpie në Xhehenem (ferr). Me të vërtet
njeriu vazhdon të gënjejë në çdo punë derisa
tek Allahu shkruhet gënjeshtar”. Shënon
Buhariu dhe Muslimi.

Se gënjeshtra është e keqe
dhe se është e ndaluar nuk
është vërtetuar vetëm në
mësimet Islame, por ajo
trajtohet si e keqe dhe e
papranuar, pothuajse në të
gjitha fetë dhe civilizimet.

Urtësia në këtë (pra se
gënjeshtra është e ndaluar)

është se Allahu i Lartësuar ka dashur
që marrëdhëniet njerëzore të ngrihen
në themele të çiltërsisë dhe sin-
qeritetit, në të kundërtën çdo formë
tjetër e raportit që mund të ndërtohet
mbi hipokrizi dhe tradhti edhe, nëse
mund të ekzistoj si e tillë, ajo nuk është
e ndershme dhe jetëgjatë.

Por, pasi që Islami në ndalimin e

Gënjeshtra ndërmjet

bashkëshortëve 
Shkruan: Alaudin ABAZI

Ekzistojnë disa raste
në të cilat tejkalohet

kjo ndalesë dhe 
gënjeshtra bëhet e

lejuar.



33

1 mars 2008 
22 Safar 1429

Te
m

a

gjërave dhe urdhërimin e të tjerave
synon objektivat me të cilat ruhet din-
jiteti i njeriut dhe realizohet arritja e
përsosmërisë së tij, ekzistojnë disa raste
në të cilat tejkalohet kjo ndalesë dhe
gënjeshtra bëhet e lejuar. Para se t`i
përmendim rastet në të cilat lejohet
gënjeshtra, dëshirojmë të bëjmë një
vërejtje të rëndësishme në këtë drej-
tim, ajo është se shkaku pse Islami e fali
gënjeshtrën në këto raste, nuk është pa
ndonjë qëllim, por ajo me veti sjell
objektiva mjaft të rëndësishme, disa nga
të cilat edhe do t`i përmendim,
posaçërisht kur të flasim rreth gën-
jeshtrës ndërmjet bashkëshortëve.

Rastet  në  cilat  lejohet  gënjeshtra  
në  përgjithësi

Sipas shënimit të Muslimit, Umu
Kulthum njëra nga sahabiet e Profetit,

lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin
mbi të, thotë:

“Nuk kam dëgjuar se Muhamedi, salallahu
alejhi ue selem, ka lejuar në ndonjë rast gën-
jeshtrën, përveç këtyre tri rasteve:

pajtimin ndërmjet njerëzve (të ngatërru-
ar),

në luftë,
apo burri ta gënjejë gruan e tij dhe grua-

ja burrin e saj”.

Nga hadithi i lartpërmendur mund të
përmbledhim se gënjeshtra është e
lejuar në këto raste:

1. Gjatë luftës, do të thotë kur mysli-
manët janë në luftë, atëherë kanë të
drejtë të mos jenë të sinqertë me
armiqtë e tyre, pasi që me këtë edhe
nuk arrihet luftimi i tyre. Neve na është
e njohur se kur Muhamedi, salallahu
alejhi ve selem, përgatiste në Medinë
ndonjë ekspeditë për të dalë në luftë
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kundër armikut nisej me paralajmërim-
in se shkon drejt perëndimit kurse ai, ia
mësynte lindjes, e kështu me radhë.
Por, në këtë gënjeshtër të lejuar
nuk përfshihet rasti kur ven-
dosim marrëveshje me armikun
(nënshkrim i paktit për ndonjë
çështje të caktuar si p.sh. armë-
pushim, etj.) dhe pastaj ta  trad-
htojmë atë, kjo në asnjë formë
nuk është e lejuar.

2. Rasti tjetër kur lejohet gënjeshtra
është atëherë kur dikush ndërmjetëson
mes dy të ngatërruarve dhe mundohet
t`i pajtojë ata. Në këtë lloj të gën-
jeshtrës kalohet vetëm në rast të
domosdoshmërisë dhe aq sa është e
nevojshme kjo, sikur t`i thuash njërit
nga të ngatërruarit se tjetri ka mendim
të mirë për ty, ose flet mirë, ose është i
interesuar të pajtohet dhe gjëra të këtil-
la. Muhamedi, salallahu alejhi ve selem,
thotë: “Nuk është gënjeshtar ai i cili pajton
ndërmjet njerëzve dhe nxit në këtë, ose e
thotë ndonjë fjalë të mirë”. (shënon
Buhariu dhe Muslimi).

3. Rasti i tretë se kur lejohet gënjesh-
tra është ndërmjet bashkëshortëve. Ky
është  rasti për të cilin do të zgjerohemi
më shumë pasi që ndodh më shpesh, se
çdo myslimani e myslimaneje në moshë
të rritur i është e nevojshme ta kuptoj
këtë ashtu siç duhet, me qëllim që në
martesë të mos bëjë mëkat ose
padrejtësi ndaj partnerit tjetër, me
pretekstin se ai me këtë është duke
aplikuar një lehtësim me të cilën është i
liruar me mësimet Islame.

Martesa  dhe  sinqeriteti

Në fillim të kësaj duhet ta kemi
parasysh se marrëdhëniet ndërmjet
burrit dhe gruas duhet të janë të ndër-
tuara në sinqeritet dhe çiltërsi. Për
këtë, çdo formë e bashkimit të tyre
duke e përdorur gënjeshtrën është e
ndaluar dhe e papranuar, prandaj edhe
jo pak herë dëgjojmë për ndonjë çift të
pasuksesshëm, që shkak i prishjes së
martesës së tyre ishin gënjeshtrat dhe
premtimet e bëra gjatë fushatës para-
martesore.

Por, meqë Islami në ligjet e tij të për-
caktuara si objektiv të rëndësishëm e ka
ruajtjen e pasardhësve dhe nderit, ose
të themi më qartë ruajtjen e familjes,
atëherë gënjeshtra ndërmjet burrit dhe
gruas nganjëherë, konsiderohet për-
jashtim nga ndalesa e përgjithshme. Me
fjalë tjera, gënjeshtra ndërmjet burrit
dhe gruas është e lejuar në rastet kur
ajo (gënjeshtra) ndalon ndonjë të keqe
më të madhe apo realizon një dobi më
të përgjithshme.

Mirëpo atë që duhet ta dimë me këtë
rast është se ky lejim i gënjeshtrës në
Islam nuk nënkupton se ndërmjet bur-
rit dhe gruas është e lejuar gënjeshtra
pa asnjë kriter dhe ai që mendon kësh-
tu, nuk e ka kuptuar domethënien e
hadithit të sipërpërmendur. Madje ajo
që është edhe më e keqe, ky keqkuptim
ka mundësi t`i sjellë bashkëshortët në
situata që ta humbin besimin e ndërsjel-
lë dhe të vijë deri te ndarja e tyre.
Prandaj edhe është e nevojshme të
qartësohet domethënia e hadithit të
sipërpërmendur.

Hadithi në fjalë nuk lejon që gruaja të
kryejë ndonjë vepër të ndaluar, si p.sh.:
dalja nga shtëpia e burrit pa dijen e bur-
rit dhe pastaj ta gënjejë atë, ose burri
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me anë të gënjeshtrave të realizojë
interesat personale duke e shpërfillur
dhe shfrytëzuar gruan e tij. Të gjitha
këto janë të ndaluara dhe në asnjë
formë nuk nënkuptohen nga hadithi i
sipërpërmendur.

Cila  është  gënjeshtra  e  lejuar  
ndërmjet  bashkëshortëve
Gënjeshtra e lejuar nuk është ajo që

nënkupton mundësimin e kryerjes së
ndonjë ndalese, apo tejkalimin  kufijve
të përcaktuar. Por, është ajo gënjeshtër
të cilën do ta thoshte burri, respek-
tivisht gruaja, me qëllim që ta ndër-
priste ndonjë mospajtim të panevo-
jshëm, ose do ta shuante
urrejtjen dhe shtonte
dashurinë e ndërsjellë, ose
do ta largonte hidhërimin
dhe sillte gëzimin, pastaj
ajo gënjeshtër me të cilën
burri nuk do ta informonte
gruan apo anasjelltas me të
gjitha sekretet personale,
ose edhe kryerja e ndonjë
vepre e cila nuk është e
ndaluar, por nuk e pëlqen
burri, respektivisht gruaja, etj. Do të
cekim edhe disa shembuj të kuptohet
më qartë kjo:

1. Nëse burri\gruaja nuk është i\e
kënaqur në martesë, ose në një periud-
hë nuk ndien dashuri ndaj partner-
it\es. Kur të pyetet ai ose ajo në këtë të
përgjigjet në kundërshtim me
realitetin.

2. Bashkëshortit i ka pëlqyer ndonjë
femër para martesës dhe është intere-
suar ta martojë atë para gruas që e ka
tani. Nëse ai pyetet për një gjë të tillë
nga ana e gruas dhe ai e di se pohimi i
një gjëje të tillë, do ta mërziste gruan

dhe do të nxiste xhelozi, atëherë lejo-
het ta heshtë këtë realitet. E njëjta vlen
edhe për gruan.

3. Nëse burri blen një dhuratë që ta
gëzojë gruan, por kjo edhe pse do t`i
pëlqente gruas ka çmim të ultë, atij i
lejohet ta shtoj vlerën e çmimit, që tek
ajo të shtohet dashuria dhe respekti.

4. Nëse familja e gruas flasin keq për
burrin dhe gruaja e thotë të kundërtën
me qëllim të afrimit ndërmjet tyre.

5. Është e mundur që gruas mos t`i
pëlqejë familja e burrit, apo forma e
shtëpisë, mobiliet, etj. Ajo të deklaro-
het me të kundërtën.

Këta janë disa nga shembujt që trego-
jnë se çfarë është ajo që i
lejohet burrit ta gënjejë
gruan dhe anasjelltas. Kjo
formë e gënjeshtrës është
ajo e lejuara në Islam dhe
disa e quajnë këtë edhe
“gënjeshtër e bardhë”.
Pra shumë qartë vërehet se
cili është qëllimi me këtë
gënjeshtër; ndërprerja e
mospajtimeve të panevo-
jshme, që janë shumë të

ndjeshme ndërmjet burrit dhe gruas,
pastaj shtimi i dashurisë me fjalë të
ëmbla dhe të këndshme, ku nga këto
që thuhen është e mundur mos të jenë
edhe aq të vërteta.

Një studim që është kryer në
Universitetin e Kalifornisë vërteton se
është e mundur që sinqeriteti i plotë
(absolut) ndërmjet bashkëshortëve të
jetë më shumë i dëmshëm se sa i
dobishëm në martesë. Suzi Kenith
udhëheqësja e këtij studimi thekson se
konkluza e këtij studimi vërteton se
ekzistojnë disa të vërteta të dëmshme
që do të mund ta shkatërronin jetën

Është e mundur që
sinqeriteti i plotë

(absolut) ndërmjet
bashkëshortëve të
jetë më shumë i
dëmshëm se sa i

dobishëm në
martesë.
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bashkëshortore. Në anën tjetër, ajo
vërteton se janë disa gjëra tjera në të
cilat nuk bënë dobi gënjeshtra ndërm-
jet bashkëshortëve. Duke mos hyrë në
analizimin e këtij studimi themi se
Islami shumë kohë më parë ka vërtetu-
ar një gjë të tillë, ashtu siç kuptuam nga
hadithi i mëparshëm.
Gjithashtu, Omeri, Allahu
qoftë i kënaqur me të, e
këshillon një grua duke i
thënë: “Nëse ndonjëra
nga ju (gratë) nuk e do
burrin e saj, mos t`ia
shpreh këtë atij, pasi
që jo të gjitha familjet
ndërtohen mbi
themelin e dashurisë”.
Qëllimi i Omerit nuk ishte
mënjanimi i një kriteri të
rëndësishëm e ajo është dashuria, por ai
i këshillon ato që për ta ruajtur jetën
bashkëshortore, disa gjëra duhet të hes-
hten. Prandaj edhe Allahu i Lartësuar i
këshillon bashkëshortët të cilët nuk
ndiejnë dashuri ndaj grave të tyre dhe i
urrejnë ato, që të bëjnë durim dhe të
mos nxitojnë me shkurorëzimin e tyre,
pasi që dashuria është relative dhe ne
periudha të caktuara mund të dobëso-
het. Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse i
urreni ato (gratë tuaja), bëni durim
pasi që është e mundur ju të urreni
diçka, ndërsa nga ajo Allahu të japë
shumë të mira”. Nisa, 19.

Kurse gënjeshtrat me të cilat bëhet
thyerja e premtimeve të dhëna, realizo-
hen interesa personale në llogari të
bashkëshortes dhe gjërave të ngjashme
janë të ndaluara dhe, padyshim,
përhapja e gjërave të tilla i bën part-
nerët të humbin besimin e ndërsjellë.
Prandaj është e domosdoshme ta kup-

tojnë bashkëshortët qëllimin e gën-
jeshtrës në këto raste, e ajo është për
forcimin e lidhjes ndërmjet partnerëve,
shtimin e dashurisë së ndërsjellë, ruajt-
jen e jetës bashkëshortore dhe ndalim-
in e rrënimit të saj, e në asnjë mënyrë
përligjjen e padrejtësive që i shkakton

burri, respektivisht gruaja
ndaj partnerit, arsyetimin
e neglizhencës në llogari
të tjetrit dhe gjëra të
ngjashme.

Në lidhje me këtë Ibën
Haxheri në librin “Fet`hul
Bari” thotë: Dijetarët
janë pajtuar se gën-
jeshtra (e lejuar) ndër-
mjet bashkëshortëve
është ajo që nuk
cenon të drejtën e

burrit gjegjësisht gruas dhe ajo
(gënjeshtër) që nuk e bënë ta
marrë burri atë që nuk është e tij
ose gruaja atë që nuk është e saj”.

Neveviu, nga ana tjetër, gjatë komen-
timit të pjesës së hadithit të lartpër-
mendur: ”...ta gënjejë burri gruan
e tij apo gruaja burrin e saj”, në
koleksionin e Muslimit thotë:
“Gënjeshtra e burrit ndaj gruas
së tij dhe anasjelltas është me qël-
lim të shprehjes së dashurisë e
fjalës me të cilën ai nuk është i
obliguar dhe gjëra të ngjashme.
Kurse mashtrimi për të larguar
obligimin nga vetja si për burrin
ashtu edhe për gruan apo mar-
rjen e një gjëje që nuk i takon
atij/asaj, kjo është haram me
konsensus të myslimanëve”.

Kurse gënjeshtrat
me të cilat bëhet
thyerja e prem-

timeve të dhëna,
realizohen interesa
personale në llogari
të bashkëshortes dhe
gjërave të ngjashme

janë të ndaluara.
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Cila ishte jeta e vërtetë e selefit
(gjeneratat e para të mysli-
manëve) me Kur’anin? Sa

rëndësi i kushtojmë ne sot Kur’anit në
jetën tonë të përditshme? Përse është
dobësuar pozita e Kur’anit në jetën
tonë? Përse u japim hapësirë shumë më
të madhe gazetave, revistave, mjeteve
të informacionit dhe aspak mësimit,
leximit, nxënies përmendësh, studimit
dhe meditimit të Kur’anit? Përse ne
myslimanët kemi ardhur sot në këtë
dekadencë të paparë ndonjëherë? A ka
ndryshuar Kur’ani apo ne nuk jetojmë
më me të? Cilat janë kriteret që i

ngrenë dhe i ulin popujt, që i bëjnë me
autoritet apo të nënçmuar?

Omer b. Hattabi rrëfen se i Dërguari
Muhamed salallahu alejhi ue selem, ka
thënë: “Allahu i Madhërishëm disa popuj i
ngre me Kur’an, ndërsa disa të tjerë i bën të
nënçmuar me të.” (Transmeton imam
Muslimi, Ibnu Maxhe, Darimi). Ky
hadith përfshin individin, popullin dhe
Umetin islam në tërësi. Kush nga këta e
pranon Kur’anin, do të arrijë ngritjen
dhe autoritetin më të lartë, e kush ia
kthen shpinën atij, do të dënohet me
ulje dhe nënçmim.

Si të jetojmë me Kur'anin?
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Me këtë vlerësim pro-
fetik për Kur’anin është
njohur selefi (gjeneratat e
para të arta) për vendin
dhe pozitën që i dha
Kur’anit. Kur’ani ishte
qëllimi kryesor në jetën e
tyre, duke e lexuar, duke e
mësuar, duke ua mësuar të
tjerëve dhe duke e jetë-
suar atë në të njëjtën kohë
në jetën e tyre private dhe
kolektive. Të vegjlit
rriteshin me Kur’an, familja edukohej
në frymën e Kur’anit, kërkimi i diturisë
fillonte me të mësuarit dhe nxënien
përmendësh të Kur’anit. Themeli i të
gjitha shkollave ishte Kur’ani, nëpër
xhamitë e tyre dëgjohej kudo leximi i
Kur’anit. Ibadetet, namazet, ndejat,
bisedat, shpërnguljet, xhihadi dhe çliri-
mi i shumë vendeve nga ana e tyre ishin
të frymëzuara nga Kur’ani.

Gjithashtu, dispozitat ligjore, çësht-
jet e ndryshme dhe raportet në mes
tyre dhe me të tjerët buronin nga
Kur’ani. Umeti islam ngrihej dhe për-
paronte me këtë Kur’an sepse jetohej
dhe vdisej me Kur’an.

1- Abdullah ibnu Mes’udi ka thënë:
“Kur’ani është fortifikatë e Allahut;
kush hyn në të (ecën pas porosive të tij,
punon me të), është i sigurt.”

2- Hasan elBasri,Allahu e mëshiroftë,
thoshte: “Ata që ishin para jush
Kur’anin e shihnin si porosi nga Zoti i
tyre, e studionin dhe meditonin për të
gjatë natës dhe e praktikonin gjatë
ditës.” Kështu, Kur’ani është adhurim,
përkujtim i Krijuesit, që së bashku me
meditimin dhe të kuptuarit e tij pason
praktikimi dhe të punuarit me të.

3- Një prej tabiinëve, Ebu Haxhib el

Basri, ishte gjykatës në atë
kohë dhe i shquar për
devotshmërinë e tij të rral-
lë. Behz b. Hakimi tregon
se si ka vdekur Ebu Haxhib
el Basri. “Në një namaz të
sabahut Ebu Haxhibi u ka
prirë njerëzve në faljen e
namazit në xhaminë e fisit
Beni Kushajr. Ai ka lexuar
nga Kur’ani deri kur ka
arritur tek fjala e Allahut
Dhul Xhelal: “Dhe kur të

tingëllojë Suri (t’i fryhet për herë të
dytë), vërtet që ajo Ditë do të jetë
Ditë e Vështirë.” (El-Muddethir 8-9).
Pasi ka mbaruar së kënduari këto dy
ajete, ka rënë përtokë i vdekur.”

Pra, Kur’ani ishte objektivi kryesor
në jetën e selefit. Asnjë shkencë nuk
vihej para studimit dhe mësimit të
Kur’anit. Ai që e pranonte Islamin, fil-
limisht i përvishej mësimit të Kur’anit.
Delegacionet që vinin tek i Dërguari i
Allahut, salAllahu alejhi ue selem,
mësonin dhe merrnin atë që mundnin
nga Kur’ani. Dallimi në aftësitë e tyre
vërehej me njohjen, studimin dhe
nxënien përmendsh të Kur’anit.

Hivzi apo nxënia përmendsh e
Kur’anit ishte ngritja e parë arsimore
për të vegjlit. Marrja e mësimeve nga
dijetarët fillonte me mësimin e
Kur’anit nga kërkuesit e dijes dhe nëse
dikush nuk fillonte me Kur’anin, ishte e
meta më e madhe për atë kërkues të
diturisë.

Përfundimi i tërë kësaj është se
mësimet dhe studimet në Umetin e
atëhershëm islam mbështeteshin në
Kur’an, në komentimin dhe në shken-
cat e tij. Kjo ishte jeta e selefit me
Kur’anin e ne na mbetet ta krahasojmë

Përse u japim
hapësirë shumë më
të madhe gazetave,

revistave, mjeteve të
informacionit dhe

aspak mësimit,
leximit, nxënies për-

mendësh, studimit
dhe meditimit të

Kur'anit? 
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atë me jetën që bën sot Umeti Islam në
kohën tonë bashkëkohore.

Si  jetuan  sahabët  me  Kur’anin
Besimi i fuqishëm i sahabëve në

Kur’an, premtimet e Allahut në këtë
libër dhe besimi i plotë se ajo që ka
thënë Kur’ani patjetër do të ndodhë në
këtë botë dhe në botën e ardhshme
ishte vetë jeta e sahabëve me Kur’anin.

Myslimanët gjatë periudhës mekase,
para shpërnguljes së Muhamedit
salAllahu alejhi ue selem, ishin shumë
të pafuqishëm. Ndër trysnitë e kure-
jshëve ndaj myslimanëve ishte edhe
polemika e tyre me myslimanët, se
romakët si ithtarë të librit janë mundur
nga persianët paganë.

Ndërkohë zbritën ajetet fillestare të
kaptinës Er-Rrum, që vërtetë ishin dhe
janë çelës për të interpretuar varganin
e jashtëzakonshëm të ngjarjeve që
ndodhën në atë periudhë në historinë
njerëzore në përgjithësi.Thotë Allahu i
Madhërishëm:

“Elif, Lam, Mim. Bizantinët
(rumët) u mundën, në tokën më afër
(tokës së arabëve), po pas disfatës së
tyre, ata do të ngadhënjejnë, brenda
pak viteve. Çështja është vendim i
Allahut, fillim e mbarim (për disfatë
dhe për fitore). E atë ditë (kur do të
fitojnë bizantinët) besimtarët do të
gëzohen, për ndihmën e Allahut. Ai
ndihmon atë që do dhe Ai është i
gjithëfuqishëm, mëshirues.
Premtimi i Allahut është (ky),
Allahu nuk e thyen premtimin e Vet,
por shumica e njerëzve nuk po dinë.
Edhe atë që dinë nga jeta e kësaj
bote,është dije e cekët,por ndaj jetës
së përjetshme (ndaj ahiretit) ata janë
plotësisht të verbëruar” (Er-Rrum,

1-7)
Premtimet nga ana e Allahut në këto

ajete për shokët e Pejgamberit salallahu
alejhi ue selem, nuk ishin diçka e
pakapshme. Ato ishin premtime me
baza të shëndosha dhe të fuqishme, i
besuan, i përqafuan pa ndonjë hezitim
apo dyshim në to apo rreth tyre, edhe
pse gjendja e tyre në Mekë ishte e
rëndë dhe e dhimbshme nga përndjek-
jet dhe dhuna që ushtrohej ndaj tyre
nga kurejshët paganë për shkak të bes-
imit të tyre në Zotin Një.

Ishte edhe më e vështirë për t’i pran-
uar premtimet e këtyre ajeteve
Kur’anore për fitore, për lajmin dhe
kohën e caktuar që u përmendën në
ajete për dy shkaqe të cilat nuk mund
t’i pranonte mendja e njeriut të asaj
kohe:

1- Perandoria romake kishte arritur
kulmin e dobësimit të saj dhe argument
për këtë janë disfatat që pësuan
romakët brenda shtetit të tyre, ashtu
siç tha Allahu: “...në tokën më afër
(tokës së arabëve).” (Err-Rrum, 3) E
kush ka menduar se perandoria romake
do të ngadhënjente mbi perandorinë
persiane, përveç njoftimeve
Kur’anore?

2- Përcaktimi kohor që përmendi
Kur’ani për ngadhënjim në më pak se
dhjetë vite. Njoftimet Kur’anore u
përgënjeshtruan nga paganët kurejshit;
ngjarje këto shumë me rëndësi, që do
të ndodhnin pas disa viteve, gjatë jetës
së Pejgamberit salAllahu alejhi ue
selem.

Këto njoftime Allahu i Madhërishëm
i përforcoi edhe me premtimin tjetër,
që është i lidhur ngushtë me vetë mys-
limanët. Thotë i Gjithëdijshmi: “E atë
ditë (kur do të fitojnë bizantinët) bes- Te
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imtarët do të gëzohen, për ndihmën
e Allahut.” (Er Rrum, 4-5)

Një tregues i qartë se dita që do të
ngadhënjejnë romakët mbi persianët do
të jetë fitore edhe për myslimanët mbi
jobesimtarët. Pra, të dy fitoret do të
ndodhnin në të njëjtën kohë dhe në të
njëjtën ditë. Me zbritjen e këtyre
ajeteve bindja e sahabëve në premtimet
e Allahut arriti kulmin e saj, siç ishte
rasti me Ebu Bekrin, Allahu qoftë i
kënaqur me të, i cili me zbritjen e
ajeteve të lartpërmendura dilte dhe e
ngrinte zërin e tij nëpër Mekë:

“Elif, Lam, Mim. Bizantinët
(rumët) u mundën, në tokën më afër
(tokës së arabëve), po pas disfatës së
tyre, ata do të ngadhënjejnë, bren-
da pak viteve.” (Er-Rrum, 1-4)
Kurejshët i thanë Ebu Bekrit se kjo
është në mes nesh dhe jush. Shoku yt
tha se romakët do të ngadhënjejnë
mbi persianët pas disa vitesh. Ata i
thanë: “A po na garanton ti për këtë?”

Ai u tha: “Gjithsesi.” Fjala “bid’un”,
në gjuhën arabe nënkupton prej 3 deri
në 9. Allahu e plotësoi premtimin e
tij, pasi romakët ngadhënjyen mbi
persianët në më pak se nëntë vite dhe
historianët kanë pajtim të plotë rreth
kësaj fitoreje të romakëve.

Jo vetëm kaq. Mrekullitë e Allahut
nuk kanë të sosur! Dita e fitores së
romakëve ndaj persianëve ishte dita e
fitores së myslimanëve mbi paganët
kurejshë në Bedër (transmeton imam
Tirmidhiu). Kjo ngjarje ishte argu-
ment i fuqishëm për pejgamberinë e
Muhamedit salAllahu alejhi ue selem.

Sahabët jetuan me të vërtetat dhe
premtimet Kur’anore. Ata nuk ditën

se ç’është dyshimi në lidhje me këto
të vërteta, me gjithë tiraninë e paparë
që ushtrohej mbi ta.

Ky është një shembull me plot vlera,
të cilin gjithsesi duhet ta marrim dhe
ta pasojmë. Kështu obligohen mysli-
manët që të jetojnë me premtimet
Kur’anore, nëse dëshirojnë të jetojnë
jetë të vërtetë dhe pa iluzione.

Shembull  tjetër  nga  jeta  e  sahabëve
Allahu subhanehu ue teala në Kur’an

na tregon për jetën e të Dërguarve të
Tij, me çka i forcon zemrat e mysli-
manëve, u premton atyre siguri dhe
ndihmë, ashtu siç ndodhi me
Pejgamberët e mëhershëm dhe ume-
tet e tyre.

“E tashmë fjala (premtimi) ynë u
është dhënë më parë robërve tanë
të Dërguar; se ata me siguri do të
dalin ngadhënjyes dhe se ushtritë
Tona do të jenë fitimtare.” (Es
Saffat-171-173)

Kur myslimanët u shpërngulën nga
Meka për në Medinë për shkak të
trysnive që u bëheshin për të hequr
dorë nga feja e tyre, menduan se
gjetën vendqëndrim të sigurt, mirëpo
ata nuk qëndruan gjatë në begatitë e
sigurisë dhe u sulmuan nga armiqtë e
tyre. Ata u përballën me luftëra të
armatosura në çdo skaj të vendit,
ndryshoi çështja dhe prapë filloi të
ndihej prezenca e frikës nga sulmet e
pamëshirshme. Me një fjalë, siguria
mori fund.

Pikërisht në këtë gjendje, Allahu u
premton atyre në Kur’an se pas këtyre
sprovave atyre do t’u arrijë ndihma,
siguria dhe qetësia. Për këtë premton
Allahu duke thënë: “Allahu u ka
premtuar atyre nga mesi juaj që
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besojnë dhe që punojnë mirësi e
drejtësi, se Ai patjetër do t’u siguro-
jë atyre vazhdimësinë (e fuqisë së
tashme të udhëheqësve) në tokë,
ashtu siç ua siguroi Ai këtë atyre
përpara tyre dhe se Ai do t’u siguro-
jë fuqinë për të zbatuar e përm-
bushur fenë e tyre,atë të cilën Ai e ka
zgjedhur për ta (Islamin). Dhe
padyshim që Ai do tu japë atyre në
shkëmbim siguri e ruajtje pas frikës
së tyre, (me kusht) që këta besimtarë
të më adhurojnë vetëm Mua dhe të
mos bashkojnë gjë tjetër (në
adhurim) me Mua. Por kushdo që
nuk beson pas kësaj, këta janë
fasikunë (kryeneçë, të pabindur ndaj
Allahut).” (En Nur, 55)

Transmetohet nga Ubej b. Kabi, i cili
ka thënë: “Kur Pejgamberi salAllahu
alejhi ue selem, me shokët e tij arritën
në Medinë dhe u strehuan nga ensarët,
nuk kaloi kohë e gjatë dhe u sulmuan
nga arabët. Nuk flinin dhe nuk zgjo-
heshin përveçse me armë dhe thanë:
“Kur do të vijë ajo ditë kur do të flemë
të qetë dhe të sigurt, nuk do t’i friko-
hemi askujt përveç Allahut?” Pas kësaj
zbriti ajeti i lartpërmendur.

Si jetuan sahabët me këtë prem-
tim Kur’anor të kushtëzuar me
adhurim ndaj Allahut Një dhe pa
shok?

Pa dyshim se e pranuan me sinqeritet
dhe bindje të plotë për realizimin e tij,
i plotësuan kushtet që Allahu kërkoi
nga ata, pastaj Allahu i Plotfuqishëm
realizoi premtimin e Vet për robërit e
Tij.

Për një kohë të shkurtër frika u
shndërrua në siguri të plotë. E tërë kjo
ndodhi brenda disa vitesh.

Disa  porosi  nga  selefi  për  të
jetuar  me  Kur’anin
Fjalët dhe bisedat çdoherë për-

putheshin me veprat e tyre, prandaj eja
që së bashku t’i hedhim një shikim disa
porosive të tyre për dhe rreth Kur’anit.

1-Abdullah b. Mesudi, Allahu qoftë i
kënaqur me të, ka thënë: “Robi i Allahut
mos të pyesë askënd për veten e tij,
përveç Kur’anit. Nëse do Kur’anin, ai
në të vërtet do Allahun dhe të
Dërguarin e Tij, e nëse e urren
Kur’anin, ai në të vërtetë urren Allahun
dhe të Dërguarin e Tij.”

2-Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me
të, në një rast iu drejtua lexuesve të
Kur’anit duke u thënë: “O lexuesit e
Kur’anit, ngrini kokat tuaja lart dhe
krenohuni me punën tuaj. Rruga juaj
është shumë e qartë, andaj vazhdoni
garën tuaj për në vepra të mira.”

3-Ebu Hurejra,Allahu qoftë i kënaqur
me të, thoshte: “Shtëpia në të cilën lex-
ohet Kur’ani i shtohen të mirat, në të
janë të pranishëm melekët dhe dalin
prej saj shejtanët, ndërsa shtëpia në të
cilën nuk lexohet Kur’ani, në të
vështirësohet banimi për anëtarët e saj,
pakësohen të mirat, janë të pranishëm
shejtanët dhe dalin prej saj melaiket.”

6-Komentuesi i njohur i Kur’anit,
Muxhahidi, fjalën e Allahut 

“e të cilët e lexojnë atë (u bindën
urdhrave të tij dhe e ndjekin atë) drejt
siç është për ta lexuar (e ndjekur).”
(El Bekare, 121), e ka komentuar me
fjalët “ata punojnë me të ashtu siç
kërkohet me precizitet të plotë.” Ky në
fakt edhe është objektivi kryesor i
Kur’anit, që lexuesi ta praktikojë dhe ta
jetësojë atë në jetën e tij.

Përktheu: Musli Zymberi
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Ndalu  që  tani  dhe  analizo  sërish  vetveten!
Nga gjërat më të shkëlqyera të

edukatës së mirëfilltë është llogaritja e
vetvetes në mënyrë të vazhdueshme,
ngase “I aftë është ai që llogarit vetveten dhe
punon për botën tjetër, kurse i paaftë është ai
që ndjek epshin dhe shpreson që Allahu ia
falë.”

Mejmun b. Mehrani kishte thënë:
“Njeriu nuk arrin devotshmërinë për
shkak se nuk e llogarit veten ashtu siç
llogarit ndonjëri ortakun e tij duke u
interesuar prej nga e ka ushqimin dhe
rrobat.”

Omër b. Hattabi ka thënë: Llogariteni
vetveten para se t’ju llogarisin. Kërkoni
të drejtën në veprat tuaja para se t’ju

kërkojnë. Matni punët para se t’ua
masin, sepse është më lehtë se llogaritja
e të nesërmes. Zbukurohuni për ditën e
ekspozitës së madhe “Atë ditë ju do të
ekspozoheni (para Zotit), duke mos
mbetur fshehtë asnjë sekret juaji.”

Hasen Basriu ka thënë: Njerëzit që do
ta kalojnë më lehtë llogarinë ditën e
kiametit janë ata që për hir të Allahut
kanë llogaritur vetveten në dynja dhe
janë marrë me punët dhe brengat e tyre.
Llogari të rëndë do të kenë ata që gjërat
i lanë pas dore dhe e gjejnë se Allahu ua
ka shënuar edhe punët më të imta, pran-
daj do të thonë: “Të mjerët ne, ç’është
puna e këtij libri që nuk ka lënë as
(mëkat) të vogël e as të madh pa e

Dosja e gabimeve që bëj
ndaj fëmijëve të mi 2/2

Dr. Hamdi SHUAJB
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përfshirë?, dhe atë që vepruan e gje-
jnë të gatshme – të pranishme, e Zoti
yt nuk i bën padrejtë askujt.”

Tani  pyetemi:  A  ka  ndonjë  të  drejtë?
A ka ndonjë baba apo nënë të vetëdi-

jshëm që do të heq dorë nga ankesat,
britmat e vajtimet kur janë në pyetje
gabimet dhe sjelljet e pahijshme të fëmi-
jëve dhe gjërat t’i shikojë nga një kënd
tjetër. Të ndalet dhe të rianalizojë
veten..?!

Pse të mos ndalet babai apo nëna për
një çast me vetveten, apo që të dy së
bashku dhe t’i ndihmojnë njëri tjetrit
për të larguar nga supet e tyre këtë barrë
të rëndë, për t’i rehatuar zemrat duke
pranuar qoftë edhe fshehurazi, duke
shkruar në letër tre gabimet më të
mëdha që i ka bërë kundrejt fëmijëve
të tyre? Ndoshta ky pranim i gabimit
do të gjejë vendin e duhur duke ua
shpërndarë prindërve të tjerë të hutu-
ar, ndoshta ata mund të përmirësohen
dhe nuk do t’i përsërisin gabimet.

Pse të mos mësojmë nga gabimet e
tjerëve? Pse të mos përfitojmë nga
përvojat e tjerëve? Ky
është çelësi i zhvillimit kah
më e mira. Që këndej do
të fillojë ndryshimi, me
lejen e Allahut, qoftë në
nivel të individit apo
shoqërisë me ndihmën e
njerëzve të sinqertë dhe
me dëshirë për të
bashkëpunuar. Allahu e
ndihmon robin e Tij nëse
ai e ndihmon vëllanë e vet
“Allahu nuk e prish gjendjen e një
populli (nuk ua largon të mirat)
përderisa ata ta ndryshojnë veten e
tyre.”

Gabimet  më  të  njohura  dhe  më  të  
mëdha  të  prindërve:
Ishte një përvojë e rrallë dhe e

shkëlqyer anketa e fshehtë më prindër
që bëri sektori për zhvillim pranë qen-
drës shëndetësore për fëmijë në
Demenhuer. Pyetjet silleshin rreth
çështjes se cilat janë tre gabimet më të
mëdha që një prind gjykonte se kishte
bërë ndaj fëmijëve të vet, për të cilat
ishte penduar dhe nuk dëshironte që
tjetërkush t’i bëjë të njëjtat?

Përgjigjet silleshin rreth kësaj:

Gabimi  i  parë:  Doket  stërgjyshore:
Është fjala për metoda të vjetra të

trashëguara të sjelljes që i përdorin
prindërit kundrejt fëmijëve të tyre. Ato
në fakt janë metoda me të cilat janë sjel-
lë prindërit e tyre (gjyshërit). Madje të
njëjtat nuk i kanë pranuar nga prindërit
e tyre, qoftë edhe në mënyrë të fshehtë.

Me këto metoda kemi për qëllim ato
zakone familjare që na sundojnë nga larg
dhe veprojnë mbi ne si Remote Control.

Mënyrat  më  të  shpeshta  të    shfaqjes  së  
kësaj  dukurie?
1. Mbivlerësimi i

djemve ndaj vajzave:
Kjo sjellje edhe nëse

shfaqet thjeshtë me
shikime, me prekje të rën-
domta apo buzëqeshje
ironike, ato japin mesazhe
vrasëse dhe shkatërruese që
i kuptojnë fëmijët e mpre-
htë që më pas i komentojnë
nga këndvështrimi i tyre

fëmijëror si egoizëm.
2. Mbivlerësimi i më të madhit

ndaj më të voglit:
Qoftë edhe vetëm me marrjen e fëmi-

Pse të mos mësojmë
nga gabimet e

tjerëve? Pse të mos
përfitojmë nga për-
vojat e tjerëve? Ky
është çelësi i zhvil-
limit kah më e mira
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jës më të madh në shumicën e udhë-
timeve të prindërve apo me afrimin e tij
në ndejat e tyre.

3. Lënia e dialogut apo mënyra e
gabuar e dialogut:

Prindërit, ose nuk dëgjojnë prej fëmi-
jëve, nuk flasin dhe nuk bëjnë dialog me
ta, ose mënyra e dialogut të tyre kryhet
jashtë normave edukative, jo e drejtë dhe
zakonore, për shembull: fëmija nuk iu
flet prindërve përpos duke qëndruar në
këmbë e jo ulur. Kur të flas me ta duhet
të qëndrojë larg e jo afër!

4.Vijat e kuqe të shumta:
Madje, edhe nëse janë me pretekst të

respektit, shenjtërimit dhe madhërimit.
Në kësi lloj ambientesh i sheh fëmijët se
nuk guxojnë të flasin me babanë, të rrinë
me të, të afrohen. Në këtë shtëpi shenjat
e ndalimit dhe vijat e kuqe janë të shum-
ta dhe ajo familje jeton nën ligjin e
emergjencave.

5. Gabime tjera të sjelljes
prindërore edhe atë si rezultat i
shkaqeve që i përmendëm.

Cilat  janë  shkaqet  kryesore  të  kësaj  dukurie:
1. Ambienti i izoluar:
Kjo ndodh kur një familje trashëgon

disa doke të veçanta për të pastaj e ka
vështirë të lirohet nga ato edhe për një
milimetër. Thirren në parullën “Familja
jonë është me traditë”. Kjo familje jeton
brenda këtyre barrierave që i ka sajuar
me duart e veta. Këtë e mbështet me
fjalën “Kështu jemi edukuar dhe me këtë
kemi shpëtuar”.

2. Kultura e mangët:
Kjo ndodh kur prindërit mbyllen për-

brenda një kulture të kufizuar dhe nuk
gjejnë motivacion për të lexuar metodat
e reja pedagogjike dhe artin e sjelljes me
fëmijët. Nëse ua tërheq vëmendjen për

rëndësinë e kulturës pedagogjike apo i
fton të prezantojnë në ndonjë seminar
me tematikë të këtillë të bëjnë ballë me
fjalët: “Mos filozofoni dhe mos i komp-
likoni gjërat, por lini ashtu si janë”.

3. Izolimi nga shoqëria:
Kjo ndodh kur dy prindërit nuk e njo-

hin realitetin në të cilin jetojnë, nuk i
dinë rrethanat mes të cilave gjenden
fëmijët e tyre, apo kur i lënë pas dore
ndryshimet e vazhdueshme në kohë,
vend dhe breza.

Medito mirë rreth fjalës së Aliut,
Allahu qoftë i kënaqur prej tij:
“Edukoni fëmijët ndryshe nga
edukata juaj sepse ata u krijuan në
një kohë ndryshe nga koha juaj”.

Një  çast  me  vetveten:
Ne, të gjithë prindërit, e kemi për

obligim të ndalemi shumë me vetveten,
të rishikojmë vetveten dhe t’i hapim
dosjet e gabimeve tona me fëmijët tanë.
Le të fillojmë të ecim në rrugën e
autokritikës nën hijen e këtyre shkëndi-
jave pedagogjike:

1. Kur’ani zmbraps doket
stërgjyshore dhe qorton sjelljet e tyre
të këqija:

“A pra, Ne nuk kemi dërguar para
teje pejgamber në ndonjë vendbanim,
që të mos i ketë thënë paria e begat-
shme e tij:“Ne i gjetëm të parët tanë
në këtë fé dhe ne jemi të orientuar
gjurmëve të tyre”

“Ata i gjetën dhe shkuan pas
prindërve të tyre të humbur. Ata u
ngutën dhe shkelën hapave të tyre
(pa menduar).”

2. Përse i mëshojmë me ngulm
prerjes së kokës dhe bishtit të
peshkut?

Është një tregim interesant, ku thuhet
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se një njeri hëngri peshk te shoku i tij.
Atij i pëlqeu shumë dhe kur u kthye në
shtëpi ia lavdëroi shumë bashkëshortes
së vet ushqimin e peshkut dhe mënyrën
se si ishte përgatitur, sidomos faktin se
kokën dhe bishtin e peshkut e pritnin.
Bashkëshortja e tij shkoi menjëherë te
bashkëshortja e shokut të burrit për ta
pyetur për fshehtësinë e ndikimit të pre-
rjes së kokës dhe bishtit në shijen e
peshkut.Ajo i tha se e kishte mësuar prej
një shoqeje të saj. Bashkëshortja i shkoi
edhe kësaj shoqeje, mirëpo ajo i tha se e
kishte mësuar nga nëna e saj. Kur e thirri
nënën për ta pyetur, ajo i tha se e kishte
mësuar nga nëna e saj! Iu lajmërua edhe
gjyshes së nderuar e të mençur dhe kjo e
fundit ia zbuloi sekretin e madh që të
gjithë brezat e kërkonin, pa u munduar
të pyeste për shkakun. Gjyshja filloi t’u
tregonte se nuk kishte pasur pos një tavë
të vogël që s’kishte mundur të fuste të
tërë peshkun.

Kështu e kuptuam fshehtësinë e
madhe në këtë imitim zinxhiror dhe
ngurtësim mendor që përsëritet përjet-
shëm: doket stërgjyshore të shumë-
formshme: pra është një imitim i verbër
që nuk lë ndërmend të pyes
për arsyen.

3. A jemi të marrë?
Këto doke paraqesin for-

mën më të qartë të mar-
rëzisë, për këtë arsye
Albert Ajnshtajni e përkufi-
zoi marrëzinë kështu: “Të
vazhdosh të bësh një
gjë të njëjtë, në mënyrë
të njëjtë dhe të presësh
që për çdo veprim të
arrish rezultate të
ndryshme”.

Më thuaj për Zotin tënd:

si do të zhvillohemi, si do të përparo-
jmë, si do të ndryshohemi dhe si shpre-
sojmë të kemi breza më të mirë për një
të ardhme më të mirë kur ne i
përsërisim gabimet e njëjta?

Lari Kjung, një themelues i shumicës
së forumeve më të njohura ne Shtetet e
Bashkuara të Amerikës për kujdesin ndaj
fëmijëve thotë: Një prej shtatë gabimeve
themelore më të rrezikshme që i bëjnë
prindërit kundrejt fëmijëve të tyre
është: mosmarrja shembull nga gabimet
e kaluara.

4. Pse kafshohemi nga e njëjta
zgavër dy herë?!

Kjo është marrëzi. Është shkak i zi për
çdo gabim që përsëritet. Për këtë arsye
Pejgamberi, lavdërimi dhe shpëtimi i
Allahut qoftë mbi të, tërhiqte vërejtjen
nga kjo gjë, duke thënë: “Besimtari nuk
kafshohet dy herë nga e njëjta zgavër..” E
përse, pra, të vazhdojmë të kafshohemi,
madje, nga e njëjta zgavër?

5. Shërimi me njohjen e
shkaqeve:

Të kërkojmë te vetvetja shkaqet që
përmendëm, në mënyrë që së bashku t’i
shërojmë.

Të pyesim vetveten:
a) a jemi robër të një

ambienti të izoluar që na ka
mbyllur mendjet dhe na ka
prangosur mendimet. I
kemi bërë padrejtësi
vetvetes dhe i kemi lodhur
të dashurit tonë? Përse të
mos i thyejmë këto pran-
ga..?

Përse të mos lirohemi nga
ato..?

Pse të mos lirojmë
vetveten dhe kështu të liro-
hen fëmijët tanë..?

Më thuaj për Zotin
tënd: si do të zhvil-
lohemi, si do të për-

parojmë, si do të
ndryshohemi dhe si
shpresojmë të kemi

breza më të mirë për
një të ardhme më të

mirë kur ne i
përsërisim gabimet e

njëjta?
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b) a kemi kulturë të cekët..?
pse nuk e ndryshojmë vetveten..?
pse të mos prezentojmë në ndonjë

seminar që ka të bëjë me edukimin e
fëmijëve dhe kështu të zhvillohemi dhe
ripërtërihemi?

Pse nuk lexojmë madje asnjë libër
mbi edukimin e fëmijëve dhe të
ngremë kulturën tonë të cekët?

c) vallë, akoma kundërshtojmë atë që
zbulon realitetin tonë dhe nuk prano-
jmë ndryshimin?

Pse nuk kuptojmë gjërat që na
rrethojnë neve dhe fëmijët tanë dhe të
bashkëveprojmë me to me zhdërv-
jelltësi dhe butësi.Të kuptojmë epokën
e fëmijëve tanë, sjelljen e tyre?

d) pse nuk strehohemi nën shtyllën e
palëkundshme?

Tani, pasi që i mësuam gabimet, for-
mat e shfaqjes së tyre, shkaqet, le t’i
veprojmë shkaqet për të rianalizuar
vetveten dhe t’i shërojmë gabimet
tona? Mirëpo këtë guxim për të kri-
tikuar vetveten nuk e arrijmë pos duke
lutur vazhdimisht Allahun e madhëru-
ar: “Allahu nuk e obligon asnjë njeri
përtej mundësisë së tij,atij (njeriut)
i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo
(e keqe) që e meritoi.“Zoti ynë, mos
na dëno nëse harrojmë ose gabojmë!
Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë
të rëndë siç i ngarkove ata që ishin
para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko
me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi!
Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të
këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi
ynë, na ndihmo kundër popullit
jobesimtar!”

Falënderimi i takon Allahut me ndih-
mën e të cilit plotësohen veprat e mira.

Shqipëroi:Agim BekiriG
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“Mjafton krenari për gratë se
përbëjnë më tepër se gjysmën e
njerëzimit, edhe më tepër shto-
het kjo krenari, kur dihet se ato
kanë në dorë edhe pjesën tjetër
të njerëzimit”.

Këtë fjali thoshte një dijetar në një
rast kur fliste për pozitën e grave.
Domethënia e kësaj fjalie është aq e
qartë dhe aq e vërtetë, saqë të bën të
habitesh nga gratë e sotme. Pse
mashtrohen ato me gjëra të lira? Pse
mashtrohen nëse dikush vendos që
atyre t’ua kushtojë një ditë, 8 Marsin?
Një ditë, ku do t’i përkujtojnë
mundimet përgjatë historisë dhe duhet
të mundohen të harrojnë nënçmimin
që përjetojnë gjatë tërë vitit. Ato
vërtet kanë natyrë të butë dhe kanë
guxim të falin, por me çfarë ndërgjeg-
jeje merr guximin dikush ta keqpër-
dorë këtë cilësi, duke u shtirur në këtë
ditë se njohin dhe respektojnë pozitën
e gruas në shoqëri? E shpalosin duke i
blerë nënës, gruas, mësueses etj. lule

8 Marsi -
nderim apo
mashtrim 

Shkruan: Omer BERISHA
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me numër tek, që në të shumtën e
rasteve është vetëm një lule, ose i dërgo-
jnë në ndonjë restorant apo atë ditë ven-
dos djali a burri, që ai t’i lajë enët e
shtëpisë.

Dhe pas kësaj dite çdo gjë kthehet si
më parë, nëna urdhërohet të mbetet në
qoshen e saj të shtëpisë derisa ende nuk
është dërguar në shtëpinë e pleqve, gru-
aja niset në punët e saja, që edhe ajo të
“kontribuojë” materialisht për mirëmba-
jtjen e familjes, ashtu që të harrojë rolin
e saj si nënë, e të mos
flasim si bashkëshorte. Ajo
duhet të ketë pamje të për-
sosur dhe sjellje të lartë
para kolege/ëve, dhe pastaj
lodhet që të njëjtën t’ia
ofrojë fëmijëve dhe
bashkëshortit. Ndërsa bija,
ah bija, e cila babën e ka të
nxënë me punë, e tani edhe
nënën, duke u mërzitur pse
askush nuk e vëren, pse
askush nuk i kushton
vëmendje, mundohet të
gjejë princin e ëndrrave në
metoda më të ndryshme,

derisa një ditë prindi të çuditet dhe të
thotë: “Tashmë, gjeneratat e reja
nuk i përfillin prindërit”. Nëse nuk
e përfill tjetrin, as ai nuk të përfill ty,
qoftë edhe fëmijë.

Këtë deformim në shoqëri, këtë par-
regullsi mendojnë ta rregullojnë me disa
formalitete: duke mos u ndalur së foluri
për të drejtat e gruas, duke sulmuar qën-
drimin e gruas në shtëpi si edukatore
dhe duke festuar 8 Marsin.

Kjo Fe, pozitën e gruas ka ngritur në
piedestalin më të lartë, e ka nderuar dhe
respektuar, i ka caktuar rolin e saj në
shoqëri dhe shpëtimin në xhenet e ka
lidhur ngushtë me respektin ndaj kësaj
gjinie. Në këtë revistë, por edhe në
burime tjera keni pat mundësi të lexoni
mjaft për nderin që Islami i bëri femrës,
andaj dua të përmendi vetëm 2-3 tekste
Fetare, si përkujtim për këtë gjë.

Për nënën: Allahu i Lartmadhëruar
në Kur’an thotë: “Zoti yt ka urdhëru-
ar, që të mos adhuroni askënd tjetër
përveç Atij dhe, që të silleni mirë me
prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të
dy arrijnë pleqërinë te ti, mos u thuaj

atyre as ‘uh’!, mos i
kundërshto, por drejtoju
atyre me fjalë respekti”.
(Isra 23).

Të Dërguarin e Allahut
një njeri e pyeti: O i
Dërguar, kush nga njerëzit
meriton që më së miri të
sillem ndaj tij? Nëna jote – u
përgjigj. Po pastaj? – pyeti
sërish. Nëna jote – u përgjigj
njëjtë. Po pastaj? – përsëriti
pyetjen. Nëna jote – u
përgjigj prapë. Po pas saj? –
pyeti prapë. Babai yt – u
përgjigj i Dërguari,

Ato vërtet kanë
natyrë të butë dhe

kanë guxim të falin,
por me çfarë

ndërgjegjeje merr
guximin dikush ta
keqpërdorë këtë

cilësi, duke u shtirur
në këtë ditë se njo-
hin dhe respektojnë
pozitën e gruas në

shoqëri? 
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salAllahu alejhi ue selem.
Për bashkëshorten: I Dërguari

salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Më i
miri prej jush është ai që është më i mirë me
familjen e tij. Unë jam më i miri ndaj famil-
jes”. (Shënon Tirmidhiu 3830)

Për vajzat dhe motrat: Resulullahi,
salAllahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kush
ka tre bija apo tre motra, ose dy bija apo dy
motra,me të cilat sillet mirë dhe kujdeset, atij
i takon xheneti”. (Sahihu Tergib 1973).

Kështu na porosit kjo Fe, prandaj, ai që
komenton Islamin ndryshe ai ka folur të
pavërteta. Ndërsa, ai mysliman që nuk
sillet sipas këtyre porosive, ai është bërë
shkak që ky i pari të flet të pavërteta.Të
bëhemi pra, respektues të Allahut dhe të
Dërguarit të Tij lidhur me gratë dhe
atëherë e shohim se 8 Marsi nuk do
vërehet, madje njerëzit do binden se kjo
datë qenka një mashtrim dhe jo respekt
dhe nderim i vërtetë për gruan.

Historiku  i  kësaj  date
Disa historianë mendojnë se festa e

nënës ka filluar që nga grekët e lashtë
kur festonin ditët e pranverës. Ato fes-
time i kushtoheshin zotit nënë “Reja”
bashkëshortja e “Krones, zotit at”.

Në Romën e vjetër po ashtu festohej
festë e ngjashme me këtë, ku adhuronin
dhe madhëronin “zotin Sejbel”, e cila
besohej si nënë e zotave tjerë. Kjo e fun-
dit kishte filluar të festohej afër 250 vjet
para lindjes së Isait, salallahu alejhi ue
selem, dhe këto manifestime fetare te
romakët quheshin “Hilaria” dhe vazh-
donin për tre ditë me radhë, nga 15 deri
18 Mars.

“E  diela  në  Angli”
Është ditë e ngjashme me festën e 8

marsit që njihet te ne, mirëpo kjo festë

quhej e diela e nënave, ose e diela e gjys-
më-agjërimit, sepse kremtohej gjatë
agjërimit të madh të tyre. Disa thonë se
festimet që bëheshin për adhurimin dhe
madhërimin e “zotit nënë, Sejbel”, te
romakët, kisha i shndërroi në festime
për nder dhe madhërim të Merjemes,
alejhas selam (shën Maria). Këtë e filloi
kisha duke i nxitur anëtarët e saj të viz-
itojnë kishat të cilave u përkasin dhe
kishën kryesore duke sjell me vete edhe
kurbane. Ashtu që në vitin 1600, të rin-
jtë dhe të rejat, që zotëronin ndonjë
zeje, filluan të vizitojnë nënat e tyre,
duke u dërguar dhurata dhe ushqime.
Kështu ishte në Angli, kurse tregimi
vazhdon në SHBA:

Ana Xharfis është ideatorja që festa
e nënës të bëhet festë zyrtare në SHBA.
Ajo nuk ishte martuar kurrë dhe ishte
shumë e lidhur për nënën e saj. Dy vjet
pasi vdiq nëna e saj, ajo filloi një fushatë
të gjerë që përfshinte biznesmenët,
ministrat dhe kongresmenët për të
shpallur ditën e nënës si ditë pushimi në
vend.Ajo ndjente se fëmijët nuk respek-
tojnë atë që bëjnë nënat gjatë gjithë
jetës, ashtu që shpresonte se kjo ditë kur
të bëhet zyrtare, do të shtojë ndjenjën e
djemve dhe vajzave kundrejt nënave dhe
baballarëve që të forcohen lidhjet famil-
jare.

Këtë gjest të Ana Xharfis, kisha më 10
Maj 1908, në Virxhinia, Filadelfia dhe
Pensilvania e përshëndeti dhe nderoi
shumë, dhe kështu filloi të festohet dita
e nënës në Amerikë. Që atëherë, filloi
edhe karafili të jetë si dhuratë e veçantë
për këtë festë, në fillim i bardhë e pastaj
i kuq.

Shpallja e parë zyrtare për këtë festë
në SHBA ishte në vitin 1910, në
perëndim të Virxhinia-s, krahinë e
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Oklahomës, ashtu që në vitin 1911, e
gjithë SHBA e festoi këtë ditë.
Ndërkohë, festa kishte filluar të festohet
edhe në Meksikë, Kanada, Kinë, Japoni,
Amerikën Latine, Afrikë etj. Atëherë,
më 10 Maj 1913 kongresi amerikan u
pajtua që këtë festë ta shpallë festë
zyrtare, ndërsa si ditë festimi, u zgjedh
e diela e parë nga muaji Maj.

Kur  e  festojnë  këtë  ditë
Data e festës së nënës dal-

lon nga vendi në vend,
madje edhe mënyra.
Norvegjia e feston në të
dielën e dytë nga Shkurti,
Argjentina – në të dielën e
dytë nga Tetori, Libani – në
ditën e parë nga stina e
pranverës, Afrika jugore –
në të dielën e parë nga
muaji Maj, Franca – në të
dielën e fundit nga muaji Maj.

Në 1913 gratë ruse festuan Ditën e
Gruas, të dielën e fundit të muajit
shkurt si pjesë e manifestimeve për
paqe. Ndërsa në pjesë të tjera të
Evropës në 1914 kjo ditë filloi të festo-
hej në 8 mars, shoqëruar me mbledhje
dhe manifestime kundër Luftës së Parë
Botërore.

Imitim  i  pastër
Ne si myslimanë, të cilëve Allahu na

ka nderuar me këtë Fe dhe na ka dhënë
logjikë, nderin ndaj nënës, gruas,
bijave, motrave dhe ndaj gjinisë
femërore në përgjithësi e kemi detyrë ta
bëjmë çdo ditë dhe gjithherë, e jo të
imitojmë të tjerët duke shpikur festa e
festa, që në brendi janë të zbrazura dhe
pa asnjë vlerë.

Duhet të vetëdijesohemi për vlerat që

kemi, përndryshe nuk arrijmë më
shumë sesa të bëhemi imitues të
tjerëve. Për këtë ka paralajmëruar edhe
I Dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue
selem në kontekst qortimi: “Do t’i pasoni
ata që ishin para jush, pëllëmbë pas pëllëmbe
dhe krah pas krahu, madje sikur ata të hynë
në vrimën e zhapiut do të hyni edhe ju”. E
pyetën: “Ke për qëllim çifutët dhe

krishterët?”“Po kë tjetër?!” – u
përgjigj ai. (Shënojnë
Buhariu 3269, Muslimi
2669)

Gjykimi  mbi  këtë  festë
Festimi i kësaj feste

është haram, sepse:
1. Festa është adhurim,

ndërsa në Islam ka vetëm
dy festa, Fitër Bajrami dhe
Kurban Bajrami. Ai që
shpikë apo feston festë

tjetër, ajo është e refuzuar.
2. Është imitim dhe përngjasim i

jobesimtarëve, gjë për të cilën na ka
qortuar i Dërguari, salAllahu alejhi ue
selem.

3. Në atë ditë tërthorazi nënç-
mohen fëmijët, që nuk i kanë
nënat pranë tyre.

4. Është demagogji ndaj grave, ndërsa
ato meritojnë sjelljen më të mirë prej
neve.

Allahu i dhëntë çdo mirësi popullit
tonë.

Referenca të dobishme:
www.islamqa.com
www.islam-online.net
www.albislam.com
www.wikipedia.org

"Do t'i pasoni ata që
ishin para jush, pël-
lëmbë pas pëllëmbe
dhe krah pas krahu,
madje sikur ata të
hynë në vrimën e
zhapiut do të hyni

edhe ju"
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Një vit njerëzit po kërkonin
hënën e re të Ramazanit dhe
nuk e shihnin atë. Një njeri

erdhi te gjykatësi i qytetit dhe i tha:
“Unë e kam parë në ëndërr të
Dërguarin e Allahut, alejhi salatu ue
selam, dhe ai më informoi se sonte
është nata e parë e Ramazanit. Ai më
porositi mua dhe të gjithë myslimanët
që të fillojmë agjërimin!”

Gjykatësi i tha: “Atë që ti e ke parë në
ëndërr... njerëzit e kanë parë në ditën
me dritë të plotë dhe ai u ka thënë
atyre: “Agjëroni kur ta shihni (hënën e re)
dhe ndërpritni agjërimin kur ta shihni atë.”
Kështu që nuk na nevojitet ëndrra
jote!””

Kohë më parë janë
përhapur disa
thashetheme në mes
grave: një farë gruaje e re
e kishte parë të
Dërguarin, alejhi salatu ue
selam, në ëndërr dhe ai i
tha asaj se Çasti i Fundit
do të vijë shumë shpejt,
dhe se shenja e tij është se
ti do të hapësh një kopje
të vjetër të Kur’anit dhe

do të gjesh në të një fije floku apo një
faqe të bardhë! Kjo ëndërr e shpikur
kishte më tepër efekt tek të paditurit
sesa formulimi i Allahut, xhele
shanuhu: “Njerëzit të pyesin për
kiametin (katastrofën) e ti thuaj:
“Për atë di vetëm Allahu! E, ku
mund ta dish ti, ai ndoshta është
afër!” (Kur’an 33:63).

Pak kohë më vonë kjo grua e re dha
një fjalim në një kolegj, dhe ajo shpërn-
dau një fletëpalosje me tregimin
pasues:

“Një grua e re u sëmur rëndë, dhe
doktorët dështuan në përpjekjet e tyre
për të trajtuar sëmundjen e saj. Një

natë ajo qau deri sa ra në
gjumë. Në gjumë ajo e pa
Zejneben – nënën e besim-
tarëve – e cila vendosi në
gojën e saj disa pika të shu-
rupit. Ajo e porositi atë të
shkruajë tregimin 13 herë
dhe tu thotë njerëzve të
tjerë që ta fotokopjojnë atë
dhe ta shpërndajnë. Kur u
zgjua e gjeti veten krejt të
shëruar, dhe bëri 13 kopje
të tregimit dhe i shpërndau

“Përcille këtë letër 
tek 13 shokë!”

Shejh Selman el AUDEH

Si mundet një mysli-
man të besojë në
këtë pas ka lexuar

deklaratën e Allahut,
xhele shanuhu: "Sot
përsosa për ju fenë
tuaj, plotësova ndaj
jush dhuntinë Time,

zgjodha për ju
Islamin fe" 
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ato. Rezultati ishte si vijon:
1. Kopja e parë ra në duar të një

njeriu të varfër, kështu që ai bëri 13
kopje të tregimit dhe i shpërndau ato.
Pas 13 ditëve ai bëri një pasuri të
madhe!

2. Kopja e dytë arriti tek një njeri i
shëndetshëm i cili e grisi atë, kështu që
ai humbi gjithë shëndetin e tij në 13
ditë!!

3. Kopja e tretë iu dha një personi me
një punë shumë prestigjioze. Ai e
përqeshi atë, dhe pas 13 ditësh ai u
pushua.

Vëllezër/motra të mia myslimanë, ju
duhet ta kopjoni këtë tregim dhe ta
shpërndani atë kështu që ju mund të
fitoni nga Allahu atë që ju kënaq juve”

Kjo përrallë idiote më kujtoi për-
rallën e “Dëshira e Sheh Ahmedit” që
rishfaqej disa herë në një kohë në atë
mënyrë që i bënte njerëzit të besonin se
kishte diçka pas tij!

Kjo përrallë gjithashtu më kujtoi
çfarë kisha lexuar në disa nga revistat
tona – fatkeqësisht – rreth “Mallkimit
të faraonëve”, përmes së cilës pre-
tendonin se ky mallkim është pas çdo
shqetësimi të faraonëve në varret e
tyre, “Një njeri shkelmoi një nga kafkat
e tyre kështu që këmba e tij u
thye...tjetri i cili zbuloi një nga varret e
tyre, aeroplani i tij ra nga qielli...në të
njëjtën natë energjia elektrike ishte
ndalur në tërë Kajron... etj!!”

Kjo është si një lloj “terrorizmi men-
dor” shkatërrues. Sikur thuhet, “Mos
mendo! Mos diskuto! Përndryshe
gjërat e njëjta do të të ndodhin ty; dhe
kujdes, MOS E GRIS Atë LETËR!!!
Përndryshe ti mund të humbësh
punën, shëndetin... apo edhe fenë
tënde”. Ky është pohimi i tyre.

Por ne e dimë se shpallja ka përfund-
uar dhe nuk do të vijë te askush pas të
Dërguarit Muhammed, alejhi salatu ue
selam. Prapë se prapë do të gjesh disa
myslimanë duke shpikur disa ligje të
reja në fe dhe i paralajmërojnë me
dënim ata që nuk pajtohen me atë që
ata thonë, dhe ju premtojnë sukses
atyre që pajtohen me të. Si mundet një
mysliman të besojë në këtë pas ka lex-
uar deklaratën e Allahut, xhele
shanuhu: “Sot përsosa për ju fenë
tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë
Time, zgjodha për ju Islamin fe”
(Kur’an 5:3)

Ne e dimë për të vërtetë se një njeri
mund të braktisë praktikën e oblig-
imeve më të mëdha të fesë sonë – pesë
vaktet e namazit – dhe përsëri pranon
ushqimin e tij nga Allahu, dhe nuk vuan
nga ndonjë sëmundje. Kjo është kështu
sepse jeta e kësaj bote nuk është vend i
llogarisë dhe kompensimit – dënimi
dhe shpërblimi do të ndodhin në botën
tjetër. Në të vërtetë, do të gjesh jobes-
imtarët, të cilët nuk besojnë as në
Allahun e as në Ditën e Fundit, prapë se
prapë Allahu ka vazhduar mbështetjen e
tyre dhe ju ka dhënë atyre më shumë
njohuri të kësaj bote dhe qytetërimit
materialist se sa të tjerëve... kjo është
sepse jeta e kësaj bote është një provë e
jo një vend i kompensimit.

Si ka mundësi, që disa njerëz e fyejnë
inteligjencën tonë duke deklaruar se ai
i cili nuk pajtohet do të dënohet brenda
kaq ditësh, dhe ai i cili pajtohet do të
shpërblehet?

Për më tepër, ajo që është kërkuar
prej nesh të bëjmë nuk është as oblig-
uese as e pëlqyer...as që është e
ligjshme (në Islam). Është një shpikje e
djallit dhe një përrallë e patakt.
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Le të pyesim vetveten: a është
kopjimi dhe shpërndarja e këtyre
fletushkave një ‘vepër adhurimi’
apo është një vepër e pastër e
dynjasë?

Nëse është një vepër adhurimi
atëherë është e refuzuar sepse qëllimi i
njeriut ishte të ruajë mallin e dynjasë,
pasurinë, punën dhe shëndetin. Allahu
thotë: “Kush ka për qëllim jetën e
kësaj bote dhe të mirat e saj, Ne do
t’u plotësojmë atyre shpërblimin e
veprave të tyre në të, dhe atyre nuk
do t’u mungojë gjë. Të këtillëve në
botën tjetër u përket vetëm xhehene-
mi. Ajo që punuan dhe vepruan ata,
ka dështuar dhe është asgjësuar”
(Kur’an 11:15-16)

Prandaj, kjo vepër e kopjimit të fle-
tushkës është një vepër e pavlerë – madje
false , kompensimi i së cilës është Zjarri.

Në anën tjetër, nëse është vetëm një
vepër e dynjasë, atëherë prapë ajo është
e refuzuar, sepse ajo nuk është e
mbështetur në mjetet e nevojshme
materiale. P.sh. ai i cili dëshiron të
mbajë punën e tij nuk
duhet të vijë vonë në
punë, ai duhet të përm-
bushë detyrat e tij në
mënyrën më të mirë, ai
duhet të pranojë klientët
sjellshëm dhe ngrohtë-
sisht, dhe ai duhet të ven-
dosë raportin me shefat e
tij mbi një bazament kor-
rektësie.

Ngjashëm me pasuri,
shëndet, etj., të gjitha këto
kanë mjete të mirënjohura
materiale dhe mënyra të
ruajtjes së tyre, dhe kjo
vepër e kopjimit të fle-

tushkës nuk është aspak njëra prej tyre.
Pastaj, pse ky numër 13 në

veçanti?
Nëse nuk gabohem, Anglishtja e sheh

këtë numër si një shenjë të keqe. Është
ky tregim i trilluar në ndonjë mënyrë i
lidhur me këtë? Në Sheriat veprat e
përmendura janë përsëritur një herë,
tri herë, shtatë herë, dhjetë herë ose
njëqind herë, por kurrë 13 herë.

Në fund, kush e transmeton
këtë gënjeshtër?

Një vajzë e sëmurë? Kush është ajo?
Kush thotë se ajo është e besueshme?
Dhe kush e transmetoi atë prej kësaj
vajze? Është një zinxhir i gjatë i njerëzve
gënjeshtarë dhe të panjohur. Dëshmia e
tyre nuk duhet pranuar në një debat më
shumë se një qepë apo edhe më pak!
Atëherë si mund të pranojmë transme-
timin e tyre në një çështje sikur kjo?

Madje edhe sikur kjo thashetheme të
kishte qenë transmetuar nga më të
besueshmit e transmetuesve, kur ata fil-
lojnë t’i rrëfejnë këto gënjeshtra të
qarta atëherë besueshmëria e tyre do të

marrë fund, dhe ne do të
ndalemi së dëgjuari ata, dhe
është e obligueshme t’i
kundërshtojmë ata, dhe t’i
ndalojmë ata nga luajtja me
mendjet e budallenjve –
Allahu na ndihmoftë. Por
përsëri, transmetuesit e
besueshëm nuk do ti
rrëfenin gjëra sikur kjo.

Përktheu dhe 
përshtati:

Besnik Abrashi

Kur ata fillojnë t'i
rrëfejnë këto gën-

jeshtra të qarta
atëherë besuesh-

mëria e tyre do të
marrë fund, dhe ne

do të ndalemi së
dëgjuari ata, dhe

është e obligueshme
t'i kundërshtojmë

ata, dhe t'i ndalojmë
ata nga luajtja 
me mendjet e 

budallenjve 
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Pyetja  e  parë:
Hoxhë i nderuar: Çfarë thonë dijetarët

rreth çështjes: A lejohet që myslimaneja
të veshë fustanin e bardhë ditën e
martesës? Dikush thotë se kjo është
përngjasim me jobesimtarët. Allahu ju
shpërbleftë për përgjigjen.

Përgjigje:
Esselamu alejkum ue rahmetullahi ue

berekatuhu
Veshja e fustanit të bardhë apo vellos

për në ditën e martesës është e lejuar.
Tani po të sjell edhe një fetva:

Muhamed b. Uthejminin e kanë pyetur:
A lejohet që gruaja natën e martesës të

veshë fustanin e bardhë, duke e ditur se
kjo është përngjasim me kafirat?

Ai dha këtë përgjigje:
“Gruaja e ka të lejuar të veshë atë fus-

tan të bardhë... sa i përket asaj se është
përngjasim, unë them se tanimë nuk
ekziston ai përngjasim, sepse të gjitha
motrat myslimane kur martohen e veshin
atë lloj fustani. Gjykimi i një vepre varet
nga shkaku, është i pranishëm ose jo.
Kështu që, ky përngjasim nuk ekziston

tashmë përsa i përket fustanit, i cili është
i përhapur edhe te myslimanët edhe te
kafirat, atëherë themi se nuk është haram
veshja e atij fustani...” (nga libri:
Mexhmuatu es’iletin tehummul mer’e)

Kësaj përgjigje do t’i kisha shtuar edhe
këtë:

Është kusht:
- Të mos dalë me atë fustan para bur-

rave në asnjë mënyrë, qoftë ai vëllai i bur-
rit apo mixha i tij;

- ky fustan të mos jetë aq i çelur, sa të
zbulojë ekstremisht pjesë nga trupi i
vajzës, qoftë nga gjoksi apo pjesa e
poshtme. Sepse zbulimi i pjesëve të turp-
shme është haram të bëhet qoftë edhe
para grave.

Allahu ua ruajt nikahun dhe ju dhëntë
çdo të mirë në dunja dhe ahiret.

Omer B.

Pyetja  e  dytë:  
Jam në një familje, ku vetëm unë fal

namaz. Jam i martuar me një vajzë të
urtë dhe e moralshme. Por ajo nuk fal na-
maz dhe mbulesën nuk e mban. Kam fil-

Disa pyetje



54

1 mars 2008 
22 Safar 1429

Py
et

je
 p

  r
g

ji
g

je
luar t’i tregoj për Islamin dhe ligjet e Isl-
amit, dhe deri diku është përmirësuar,
por kam frikën se çka do të ndodhë më
pas, a do të jetë besimtare e përkushtuar
apo jo. Kështu që jam në dyshim, më vij-
në mendime të ndryshme nëpër kokë, tr-
egomë hoxhë i nderuar, a ke edhe ndonjë
këshille për mua.A di raste te tilla?

Përgjigje
Në emër të Allahut me emrin e të cilit

nuk bëhet dëm në Tokë e as në qiell, dhe
Ai dëgjon gjithçka dhe di gjithçka.

Në këto reshta pak a shumë u njoftuam
me gjendjen tënde dhe ne e kemi për
obligim për të dhënë këshillë, Allahu
qoftë razi.

Së pari Allahu të ndihmoftë në punën
që je duke bërë. Ndaj familjes tënde ke
një obligim të madh, pasi Allahu të ka
zgjedhur ty dhe të ka udhëzuar dhe fal
namazin, ti duhet të kujdesesh për ata
dhe të kesh sabër në këshillimin e tyre
për namaz.Allahu i madhëruar ka thënë:
“Urdhëro familjen tënde të falë
namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë,
ngase Ne nuk kërkojmë prej teje
ndonjë furnizim (për ty as për famil-
jen tënde), Ne të furnizojmë ty (dhe
ata), ardhmëria e mirë është e atij që
ruhet” (Ta ha 132) dhe po ashtu ka
thënë: “O ju që besuat, ruajeni veten
dhe familjen tuaj prej një Zjarri,
lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit
dhe gurët.Atë (zjarrin) e mbikëqyrin
engjëjt e rreptë e të ashpër që nuk e
kundërshtojnë Allahun për asgjë që
Ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë
të urdhëruar” (Tahrim 6.) 

Pastaj, vëlla i dashur, Allahu të ka
gëzuar me grua të moralshme, që ka
nevojë edhe për disa plotësime në fe.
Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, ka
thënë: “Më i miri prej jush që ka qenë në

xhahilet më i mirë do të jetë në islam (kur të
udhëzohet) nëse e kupton Fenë”.

Pra, ti vazhdo me davet, a udhëzimi i
takon Allahut,Ai e di kë udhëzon dhe kur.
Dije se pejgamberi salallahu alejhi ve sel-
em ka thënë se gruaja është në fenë e burrit.
Nëse ka moral të lartë dhe kur të udh-
ëzohet, do jetë më e mira në mesin e juaj.

Hixhabi në islam është bërë farz në
vitin e tetë hixhri edhe pse të gjithë gratë
në atë kohë (edhe të myslimanëve edhe
të mushrikëve) kanë pat njëfarë mbulese,
por është dashur të plotësohen edhe me
disa finesa. Allahu na ka krijuar dhe
shumë mirë e di si i përshtatet natyrës
sonë. Allahu në metodologjinë e Tij ka
përdorur gradualitetin në fenë e Tij.
Shiko se si ndërrohet nata me ditën!
Gradualisht. Po të ndërrohej prej territ e
në dritën e drekës, do të verbëroheshim
të gjithë. Por dalëngadalë dhe me ndih-
mën e Allahut ia arrijmë qëllimit. Ti
vetëm vazhdo dhe mos i ndërpre lutjet
për familjen tënde. Prej tyre mund ta
bësh lutjen që bëjnë robërit e Allahut:
“Edhe ata që thonë:“Zoti ynë, na bën
që të jemi të gëzuar me (punën) e
grave tona dhe pasardhësve tanë, e
neve na bën shembull për të devot-
shmit” (Furkan 74.) 

Raste të ngjashme ka shumë.
Pejgamberi, salAllahu alejhi ve selem i

ka thënë Aliut radijAllahu anhu: “Nëse e
udhëzon Allahu një njeri nëpërmjet teje, më
mirë është se sa t’i posedosh devetë e kuqe”.
(devetë e kuqe atëbotë kanë qenë luksozi
më i mirë).

Kemi raste te ne që, pasi janë udhëzuar
disa, nuk ka shkuar shumë kohë dhe kanë
filluar të falen edhe gratë e tyre, janë
mbuluar me hixhab, ndjekin derse të
rregullta dhe i ftojnë gratë tjera në islam
të vërtetë.
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Një grua shqiptare ka qenë duke ecur
nëpër rrugët e një qyteti të Italisë dhe ka
parë një arabe më hixhab të zi. E ka
pyetur për hixhabin. Ajo i ka thënë se
kështu duhet të vishen gratë myslimane.
Ajo menjëherë për kohë të shkurtë e sig-
uron hixhabin të atillë ashtu siç kishte
parë atë araben. Pas një kohe ajo udhëton
për në Shqipëri dhe aty takohet me disa
vajza të medresesë. Kur shkon në
medresenë e vajzave aty sheh disa që
kishin mbuluar fytyrën me nikab (peçe).
Ajo, kureshtare pyet për peçen. Ato
vajzat i thonë se nuk është obligim, por
është më mirë. Ajo prej aty e mbulon
edhe fytyrën. Subhanallah.

Atë që Allahu e udhëzon s’ka kush e
devijon dhe atë që Allahu e devijon, s’ka
kush e udhëzon.

Ali Shaban Tanusha

Pyetja  e  tretë:
Kam dëgjuar fjalë të ndryshme rreth

çështjes se në cilën dorë duhet të mbahet
unaza e fejesës (martesës). Prandaj, ju
pyes, a duhet të mbahet në të djathtën
apo në të majtën?

Përgjigje:
Unaza e fejesës apo martesës nuk ka

bazë fetare Islame. Kjo lloj unaze është
traditë e krishterë e futur në mesin e mys-
limanëve pa vetëdije, prandaj unaza e tillë
nuk lejohet të mbahet në asnjërën dorë.

Kjo nuk do të thotë se nuk lejohet
mbajtja e unazës në përgjithësi. Unaza
lejohet të mbahet, por jo si unazë
martese apo fejese.

Sidoqoftë, ai që mban unazë, është më
mirë ta mbajë në dorën e djathtë, sepse
dora e djathtë është më e privilegjuar
dhe ka përparësi në çdo gjë që është e
mirë dhe e hijshme.

Omer B.

Pyetja  e  katërt:
Selam alejkum
A lejohet te incizohen ligjëratat e fem-

rave me USB dhe te dërgohen në shoqatë
qe t’i dëgjojë drejtori i shoqatës?

Përgjigje:
Zëri i femrës është i lejuar të dëgjohet

për nevojë, por me kusht që të jetë e sig-
urt nga fitmet. Argument për këtë është
se shumë prej grave sahabije shkonin dhe
e pyetnin të Dërguarin e Allahut, salal-
lahu alejhi ue selem, qoftë edhe për
gjërat më intime.

Po ashtu nëse ato janë të begatuara me
dije,u lejohet të përhapin dijen e tyre duke
organizuar ligjërata të veçanta për gra dhe
të shkruajnë shkrime të dobishme.

Por, sa i përket kësaj që keni përmen-
dur, do të kisha thënë se kjo nuk shpëton
nga këto situata:

1. Nëse ligjëruesja është e punësuar në
shoqatë, dhe shoqata e detyron të incizo-
jë ligjëratat, atëherë vetë ligjëruesja ose
ndonjë grua tjetër e punësuar ne atë
shoqate, te merr ligjëratën e incizuar dhe
ta shkruaje fjale për fjale, me qëllim që
drejtori të ketë pasqyrë të qartë për
metodën dhe përgatitjen e ligjërueses.

2. Nëse kjo është e papranueshme,
atëherë: ligjëruesja duhet të takohet me
drejtorin, në prani të burrit apo
mahremit, dhe aty menjëherë le ta dëgjo-
jë drejtori dhe le të japë vlerësimin e tij.

3. Nëse edhe këtë nuk e pranon, unë
mendoj se nuk është në rregull të
deponohen ligjëratat e motrave që
ligjërojnë, nga frika e fitmeve që mund të
ndodhin, ndoshta jo nga drejtori, por
nga dikush tjetër, ose nga drejtori që vjen
pas tij. Kështu qe duhet të mos punohet
në aso lloj shoqata sipas mendimit tim,
uAllahu a’lem.

Omer  B.
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Në këtë rubrikë mirëpresim të gjitha pyetjet e juaja, ndërsa ato më interesante do të botohen.
Pyetjet mund t'i dërgoni në albislam@gmail.com

Pyetja  e  pestë:
Sa është legjitime të udhëtojnë një

grup vajzash me mbi tre meshkuj të cilët,
në esencë nuk janë familjarë (mahremë)
të atyre vajzave. Bëj pyetjen sepse ata
burra, në atë grup i kanë edhe gratë e
tyre, kurse gratë e tjera janë pa mahrem.
Këta burra a mund të konsiderohen
mahremë?

Përgjigje
Esselamu alejkum ue rahmetullah
Udhëtimi i gruas pa mahrem është i

ndaluar. Edhe kjo formë që e përmendët
nuk e ndryshon situatën, sepse udhëtimi
i gruas me ndonjë shoqe të saj, dhe kjo e
dyta është me burrin e saj, ky burrë nuk
mund të jetë mahrem edhe për të dyja.
Ai është mahrem vetëm i gruas së tij, me
të cilën ka kurorë.

Argument për këtë është hadithi: “Nuk
i lejohet gruas të udhëtojë përveçse me
mahrem, nuk guxon të rrijë ndonjë mashkull
me të, përpos se në prezencë të mahremit. Një
person pyeti: O i dërguar i Allahut, unë
dua të shkoj me filan ushtrinë, ndërsa
gruaja ime dëshiron të shkojë në haxhil-
lëk! I Dërguari, salAllahu alejhi ue selem
i tha: Shko edhe ti me të”. (Buhari 1862,
Muslim 1341) 

Pra, te ky hadith shihet qartë se gruas
nuk i lejohet të udhëtojë pa mahrem,
edhe nëse dëshiron të shkojë në haxhil-
lëk, edhe nëse udhëton me gra e burra
fisnikë. Dihet fare mirë se ata kur udhë-
tonin për në haxhillëk, udhëtonin me
karvan, të gjithë së bashku, mirëpo prapë
se prapë i Dërguari salAllahu alejhi ue
selem i tha: “Shko edhe ti me të”.

Mirëpo ky udhëtim ishte nga Medina
për në Mekë, d.m.th. udhëtim i gjatë.

Andaj nëse ke për qëllim këso lloj udhë-
time, atëherë vlen përgjigja më lartë.

Por, nëse është për qëllim udhëtimi i
shkurtë, p.sh. nga një pjesë e qytetit në
pjesën tjetër, atëherë, ajo formë udhëti-
mi lejohet. Jo pse ata burra janë mahrem
për këto gra, por për shkak se ky udhë-
tim është i shkurtë dhe nuk është kusht
të bëhet me mahrem.

Argument për këtë lloj ndarje të udhë-
timeve kemi hadithin: “Nuk e ka hallall një
grua e cila beson Allahun dhe ditën e Gjykimit
të udhëtojë udhëtim treditor apo më shumë,
përveç me shoqëri të babait, djalit,
bashkëshortit, vëllait apo cilido nga
mahremët” (Muslimi 1340).

Udhëtimin treditor dikush e ka përku-
fizuar me kilometra të caktuara, por më
e qëlluara është se udhëtimi vlerësohet
varësisht nga tradita e vendit. Atë udhë-
tim që ata e quajnë të gjatë, ai është i
gjatë dhe atë udhëtim që ata e quajnë
udhëtim i shkurtë, është i shkurtë.

Andaj, përderisa gruaja udhëton udhë-
tim të shkurtë me shoqet e saja, qoftë me
burrin e ndonjërës prej tyre apo me
veturë taksi apo me veturë personale,
themi se kjo lejohet.

Mirëpo, nuk lejohet assesi, që një
femër myslimane të udhëtojë me burrin
e shoqes saj, kunatin apo me veturë taksi,
nëse nuk ka edhe dikush i treti me ata,
sepse Resulullahi, salAllahu alejhi ue
selem ka thënë: “Askush të mos vetmohet me
ndonjë grua, sepse shejtani është i treti i tyre”.

Omer Berisha
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Për të qenë namazi i vërtetë
kushtëzohet:

1. Falja e namazit në kohën e tij
2. Pastërtia nga ndyrësirat
3. Pastrimi i rrobave, trupit dhe ven-

dit ku falet
4. Mbulimi i avretit
5.Të drejtuarit kah Kibla
6. Nijeti të cilin duhet bërë me zemër

Forma  e  namazit
Resulullahi, salallahu alejhi ve selem,

fillonte namazin e tij duke thënë:

“Allahu ekber”, i ngrinte duart bashkë
me tekbirin pastaj vendoste dorën e
djathtë mbi të majtën në gjoks, kurse
shikimin e drejtonte kah vendi i sex-
hdes. Fillonte namazin me dua të
ndryshme, e falënderonte dhe
lavdëronte Allahun, dhe e madhëronte
me fjalët: “subhanekellahumme ue bih-
damdike vetebarekesmuke ue teala xhedduke
velailahe gajruke”, pastaj kërkonte mbro-
jtje nga shejtani duke thënë: “eudhu
bilahi mineshejtanirraxhim”, lexonte
“Bismilahin”, pastaj lexonte “Fatihanë”,
duke u ndalur në çdo ajet. Kur e

Kushtet e vërtetësisë 
së namazit

Abduladhim b. Bedevij elHalefi
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kryente thoshte “Amin” dhe e zgjaste
zërin. Pas “Fatihasë” lexonte sure tjetër
disa herë të gjatë e disa herë të
shkurtër.

Resulullahu, salallahu alejhi ve selem,
lexonte me zë në namazin e Sabahut, në
dy rekatet e para të Akshamit dhe
Jacisë, kurse lexonte pa zë në Drekë
dhe Ikindi, në rekatin e tretë të
Akshamit dhe dy rekatet e fundit të
Jacisë. Gjithashtu lexonte me zë në
xhuma, Bajram, Istiska (namazi për shi)
dhe Kusuf (nxënia e hënës).

Dy rekatet e fundit i bënte më të
shkurta se rekatet e para.

Kur kryente leximin, bënte një
pushim pastaj ngrinte duart, thoshte
tekbirin dhe shkonte në ruku. I ven-
doste duart mbi gjunjët e tij sikur t’i
kishte kapur ato. I largonte duart prej
brinjëve të tij, e drejtonte shpinën aq
shumë, sa që, po të derdhnim ujë, do të
qëndronte në të. Qetësohej në rukunë
e tij dhe thoshte (3 herë) “subhane rabi-
jel adhim” dhe dhikre të tjera, mirëpo
ndalonte të lexuarit Kur’an në ruku
dhe sexhde. Pastaj ngrihej nga rukuja
duke thënë “semi Allahu limen hamideh” e
gjatë kësaj ngrinte duart duke qenë në
këmbë dhe thoshte “rabbena ue lekel
hamd”. Pastaj merrte tekbir dhe shkonte
në sexhde, i vendoste duart para gjun-
jëve, në tokë mbështetej në duart e tij
të shtrira i mblidhte gishtat dhe i drej-
tonte kah Kibla. Nganjëherë i vendoste
duart barazi me veshët e nganjëherë
barazi me supet, vendoste ballin dhe
hundën në tokë dhe thoshte: “Jam urd-
hëruar të bëj sexhde me shtatë eshtra, me
ballë dhe tregoi me gisht kah hunda, dy
duart dy gjunjët dhe dy këmbët.” dhe
thoshte: “Nuk ka namaz ai i cili nuk e
prekë tokën me hundë aq sa e prekë

ballin.” Qetësohej në sexhde dhe
thoshte: “Subhane rabijel ‘ala” gjithashtu
thoshte lloj-lloj dhikresh.

Urdhëronte të bëhej dua sa më shumë
në sexhde, pastaj ngrinte kokën duke
marrë tekbir, pastaj shtronte këmbën e
majtë në të cilën ulej i qetë, kurse të
djathtën e mbante drejtë duke i drejtu-
ar gishtat drejt Kiblës dhe thoshte
“Allahumme gfirlii vexhburnii ue ‘afini uer
zuk’nii.”

Pastaj thoshte tekbirin dhe shkonte në
sexhden e dytë, siç shkonte në të parën,
pastaj ngrihej duke thënë tekbirin dhe
ulej në këmbën e tij të majtë derisa çdo
asht kthehej në vendin e tij dhe ngrihej
i mbështetur në tokë për rekatin e dytë.
Në rekatin e dytë bënte sikurse në
rekatin e parë, me përjashtim se e bënte
më të shkurtër. Pastaj ulej në teshehud,
nëse është namazi prej dy rekatësh, ulej
ashtu sikurse ulej në mes të dy sex-
hdeve. Kështu ulej në namazin dy
rekatësh ashtu si në teshehudin e parë
te namazi tre dhe katër rekatësh. E kur
ulej në teshehud, vendoste shuplakën e
djathtë mbi kofshën e djathtë dhe dorën
e majtë mbi kofshën e majtë. Dorën e
djathtë e mblidhte, kurse gishtin
tregues e drejtonte kah Kibla dhe
gjuante shikimin në të, kurse të majtën
e shtrinte. Lëvizte gishtin dhe bënte
dua me të: “Kjo është për shejtanin më
e rëndë sesa hekuri.”, lexonte ettehi-
jatin dhe lexonte salavate mbi vetën e
tij në teshehudin e parë dhe të dytë dhe
bënte dua të ndryshme. E në fund jepte
selam në të djathtë duke thënë.
“Esselamu alejkum ue rahmetullah” dhe në
të majtë njëjtë. Nganjëherë në të
djathtë shtonte edhe “ue berekatuhu.”

Ruknet  e  namazit
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Namazi përbëhet prej farzeve dhe
rukneve, e nëse mungon njëri prej tyre,
ai namaz nuk vlen dhe as që llogaritet.

Ruknet janë:
1.Tekbiri fillestar
2. Të qëndruarit në këmbë gjatë

namazit farz për atë që ka mundësi.
3. Leximi i fatihasë në çdo rekat.
4,5. Rukuja dhe të qetësuarit në të.
6,7. Të kthyerit prej rukusë dhe të

qetësuarit në këtë qëndrim.
8,9. Sexhdja dhe të drejtuarit në të.
10,11. Ulja në mes dy sexhdeve dhe

qetësimi në të.
12. Ulja e fundit.
13. Të dërguarit salavat mbi

Resulullahun, salallahu alejhi ue selem,
pas teshehudit të fundit

14. Të dhënit selam

Vaxhibet  e  namazit
1.Tekbiret kalimtare
2.Teshehudi i parë
3. Sutreja

Sunnetet  e  namazit
Janë dy lloje: gojore dhe veprore.

Gojore  janë:
1. Duaja e hyrjes në namaz
2. Shqiptimi i istiadhes (thënia: eudhu

bilahi mineshejtanirraxhim)
3. Thënia “Amin” menjëherë pas për-

fundimit të Fatihasë.
4. Leximi diçka prej Kur’anit pas

Fatihasë.
5. Madhërimi i Allahut në ruku duke

thënë: “subhane rabijel ‘adhim” dhe sex-
hde duke thënë: “subhane rabijel e’ala”.

6. Sunnet është gjatë qëndrimit të
rukusë të thotë edhe këtë: “MILUS-
SEMAVATI VE MILUL-ERDI VE
MILUMA BEJNEHUMA VE MIL’U

MA SHI’TE MIN SHEJ’IN BA’DA
7. Lutja mes dy sexhdeve
8. Të dërguarit salavatë mbi

Resulullahun, salallahu alejhi ue selem,
pas teshehudit të parë.

9.Të bërit dua pas teshehudit të parë
dhe të dytë.

10. Lëvizja e kokës në të djathtë
dhe në të majtë gjatë dhënies selam.

Sunetet  veprore:
1. Ngritja e duarve gjatë tekbirit

fillestar, gjatë shkuarjes në ruku dhe
gjatë ngritjes nga ajo, si dhe gjatë ngrit-
jes pas etehijjatit të parë

2. Vendosja e dorës së djathtë mbi të
majtën në gjoks

3.Të shikuarit në vendin e sexhdes
4. Në ruku nuk duhet përkulur

shumë as nuk duhet qëndruar me
shpinë pjerrtas por e drejton shpinën.

5. Vënia e duarve para gjunjëve gjatë
shkruarjes në sexhde

6. Në sexhde gishtat drejtohen kah
kibla as shumë të hapur as të ngjitur

7. Gjatë uljes në mes të dy shexhdeve
duhet shtrirë këmbën e majtë, kurse të
djathtën duhet mbajtur drejtë.

8. Mos të ngrihet nga sexhdeja para se
të pushojë pak

9. Të mbështeturit në tokë gjatë të
ngriturit nga sexhdeja në kijam

10. Ulja e teshehudit të jetë kështu:
pas dy rekateve, ulet në këmbën e
majtë, kurse të djathtën e mban drejtë,
kurse në uljen e fundit e shtrin këmbën
e majtë, mban drejtë këmbën e djathtë
dhe ulet në pjesën e prapme të trupit të
tij.

Zgjodhi:Agim BEKIRI
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Në librin “QËNDRIMI I ISLAMIT
NDAJ LAICIZMIT”, autori Dr. Zekirija
BAJRAMI trajton një tematikë që zë vend
të rëndësishëm në hulumtimet për popul-
latën islame.

Çdo kapitull i këtij libri është material e
shtjelluar sipas radhitjes së një logjike dhe
në mënyrë të kuptueshme paraqitet si
temë, me një kronologji shkencore. Kam
bindjen se nga  literatura e konsultuar nga
autori, duke pasur parasysh edhe përvojën
e tij kërkimore, me këtë libër, studiuesve
shqiptarë mysliman i ofrohet një mundësi
ideale për të kuptuar fenomenin e laicizmit
dhe qëndrimin e Islamit ndaj këtij
fenomeni, që në shumë raste edhe në
shoqërinë shqiptare, trajtohet herë-herë
edhe në mënyra të ndryshme madje edhe
politizuese dhe të gabueshme.

Vepra “Qëndrimi i Islamit ndaj laicizmit
– ndikimi i laicizmit në  vendet ballkanike”
e përgatitur për disertacionin e dok-
toraturës, është e përbërë me këto kapituj:
Paraqitja e laicizmit; Laicizmi në  jetën e
evropianëve; Qëndrimi i Islamit ndaj lai-
cizmit; Ndikimi i shekullarizmit në vendet
ballkanike. . .;

Ky libër është  një  pasuri e madhe e pub-
likimeve shqipe, e cila përpos që na njofton
me çështjen e laicizmit, gjithashtu na
njofton edhe me autorin e saj, ku me një

përkushtim shkencor dhe hulumtues i cili
është i dukshëm në këtë vepër, në të cilën
rrahet një çështje, për të cilën s’është
shkruar ndonjë përsiatje më parë si kjo për
të cilën po bëjmë fjalë.

Vepra që mëton të shpjegojë dy sisteme,
laicizmin dhe fenë Islame, dhe gjykimin e
kësaj të fundit ndaj të parës, ka vlerë
shumë të madhe, dhe për shtjellimin e
kësaj teme autori ka pasur një synim, i cili,
siç thotë ai vet“është  korrigjimi i kon-
cepteve të gabuara duke u mbështe-
tur në metodologjinë islame që
buron nga Kur’ani Famëlartë dhe
sunneti i Pejgamberit tonë  salallahu
alejhi ue selem”.

Hyrjen e librit, Dr. Zekerija Bajrami e
fillon me historikun e laicizmit, përkufiz-
imin e tij në aspektin gjuhësorë, porse
edhe në aspektin e domethënies termi-
nologjike, në  këtë rast duke treguar shumë
të vërteta, duke përgënjeshtruar pohimin
se gjoja termi laicizëm është ngritur mbi
shkencë, gjë që “...nuk ka lidhje me
shkencën dhe me doktrinën shkencore” ,
dhe duke treguar se thirrja e saj është “për
të formuar jetën jo në baza fetare” .

Autori tregon se fillet e kësaj thirrje janë
bërë në kohën kur, në dominim ishte Kisha
e cila kontrollonte me të gjitha përbërjet
shoqërore, atëbotë kur, shkencës dhe

Prezantim i librit

shkruan: Nazmi MALIQI

“QËNDRIMI I ISLAMIT 
NDAJ LAICIZMIT”
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diturisë s’i ishte dhënë vendi i merituar, e
që kjo çoi deri te revoltimi i njerëzve
kundër klerikëve kishtar, deri sa e ndanë
fenë, përkatësisht - në  atë kohë Kishën nga
shteti i tyre.

Në pjesën e parë “Paraqitja e laicizmit”
njoftohemi hollësisht me shkaqet që çuan
deri te shfaqja e laicizmit, i cili u formua
nga ajo pjesë e popullsisë, e cila nuk pajto-
hej dot që t’ua mbushë xhepat me të holla
peshkopëve dhe udhëheqësve të manas-
tireve, të cilët klerikë flisnin për ndersh-
mëri e drejtësi, kurse veprat e tyre nuk
qëndronin me fjalët, nxitnin në injorancë,
pandershmëri e jo në dituri, në mënyrë që
ta lënë popullatën në prapambeturi, e t’ju
besojnë legjendave e miteve të tyre.
Peshkopët akuzonin mendimtarët dhe iu
konfiskonin librat, pengonin përparimin
shkencorë dhe i mbytnin shkencëtarët,
madje mbytnin edhe monoteistët që s’pra-
nonin tezën e trinitetit, e edhe formonin
gjykata të inkuizicionit, e cila mes gjithë të
bëmeve të saja, mbyti me miliona njerëz.
Pas gjithë kësaj çthurrjeje, kolapsi e
shkatërrimi, popullata doli kundër Kishës
dhe kërkoi ndarjen e fesë nga shteti.

Në pjesën e dytë “Laicizmi në jetën e
evropianëve”, autori shumë
bukur shpjegon çështjen se
Kisha, e cila udhëhiqte me
masat, fenë të cilën e
predikonte, ajo e shfaqte
vetëm si lidhje njeri - Zot, e
jo më gjerë, përkundër që
ajo kishte në dorë edhe
pushtetin. Si rrjedhojë e një
mungese të një kushtetute
apo sistemi politik dhe
administrativ, Evropa bëri
laicizmin e pushtetit, gjegjë-
sisht ndarjen e fesë nga
shteti, i cili pushtet duhet të
përmbajë sistemin shtetërorë
që përcakton sjelljen e
njerëzve, rregullat, ligjet dhe
rrugën e jetës së tyre, gjë që
s’e rregulloi Kisha.

Në pjesën e tretë “Qëndrimi i Islamit
ndaj laicizmit” autori bën fjalë për çështjen
se si arriti laicizmi në vendet islame, në të
cilat për trembëdhjetë shekuj u punua me
Sheriatin Islam, që llogaritet pjesë e fesë.
Fillimi i regresit të myslimanëve, prapam-
beturia, ngecja në shkencë dhe dekadenca,
qenë disa ndër shumë shkaqe, të cilat në
kohën kur Evropa përparonte e ishte në
progres, u importuan tek masa myslimane
ligjet njerëzore, në mënyrë që t’i braktisin
ato Hyjnore, e që kësaj i shërbeu më së
shumti gjenerata e cila besonte në ndarjen
e fesë nga shteti, e që aplikimi i kësaj ideje
u bë e mundur me arritjen e tyre në pozi-
cionet politike, të cilën ua bëri të mundur
kolonializmi. Mirëpo, siç tregon edhe
autori: “Kur shndërrohet shoqëria në
shoqëri laike, kur përkufizohet feja vetëm
në marrëdhëniet mes njeriut e Zotit, kur
aplikohen ligjet pozitive në mes njerëzve,
atëherë fillon kaosi, përçarja, çrregullimi
shpirtëror njerëzor si dhe përhapet
fenomeni i vjedhjes, i dhunës dhe formave
tjera të amoralitetit e devijimit” dhe e
gjithë kjo shfaqet si shkak i largimit nga
Sistemi Hyjnor i Zotit, Islami, për të cilin
autori bën një sqarim të shkëlqyer ku

thotë: “Islami është fe e cila i
ka caktuar marrëdhëniet e
shëndosha mes njeriut dhe
Krijuesit të tij të Madhëruar
dhe në të njëjtën kohë është
metodë jete e përgjithshme, e
plotë dhe precize, ngase i
rregullon marrëdhëniet mes
individit dhe shoqërisë. Islami
ka formuar një balancë mes
individualizmit dhe bashkësisë
nëpërmes të cilit realizon
unin, lirinë dhe respektin e
individit dhe në të njëjtën
kohë mbron shoqërinë, rolin
e individit dhe në formimin,
zhvillimin dhe qytetërimin e
saj. Islami, po ashtu, është sis-
tem i plotë që përmban në
vete një konglomerat

"Kur shndërrohet
shoqëria në shoqëri
laike, kur përkufizo-

het feja vetëm në
marrëdhëniet mes
njeriut e Zotit, kur

aplikohen ligjet pozi-
tive në mes njerëzve,
atëherë fillon kaosi,
përçarja, çrregullimi
shpirtëror njerëzor si

dhe përhapet
fenomeni i vjedhjes, i
dhunës dhe formave

tjera të amoralitetit e
devijimit"  
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thirrjesh që njiheshin në atë kohë, madje
lirinë, drejtësinë, barazinë dhe solidaritetin
shoqëror” . Në kohën kur ishte vendosur
për ndarjen e fesë krishtere nga shteti,
ndikim të madh kishte ajo se Kisha shpje-
gonte vetëm çështjet e lidhjes njeri-Zot e
jo më shumë, kurse një gjë e tillë nuk
ndodh edhe në Islam, e cila fe është Sistem
i përgjithshëm, që kaplon me rregullat e
veta çdo pore të jetës, e jo vetëm rela-
cionin në fjalë. Islami i dha vlerën dhe
vendin e merituar shkencës, ngriti shtetin
mbi vlera e rregulla të kuptimta dhe të
përkryera.

Autori në këtë pjesë të librit të tij, të
cilin libër ia rekomandojmë për lexim,
studim dhe hulumtim çdo juristi, politiko-
logu e intelektuali shqiptarë, shpjegon
edhe karakteristikat e pushtetit islam,
shtetin e Profetit Muhamed salallahu alejhi
ue selem, flet rreth Islamit në tërësi, për
pushtetin sipas metodës islame, pushtetin
islam dhe politikën, karakteristikat e
metodës politike islame, dhe më pas rreth
shkatërrimit të parimeve të laicizmit,
aktivitetit të Islamit në këtë drejtim.
Autori në mënyrë hulumtuese, flet rreth
Islamit dhe materies, qëndrimin e Islamit
ndaj kësaj të fundit, më tej hap temën se si
të rezistohet laicizmi, flet rreth disa
temave shumë të rëndësishme, devijimit të
besimit dhe legjislaturës, rreth moralit të
laicizmit, moralit islam, ekonomisë islame
dhe asaj laike etj.

Në pjesën e katërt “Ndikimi i shekullar-
izmit në vendet ballkanike – shembulli i
Shqipërisë, ish-Jugosllavisë dhe
Bullgarisë”, tregohet se kush ishte pro-
movues i laicizmit në vigjiljen e saj, ku për-
menden xhon turqit si pionier të ideve
laike, e që vitin 1839, kur u bë shpallja e
reformave të Tanzimatit, autori e përmend
si kohë e shfaqjes së filleve të laicizmit. Më
tej, gjerësisht flet për periudhat e
ndryshme në të cilat ndodhej shteti ynë
amë, Shqipëria pas pavarësisë së saj, me
gjithë sistemet që e udhëhiqën atë, feja në
periudhën e Shqipërisë komuniste, e më

pas demokratike. Gjithashtu, një shtjellim
të këtillë i jepet edhe vendeve tjera ballka-
nike, duke përfshirë këtu Bullgarinë dhe
trojet që ishin në ish-Jugosllavi. Periudha
postkomuniste dhe gjendja e fesë në to
është pikë e elaborimit të temës, duke për-
mendur disa nga shtetet ballkanike, ndër
to: Maqedonia, Bosnja e Hercegovina,
Kosova, Serbia dhe Mali i Zi.

Ashtu si në veprat e tipit teorik shken-
cor, që njohuritë shtrohen që nga përkufiz-
imi dhe etimologjia e fjalës, e deri te
përkufizimi shkencor për dhënien e kupti-
mit të një rrjedhe të zhvillimeve të ngjar-
jeve apo të një fenomeni që duhet të
hulumtohet, autori Zekirija BAJRAMI,
ofron argumente të verifikuara, për format
e paraqitjes së laicizmit si rregull i
“legjitimuar” edhe për normat shtetërore,
por edhe për dukuritë deformuese të
shoqërisë që janë pasojë e laicizmit. Për të
gjitha këto, autori ofron një vepër që do të
jetë literaturë bazë për shumë hulumtues
që do të trajtojnë këtë fenomen.

Nëse lexuesi do të thellohet në hulum-
tim, do të bindet se çdo kapitull në librin
“Qëndrimi i Islamit ndaj laicizmit”,
paraqitet si temë, me një kronologji shken-
core. Pa dilemë, autori bën një hulumtim
serioz shkencor, me një qasje të suk-
sesshme dhe kualitative, bazuar në stan-
dardet e hulumtimit shkencor.

Kam bindje se ky libër, duke pasur
parasysh metodologjinë e punës shken-
core, apo për hir të lexuesit që shfaq
interesin për t’u pajisur me njohuri teorike
që mund t’i shërbejnë si bazament për njo-
hjen e fenomeneve të laicizmit, dhe të qën-
drimit të Islamit ndaj laicizmit, është risi
në hapësirat hulumtuese shqiptare.

Autorit i urojmë suksese të mëtutjeshme
të hulumtimeve shkencore në promovimin
e vlerave islame, ndërsa lexuesve dhe
hulumtuesve i urojmë lexim të këndshëm
të këtij libri. Zoti e shpërbleftë autorin
Zekirija Bjaramin dhe familjen e tij. Zoti
qoftë razi.


