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EDITORIALI

LLOGARIA PËRFUNDIMTARE,
OFERTA E SUKSESIT

Muaji Dhul Hixhe është muaji i fundit në kalendarin islamik. Në këtë vit përputhet me
muajin dhjetor që është sërish fundi i vitit solar. Fundi i vitit zakonisht na përkujton
llogarinë përfundimtare tek tregtarët, kurse besimtarëve u përkujton llogarinë
përfundimtare të vitit, duke shikuar grafikonin e lëvizjes së tij, treguesi shkon përpjet ose
ka rënë poshtë.

Allahu, subhanehu ve teala, thotë: “O ju që besuat, kini parasysh frikën ndaj Allahut dhe
le të shikojë njeriu se çka ka bërë për nesër, dhe kini frikë Allahun, e s’ka dyshim se Allahu
është që e di në detaje atë që punoni! E mos u bëni si ata që e harruan Allahun, e Allahu bëri
që ata ta harrojnë vetveten! Të tillët janë ata të prishurit. Nuk janë të barabartë ata të
xhennetit dhe ata të xhehennemit. Banuesit e xhennetit janë ata fatbardhë që ia kanë arrit-
ur qëllimit”. (Hashr: 18- 20).

Dita e kijametit përndryshe quhet edhe Jeumut Tegabun, që domethënë dita e dështimit,
dëmtimit dhe mashtrimit, sepse njeriu i bën disa vepra dhe i bën kalkulimet gabimisht dhe
në fund në vend të fitimit, ai mer humbjen dhe dështimin.

Allahu, subhanehu ve teala, thotë: “Ditën e kijametit, kur Ai ju tubon juve, ajo është ditë
e mashtrimit (ditën e kijametit duket se kush është mashtruar). Kush beson Allahun dhe
bën vepra të mira, Ai ia shlyen të këqijat e tij dhe atë e fut në xhennete, nëpër të cilët
rrjedhin lumenj; aty do të jenë përgjithmonë, e ai është shpëtimi i madh”. (Tegabun: 9).

Për këtë shkak duhet të jemi më të vëmendshëm, më të kujdeshëm, më vigjilentë dhe
më të vendosur për të shfrytëzuar të gjitha të mirat që ia ka dhënë Allahu, subhanehu ve
teala, njeriut, për të bërë një tregti të sukseshme dhe fitimprurëse. Nëse ka njerëz që
humben tërësisht dhe shashtisen kur humbin pasurinë në bursat e ndryshme, pse mos të
mërziten aspak kur humbin në raport me Allahun, subhanehu ve teala?!

Cili meriton më shumë të frikësohet dhe trishtohet prej këtyre dy kategorive?! Dhe nga
cila kategori e njerëzve jemi ne?!

Muaji Dhil-Hixhe ka dhjetë ditët e para, që sipas sqarimeve të Pejgamberit, salallahu
aljehi ue selem, janë ditët më të mira gjatë vitit.

Ai thotë: “Ska ditë tjera kur veprat e besimtarit janë më të dashura tek Allahu, se veprat
që bëhen në dhjetë ditët e Dhul Hixhes. Shokët i thanë: e as xhihadi në rrugë të Allahut?
Tha: as xhihadi në rrugë të Allahut, përpos njeriut i cili del me pasurinë dhe shpirtin e vet
dhe nuk kthehet me asgjë”. (Buhariu).

Andaj logjika e një besimtari të sinqertë e detyron atë që ta shfrytëzojë maksimalisht
këtë shansë dhe ofertë. 

Ai e shfrytëzon këtë shansë duke lexuar Kur’an, madje duke e përfunduar leximin e tërë
Kur’anit gjatë këtyre dhjetë ditëve, duke e falë namazin me xhemat në xhami, duke u marrë
me përmendjen e Allahut ditën dhe natën, duke agjëruar këto dhjetë ditë, namazi i natës,
shoqërimi dhe vëllezërimi i sinqertë, kujdesi ndaj farefisit, lëmosha për të ngratët,
studentët dhe jetimët, pjesëmarrja aktive në përhapjen e të mirave dhe largimin e të
këqijave, angazhimi për shfrytëzim maksimal të ditës së Arafatit, e shumë e shumë vepra
tjera të mira, të cilat mund t‘i realizojë besimtari gjatë këtyre ditëve.

Kjo shansë që na është dhënë është edhe një farë mundësi e re për të kompensuar tërë
atë që na ka ikur në muajt tjerë, andaj nëse edhe këtë shansë nuk e shfrytëzojmë, atëherë
duhet vënë në pikëpyetje vigjilencën dhe kujdesin tanë për t‘iu afruar Allahut, subhanehu
ve teala. Allahu na bëftë prej të bekuarve, në jetën, dijen, pasurinë, familjen dhe veprat
tona. Amin!

Nga Medineja, Qyteti i Pejgamberit, salallahu alejhi ue selem
Bekir Halimi
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AKTUALE

SHKRUAN: ROALD A. HYSA

Mbarimi i asaj që njihet nga historianët si
“Pax Ottomanica” si pasojë e
revolucionit xhonturk të vitit 1908 solli

ndryshime, të cilat patën pasoja dëmprurëse
për të gjitha trojet shqiptare, po ashtu patën
ndikime të ndjeshme më pas edhe për të
gjithë Ballkanin. Në këtë revolucion me tipare
të theksuara nacionaliste (Jeun Turcs-Turqit e
Rinj) do të merrnin pjesë edhe një grup i
ndjeshëm shqiptarësh, një revolucion që do
ta dëmtonte ndjeshëm politikën e brendshme
osmane. Pak vjet më pas Ismail bej Qemali do
të ngrinte flamurin në Vlorë dhe do të

shpallte shkëputjen përfundimtare nga
Perandoria Osmane pas rreth pesë shekujsh.
Ndërkaq mbarimi i Luftës I Botërore do të
sillte ndryshime të ndjeshme edhe në të
gjithë hartën politike të shteteve evropiane, e
cila do të sillte zhdukjen e tri formacioneve
shumë të rëndësishme në skakierën politike
botërore, të cilat i përkasin formës së regjimit
monarkik: Perandoria cariste Ruse,
Perandoria Austrohungareze dhe Perandoria
Osmane; gjithashtu një sërë regjimesh
monarkike u zhdukën pak kohë më pas për t’i
lënë vend formës republikane parlamentare.
Kështu megjithëse rilindësit shqiptarë
kërkuan bashkimin e katër vilajeteve në një
të vetëm, ndryshimet e forta me ndikimin e
Fuqive të Mëdha të kohës në skakierën

NACIONALIZMI SHQIPTAR NË
UDHËKRYQIN E GLOBALIZIMIT
Kështu shqiptarët gjenden përpara një udhëkryqi të vështirë dhe nuk e dinë se kush është shtegu që duhet të marrin.
Nacionalizmi, globalizimi, proceset integruese, MSA, Bashkimi Evropian, NATO, Ballkani Perëndimor dhe realiteti.
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ballkanike sollën krijimin e një shteti shqiptar
të cunguar dhe orientimin e ideologjisë
rilindëse drejt një nacionalizmi shqiptar të
cunguar gjeografikisht dhe një Evrope të
dominuar nga shtete nacionale shumë të
fuqishme si: Franca, Anglia, Italia dhe
Gjermania, e cila shumë shpejt do të kërkonte
“hapësira jetike”, të cilat i mungonin. Shumë
shpejt lufta për ekspansion e këtyre fuqive të
mëdha në Evropë, si dhe e SHBA-së, e
Japonisë gjetkë në Paqësor do të kishte pasoja
tragjike për të gjithë globin. Mbarimi i Luftës
II Botërore do të sillte një realitet krejt tjetër
për shqiptarët dhe nacionalizmin e tyre.
Internacionalizmi proletar nuk do të ishte një
petk i përshtatshëm për t’ia veshur
nacionalizmit dhe ndjenjave patriotike të
shqiptarëve në të gjitha trojet ku ato
gjendeshin. Gjendja paraqitej jo vetëm e
turbullt, por shumë alarmante. Brenda një
periudhe të shkurtër, më pak se 40 vjet nga
qytetarë të një perandorie me pasaportën e së
cilës mund të udhëtonin lirisht, tashmë vihej
në pikëpyetje edhe ekzistenca e tyre. Çamët
do të deportoheshin përfundimisht nga shteti
kombëtar grek, ndjeshëm do ta pësonin edhe
kosovarët nga një shtet i dominuar nga serbo-
sllavët, vetë shqiptarët brenda kufijve
politikë do ta pësonin nga përndjekjet e një
shteti me ideologji të theksuar komuniste
shartuar me elemente të një
internacionalizmi, si dhe nga trysnia e
ushtruar nga jashtë tij në dëm të një elementi
nacionalist, i cili deri në vitin 1944 ia doli të
mbajë gjallë frymën nacionaliste
mbarëkombëtare. Në vitet në vijim ndarja e
shqiptarëve në tre formacione të ndryshme
politike do të thellohej gjithmonë në dëm të
politikës së tyre nacionaliste, ndërkaq ardhja
e demokracisë në vendin tonë e në Ballkan
dhe ndryshimet e thella politike
ndërkombëtare nuk do të sillnin ndonjë
përmirësim të ndjeshëm. Në skenën botërore
do të shfaqet një ideologji e re tashmë, ajo e

globalizimit dhe të ashtuquajturat procese
integruese me bazë kapitalin, pra, Bashkimi
Evropian etj., si dhe NATO-n një organizëm
ushtarak si garantues i paqes dhe i stabilitetit
në Evropë dhe më gjerë. Kështu shqiptarët
gjenden përpara një udhëkryqi të vështirë
dhe nuk e dinë se kush është shtegu që duhet
të marrin. Nacionalizmi, globalizimi, proceset
integruese, MSA, Bashkimi Evropian, NATO,
Ballkani Perëndimor dhe realiteti.

Kush mund t’i japi zgjidhje këtij rebusi?...
Shteti Shqiptar(?), i cili nuk ka zgjidhur ende
një pjesë të madhe të problemeve të
brendshme, shteti i sapolindur i Kosovës që
nga një anë ka nevojë për ndjesitë nacionale
të shumicës shqiptare për t’u konsoliduar dhe
nga ana tjetër në bazë të marrëveshjeve
ndërkombëtare të nënshkruara i duhet të
ngrihet në baza multietnike, apo Maqedonia
që nga përqindjet është një shtet multietnik,
por që vepron me tipare të theksuara
nacionale kur është në fjalë emërtimi i saj
ndërkombëtar dhe mosnjohja e saj nga
Greqia. Kjo mosnjohje i kushtoi Maqedonisë
marrjen e ftesës për në NATO, gjë të cilën të
gjitha partitë politike në Maqedoni e kanë në
bazën e tyre programore, qofshin shqiptare,
qofshin maqedonase. Bashkimi i shqiptarëve
dhe thyerja e kufijve politikë midis tyre është
imperativ i kohës, por se si mund të arrihet
kjo gjë është një rebus me të vërtetë i vështirë
për t’u zgjidhur.

...Bashkimi i shqiptarëve dhe
thyerja e kufijve politikë midis
tyre është imperativ i kohës,
por se si mund të arrihet kjo gjë
është një rebus me të vërtetë i
vështirë për t’u zgjidhur...

“

“
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PROF. DR. NASIR EL OMER

K
urani Famëlartë na tregon neve një fenomen të
çuditshëm, që është përsëritur shpesh ndërmjet disa
profetëve dhe përgënjeshtruesve prej popujve të

tyre. Pasi këtyre të fundit u dështonin mundësitë për t’i
ndalur profetët nga thirrja e vërtetë, dhe pasi gjatë
debateve e polemikave dilte në pah dobësia e
argumenteve dhe besimi i prishur i këtyre
përgënjeshtruesve përballë fakteve mahnitëse dhe
argumenteve të prera, që tregonin vërtetësinë e
profetëve dhe të asaj që sillnin nga Zoti i tyre, mënyra e
fundit tek e cila gjenin mbështetje ishte tallja që u bënin
profetëve të Zotit. E në formë këmbëngulëse u kërkonin
atyre, që t’ua përshpejtonte Zoti dënimin e premtuar.

Allahu duke na treguar për përgënjeshtruesit e
popullit Ad, populli i profetit Hud thotë:

“Ata thanë: A po na vjen ti, që të adhurojmë Allahun
të vetëm dhe të lemë atë që kanë adhuruar etërit tanë?
Atëherë na e sill dënimin nëse je prej të sinqertëve.”
(Araf, 70).

Ndërsa për përgënjeshtruesit e popullit të Nuhut
tregon: “Ata thanë: “O Nuh, ti na kundërshtove derisa e
teprove me kundërshtim e debat, prandaj na e sill atë që
na premton nëse je prej të sinqertëve”. (Hud 32).

Po ashtu thotë për popullin e Lutit: “Ata thanë: “Na e
sill neve dënimin e Allahut nëse je prej të sinqertëve”.
(Ankebut 29).

Kurse për përgënjeshtruesit e popullit të Shuajbit
tregon: “…prandaj hidh mbi ne dënim prej qiellit nëse je
prej të sinqertëve”. (Shuara 187).

Për sa i përket profetit tonë ai është përballur me
format më të çuditshme të këtij fenomeni. Siç i tha

“ATA TË KËRKOJNË TY
PËRSHPEJTIMIN E DËNIMIT”
Nëse Sunduesi i Lartësuar duron ndaj atyre që i mohuan dhe përgënjeshtruan profetët e Tij, nëse vetë Profeti
salallahu alejhi ue selem, duroi talljet e tyre akoma më shumë duhet që ne të bëjmë durim ndaj atyre që tallen
kur i ftojmë të besojnë Allahun e Lartësuar.
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populli i tij: “O Zoti  ynë, nëse vërtetë kjo
është e drejta prej Teje, atëherë hidh mbi ne
gur prej qiellit ose na sill dëmin të
dhembshëm!” (Enfal 32).

E pa dyshim që kjo tregon logjikën e dobët,
mendjelehtësinë dhe papjekurinë e tyre,
sepse më e drejtë për ta do të kishte qenë të
thoshin: “O Zoti ynë, nëse vërtetë kjo është e
drejta prej Teje, na udhëzo edhe neve...”, e jo
siç vepruan që këmbëngulnin në mohim e i
kërkonin Allahut t’i dënojë për këtë, porse ata
e tejkaluan cakun maksimalisht, e Allahu i la
në humbje për shkak të këtij tejkalimi.
Përparësia që i dhanë kësaj bote i shurdhoi
ata nga e vërteta dhe i verboi nga udhëzimi.

Me të vërtetë është për t’u habitur me këtë
krijesë të dobët. Allahu e solli në këtë botë
pasi nuk ekzistonte, e pasi e solli në
ekzistencë, e ushqeu, u kujdes për të me
begati të ndryshme derisa u rrit, pastaj edhe
pse çdo lëvizje e tij dhe e gjithçkaje është nën
sundimin dhe fuqinë e Allahut, edhe pse ecën
mbi tokën e Allahut, strehohet nën qiellin e
Tij, pi nga uji i Tij dhe ha nga furnizimi i Tij,
megjithatë mendon se në ndonjë çast do ta
mundë Zotin e tij.

Çdo popull që i ka kërkuar profetëve të vet
përshpejtimin e dënimit iu është bërë realitet
mbi veten e tyre. E çdokush prej tyre ka
marrë dënim të veçantë veç dënimit të
përgjithshëm në Zjarrin e Xhehenemit, që do
t’i përfshijë të gjithë mëkatarët Ditën e
Kiametit.

Pati prej tyre që u dënuan me një britmë
jashtëzakonisht të fortë, ndërsa të tjerë me
tërmet. Disa i fundosi Allahu, kurse disa i
mbuloi në barkun e tokës pasi e përmbysi atë.
Pra, të gjithë përgënjeshtruesit e dënimit u
shkatërruan me dënim, me përjashtim të
popullit të Muhamedit, salallahu alejhi ue
selem, përgënjeshtruesit e të cilit nuk i ka
përfshirë ndonjë dënim masiv. Kjo si nderim
për të salallahu alejhi ue selem, dhe se populli
i tij është i fundit. Allahu ka thënë: “Allahu

nuk ka si t’i dënojë ata e ti je në mesin e tyre,
e kurrë Allahu nuk është dënues për ta derisa
ata kërkojnë falje”. (Enfal 33).

Allahu i Lartësuar nuk i zhduku ata për të
këqijat e tyre, por i afatizon e kurrë nuk i lë në
harresë. Allahu në një ajet tjetër thotë: “Ata të
kërkojnë ty përshpejtimin e dënimit, e sikur
të mos kishte një afat të caktuar, dënimi do
t’u vinte atyre. E padyshim që atyre do t’u vijë
dënimi e ata s’do ta ndjejnë”. (Ankebut 53).

Të gjithë ata që e merituan dënimin,
Allahu i afatizoi. Disa prej tyre u vranë në
Bedër, të tjerë në vende e kohë të tjera,
ndërsa disa vdiqën pa luftë, por Ditën e
Kiametit vendi i tyre dhe i të gjithë mohuesve
prej të parëve dhe të fundit do të jetë dënimi
në Zjarrin e Xhehenemit.

Ky afatizim prej Allahut të Lartësuar në
vetvete ka urtësi shumë të mëdha. Po të
vëresh, shumica e atyre që përgënjeshtruan
Profetin salallahu alejhi ue selem, në fillim,
më pas u bënë muslimanë para dhe pas
çlirimit të Mekës, ndërsa ata që vdiqën në
mosbesim prej tyre ishin të pakët. Shumë prej
këtyre njerëzve, që u bënë muslimanë lanë
gjurmë të mëdha në historinë islame dhe
ishin ushtarë të bindur dhe ambasadorë të
devotshëm të tij. Ndërsa nga ata që vdiqën në
mosbesim, nga pasardhësit e tyre Allahu
nxori njësues të Zotit, si përgjigje për
shpresën e Profetit salallahu alejhi ue selem,
ditën që engjëlli i maleve i kërkoi leje të
përmbysë malet mbi ta e ai iu përgjigj : “Jo!

...Pati prej tyre që u dënuan
me një britmë jashtëzakonisht
të fortë, ndërsa të tjerë me
tërmet. Disa i fundosi Allahu,
kurse disa i mbuloi në barkun
e tokës pasi e përmbysi atë...

“

“
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Unë shpresoj që Allahu të nxjerrë nga
pasardhësit e tyre njerëz që e adhurojnë
Zotin të vetëm pa shok”.

Profeti ynë salallahu alejhi ue selem, erdhi
mëshirë për mbarë Botët, deri edhe për këta
mohues e tallës, saqë për shkak të pozitës që
ka Profeti salallahu alejhi ue selem, tek
Allahu, ata nuk i përfshiu dënimi masiv siç ka
ndodhur edhe me popujt e mëparshëm.

Në këtë fakt ka mësim të madh për ne.
Nëse Sunduesi i Lartësuar duron ndaj atyre
që i mohuan dhe përgënjeshtruan profetët e
Tij, nëse vetë Profeti salallahu alejhi ue selem,
duroi talljet e tyre akoma më shumë duhet që
ne të bëjmë durim ndaj atyre që tallen kur i
ftojmë të besojnë Allahun e Lartësuar.

Të mos jetë thirrja jonë lutje që këta
njerëz t’i mbulojë shkatërrimi. Aq më tepër
kur kjo bëhet për të dalë fitimtare vetvetja e
jo feja e Allahut dhe muslimanët.

Ne sot shohim mohimin e mohuesve,
talljen e injorantëve, mendjemadhësinë ndaj
muslimanëve dhe keqtrajtimin e tyre. Ne e
dimë me siguri të plotë se çdo mundësi që ata
zotërojnë në pozitë dhe mendjemadhësi nuk
është gjë tjetër veçse afatizim për ta prej
Allahut. E sa më shumë që ata e shtojnë
humbjen e tyre, aq më tepër përngjajnë me
ata që kërkuan përshpejtimin e dënimit,
madje gjendja e tyre e flet një gjë të tillë edhe
pse nuk e shprehin gjuhët.

Madje çdo njeri që ecën mbi tokë
këmbëngulës në mëkate dhe larg rrugës së
Zotit, ndërkohë që dëgjon premtimin e
Allahut për ata që mëkatojnë, nuk ka dyshim
se të tillët përngjajnë me ata që përshpejtojnë
dënimin e vet.

Ndërsa detyra jonë kundrejt tyre është t’u
themi siç i tha Salihu, alejhi selam, popullit të
vet: “Ai tha: O populli im, përse kërkoni
përshpejtimin e të keqes përpara të mirës,
përse nuk i kërkoni falje Allahut se mbase
mëshiroheni”. (Nahël 46).

Përktheu: Bilal TEQJA

AGON SIMNICA

Një ditë Ibën Mesudi pasi kishte
marrë vesh se Hudhejfeja ishte
shtrirë në shtratin e vdekjes

vendosi ta vizitojë atë dhe në të njëjtën
kohë të marrë një këshillë prej tij, sepse
dihet që porositë e njeriut që po
largohet nga kjo botë janë shumë
mbresëlënëse. Ibën Mesudi i tha: “O
Hudhejfe më këshillo!” Hudhejfe e pyeti
Ibën Mesudin: “A të ka ardhur bindja në
atë që po ec (Islamin)?” Ai i tha po,
“Atëherë përqendrohu aty dhe mos u
mashtro”, e këshilloi ai.

Pasi meditova shumë rreth porosisë
së Hudhejfes së drejtuar Ibën Mesudit
në çastet  e fundit të jetës së tij, meqë ai
i kërkoi që ta këshillojë, vendosa që t’i
shkruaj disa porosi për vëllezërit e mi
jo-hoxhallarë!

Kush ishin protagonistët e ngjarjes?

KËSHILLË: 
A JE I
PRANISHËM
NËPËR
DERSE?!
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Ibën Mesudi ishte nga sahabet e shquar,
prej dijetarëve të tyre, këmbët e të cilit
peshonin tek Allahu më shumë se kodra e
Uhudit. Pejgamberi alejhi salatu ue selam
ka thënë se kush dëshiron ta dëgjojë
Kuranin, ashtu si ka zbritur le ta dëgjojë
Ibn Mesudin. 

Hudhejfeja ishte sekretari i Muhamedit
alejhi salatu ue selam, i dinte emrat e
munafikëve,  ishte njeriu më i ditur për
sprovat, që do të ndodhin në umet. 

Më shtyu kjo bisedë ndërmjet këtyre dy
sahabeve të ndershëm, që ta këshilloj
veten së pari veten e pastaj t’i këshilloj
vëllezërit e mi, që pasi e kuptuan
rëndësinë e tubimeve të dijes dhe e
dëshmuan vetë këtë me gojët e tyre mos t’i
braktisin ato sepse janë kusht i
domosdoshëm për përqendrimin në
rrugën drejt Allahut. Ne jemi dëshmitarë,
që shumë vëllezër, që i kanë braktisur ato
(tubimet e dijes) janë dobësuar në ambiciet
e tyre për thirrje në fenë e Allahut, kanë

devijuar në kuptimin e metodës së saktë
duke iu bashkangjitur atij apo këtij grupi
dhe më e keqja një numër i madh i tyre e
kanë braktisur edhe Islamin tërësisht,
Allahu na ruajt!

Ibën Mesudi edhe pse ishte dijetar i
shquar dhe e dinte se nuk do të kishte
mundësi të përfitonte shumë, meqë
Hudhejfa ishte në agoninë e vdekjes, por ai
ishte nxënësi i Muhamedit alejhi salatu ue
selam, dhe mbeti modest gjatë të tërë
jetës, kështu edhe nuk ngurroi të kërkojë
këshillë nga vëllai i vet, dhe jo si disa
vëllezër, që i kanë lënë tubimet e dijes me
pretendimin se të njëjtat gjëra po
përsëriten. A mos jemi ne më të dijshëm se
Ibën Mesudi? Besimtari i sinqertë nuk e
thotë këtë fjalë, sepse ai nuk e di se cila
këshillë do të jetë shkak që ai të forcohet
në fenë e Allahut dhe të futet ne Xhenetin
e Tij. Amin.
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OMER B. ABDULLAH SADUN

T
ema e dialogut me të tjerët është rrahur
shumë shpesh kohët e fundit dhe në të
gjitha fushat, ose ndryshe i ashtuquajturi

dialogu mes civilizimeve. Mospajtimi i
qëndrimeve është i pranishëm midis
rrymave të mendimit perëndimor, midis atij
krahu që përkrah dialogun midis civilizimeve
dhe atij që përkrah konfliktin dhe bën thirrje
për të ecur në rrjedhën që të çon në rrugët
qorre të historisë. Ky mospajtim dhe kjo
përplasje ideore, nuk është i çuditshëm midis
disa popujve, mendimi i të cilëve prodhon
kurorën e logjikës njerëzore të kufizuar, i cili
nuk i shpëton dot paqëndrueshmërisë së
mendimit, perversitetit të opinionit, ose
misioneve dhe besimeve të devijuara, të cilat
bëjnë thirrje për konflikte, madje i nxisin ato,
në mënyrë që tirani të zërë rrënjë në
padrejtësinë e tij. Ajo që po ndodh në Irak,
Palestinë dhe në vende të tjera të
muslimanëve është shembulli më i keq i kësaj
fryme, për racizmin e skajshëm dhe
ashpërsinë e tij, i cili mbërrin deri aty, sa po
t’i marrë gjërat në dorë, i shfaros brezat dhe
të mbjellat. A ka terror dhe frikë më të
madhe, se kjo gjuhë e konfliktit, dhunës dhe
derdhjes së gjakrave? Më tej, ata na
drejtohen neve për të na akuzuar për gjëra,
që ata vetë i kanë. Një fjalë e urtë dhe e vjetër
arabe qëllon në shenjë, kur thotë: “Më hodhi
sëmundjen e saj dhe vetë gjeti rehati.” I
Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem,
thotë: “Ajo çfarë ka mbetur nga fjalët e

DIALOGU ME TË TJERËT
Tjetri për ne është gjithkush, që bie në kundërshtim me besimin tonë, me mendimin tonë, me vlerat tona, me
rrugën tonë që bazohet në Kuran dhe në Traditën Profetike, të cilat kuptohen ashtu siç e kanë kuptuar të
parët tanë vepërmirë të këtij Umeti 

...origjina e thirrjes së
njerëzve është me fjalë, e cila
e paraprin shpatën, ndërsa
lufta për të bërë thirrje drejt
rrugës së Allahut, nuk është
veçse një mjet për të larguar
pengesat...

“

“
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profecisë së parë është: “Kur nuk ke turp, bëj
ç’të duash.”

Por  çfarë do të thotë dialogu me të tjerët
për ne, ndjekësit e Islamit? A i ka kushtuar
rëndësi Islami kësaj teme, apo është një temë
dytësore, që nuk ka rëndësi për ne, apo janë
thjesht disa manovrime të çastit për t’i
larguar akuzat nga vetja?

Para se të futem në temën e dialogut
dëshiroj të sqaroj, se   çfarë është tjetri për ne,
ndjekësit e Islamit dhe të Sunetit, në mënyrë
që fjala të thuhet rreth diçkaje të njohur, që
nuk rrethohet nga padija dhe as nuk
mbulohet nga fshehtësia.

Tjetri për ne është gjithkush, që bie në
kundërshtim me besimin tonë, me mendimin
tonë, me vlerat tona, me rrugën tonë që
bazohet në Kuran dhe në Traditën Profetike,
të cilat kuptohen ashtu siç e kanë kuptuar të
parët tanë vepërmirë të këtij Umeti –Allahu
qoftë i kënaqur me ta.

Me këtë kuptim, tjetri për ne është
gjithkush që i përmbahet një feje të
ndryshme nga Feja Islame, duke përfshirë
këtu të gjitha ato mendime, rryma dhe
grupime islame të ndryshme, që nuk
bazohen në Kuran dhe në Traditën Profetike,
ose që i kuptojnë këto të fundit ndryshe nga
të kuptuarit e të parëve vepërmirë të
muslimanëve. Këto grupime islame
qëndrojnë afër apo larg nesh, në varësi të
afërsisë apo largësisë së tyre nga Kurani dhe
Tradita Profetike.

Fjala dialog (diskutim) është përmendur
në Kuranin Famëlartë në tri vende:

Surja Kehf: 34: “Ai kishte të vjela dhe i tha
shokut të tij, duke diskutuar me të: “Unë kam
pasuri më shumë se ti dhe kam të afërm më
të fortë.”

Surja Kehf: 37: “Shoku i tij i tha, duke
diskutuar me të: “A e mohove Atë, që të krijoi
prej dheu, pastaj prej një pike dhe pastaj të
formësoi në një burrë?!”

Surja Muxhadele: 1: “Allahu e dëgjoi atë

(grua) që diskutonte me ty rreth burrit të saj
dhe ankohej tek Allahu. Allahu e dëgjon
diskutimin e ju të dyve. Vërtet, Allahu është
Dëgjues dhe Shikues i gjithçkaje.”

Kështu, dialogu, diskutimi dhe debati i
shoqëruar me sjellje të mirë, të gjitha këto
janë shprehje të përafërta me kuptim të
njëjtë, ashtu siç thotë Allahu: “Dhe mos
debatoni me ithtarët e librit, përveçse në
mënyrën më të sjellshme” dhe: “Thirr në
rrugën e Zotit të tënd me urtësi dhe këshillë
të mirë dhe debato me ta në mënyrën më të
sjellshme.”

Kurani është i mbushur me debate dhe
diskutime midis profetëve salallahu alejhim
ue selem, dhe atyre që e kundërshtonin
thirrjen e tyre dhe të të dërguarve.

Përsëritja e “fjalës”, e cila përmendet në
Kuranin Famëlartë në shumë vende, nuk
është gjë tjetër veçse një shembull real dhe
praktik i dialogut. Të tjerët paraqesin
dyshimet dhe paqartësitë e tyre, të cilat i
shohim të fillojnë me fjalët: “Ata thanë” dhe
nga ana tjetër, i Dërguari i Allahut salallahu
alejhi ue selem, është i urdhëruar prej
Allahut që t’i përgjigjet dhe t’i hedhë poshtë
paqartësitë e tyre me fjalët: “Thuaj”, siç
përmendet në ajete të shumta. Disa prej
këtyre ajeteve janë:

Fjala e Allahut: “Ata që nuk e shpresojnë
në takimin Tonë, thanë: “Përse të mos na
dërgohen engjëj, ose përse të mos e shohim
Zotin tonë?” Ata e tejçmuan lart veten e tyre
dhe u sollën me arrogancë të madhe.”
(Furkan: 21)

Fjala e Allahut: “Ka prej tyre, që të
dëgjojnë ty, por Ne krijuam mbulesa në
zemrat e tyre, që të mos e kuptojnë atë dhe
në veshët e tyre hodhëm shurdhim. Edhe
sikur t’i shohin të gjitha faktet, ata nuk
besojnë, derisa të vijnë tek ti dhe të
debatojnë me ty. Ata që mohuan thonë: “Nuk
është gjë tjetër ky (Kurani), vetëm se disa
rrëfime të hershme.” (Enam: 25)
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Fjala e Allahut: “Thuaj: “Unë ju këshilloj
vetëm me një gjë: Të angazhoheni sinqerisht
dy e nga dy, ose një e nga një për hir të
Allahut dhe pastaj të mendoni thellë, se
shoku juaj (Muhamedi) nuk vuan nga ndonjë
çmenduri. Ai është vetëm paralajmërues i një
dënimi të ashpër që ju pret përpara.” (Sebe:
46)

Fjala e Allahut: “Thuaj: “A po na debatoni
për Allahun, që është Zoti ynë dhe Zoti juaj?
Ne kemi veprat tona dhe ju keni veprat tuaja,
por ne jemi të sinqertë me Të.” (Bekare: 139)

Allahu na i ka treguar historitë e të
dërguarve, së bashku me fjalët, thirrjen dhe
debatet e tyre, për t’i marrë si mësim praktik
dhe si një metodë që mund të merret si
shembull në dialogun me të tjerët. Profeti
Nuh i bëri thirrje popullit të tij, diskutoi dhe
debatoi me ta për 950 vjet me radhë dhe u
përpoq me të gjitha forcat, që t’i drejtonte ata
drejt njësimit të Allahut dhe për t’ia fshirë
shirkun dhe devijimin, që u sillej rrotull
nëpër mendje, ashtu siç thotë Allahu: “Ai tha:
“O Zoti im! Unë e thirra popullin tim natën e
ditën, por thirrja ime vetëm ua shtoi
arratisjen. Sa herë që i thërrisja ata që Ti t’ia
falje mëkatet, ata i vendosnin gishtat në
veshë, i mbulonin kokat me rrobat e tyre dhe
vazhdonin në të tyren me një
mendjemadhësi të fortë. Pastaj, unë i thirra
ata haptazi, pastaj i thirra drejtpërdrejt dhe
shpesh herë edhe fshehurazi” (Nuh: 5-9).

Ky është edhe qëndrimi i Ibrahimit
salallahu alejhi ue selem, në debatin e tij me
Nemrudin për të rrënjosur Teuhidin dhe për
ta mbrojtur atë, duke hedhur poshtë të gjitha
dyshimet e hedhura nga idhujtarët, ashtu siç
thotë Allahu: “A nuk e ke arritur atë, të cilit
ngaqë Allahu i kishte dhënë pushtet
(Nemrudi) debatoi me Ibrahimin rreth Zotit
të tij. Kur Ibrahimi tha: “Zoti im është Ai që
jep jetë dhe vdekje!” Ai tha: “Edhe unë jap
jetë dhe vdekje!” Ibrahimi tha: “Zoti im e sjell

diellin nga lindja, pra, sille ti atë nga
perëndimi?” Atëherë, ai që nuk besoi mbeti i
hutuar. Allahu nuk e shpie në rrugë të drejtë
popullin mizor.” (Bekare: 258).

Muhamedi salallahu alejhi ue selem, ka
debatuar me të krishterët e Nexhranit rreth
Isait salallahu alejhi ue selem, ku në një
transmetim të Taberaniut, që përcillet me
zinxhirin e tij transmetues nga Abdullah b.
Harith Zubejdi, ky i fundit ka dëgjuar të
Dërguarin e Allahut salallahu alejhi ue selem,
të thotë: “Ah sikur të kishte mes meje dhe
banorëve të Nehxranit një mbulesë, që të
mos i shihja dhe të mos më shihnin.”, për
shkak të debatit të ashpër që ata po
zhvillimin me të Dërguarin e Allahut
salallahu alejhi ue selem. Ky është ajeti  i
lutjes së mallkimit, i cili zbriti për të ndarë
debatin dhe për të qenë një argument i
pathyeshëm rreth Isait salallahu alejhi ue
selem, pas sqarimit të së vërtetës dhe zbritjes
së dijes, ku Allahu i Lartësuar thotë: “E kush
të kundërshton ty në çështjen e tij (Isait) pas
dijes që të erdhi, ti thuaji: “Ejani t’i thërrasim
bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë
tuaja, vetë ne dhe vetë ju, mandej të lutemi
sinqerisht, që mallkimi i Allahut qoftë mbi
gënjeshtarët.” (Ali Imran; 61).

Ky është këndvështrimi ynë, i ndjekësve
të Islamit në lidhje me dialogun me të tjerët,
rreth diskutimit me ta në mënyrën më të
mirë dhe ky është durimi ynë ndaj fjalëve të
kundërshtarëve, qoftë edhe atëherë kur
diskutimi bëhet në lidhje me besimin tek
Allahu. Ne e ballafaqojmë argumentin me
argument, me kokë të ngritur dhe krenarë,
me edukatë të lartë dhe qëndrim të ftohtë,
sepse ne jemi njerëzit e të vërtetës, mbajtësit
e mesazhit botëror, të cilin duhet t’ia
përcjellim të gjithë njerëzve, ashtu siç thotë
Allahu i Lartësuar: “Nuk të kemi dërguar
veçse si përgëzues dhe paralajmërues për të
gjithë njerëzit.”

Për sa i përket dispozitave që u lejojnë
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muslimanëve luftën kundër armiqve të tyre,
kjo nuk bie ndesh me dialogun dhe thirrjen
drejt rrugës së Allahut me fjalë dhe
argumente. Përkundrazi origjina e thirrjes së
njerëzve është me fjalë, e cila e paraprin
shpatën, ndërsa lufta për të bërë thirrje drejt
rrugës së Allahut, nuk është veçse një mjet
për të larguar pengesat dhe arrogantët që
adhurohen, të cilët i pengojnë njerëzit për të
dëgjuar fjalën e të vërtetës dhe njësimit të
Allahut. Në këtë mënyrë lufta ndaj tyre është
e domosdoshme, si shenjë të fitores së
njerëzve që u është bërë padrejtësi dhe për të
çliruar mendimet e tyre, në mënyrë që të
zgjedhin atë me të cilën binden. Historia nuk
ka shënuar asgjë rreth muslimanëve, se ata
mund të kenë detyruar ndonjë popull
kundërshtar që të pranojë Islamin. Si mund
të ndodhë diçka e tillë, kur Allahu thotë:
“Nuk ka detyrim në fe. Vërtet, udhëzimi
është sqaruar nga e kota.” (Bekare: 256) dhe:
“Sikur Zoti yt të dëshironte, të gjithë mbi
tokë do të kishin besuar së bashku. A ti i
detyron njerëzit të bëhen besimtarë?”
(Junus; 99). Përkundrazi, ata u përfshinë dhe
muslimanët bashkëjetuan me ta mbi bazën e
dispozitave të veçanta islame për
jomuslimanët dorëzanë (në besë). Ja, se çfarë
thotë Arnold Toynbee rreth çlirimeve islame:
“Në shekullin e shtatë pas Krishtit, arabët
çliruan një zinxhir shtetesh lindore nga
sundimi greko-roman i krishterë.”
Gjithashtu, ai shprehet: “Zgjedhja nuk ishte
mes Islamit dhe vrasjes, por mes Islamit dhe
xhizjes (taksa e jomuslimanëve). Kjo ishte një
politikë dritëplotë, rreth së cilës të gjitha
mendimet janë pajtuar me njëra-tjetrën se e
meriton të lavdërohet… Mund të thuhet, se
këto të vjela, të cilat u morën nga fusha e
thirrjes islame, vinin si rezultat i një lëvizjeje
popullore të pavarur, të cilat nuk rrodhën
asnjëherë si pasojë e një presioni politik.”

Meqë debati është një ndër format e
thirrjes në rrugën e Allahut, ne duhet të jemi

të përgatitur për të, së pari, nëpërmjet
objektivave të qarta, ku më të rëndësishmet
janë: Thirrja në rrugën e Allahut nëpërmjet
paraqitjes së kësaj feje para njerëzve, pastaj
hedhja poshtë e të gjitha dyshimeve që
përhapen kundër Islamit dhe ndjekësve të tij
në të gjitha kohët dhe vendet, duke vënë në
dukje falsitetin dhe thellësinë e errësirës së
tyre. Duhet të tregohemi të kujdesshëm ndaj
mungesës së këtyre objektivave dhe të
tjerave si ato në rrugëtimin e diskutimeve
tona për shkak të situatave botërore që
ushtrojnë presion. Nëse objektivat
mungojnë, dialogu ynë bëhet thjesht për
dialog dhe me qëllimin për të vërtetuar para
tjetrit se ne po dialogojmë me të. Më tej, ne
duhet të përgatisim kuadro të specializuar të
shkencës dhe mendimit nëpërmjet
instituteve dhe seminareve të shpeshta, që të
nxjerrim kuadro, të cilët e përçojnë zërin
tonë tek bota ashtu siç dëshirojmë dhe të
mos biem viktimë e dështimeve dhe
përpjekjeve individuale, sepse bota është e
ngopur me ide, fe dhe filozofi, që e bëjnë atë
të mos preokupohet për propozimet tona,
për arsye se kundërshtarët i përhapin idetë e
tyre nëpërmjet mjeteve mediatike
propaganduese të fuqishme dhe forcës
financiare që e tejkalojnë disa herë atë që ne
kemi në dispozicion. Në këtë mënyrë
qartësohet edhe gabimi i disave prej nesh, të
cilët supozojnë dështimin e këtyre ideve të
devijuara nga vetë njerëzit, jo sepse ato
thonë të vërtetën, apo sepse i paraqesin
njerëzve zgjidhje të dobishme, por sepse ato
ide u shërbehen atyre në mëngjes dhe në
mbrëmje me metoda që shkëlqejnë, me
ngjyra tërheqëse, që e kthejnë të vërtetën në
të kotë dhe të kotën në të vërtetë në sytë e
njerëzve të thjeshtë dhe kjo do të ishte një
humbje që nuk do ta dëshironin, Allahu na
ruajt.

Përktheu: Genc PLUMBI



13ALBISLAM | 1 Dhjetor 2008  | 3 Dhul Hixhe 1429

SHKRUAN: BLERIM MUHAXHERI

Je i zhytur në botën e pafundme të
mendimeve dhe mundohesh që shumë
gjëra që të vijnë ndërmend edhe t’i

perceptosh. Edhe pse je i vetëdijshëm se s’do
ta arrish një gjë të tillë, mirëpo notimi në
thellësitë e ëndrrave të duket e këndshme
dhe interesante. Nuk dëshiron të largohesh
nga ato mendime, por shpreson që ato të
zgjasin edhe më tepër dhe të jenë më të gjata.
Kënaqesh duke shëtitur nëpër detin e
ëndrrave dhe dëshiron që ato asnjëherë të
mos përfundojnë. Mirëpo, kur i hap sytë dhe
të del gjumi, atëherë e kupton se s’ishte asgjë,
por vetëm një ëndërr e thjeshtë, dua të them,
zhgënjehesh nga ajo që përjetove.

Sa ishe i gëzuar në fillim tani përnjëherë u
ndërrove krejtësisht, sikurse të mos ishe ai i
fillimit. Gëzimi menjëherë u shndërrua në
pikëllim. Dëshirat e zjarrta për realizim u
transformuan në përtaci dhe në molisje. S’je
si ky tani, si ai më herët. Je një njeri, mirëpo

nga ajo që përjetove më herët dhe nga ajo që
ndien tani, je ndërruar tërësisht. A thua vallë,
çfarë ishte ajo që ndikoi?

O njeri! Dije se ky është shembulli yt.
Po, po shembulli yt, bile i imi dhe i çdo krijese
që është i gjinisë sonë. Të zhytur në iluzionet
e kësaj bote harrojmë se kush jemi.
Dëshirojmë të arrijmë diçka, mirëpo s’dimë
se si. Të dhënë pas gjërave të
parealizueshme, synojmë të arrijmë
suksesin. Pa rënë shi mendojmë se do të
mbijnë të mbjellat.

Jemi duke u tallur me vetveten. Ngase
as veten s’jemi duke e njohur, e ku  më do t’i
njohim qëllimet dhe synimet tona në këtë
jetë. Jemi shndërruar në krijesa pa ndjenja, e
kjo po reflekton që të mos kuptojmë asgjë
nga realiteti, për shkak se sy i vërtetë është
zemra, e cila përveç se sheh, edhe kupton.
Mirëpo ky organ na është verbuar, kurse sytë
në ballë i kemi veç për t’u orientuar në rrugë.

Të dhënë pas kësaj bote e kemi humbur
orientimin në rrugë. S’dimë ç’bëjmë e
ç’veprojmë. Jemi duke u fokusuar vetëm

Ne nuk jemi duke i kuptuar gjërat siç duhet. E kam fjalën, siç janë dhe siç duhet të dihen. Ngase çdo gjë e ka
një porosi, me të cilën të jep një këshillë apo të udhëzon. S’ka rastësi. Pra, gjithçka është kuptimplotë dhe me
domethënie të madhe.

O NJERI! 
A E DI KUSH JE?
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nëpër ato punë nga fryn era e
përditshmërisë. Jepemi pas asaj ku kemi dobi
dhe interes personal. Jashtë kësaj s’shohim
asgjë tjetër, dua të them, bëhemi kinse nuk
po dimë t’i kuptojmë çështjet e tjera.

Ne nuk jemi duke i kuptuar gjërat siç
duhet. E kam fjalën, siç janë dhe siç duhet të
dihen. Ngase çdo gjë e ka një porosi, me të
cilën të jep një këshillë apo të udhëzon. S’ka
rastësi. Pra, gjithçka është kuptimplotë dhe
me domethënie të madhe.

Mirëpo po mbetet një pikëpyetje e madhe
te njeriu. Kush është kjo krijesë e Zotit dhe a
është duke e njohur ajo vetveten. Porosi të
mëdha fshihen tek ai, por a është duke
arritur ai të zbulojë ndonjë sekret të tyre.
Vetëm pamja e jashtme është argument i
mjaftueshëm për këtë gjë, ku dëshmon se çdo
gjë është në vendin e duhur. Prandaj, a është
duke u përpjekur kjo krijesë që ta zbulojë
vetveten?

O njeri! Dije se ti je hije, ty të mban vetëm
shpirti, e nëse del ai, atëherë mbaron puna
jote. Shpirti është i padukshëm dhe çështjen
e tij e di vetëm Zoti, prandaj neve duhet ta
kuptojmë atë si sekret të Zotit. Ja, çfarë ka në
ty, o njeri! Bindu dhe shihe realitetin me
syrin e argumentit. Pra, ti qenke i
padukshëm si shpirt, kurse si qenie
njerëzore, ti qenke hije. E thënë kjo me fjalë
tjera, krijesa e quajtur njeri, përbëhet nga
padukshmëria dhe hija.

Udhëhiqe jetën tënde në dritën e
argumenteve të së Vërtetës, që së paku ta
kuptosh sekretin e padukshmërisë tënde, pra
të qenies tënde, sepse pa udhëzimet e saj, jo
vetëm që je hije, mirëpo je edhe i humbur. Jo
që s’do të mundesh ta njohësh tjetrin
asnjëherë, por nuk do ta kuptosh as vetveten.
Do të mbetesh i huaj, si për të tjerët, po ashtu
edhe për vetveten.

Në të njëjtën kohë mund të bëhesh
krijesa më e mirë, gjegjësisht më e keqja në
faqen e dheut. Çdo gjë varet nga ti dhe është

në duart e tua. Detyrimet e tua varen nga
rregulli i treshit: çfarë vepron, kë pason dhe
kujt i bindesh. Nëse je në rrugën e Zotit dhe i
respekton urdhrat e Tij, do të bëhesh krijesa
më e mirë që Zoti e ka sjellë në këtë botë.

Pra, o njeri! Ti ke lirinë e zgjedhjes,
prandaj zgjidhe atë që të bën dobi, jo atë që
lakmon. Sepse dobisë do t’ia shohësh hairin,
kurse nga lakmia do të kesh vetëm sherr.
Ademi lakmoi pemën e pavdekshmërisë,
mirëpo e goditi dënimi i Zotit. Kurse djalli
zgjodhi rrugën e mosrespektimit, prandaj u
largua nga mëshira e Zotit. Prandaj në duart
e tua është zgjedhja, vallë çfarë do të
zgjedhësh?

O njeri! Dije se ti je dhè dhe se qenia jote
në aspektin e furnizimit trupor varet nga
toka. Prej saj je krijuar dhe nga ajo
ushqehesh. Në të jeton dhe në të do të
kthehesh. Prej saj je nxjerrë dhe përsëri aty
do të hysh. Pra, çdo gjë e jotja është e lidhur
me atë, pra, shpirti të mban të ngritur në
veprimet dhe aktivitetet e tua, e nëse del ai
përsëri do të pushosh në tokë.

Tani, a je duke mundur sadopak ta
njohësh veten? Nuk po dua ta paraqesësh
veten duke u shikuar në pasqyrë nga pamja e
jashtme, por ta kuptosh personalitetin tënd
si krijesë e Zotit. As nuk po dua të shtiresh e
të tregohesh ai që s’je në realitet, pra, të
aktrosh në emrin e së mirës, e në të vërtetë
nuk je i tillë.

Mirëpo, mos harro se ti je tokë. Kurse
përditshmërinë tënde ti e kalon duke ecur
nëpër tokë, pra, ti për çdo ditë e për çdo çast
e shkel veten tënde. Dhè je, e nëpër të kalon.
Thjesht, sot je në pozitë të ngritur, kurse dje
ishe në gjendje të shtrirë. Por dije se edhe
nesër do të kthehesh në atë pozitë, siç ke
qenë dje. Vallë, a edhe ky fakt nuk po të bën
të vetëdijshëm, që ta kuptosh veten se kush
je?

Ja, pra, kush je ti! O njeri! 
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HALID B. SUUD EL BULEJHID

Festimi i festave të fundvitit ka marrë
jehonë të madhe tek muslimanët duke i
pasuar të tjerët verbërisht, si shkak i

injorancës së tyre mbi fenë e Allahut, duke
mos pasur njohuri, se kjo është e ndaluar
rreptësisht dhe jep të kuptojë, se Islami

qenka i mangët, jo i kompletuar dhe duhet
të plotësohet nga fetë e tjera, kurse dihet
qartë se Allahu e ka përkryer këtë fe: “Sot
ua përsosa fenë tuaj dhe jam i kënaqur që
Islami të jetë feja juaj”. (Maide 3) Këto
festime janë të ndaluara, haram për këto
arsye:

1-Festimi i kësaj dite llogaritet si festë,
që nuk ka bazë në sheriat është bidat-risi

MUSLIMANËT 
DHE FESTAT E FUNDVITIT
Festimi i vitit të ri është miqësim me jobesimtarët dhe pjesëmarrës në simbolet e fesë së tyre, si dëshmi dhe
gëzim se ata janë në të vërtetën, ndërsa realisht ata janë në të kotën 
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dhe risitë në fe i ka ndaluar Pejgamberi
salaAllahu alejhi ue selem. Aishja përcjell
se Pejgamberi salaAllahu alejhi ue selem,
ka thënë: “Kush shpik në fenë tonë atë  që
nuk është prej saj, ajo është e refuzuar”.
(Buhariu dhe Muslimi.) Nuk mund të
veçohet ndonjë ditë e caktuar me gëzim
apo me festime pa pasur argument nga
Sheriati.

2-  Nuk i lejohet muslimanit të festojë
ndonjë festë tjetër përveç festave të
lejuara në Islam, siç na i ka lejuar i
Dërguari i Allahut dy festat tona, festën e
Fitër Bajramit dhe të Kurban Bajramit. Na
përcillet nga Enesi, radiallahu anhu, se
kur shkoi Pejgamberi salallahu alejhi ue
selem, në Medinë i gjeti ata duke festuar
dy ditë dhe iu tha: “Allahu jua ka
zëvendësuar me dy festa më të mira, me
festën e Fitër Bajramit dhe të Kurban
Bajramit”. (Hadith sahih nga Ebu Davudi
dhe Nesaiu.)

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, i
ndaloi festat e tyre, që të mos përngjajnë
me festat e muslimanëve. Nëse e
neglizhojnë këtë çështje hoxhallarët dhe
institucionet fetare, duke mos folur për to
atëherë njerëzit i festojnë duke iu dhanë
jehonë të madhe, sikurse për festat e
muslimanëve.

3- Nuk lejohet në fenë tonë festimi  i
asnjë ditëlindjeje të askujt edhe kur është
datëlindja e Pejgamberit tonë Muhamedit
salallahu alejhi ue selem, apo e çdo njeriu
të rëndomtë. Me datëlindjen apo vdekjen
e ndonjë Pejgamberi nuk lejohet festimi i
tyre, se nuk lejohet të afrohemi tek Allahu
në këto raste duke shfaqur gëzimin apo
pikëllimin, apo diçka tjetër prej shenjave
të festimit. Kur u zu dielli në kohën e të
Dërguarit të Allahut njerëzit menduan se
kjo ndodhi për shkak të vdekjes së djalit të
tij Ibrahimit, mirëpo Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem, e refuzoi këtë siç ka

ardhur në hadithin e vërtetë, të cilin e
përcjell Mugire b. Shube se i Dërguari i
Allahut ka thënë se me të vërtet që dielli
dhe hëna nuk zihet për vdekjen e as për
lindjen e ndonjërit. Kur ta shihni këtë
fenomen faluni dhe bëjini dua Allahut.
(Buhariu.)

4- Festimi i datëlindjes së Isait
salallahu alejhi ue selem – Jezusit ka
teprim të dashurisë ndaj tij dhe kjo dukuri
është simbol i të krishterëve në këtë ditë.
I Dërguari i Allahut ka thënë për këtë:
“Mos me ngrini mua ashtu siç e ngritën
Isain-Mesihun, birin e Merjemes, por unë
jam rob i Allahut dhe thoni robi i Allahut
dhe i Dërguari Tij. (Buhariu.) E ka ndaluar
Sheriati ngritjen dhe teprimin në ta dhe
adhurimin e tyre përveç Allahut.
Pejgamberët janë dërguar nga Allahu
përgëzues, qortues dhe thirrës në
adhurim ndaj Allahut e jo për adhurim
dhe teprim ndaj vetes se tyre.

5- Festimi i vitit të ri është miqësim me
jobesimtarët dhe pjesëmarrës në simbolet
e fesë së tyre, si dëshmi dhe gëzim se ata
janë në të vërtetën, ndërsa realisht ata
janë në të kotën dhe të devijuarën dhe kjo
është e ndaluar-haram dhe prej mëkateve
të mëdha. Allahu i Madhëruar thotë: “O ju
që besuat! Mos zini miq, as jehuditë, as të

...Festa e ligjshme për mysli-
manët është pas kryerjes së
adhurimit. Ky është falënder-
im ndaj Allahut për lehtësimin
e adhurimit dhe gëzim për
muslimanin pas kryerjes së
ibadetit...

“

“
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krishterët. Ata janë miq të njëri-tjetrit. E
kush prej jush miqësohet me ata, ai është
prej tyre. Vërtet Allahu nuk e udhëzon
popullin zullumqar.” (Maide 51.) Nëse
muslimani nuk e ka si qëllim të kënaqet
me fenë e tyre dhe pëlqimin e simboleve
të tyre si: trinitetin, therjen jo në emrin e
Allahut, bën një mëkat e nëse ka si qëllim
kënaqësinë dhe pajtimin me ta, atëherë ai
është jobesimtar dhe i dalë nga feja në
mendimin e krejt dijetarëve. Populli
injorant nuk është në gjendje ta dallojë
këtë dhe për këtë muslimani duhet t’i
largohet kishave dhe organizimeve të tyre
në këtë ditë dhe ditëve të tjera .

6- Festimi i festave të tyre është
përngjasim me të krishterët, si dhe veçori
e simboleve të mosbesimit e kjo është prej
mëkatëve më të mëdha, të cilin e ka
ndaluar Sheriati dhe e ka qortuar
vepruesin. Pejgamberi salallahu alejhi ue
selem, ka thënë: “Kush i përngjan një
populli ai është prej tyre.” (Ebu Davudi.)
Përngjasimi në formën e jashtme ndikohet
nga përngjasimi i brendshëm, që përcillet
me dashuri dhe harmoni në mes
përngjasuesit dhe të përngjasuarit, për
këtë edhe urtësia e Sheriatit i ka
ndërprerë rrugët dhe mënyrat, të cilat e
shpijnë muslimanin në pëlqimin e fesë së
tyre. 

7- Festa e ligjshme për myslimanët
është pas kryerjes së adhurimit. Ky është
falënderim ndaj Allahut për lehtësimin e
adhurimit dhe gëzim për muslimanin pas
kryerjes së ibadetit. Festa e Fitër Bajramit
vjen pas kryerjes së agjërimit, ndërsa festa
e Kurbanit pas kryerjes së Haxhillëkut dhe
dhjetë ditëve të Dhul Hixhes. Ky është
gëzim, adhurim, falënderim dhe kthim tek
Allahu i Lartmadhëruar e nuk është gëzim
për krijesat ose për ndonjë çështje të
dynjasë e ky kuptim nuk gjendet në festën
e Isait – Mesihut (vitit  të ri) dhe Sheriatin

e tij, që është anuluar me sheriatin e
Muhamedit salallahu alejhi ue selem, dhe
për këtë nuk është e ligjshme për
muslimanin ta festojë këtë festë dhe ta
pasojë sheriatin e tij.

8- Festimi i kësaj dite është në
kundërshtim me udhëzimin e Pejgamberit
tonë Muhamedit salallahu alejhi ue selem,
dhe me pasimin e rrugës së tij dhe ka qenë
i Dërguari i Allahut ai që e ka
kundërshtuar rrugën e ithtarëve të librit
(jehudive dhe të krishterëve) dhe kjo ka
qenë e pëlqyer në adhurimin, moralin,
traditën e tij dhe për çështjet e dynjasë.
Ashtu si edhe kundërshtimi i tij ndaj tyre
për drejtimin e kiblës, formën e selamit e
të tjera që janë prej veçorive të tyre. Kjo
dëshmohet prej tij me thënie dhe vepra.
Kjo është një bazë madhështore me të
cilën muslimani është i detyruar të
përkujdeset dhe për këtë na ka
paralajmëruar Pejgamberi salallahu alejhi
ue selem, se prej shenjave të fundit do të
jenë që një pjesë e  muslimanëve do t’i
pasojë dhe do t’i përngjasojë jehuditë dhe
të krishterët. I Dërguari i Allahut ka thënë:
“Do t’i pasoni ata që ishin para jush
pëllëmbë pas pëllëmbe, krah pas krahu,
madje edhe nëse hynë në vrimën e
hardhucës. Sahabët i thanë: O i  Dërguari i
Allahut, a janë ata jehuditë dhe të
krishterët? Ai tha: E kush tjetër!” (Buhariu
dhe Muslimi), e kjo është diçka e
pranishme e Allahu na ndihmoftë.

Dhe për këtë i ndalohet muslimanit t’i
festojë festat e të krishterëve,
prezantimin në të gjitha format,
këmbimin e dhuratave, përurimin,
shitblerjen dhe tregtinë, që i ndihmon ata
në propagandimin e festave të tyre.  

Përshtati: Bashkim BAJRAMI
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MUHAMED B. SALIH MUNEXHID

Për të gjithë s’është i panjohur fakti se
kriza ekonomike i ka goditur të katër
anët e botës furishëm, ajo është një

ngjarje e madhe, e cila ka lëkundur pozitat e
qendrave vendimmarrëse dhe ideologëve të
sistemit kapitalist e ekonomistëve më të
shquar. Ata janë të hutuar dhe në një situatë
konfuzioni. E qortojnë njëri tjetrin për
përgjegjësinë për këtë krizë të rëndë
ekonomike.

Kjo krizë meriton një sqarim të
rëndësishëm rreth qëndrimit të Islamit dhe
kjo në disa pika:

Thelbi i krizës: falimentimi i bankave të
mëdha dhe organizatave financiare, të cilat
shkaktuan rënien e aksioneve në bursat
botërore dhe “avullimin” e trilionave. Kështu
shumë shtete ranë në humnerë. Miliona
njerëz kanë humbur rreth katër trilion
dollarë pasuri, qoftë në bursa, qoftë me letra
të vlefshme. Dhe kështu, kjo krizë i përngjan
cunamit, i cili është duke shkatërruar
ekonomitë e shumë vendeve.

Ka rënë tavani mbi ta, sepse baza e
shoqërisë perëndimore është kapitali dhe
fitimi. E kur të mbështetesh në diçka tjetër
dhe anashkalohet ligji i Allahut, atëherë: “Por
Allahu e goditi mu në themele ndërtesën e
tyre dhe pastaj atyre u ra çatia mbi kokë, që
nga lart duke i mbërthyer ndëshkimi nga nuk
e merrnin vesh”. (16:26), ky është shkaku që

ne sot shohim rrënime të mëdha, të cilat po
bien mbi ta dhe po shkatërrohet ekonomia,
me të cilën krenoheshin, duke menduar se
kjo ekonomi do t’i mbronte. Por kjo ekonomi
u bë shkak i shqetësimit të tyre dhe i
çrregullimeve. Iu erdh belaja mbi kokat e
tyre dhe nën këmbët e tyre. Menduan se ky
sistem financiar është i fortë dhe i
qëndrueshëm, mirëpo erdhi ndëshkimi nga
s’e kujtuan.

“Thuaj: “Ajo është nga vetë ju”: sikurse
për fatkeqësitë që ka shkaqe materiale, po
ashtu janë edhe shkaqet sheriatike. Prania e
këtyre shkaqeve nuk e pengojnë njëra-
tjetrën. Padrejtësitë, mizoritë, amoraliteti,
mëkatet dhe cenimi i të drejtave të të tjerëve,
të gjitha këto janë shkaqe për zbritjen e
fatkeqësive, qoftë individualisht, qoftë
kolektivisht, e ndonjëherë edhe mbarë
njerëzimit, “...për shkak të veprave (të
këqija) të njerëzve, janë shfaqur në tokë e në
det të zeza (bela, skamje, katastrofa, humbje
e bereqetit etj.” (30:41) si dhe ajeti: “Çfarëdo
e keqe që ju godet, ajo është pasojë e veprave
tuaja (të këqija), e për shumë të tjera Ai u fal.”
(42:30). Ndërsa në hadithin autentik thuhet:
“Nëse në një vendbanim shfaqen haptas
zinaja dhe kamata, atëherë u është bërë
hallall dënimi i Allahut (në çdo moment
mund të vijë dënimi)”. (Albani në
“Sahihulxhami” fq. 679)

Allahu afatizon (i jep kohë, e shtyn
dënimin), por nuk harron: atyre ua ka shtyrë
dënimin, e ata punojnë me kamatë, e hanë

DËSHTIMI I HARAMIT 
(KRIZA GLOBALE EKONOMIKE)
Gjer më tani kanë falimentuar 16 banka. Vazhdon procesi i falimentimit të shtatë bankave më të madha
evropiane. Disa ekspertë parashikojnë, se deri në gjysmën e vitit të ardhshëm do të mbyllen 110 banka, baza
financiare e të cilave kap shumën 850 miliard dollarë.
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atë duke e shumëfishuar shumë. Kështu
kalojnë vitet derisa Allahu i godet me skamje
e shkatërrime, siç veproi me popullin e
Faraonit më parë: “(Për madhërinë e Zotit)
Ne e provuam popullin e Faraonit me skamje
dhe me pakësim të frutave, në mënyrë që të
marrin mësim” (7:130). I Dërguari salallahu
alejhi ue selem, ka thënë: “Allahu i lë një
kohë zullumqarët, por kur Ai i kaplon me
dënim të ashpër, Ai kurrë nuk i lëshon më”.
Pastaj lexoi ajetin (11:102): “Ja, kështu është
ndëshkimi i Zotit tënd, kur dënon vendet që
janë zullumqarë. Vërtet, ndëshkimi i Tij
është i dhimbshëm e i ashpër.” (Buhariu:
4686; dhe Muslimi: 2583). Mos të mendojnë se
Allahu i Lartëmadhëruar dhe i Plotfuqishëm i
len ata që t’i bëjnë njerëzve padrejtësi, ta
mohojnë Atë (bëjnë kufër) dhe të bëjnë çdo
lloj mëkati të madh, e Ai mos t’i dënojë me
ndonjë ndëshkim të ashpër.

E kota të çon në dobësi dhe fatkeqësi: sado
që të ngrihen dhe të përparojnë, patjetër do
të bien poshtë, sepse kështu është ligji i
Allahut, i cili nuk ka ndryshim as
zëvendësim. I Dërguari salallahu alejhi ue
selem, ka thënë: “E drejta (haku) e Allahut në
këtë botë është që kur të ngrejë diçka (dikë),
pastaj e zbret atë”. (Buhariu 2872). Perëndimi
ka zënë pozitën primare në ekonominë
botërore dhe thonë: “Kush është më i
fuqishëm se ne?” Allahu i Lartëmadhëruar i
rrëzoi nga kështjella e tyre ekonomike dhe
hodhi në zemrat e tyre shqetësim dhe frikë.

Thyerja e shkopit të botës perëndimore:
fatkeqësia e kamatës dhe e ndalesave të tjera
ua ka ngrënë shkopin të gjithë botës
perëndimore, atë shkop me të cilin
paraqiteshin para njerëzve si të fuqishëm

dhe të drejtë, por në të vërtetë ata
mbështeteshin në një shkop të krimbur, dhe
kur u rrëzuan, u bë e qartë për xhinët dhe
njerëzit, për lindjen e perëndimin, se kjo
ndërtesë është e zbrazët, me themele të
shkatërruara, dhe u bë e qartë se më nuk ka
kthim. Këtë e qartësoi ministri i financave i
Gjermanisë: “Me të vërtet, bota kurrë nuk do
të kthehet në gjendjen e para krizës”.

Allahu i lufton fajdexhinjtë: “O ju që
besuat, kini frikë Allahun dhe nëse jeni
besimtarë të sinqertë, hiqni dorë prej asaj që
ka mbetur nga kamata. E në qoftë se nuk e
bëni këtë (nuk hiqni dorë nga kamata),
atëherë binduni se jeni në luftë me Allahun
dhe të Dërguarin e Tij...” (2:278,279). Kjo luftë
sot shihet të ketë ndikime në drejtime të
ndryshme: strese dhe shqetësime në zemër,
humbja e bereqetit dhe e komoditetit,
shkatërrimi i pasurisë dhe i fuqisë, përhapja e

...Me të vërtet, bota kurrë
nuk do të kthehet në gjendjen
e para krizës...
“ “
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shqetësimit dhe e pasigurisë. Kjo luftë me
Allahun përhap frikë dhe shqetësim,
shkatërron dhe rrënon, si shkak i kamatës.
Kjo luftë gëlltit të thatin dhe të njomin. Dhe
ata sot, si shkak të krizës globale ekonomike,
po përjetojnë shqetësime shpirtërore,
depresion dhe strese. Bile, psikologja e
njohur amerikane Nensi Moltor ka deklaruar
se “Asnjë ditë, gjatë punës sime profesionale
njëzet vjeçare, nuk krahasohet me sot,
shkalla e shqetësimeve dhe streseve e
tejkalon çdo nivel krahasues”. Dhe kështu
vazhdimisht po rritet numri i vrasjeve dhe i
vetëvrasjeve, si pasojë direkt e kësaj krize.

“Allahu e zhduk, shkatërron, kamatën”:
ky shkatërrim – zhdukje – është shpirtëror
dhe material. Humbet bereqeti i pasurisë
ashtu që pronari i kësaj pasurie, nuk ka
kurrfarë dobie. Ose humbet e tërë pasuria, siç
kemi dëgjuar se janë “avulluar” dy trilionë
dollarë të trustit pensional në SHBA, brenda
pesë ditëve!! (më 22 nëntor, në gazetën
“Koha Ditore” shkruhet se janë humbur 100
milion € nga Trusti Pensional i Kosovës. Z. Ç.).
Si pasojë e kësaj krize globale ekonomike,
gjer më tani kanë falimentuar 16 banka.
Vazhdon procesi i falimentimit të shtatë
bankave më të madha evropiane. Disa
ekspertë parashikojnë, se deri në gjysmën e
vitit të ardhshëm do të mbyllen 110 banka,
baza financiare e të cilave kap shumën 850
miliard dollarë.

Ata që punojnë me kamatë, dënohen sipas
qëllimit të tyre: “Dhe çka jepni nga pasuria
për ta shtuar e rritur (me kamatë), në
pasurinë e njerëzve, ajo nuk do të shtohet tek
Allahu.” (30:39), ndërsa në hadithin autentik
thuhet: “Çdokush që i rritet pasuria me
kamatë, fundin do ta ketë me pakësim të
pasurisë.” (Ibën Maxhe 2279; Albani ka thënë:
hadithi është sahih). Shumë herë njerëzit
kanë parë fakte për këtë gjë: dhjetë pasanikë
të mëdhenj britanikë kanë humbur 40
miliardë $; një kamatar i madh, brenda katër

muajve, për çdo orë ka humbur nga shtatë
milionë; në Rusi biznesmenët kanë humbur
rreth 230 bilionë $, shumë e cila paraqet 62 %
të pasurisë të biznesmenëve rusë!!

Kamata dhe bixhozi, dy paralajmërues të
rrënimit dhe shkatërrimit: si rezultat i këtyre
veprimtarive ka ardhur që bankat më të
mëdha investuese kanë falimentuar, si
“Liman Bradhërs”, “Integriti” dhe
“Uashington mitçuoll”, ndërsa kompania më
e madhe e sigurimit “AIG”, në emër të
dëmshpërblimit ndaj klientëve ka paguar 11
bilionë $, me çka ka përjetuar humbjen më të
madhe gjatë punës 90 vjeçare të kësaj
kompanie!! Dhe kështu 2-3 milionë shtetas
në SHBA janë në rrezik të humbasin shtëpitë
e tyre, pasi nuk kanë mundësi ta paguajnë
këstin mujor të kredive të tyre me kamatë.

Pasojat e lakmisë: lakmia dhe makutëria,
mashtrimi dhe gënjeshtra gjatë
kontraktimit, si dhe keqpërdorimi i rëndë i
nevojës së njerëzve, janë shkaqe të
pakundërshtueshme të kësaj krize
ekonomike globale. Bankat huadhënës, nga
lakmia e tepërt i kanë tejkaluar 60 herë
kapitalin themelor dhe kështu kanë
falimentuar.

Ku janë ata që krenoheshin me sistemin
ekonomik botëror: që mendonin se
mbështeteshin në një shtyllë shumë të fortë,
duke deklaruar: sistemi ekonomik botëror
është aq i fortë, saqë nuk mund të
ballafaqohet me kurrfarë çrregullimi, e aq
më pak kaosi financiar. Ata u mashtruan
duke u bazuar në petkun e jashtëm, të këtij
sistemi të shtrembëruar. Vonimi i
shkatërrimit të këtij sistemi ishte një urtësi e
qartë. Kjo u vonua derisa realizuesit
zullumqarë të këtij sistemi u mbushën me
mëkate, saqë kaluan në një krenari dhe
arrogancë të madhe. Gjithashtu e evidentuan
edhe munafikët, të cilët u paraqitën me fetva
dhe me mbështetje të jetesës joislame.  

Përktheu dhe përshtati: Zeki ÇERKEZI
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SHKRUAN: BLEDAR HAXHIU

Nuk ka dyshim se Umeti ynë po jeton një
etapë të re në historinë e tij. Ai ka mbetur
në një udhëkryq, ku ka nevojë për

bashkëpunimin e dijetarëve dhe
mendimtarëve të tij, në mënyrë që të
rregullojnë gabimet e të kaluarës dhe të
përmirësojnë të ardhmen e tyre e ta shndrisin
atë. Në këto çaste të vështira Umeti ynë dhe
besimi i tij ndodhet para presioneve
rrëqethëse, të cilat gati sa nuk e shkulin nga
rrënjët nëse ai nuk do të kishte besim të fortë
dhe përqendrim në fe. 

Nga besimet të cilave u janë drejtuar

shigjetat e armiqve, -të cilët kanë mundur të
bëjnë për vete disa njerëz të dobët, e që kanë
rendur pas tyre teprues e shpërfillës- është
edhe: “Dashuria dhe urrejtja”.

Rreziku ndaj këtij fenomeni u shtua
akoma dhe më tepër kur disa muslimanë
kaluan në ekstremizmin e teprimit dhe
shpërfilljes, aq sa agoi ky besim si një
pikësynim, duke etiketuar kështu ndaj tij
shpifje dhe shëmtira.

Është më se e sigurt, se në çastin kur
dashakeqët e kësaj feje e kuptuan rëndësinë
që ka ky besim dhe parim, i cili është një
mburojë e pathyeshme për Islamin ndaj
dallgëve të trazuara; si dhe krenari e cila i
ruan muslimanët nga shkrirja në shoqëritë e

DASHURIA DHE URREJTJA NË ISLAM
MES TEPRIMIT DHE SHPËRFILLJES
kjo temë që ne po trajtojmë në këtë rubrikë është një përpjekje për të sqaruar siç duhet parimin dhe besimin e
dashurisë dhe urrejtjes në Islam dhe se ajo nuk bie ndesh me urtësinë dhe mëshirën që buron nga kjo fe.
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huaja, të cilat besojnë dhe jetojnë në
kundërshtim me fenë e drejtë të Allahut, ndaj
këto shoqëri gjetën rastin që në këto çaste
kulminante të ekzistencës ta sulmonin këtë
besim, duke u përpjekur që ta fshinin nga jeta
e muslimanëve.

Ndaj edhe kjo temë që ne po trajtojmë në
këtë rubrikë është një përpjekje për të
sqaruar siç duhet parimin dhe besimin e
dashurisë dhe urrejtjes në Islam dhe se ajo
nuk bie ndesh me urtësinë dhe mëshirën që
buron nga kjo fe.

Realiteti i dashurisë dhe urrejtjes në Islam:
Duke parë në tekstet e Kuranit dhe të

Sunetit, gjejmë se dashuria dhe urrejtja
kthehet në dy kuptime: Dashuria dhe ndihma
e miqve dhe largimi dhe urrejtja e armiqve. 

Kështu mund të themi se dashuria është:
Dashuria e Allahut të Lartësuar, profetit të Tij,
fesë dhe pasuesve të saj; muslimanët.

Ndërsa urrejtja është: Urrejtja e të gjithë
atyre që adhurohen në vend të Allahut,
urrejtja ndaj mosbesimit dhe pasuesve të
gjitha këtyre fenomeneve. 

Argumentet e parimit të dashurisë dhe urrejtjes në
Islam:

Allahu i Madhëruar thotë në lidhje me
dashurinë: “Miqtë dhe mbrojtësit tuaj janë
vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët
që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë
të përulur (në adhurim) ndaj Allahut. Pa
dyshim, ata që marrin për mik e mbrojtës
Allahun, të Dërguarin e Tij dhe besimtarët, ta
dinë se pala e Allahut do të jetë fituese”.
(Maide, 55-56.)

Ndërsa në lidhje me urrejtjen thotë:
“Besimtarët të mos i marrin për miq e
mbrojtës mohuesit, në vend të besimtarëve.
Ata që veprojnë kështu, nuk kanë çfarë të
shpresojnë tek Allahu, vetëm nëse këtë e
bëjnë (me gojë e jo me zemër) për t’u ruajtur
nga ata. Allahu ju paralajmëron që t’i ruheni

Vetes së Tij, sepse të gjithë do të ktheheni tek
Allahu”. (Ali Imran, 28.)

Gjithashtu nëse shohim tekstet profetike
gjejmë për dashurinë: “Shembulli i
muslimanëve në dashurinë, mëshirën dhe
kujdesin ndaj njëri-tjetrit është si ai i trupit,
nëse ankohet prej tij një organ, të gjithë
trupin e kap temperatura dhe ethet”.
(Buhariu dhe Muslimi.)

Ndërsa për urrejtjen i ka thënë Xherir b.
Abdullah Bexhelit: “Të japësh besën që të mos
adhurosh askënd tjetër veç Allahut e të mos i
shoqërosh kënd Atij, të falësh namazin, të
japësh zekatin, të këshillosh muslimanët dhe
të largohesh nga idhujtarët”. (Ahmedi dhe
Nesai)

Lidhja që ka parimi i dashurisë dhe urrejtjes 
në Islam me bazën e besimit:

Çdo grup njerëzish, që kanë një parim apo
besim, që e kundërshtojnë njerëz të tjerë,
patjetër që do të shkaktojë lidhje dhe dashuri
më të fortë me ata të grupimit, të cilët kanë të
njëjtin parim apo besim, sikurse në të
kundërtën do të shkaktojë reagimet dhe
përpjekjet e grupimeve të tjera të njerëzve
për t’i devijuar nga ky parim apo ta shpërbëjë
këtë grupim. Një gjë e tillë do të çojë në
përplasje dhe urrejtje mes dy grupeve. Një gjë
e tillë është më se reale dhe e provuar tashmë
në jetën e njeriut, sepse ajo nuk ka mbetur
vetëm brenda kornizave fetare, porse ndodh
mes çdo dy parimeve të ndryshme. Në
shekullin që lamë pas ne pamë se si ishin në

...parimi i dashurisë dhe urre-
jtjes në Islam është i lidhur
me bazën e besimit, në çastin
që ai humb apo nuk ekziston,
nuk ekziston as besimi...

“ “
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armiqësi dhe luftë që vazhdon ende dhe sot
kapitalizmi me komunizmin, e njëjta urrejtje
dhe luftë është midis demokracisë dhe
diktaturës, madje dhe vetë brenda sistemeve
demokratike ka një realitet të tillë, si p.sh.
çështja e partive politike.

Besimi i dikujt, se ai është në të vërtetë
dhe kundërshtari i tij në të kotë, patjetër që
do të shkaktojë largimin mes dy palëve. Ndaj
edhe besimi i dashurisë dhe urrejtjes në Islam
është i lidhur ngushtë me ekzistencën e vet
Islamit, kështu që mund të themi se:
përderisa në tokë do të mbesë një musliman,
i cili do ta adhurojë Allahun dhe jobesimtar
idhujtar patjetër që do të ketë urrejtje dhe
largim; kjo jo vetëm nga muslimani, por edhe
kundërshtarët e tij do të veprojnë po të
njëjtën gjë.

Pasi e kemi bërë të qartë një gjë të tillë
themi se: parimi i dashurisë dhe urrejtjes në
Islam është i lidhur me bazën e besimit, në
çastin që ai humb apo nuk ekziston, nuk
ekziston as besimi. Allahu i Lartësuar thotë:
“Ti e sheh se shumë prej tyre miqësohen me
jobesimtarët. Me të vërtetë, e keqe është ajo
që i përgatisin ata vetes: që Allahu të
zemërohet me ta dhe të mbesin në dënim
përjetësisht. Sikur ata t’i besonin Allahut, të
Dërguarit dhe asaj që i është shpallur atij, nuk
do t’i merrnin jobesimtarët për miq. Por
shumica prej tyre janë të pabindur”. (Maide,
80-81.)

Harmonizimi i dashurisë dhe urrejtjes me 
mëshirën dhe tolerancën që buron nga Islami

Pasi pamë se dashuria dhe urrejtja në
Islam është një nga bazat themelore të këtij
besimi, duhet patjetër që asaj t’i japim
ngjyrën që buron nga Islami, e cila është:
mesatarja, toleranca dhe mëshira. Allahu i
Madhëruar i drejtohet profetit të Tij: “Dhe Ne
nuk të kemi dërguar ty (o Muhamed), veçse si
mëshirë për botët”. (Enbija, 107.) Po ashtu
Allahu thotë: “Kështu, Ne ju kemi bërë një

bashkësi të drejtë, që të bëheni dëshmitarë
përmbi njerëzit dhe që i Dërguari të jetë
dëshmitar përmbi ju…” (Bekare, 143.)

Atëherë barazimi është i thjeshtë dhe
përgjigja më se e qartë: se dashuria dhe
urrejtja përderisa burojnë nga Islami mbartin
në vetvete, mesataren, tolerancën dhe
mëshirën, ndaj këtij rezultati nuk mund të
dyshojë askush; qoftë ai musliman apo jo-
musliman i drejtë.

Megjithatë ngelet këtu për të vendosur
theksin në disa pika, të cilat tregojnë lidhjen e
ngushtë mes: dashurisë dhe urrejtjes me
mesataren, tolerancën dhe mëshirën.

Nuk imponohet askush nga njerëzit që të
pranojë Islamin. Allahu thotë: “Nuk ka dhunë
(detyrim) në fe”. (Bekare, 256.)

Ruajtja e marrëveshjeve që janë bërë midis
muslimanëve dhe jo-muslimanëve, nëse ata i
përmbahen me përpikëri marrëveshjeve.
Allahu thotë: “Përjashtim bëjnë ata idhujtarë,
me të cilët keni lidhur marrëveshje e që nuk
ju kanë shkelur asgjë prej saj dhe që nuk kanë
ndihmuar askënd kundër jush. Respektojeni
marrëveshjen me ta deri në fund. Me të
vërtetë, Allahu i do ata që i frikësohen (Atij)”.
(Teube, 4.)

Paprekshmëria e gjakut të jobesimtarëve
me të cilët janë në paqe muslimanët. Profeti,
paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka
thënë: “Kush vret një jobesimtar (që ka pakt
sigurie dhe paqe), nuk do ta ndiejë aromën e
Xhenetit, edhe nëse aroma e Xhenetit ndihet
në një largësi prej dyzet vjetësh”. (Buhari).

Porosia për ruajtjen e nderit, pasurisë dhe
dinjitetit të jobesimtarëve, të cilët janë në
paqe e me te cilët ka pakt e marrëveshje.
Omeri në testamentin e tij shkruante:
“Këshilloj halifen pas meje të ruajë të drejtën
e Allahut dhe të Profetit të Tij, si dhe të
përmbushi angazhimet ndaj atyre që ka pakt
paqeje (shoqërive jomuslimane, të cilët
jetojnë në shtetet islame), të luftojë për ta kur
e drejta e tyre cenohet dhe të mos i ngarkojnë
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mbi mundësitë e tyre”. (Buhari)
Të qenit në një fe tjetër nuk e anulon

përkujdesjen ndaj të afërmit. Allahu thotë:
“Nëse ata (prindërit) orvaten, që të më
shoqërosh Mua (në adhurim) diçka, për të
cilën ti nuk ke dijeni, mos i dëgjo, por sillu
mirë me ata në këtë jetë…” (Llukman, 15.)

Esmaja e bija e Ebu Bekrit na përcjell, se
kur Profeti kishte vendosur një pakt
marrëveshje me idhujtarët Kurejsh e vizitoi
nëna e saj dhe ajo e pyeti Profetin: “O i
Dërguari i Allahut! Më ka ardhur nëna ime
dhe ajo është jobesimtare, a ti ruaj lidhjet me
nënën time? Profeti i tha: Po ruaji lidhjet me
të”. (Buhari)

Bamirësia, toleranca dhe drejtësia është e
drejtë ndaj çdokujt, që nuk i lufton
muslimanët, madje ato lejohen edhe kundrejt
atyre që i luftojnë muslimanët, nëse një gjë e
tillë do t’i shtyjë ata që ta ndërpresin luftën
dhe dëmin ndaj muslimanëve. Allahu thotë:
“Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të
jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë
kundër jush për shkak të fesë dhe që nuk ju
dëbojnë prej shtëpive tuaja. Me të vërtetë,
Allahu i do të drejtët. Allahu ju ndalon t’i bëni
miq ata që luftojnë kundër jush për shkak të
fesë dhe ju dëbojnë nga vatrat tuaja, si dhe
mbështesin të tjerët që t’ju dëbojnë. Kushdo
që i bën miq ata, është punëmbrapshtë”.
(Mumtehane, 8-9.)

Ndërsa të qenit i drejtë është një detyrë si
ndaj miqve që të duan edhe ndaj armiqve që
të luftojnë. Allahu thotë: “O besimtarë!
Bëhuni të qëndrueshëm në urdhrat e Allahut
dhe bëhuni dëshmues me drejtësi! Le të mos
ju nxisë urrejtja ndaj njerëzve për të bërë
padrejtësi. Bëhuni të drejtë, se kjo është më
afër devotshmërisë dhe frikësojuni Allahut!
Pa dyshim, Allahu është i Dijshëm për çdo gjë
që punoni ju”. (Maide, 8.)

Kështu që nuk na lejohet neve të
mashtrojmë ata që na mashtrojnë, Profeti
salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Ktheje

amanetin tek i zoti i saj dhe mos e mashtro atë
që të ka mashtruar”. Ebu Daudi dhe Tirmidhiu

Këto janë sjelljet dhe virtytet, të cilat
muslimanët i kanë kundrejt jomuslimanëve
dhe këto sjellje dhe virtyte janë urdhrat e
Islamit, të cilat janë të regjistruara në librin e
Zotit të Lartësuar dhe në Sunetin e të
dërguarit të tyre. 

Shfaqja e ekstremit të teprimit dhe shpërfilljes 
në parimin e dashurisë dhe urrejtjes në Islam

Është më se normale se ke muslimanë, të
cilët i lexojnë të veçuara nga njëra-tjetra
argumentet e parimit të dashurisë dhe
urrejtjes dhe kështu do të të lindin ekstreme,
qoftë në teprimin apo qoftë në shpërfilljen e
këtij parimi.

Shfaqja e ekstremit të teprimit kthehet ke
dy shkaqe kryesore:

Konsiderimi si jobesimtarë të atyre që
kryejnë vepra, që në mënyrë të qartë bien
ndesh me kërkesat e parimit të dashurisë dhe
urrejtjes në Islam, për shkak të mos kuptimit
si duhet të arsyes për të cilën konsiderohet si
jobesimtar ai që e kundërshton këtë parim.

Shkaku që personi të konsiderohet si
jobesimtar është kur ai dëshiron dhe kënaqet
që të fitojë feja e jobesimtarëve ndaj Fesë
Islame, kur përmbushet kjo ndjenjë ke njeriu,
atëherë ai konsiderohet se ka rënë në
mosbesim. Sepse, vetëm ndihmesa e
jobesimtarëve ndaj besimtarëve nuk mjafton
që të konsiderohet kryerësi i saj se ka rënë në
mosbesim, për shkak të mundësisë se ndoshta
ai ende e do Islamin dhe do që ai të triumfojë
mbi fetë e tjera, por që e ka shtyrë në një
vepër të tillë ndonjë përfitim i kësaj bote. Pra,
besimi i dobët tek ai, bëri që ky person t’i japë
përparësi të mirave të kësaj bote para asaj
tjetrës. Argument për këtë që thamë është
historia e sahabit Hatim b, Ebi Belte, i cili
informonte fshehurazi idhujtarët e Mekës se
profeti dëshironte t’i sulmonte. Megjithatë
Profeti kur e mori vesh një gjë të tillë e
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thërriti dhe e pyeti rreth kësaj dhe ai ndër të
tjera i tha: Unë nuk e kam bërë se mohova
fenë, as se dua mosbesimin mbi fenë time. Si
përfundim profeti e la duke i lënë të kuptojë
se kishte bërë një gabim, por për të cilin nuk
mund të konsiderohej jobesimtar”. (Hadithi i
plotë është gjendet tek Buhariu dhe Muslimi)

Shejh Islam Ibën Tejmije pohon se ajo që
bëri Hatibi ishte gabim dhe jo kufër. (Fetaua,
7/522.)

Vënia në zbatim në mënyrë të gabuar të
urrejtjes ndaj jobesimtarëve; kjo duke bërë të
lejueshme cenimin e gjakut, nderit apo
pasurisë së tyre, apo duke u sjellë me ta në
mënyrë të vrazhdë dhe të ashpër duke mos
pasur ndonjë shkak që fton në këtë sjellje.
Përkundrazi më lart sqaruam se bamirësia,
toleranca dhe drejtësia është më e mirë të
veprohet me ta, duke përjashtuar rastin nëse
një gjë e tillë çon në ngritjen e qafirit ndaj
muslimanit. Prandaj muslimanët duhet ta
studiojnë këtë parim nga të gjitha
këndvështrimet, në mënyrë që të mos
kryejnë veprime të papërgjegjshme dhe që
bien ndesh me Fenë Islame.

Por nga ana tjetër edhe shfaqja e ekstremit 
të shpërfilljes së këtij parimi kthehet në dy shkaqe:

Sulmi i vazhdueshëm që i bëhet këtij
parimi (dashurisë dhe urrejtjes në Islam) dhe
përpjekja për eliminimin e saj me pretekstin,
se ajo rrënjos kulturën e urrejtjes së të tjerëve
dhe ndez zjarrin e teprimit dhe të
ekstremizmit. 

Nëse këta njerëz kanë si qëllim të sulmit të
tyre dashurinë dhe urrejtjen, që fton Kurani
dhe hadithet profetike, atëherë nuk është e
udhës që të dialogojmë me këta njerëz në këtë
pikë, por fillimisht duhet t’i ftojmë ata të
hynë në Islam, sepse nëse ata na përgjigjen
dhe hyjnë në Islam, atëherë zemrat e tyre
vetvetiu do të shkojnë drejt dashurisë dhe
urrejtjes për shkak të lidhjes që ka ajo me
besimin.

Por nëse ata kanë si qëllim shfaqjet e të
kuptuarit gabim të këtij parimi dhe teprimin
në të, atëherë nuk është e udhës që për shkak
të gabimit të disa njerëzve t’i vishet faji një
parimi universal dhe të luftohet ekstremizmi
i tyre me një ekstremizëm tjetër; i cili është
anulimi i këtij parimi.

Sulmi ndaj shfaqjeve të sakta të këtij
parimi, të cilat janë në përputhje me
Sheriatin dhe përpjekja për futjen apo
përhapjen e zakoneve të jobesimtarëve, me
qëllim që të mundësojnë shkrirjen dhe
zhdukjen e këtij parimi mes muslimanëve.
Një gjë e tillë është e papranuar, sepse parimi
i dashurisë dhe urrejtjes gëzon një vëmendje
të madhe në tekstet e Sheriatit, dhe ai do të
ekzistojë përderisa ekziston Monoteizëm dhe
ateizëm; përderisa ekziston Islami dhe jo
islami; përderisa ekziston besimi dhe
jobesimi.  

Si mund të kënaqet muslimani që shoqëria
në të cilën ai jeton të shkrihet nëpër
shoqëritë e huaja dhe që të zhvishet nga
kultura dhe historia e tij?! Mos vallë kështu
është shfaqja e sinqeritetit në përkatësinë e
këtij umeti?! Apo kjo thjesht është një
argument se të tillë njerëz janë vetëm
mercenarë të armiqve të tij?!!

Përzgjedhur dhe shkëputur nga libri:
“Dashuria dhe urrejtja në Islam mes teprimit
dhe shpërfilljes në dritën e Kuranit dhe
Sunetit” Dr. Hatim b. Arif b. Nasir Sherif.

...Shkaku që personi të kon-
siderohet si jobesimtar është
kur ai dëshiron dhe kënaqet
që të fitojë feja e jobesim-
tarëve ndaj Fesë Islame...

“ “
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SHKRUAN: OMER BERISHA

Pritja pas shkurorëzimit (ideti)
Allahu, subhanehu ue teala, thotë: “Gratë

e ndara duhet të presin tri cikle mujore”
(Bekare 228). Gjatë kësaj pritje merret vesh
pastërtia e mitrës që të mos përzihet
prejardhja, i jepet hapësirë bashkëshortëve,
që të rikthejnë edhe një herë jetën e tyre
bashkëshortore. Me këtë theksohet edhe
serioziteti i çështjes së martesës, e cila kur

bëhet, bëhet me shumë njerëz, kur prishet,
prishet pas një pritje më të gjatë, që të mos
kuptohet si lojë fëmijësh.

Llojet e idetit:
1. Ideti i asaj që ka menstruacione është

tre cikle mujore. 
2. Ideti i asaj që nuk ka menstruacione

është tre muaj.
3. Ideti i asaj që i ka vdekur burri është

katër muaj e dhjetë ditë, përveç nëse është
shtatzënë.

Në numrin e kaluar përmendëm se talaku është në duar të burrit, mirëpo ajo nuk do të thotë se gruaja nuk ka
asnjë të drejtë në këtë çështje

(pjesa e dytë)
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4. Ideti i shtatzënës është derisa ta lindë
fëmijën.

Rregulla me rëndësi gjatë idetit
a. Pas talakut të parë apo të dytë gruaja

detyrohet të qëndrojë në shtëpinë e burrit, e
nëse burri e dëbon nga shtëpia ai ka bërë
haram. Allahu thotë: “Mos i nxirrni ato nga
shtëpitë e tyre e as ato le të mos dalin, përveç
nëse bëjnë amoralitet të qartë. Këto janë
kufijtë e Allahut e kush i kalon ato kufij, e ka
dëmtuar veten...”. Ndërsa, ajo që sot bëjnë
njerëzit, ku pas lëshimit të parë apo të dytë e
largojnë gruan nga shtëpia është gabim dhe
haram, sepse Allahu i urdhëron  burrat, që të
mos e bëjnë këtë veprim, por edhe gratë i
porosit që të mos dalin, përveç nëse ndodhë
ndonjë amoralitet i qartë. Në fund të këtij
ajeti përmendet edhe urtësia e kësaj
urdhërese: “...sepse nuk mund ta dish,
ndoshta Allahu mund ta ndërrojë çështjen
(nga e mira)”. (Talak 1). Qëndrimi i saj në
shtëpi mund të jetë shkak që burri sërish ta
kthejë, ndërsa ky është synimi dhe kjo është
më e dashura në fenë tonë. Gjatë qëndrimit
të saj në shtëpinë e burrit, i lejohet të
zbukurohet, të stoliset, të parfumohet dhe të
zbulohet para tij, i lejohet të flasë me të dhe
të ulet me të. Pra, i lejohet gjithçka përveç
kënaqjes me marrëdhënie intime, sepse në
këtë rast quhet kthim i gruas.

b. Burri është i detyruar të sigurojë
ushqimin, veshmbathjen dhe gjërat tjera të
nevojshme.

c. Ajo e ka haram t’i japë mundësi dikujt
tjetër që ta kërkojë për fejesë, sepse ajo është
akoma nën kurorë. Allahu thotë: “Burrat e
tyre, nëse dëshirojnë mirësi dhe qetësi kanë
të drejtë t’i kthejnë ato gjatë kësaj pritje”.
(Bekare 228).

d. Nëse është shkurorëzim përfundimtar,
tre herë pra, atëherë burri nuk detyrohet t’ia
sigurojë ushqimin, veshmbathjen dhe të
ngjashmet, përveç nëse është shtatzënë. Në

këtë rast burri detyrohet të kujdeset për atë
materialisht derisa ajo ta lindë fëmijën.

Kujt i takojnë fëmijët
Pas shkurorëzimit, fëmijët mbesin te nëna

derisa të mbushin shtatë vjet, me kusht që
ajo të mos martohet me dikë. Argument për
këtë është hadithi ku tregohet, se një grua e
kishte pyetur Pejgamberin salallahu alejhi ue
selem: “O i Dërguari i Allahut, djali im kishte
barkun tim shtëpi, gjinjtë e mi freskim dhe
shtratin tim mburojë, ndërsa babai i tij më
shkurorëzoi dhe dëshiron ta marri nga unë?”
“Ai të takon ty përderisa nuk martohesh” – i
tha Resulullahu, salallahu alejhi ue selem.
(Ebu Davudi 2276, hasen sipas Albanit).

Kështu gjykoi edhe Ebu Bekri, radijallahu
anhu, por edhe Omeri pas tij. Ibën Abasi
rrëfen: Omeri kishte shkurorëzuar gruan e
tij, që ishte nga Ensarët, ndërsa djali i tij,
Asimi ishte me te. Kur e pa njëherë në treg
sesi ajo mbante djalin, i cili tashmë ecte, e
kapi për dore që t’ia merr asaj, madje e
tërhoqi aq shumë, saqë fëmija filloi të qajë.
Omeri, radijallahu anhu, i thoshte asaj:
Fëmija më takon mua më shumë sesa ty.
Kështu që të dy shkuan tek Ebu Bekri, që ai të
gjykojë. Ebu Bekri vendosi: Kujdesi i saj,
shtrati i saj dhe shtëpia e saj janë më të mira
për fëmijën, sesa të tuat. E kur të rritet, mund
të zgjedhë ai për veten.

Pasi t’i mbushë shtatë vjet djali ka të
drejtë të zgjedhë njërin nga prindërit si më të
përshtatshmin për vete, babanë ose nënën.
Ndërsa për vajzën dijetarët kanë mendime të
ndryshme. Ebu Hanifeja thotë se ajo duhet të
rrijë me nënën derisa të rritet dhe të
martohet. Ngjashëm me të thotë edhe
Maliku, ndërsa Ahmedi thotë: Ajo i takon
babait, sepse ai është më i meritueshëm të
përkujdeset për te. Mirëpo përderisa nuk ka
ndonjë argument konkret për këtë dallim,
atëherë gjyqtari duhet të vendosë se kujt i
takon vajza.
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Mbikëqyrja materiale për fëmijën, i cili është 
nën kujdesin e gruas së lëshuar

Harxhimet për fëmijën janë detyrë e
babait dhe ky detyrim nuk bie edhe pse
ndodh shkurorëzimi. Pra, nëse fëmija është
duke jetuar me nënën, harxhimet duhet t’i
jepen asaj. Në këto harxhime bëjnë pjesë:
ushqimi, veshmbathja dhe nevojat e tjera të
përditshme sikurse mjekimi, arsimimi etj.,
mirëpo duhet të merret parasysh edhe
gjendja e babait, a është i pasur apo i varfër.
Allahu, subhanehu ue teala, ka thënë: “Ai që
ka mundësi, le të japi nga ajo pasuri, ndërsa ai
që e ka riskun të ngushtuar le të japi diçka
nga ajo që i ka dhënë Allahu, se Allahu nuk e
ngarkon askënd më shumë sesa i ka dhënë.
Padyshim se pas vështirësisë, Ai sjell
lehtësimin”. (Talak 7). Sa i përket
harxhimeve për banesën e fëmijës,
mendimet janë të ndryshme, por më i
qëlluari duhet të jetë: Burri detyrohet të
sigurojë banesën për fëmijën, nëse gruaja
nuk ka banesë, por në rast se ajo ka, atëherë
ky nuk është i detyruar t’i paguajë edhe
banesë fëmijës së tij. Ky mendim është më i
lehtë për të dyja palët.

Kthimi i gruas
Shkurorëzimi pas të cilit ekziston

mundësia për ta kthyer gruan është
shkurorëzimi i parë ose i dytë para se të
përfundojë pritja (ideti). Ku mund ta kthejë
ose me fjalë: “Po të kthej” ose me vepër: duke
kryer marrëdhënie intime me të, ose thjesht
e përqafon apo e puth duke pasur si qëllim
kthimin. E nëse përfundon ideti, atëherë
ndalohet kthimi i saj, përveçse me lejen e saj
si dhe me kontratë plotësisht të re. Për këtë
dijetarët janë të një mendimi, sepse bazohen
në ajetin: “E drejta e talakut është dy herë,
pra, ose mbajini me njerëzi ose lëshojini me
bamirësi”. (Bekare 229). 

Kurse, nëse ka ndodhur shkurorëzimi i
tretë, atëherë nuk lejohet kurrsesi që ta

kthejë prapë, madje as me lejen e saj dhe as
me kontratë të re. Përveç nëse ajo grua kryen
një martesë të rregullt me një burrë tjetër,
pastaj ai e shkurorëzon apo vdes, në atë rast
këtij i lejohet të martohet sërish me atë grua,
por kjo tashmë është martesë e re dhe jo
kthim. Argument për këtë rast është ajeti: “E
nëse e lëshon (për herë të tretë), atëherë nuk
i lejohet më derisa kjo të martohet me një
burrë tjetër. E nëse ai (burri i dytë) e lëshon
atë, atëherë për ata të dy, po qe se mendojnë
se do t’i zbatojnë kufijtë e Allahut, nuk ka
pengesë të rikthehen. Këto janë kufijtë e
Allahut që ia sqaron një populli që kupton”.
(Bekare 230).

Hul’i – kërkimi i shkurorëzimit nga ana e gruas
Ndarja me iniciativë nga gruaja në

terminologjinë fetare quhet HUL’Ë, i cili
nënkupton ndarjen e bashkëshortëve me
kompensim nga gruaja dhe me fjalë të
caktuara. Pas kësaj ndarje, burri nuk ka të
drejtë ta kthejë prapë atë grua, përpos me
lejen e saj, por me kontratë të re kurorëzimi.
Ligjshmëria e kësaj ndarje mbështetet në
ajetin: “...e nëse ata të dy kanë frikë se nuk do
t’iu përmbahen kufijve të Allahut, atëherë
nuk është gjynah për asnjërin, nëse gruaja i
jep diçka burrit (për t’u ndarë nga ai)”.
(Bekare 229); dhe në rastin që e shënon
Buhariu, se gruaja e Thabit b. Kajsit kishte
shkuar tek Resulullahu, salallahu alejhi ue

...Kjo është prej mirësive të
kësaj Feje, kurse disa fe tjera
siç është krishterimi e ndalon
shkurorëzimin, ndaj dhe janë të
shpeshta vrasjet e bashkëshort-
eve në Evropë dhe Amerikë...

“

“
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selem, dhe i kishte thënë: O i Dërguari i
Allahut, nuk kam asnjë vërejtje për moralin
dhe fetarizmin e Thabit b. Kajsit, mirëpo
urrej veprat e kufrit pas Islamit? Resulullahu,
salallahu alejhi ue selem, ia ktheu: A
pajtohesh t’ia kthesh prapë kopshtin, që të ka
dhënë? Po – u përgjigj ajo. “Atëherë, pranoje
kopshtin dhe shkurorëzojë atë” – e urdhëroi
Thabitin.

Në numrin e kaluar përmendëm se talaku
është në duar të burrit, mirëpo ajo nuk do të
thotë se gruaja nuk ka asnjë të drejtë në këtë
çështje. Edhe ajo, nëse urren të vazhdojë
jetën me një njeri për shkak të vrazhdësisë,
sjelljes së keqe, nëpërkëmbjes së të drejtave
të saja, paaftësisë së tij trupore apo
materiale, ka të drejtë të kërkojë ndarjen nga
ai burrë. Kjo nuk do të thotë se që në çastin e
parë, kur vëren ndonjërën nga ato gjëra, të
kërkojë ndarjen, sepse bashkëshortësia
mbështetet në dashuri dhe mëshirë, nëse
njëra nga këto zbehet duhet të forcohet
tjetra. Duhet të jetë kështu, sepse jeta është e
atillë, me probleme dhe sprova të
njëpasnjëshme. Omeri, radijallahu anhu, ka
thënë: “Jo çdo shtëpi është e ndërtuar mbi
dashuri, por mbi nder dhe Islam”. Shkak
tjetër që të mos shpejtohet në këtë drejtim
janë edhe fëmijët, të cilët ndihmojnë për
lumturinë familjare.

Nëse një grua i provon të gjitha
mundësitë për përmirësimin e gjendjes me
burrin dhe nuk ka sukses, atëherë ka të drejtë
të kërkojë ndarjen nga ai, por duhet të
merret vesh me burrin e saj, që t’ia kthejë
mehrin e martesës, ose ndonjë shumë tjetër
nga pasuria, që është më pak apo më shumë
se vlera e mehrit . Nëse ai e refuzon këtë dhe
dëshiron ta mbajë pa dëshirën e saj, atëherë
asaj i lejohet të lajmërojë gjyqtarin dhe ai
mund t’i ndajë edhe me forcë. Burri duhet të
tregojë mirëkuptim dhe të mos e shfrytëzojë
rastin, që të kërkojë nga bashkëshortja
ndonjë shumë të hollash, që ajo nuk mund ta

paguajë assesi. Me zor nuk shkon jeta
bashkëshortore, ndaj ajo duhet të përfundojë
ose me talak nga ana e burrit ose me hul nga
ana e gruas. Kjo është prej mirësive të kësaj
Feje, kurse disa fe tjera siç është krishterimi e
ndalon shkurorëzimin, ndaj dhe janë të
shpeshta vrasjet e bashkëshorteve në Evropë
dhe Amerikë, siç mësohet nga statistikat e
sotshme.

Që hul’i të jetë i vlefshëm duhet t’i
plotësojë këto dy kushte:

1. Të ketë shkak të vërtetë dhe të
arsyeshëm për ta kërkuar ndarjen, sepse
kërcënimi i Resulullahut, salallahu alejhi ue
selem, është i ashpër: “Ajo grua që kërkon
talakun nga burri i saj pa ndonjë arsye i
ndalohet ta shijojë erën e xhenetit”.

2. T’i paguajë burrit të saj kompensimin
dhe nëse ajo nuk e paguan kompensimin,
atëherë kjo ndarje quhet talak dhe vlejnë
dispozitat e talakut e jo të hulit. P.sh. a). nëse
dëshiron të kthehet te burri prapë, nuk
mund të kthehet përveçse me një kontratë të
re, ndërsa te talaku nuk ka nevojë për
kontratë të re; b). Pritja (ideti) në këtë rast
është kalimi i një cikli mujor, ndërsa pritja e
gruas së shkurorëzuar nga burri është kalimi
i tre cikleve mujore; c). Hul’i mund të bëhet
në çdo kohë, ndërsa talaku – siç kemi treguar
– nuk lejohet të bëhet gjatë lehonisë apo
ciklit mujor.

Literatura e konsultuar:
Ibën Kudame el Mekdisi: “el-Mugni”
Uthejmin, “Mexhmuatul Es’ile tehummul

usretel muslime”
Sejid Sabik, “Fikhus Sunne”
Ibën Kajimi, “Zadul Mead”
Grup dijetarësh, “Shpjegim i shkurtër i

legjislaturës Islame”
Muhamed Salih el Munexhid, “Islami –

pyetje dhe përgjigje” (www.islamqa.com/ar)
Uthejmin “Sherhul Mumtië”
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ABDULKERIM BEKAR

Burimi kryesor i forcës te popujt e
përparuar nuk qëndron tek aftësia e
qeverive të tyre, e as në pasuritë e shumta

natyrore që zotëron ai shtet, por në cilësitë e
pjesëtarëve të atij populli, ku individi në atë
shoqëri është efikas, i përpiktë, i organizuar,
këmbëngulës dhe dinamik, gjëra këto që nuk
i kanë të tjerët.

Ekziston një realitet që shpeshherë e
heqim nga mendja, e ai është që ne kurrë nuk
do të kemi mundësi të ndërtojmë një Umet të
fortë me individë të dobët. Ata që ëndërrojnë
për një shoqëri të fuqishme dhe të
qëndrueshme, duke shpërfillur përmirësimin
dhe përparimin e pjesëtarëve të saj, të
individëve të saj do të vazhdojnë të mbesin
duke ëndërruar me sy hapur, duke bërë
kështu që gjendja vetëm sa të përkeqësohet
edhe më tej! 

Ne magjepsemi me arritjet e mëdha pa
pyetur për mënyrën se si realizohen ato dhe
duke mos shfaqur interesim për gjërat e vogla
dhe të imta. Është e pamundur të merremi me
probleme të mëdha, pa i thërrmuar dhe
grimcuar ato në pjesët më të vogla, e më pas
t’u qasemi atyre një nga një.  

Mungesa e intelektualëve me diapazon
dhe edukatë të lartë dhe elita e pakët që kemi
ndërmjet nesh na bën që t’i nënshtrohemi
edukatës së masave të popullit dhe të
udhëhiqemi nga ato ide mediokre, që janë të
përhapura brenda komunitetit. Për pasojë
vizioni ynë fillon të dobësohet dukshëm dhe
aty po ashtu aspiratat tona bëhen më të

kufizuara.
Për këtë arsye projekti personal mbetet

për shumë njerëz ende si diçka e panjohur në
shoqërinë tonë, edhe pse është shumë i lehtë
për t’u ushtruar, më pak i kushtueshëm dhe
garantues për shpëtimin e Umetit nga kaosi
që e ka kapluar. Projekti personal është
përkushtim vetjak ndaj diçkaje, që ia
ndryshon jetën njeriut dhe për ta realizuar
këtë, ai është i detyruar ta përsosë atë dhe ta
kryej në mënyrën më të shkëlqyer, të heqë
dorë prej shumë pasioneve, qejfeve e
favoreve dhe po ashtu të mobilizohet për t’u
përballur me sfida të ndryshme.

Ky projekt përmban synimin, forcën,
mundësinë dhe kohën e realizimit, ndërsa e
tërë kjo arrihet përmes planeve të caktuara
më të vogla.

Pavarësisht natyrës së projektit të
kujdoqoftë, ai duhet të jetë diçka që ia vlen
për të sakrifikuar dhe duhet të jetë i lidhur me
synimin tonë të lartë, që është arritja e
kënaqësisë së Allahut. Në bazë të këtij
koncepti, ne duhet ta programojmë veten, t’i
përcaktojmë objektivat tona duke u nisur nga
nevojat e shoqërisë muslimane dhe të
shpresojmë se ky projekt do të jetë i vlefshëm
për vetveten, shoqërinë dhe do të jetë
pengesë në përhapjen e dukurive negative.

Dëshiroj të theksoj se ndjenja e
pavlefshmërisë, boshllëkut dhe monotonisë,
e cila ka kapluar shumicën e njerëzve është
rezultat i mungesës së preokupimeve në jetë,
për të cilat vlen që ata t’i kushtojnë një
interesim të veçantë. Është i kotë shfrytëzimi
i potencialeve, aftësive dhe kohës sonë në
diçka tjetër, përveçse në gjëra të vlefshme.

PROJEKTI PERSONAL
Për këtë arsye projekti personal mbetet për shumë njerëz ende si diçka e panjohur në shoqërinë tonë, edhe
pse është shumë i lehtë për t’u ushtruar, më pak i kushtueshëm dhe garantues për shpëtimin e Umetit nga
kaosi që e ka kapluar
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Horizontet e projektit personal janë të
hapura drejt zgjerimit dhe llojllojshmërisë së
vazhdueshme, veçse lypset që çdonjëri prej
nesh të përcjelli nga afër realitetin, i cili ofron
mundësi, sfida dhe kërkesa të reja. Njeriu
gjithsesi do të gjejë para vetes shumë gjëra
me të cilat mund të kooperojë dhe ta kuptojë
rolin e tij, që duhet ta kryej në këtë jetë. Si për
shembull, dikush mund t’i përkushtohet
kristalizimit të ideve, se si të çlirojmë

energjitë dhe potencialin, që gjendet te rinia,
duke bërë qoftë hulumtime apo studime rreth
mënyrave dhe metodave, që e ndihmojnë
këtë proces. Tjetërkush mund t’i qaset
kundërshtimit të ideve të gabuara, që e kanë
përmbytur shoqërinë e sotme, ndërsa tjetri
mund të specializohet në administrimin e
shoqatave, asociacioneve apo fakulteteve
duke iu ofruar njerëzve atë që iu sjell dobi.

Projekti personal mund të jetë edhe
zbulim i një instrumenti që të punojë me te
tekniku, mund të jetë edhe një paraqitje e
modelit praktik në zbatimin e urdhrave të
Zotit, në shërbim të njerëzve, në
administrimin e mirë dhe menaxhimin e
kohës... Le të meditojmë për të mirat e
shumta, që kanë ardhur si rrjedhojë e
specializimit të dijetarëve tanë në fusha të
caktuara.

Kushdo prej nesh është i detyruar të
gjurmojë e të gjejë rolin e tij thelbësor, që
mund ta ushtrojë në këtë jetë dhe të pyesë
vazhdimisht veten: Ç’është ajo që mund të
veprojë e nuk jam duke e bërë? Ose: Cila është
ajo vepër që nëse e bëj ndryshe do të më sjelli
rezultate më të mira.

Ajo çfarë kërkohet gjithmonë është
specializimi në disiplinat ekzistuese dhe
këmbëngulja në dhënien e mundit në mënyrë
të vazhdueshme, ngjashëm me milingonat.
S’ka dyshim se të gjitha shpikjet dhe arritjet e
mëdha nuk janë pjellë vetëm e shkëndijave
ideore, por janë rezultat i zellit, këmbënguljes
afatgjatë, me të cilat kanë tejkaluar pengesat
dhe kanë flakur botëkuptimet e vjetra e të
gabuara.

Nëse pjesëtarët e Umetit islam do të
ofronin ndonjë model të nivelit të lartë në
shkencë, edukim, moral, prodhim dhe në
raportet shoqërore, shoqëria islame do të
përparonte tej mase. Ajo që ndryshon
rrjedhën e historisë nuk janë vetëm idetë dhe
shkrimet - edhe pse këto përbëjnë themelin e
çdo përparimi, por gjithashtu edhe shembujt
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e përkryer me të cilin bashkëveprojnë
njerëzit dhe i marrin për t’i imituar.

Shoqëri e varfër, nuk është ajo shoqëri, që
nuk ka pasuri dhe fuqi punëtore, por është
ajo që bijtë e saj sa herë që sillen majtas e
djathtas shohin vetëm njerëz të rangut të
tretë apo të katërt. Kështu vihet deri te
fatkeqësitë (sprovat) qytetëruese dhe
humbjet morale. Është e pamundur që dikush
të jetë model në gjithçka, por është shumë e
lehtë të jetë i zakonshëm apo më lart, se e
zakonshmja në të gjitha aktivitetet e tij dhe të
jetë shembull në një, dy ose tri aspekte. 

Shumica e njerëzve mund të preokupohen
me ndonjë gjë dhe të bëhen referencë për të
tjerët. Kush mund të na pengojë, që dikush
prej nesh të jetë shembull i faljes së
namazeve në xhami në radhën e parë, ose të
shpenzojë kohën dhe gjëra të tjera të
dobishme...?

Nëse ua hedhim një sy faqeve të historisë
së ndritshme të brezit të parë të
muslimanëve, shokëve të të Dërguarit të
Allahut, do të vërenim se secili prej tyre ishte
i zoti (i shkathët) dhe kishte epërsi në diçka.
Ata arritën me plot meritë ta shkruanin
historinë e lavdishme islame dhe janë bërë
referencë simbolike për të tërë Umetin islam.
Njëri ishte shembull në drejtësi, tjetri në
sinqeritet e besnikëri, dikush ishte parimor, e
tjetri ishte i njohur në dije dhe fikh, e shumë
të tjerë u bënë të famshëm në mjeshtri
ushtarake, bujari, bamirësi ndaj prindërve
dhe farefisit, në druajtje, butësi, mirësi etj. Në
këtë mënyrë u realizua periudha më e ndritur
e qytetërimit islam dhe u shfaq gjenerata më
fisnike që ka njohur ndonjëherë njerëzimi.

Besoj fuqishëm që sot, po qe se 5% e
muslimanëve do të angazhoheshin në
rrafshin personal rreth projektit të tyre,
statusi ynë do të ndryshonte plotësisht. 

A ka kush të provojë?

Përktheu: Agron TERZIQI

BENDER B. MUHAMED REBAH

Nevoja jonë për besim është e
domosdoshme, sepse nuk ka kënaqësi,
gëzim apo pasuri më të madhe se sa të

adhurosh Allahun subhanehu ue teala.
Allahu subhanehu ue teala të gjithë të

dërguarit e tij i ka dërguar për të mbjellë
besimin te njerëzit, siç na rrëfen Kurani
Famëlartë: “Ne dërguam në çdo popull të
dërguar që t’u thonë: “Adhuroni vetëm
Allahun, e largojuni djajve (adhurimit të
tyre)!” (Nahl 36.) E njëjta fjalë është
përsëritur edhe nga gjuha e Salihut,
Shuajbit, Musait dhe Isait alejhim selam,
deri sa u bë rregull i përgjithshëm: “Ne nuk
dërguam asnjë të dërguar para teje e të mos
i kemi shpallur atij se: Nuk ka zot tjetër
përveç Meje, pra më adhuroni!” (Enbija 25.)
Besimi është çelësi i misionit të
pejgamberëve, gjë me të cilën futemi në
Islam dhe dalim nga kjo botë me te.

MËSIMI I
AKIDES
(BESIMIT)
TEK FËMIJËT

Kush e neglizhon mësimin e asaj që i bën dobi
fëmijës së tij, ka vepruar keq, sepse shumica e
problemeve tek fëmijët vjen nga mosinteresimi i
prindit të tij për t’i mësuar besimin dhe çështjet e
fesë kur ata janë të vegjël
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Muhamedi salallahu alejhi ue selem jetën
e tij ia pat kushtuar thirrjes për në besim si
dhe dërgonte delegacione nëpër vende të
ndryshme dhe i rekomandonte ata që të
mbjellin fillimisht besimin tek njerëzit, siç
kemi rastin e Muadhit radijallahu anhu, kur e
dërgoi në Jemen dhe i tha: “Ti po shkon tek
një popull, të cilët janë ithtarë të librit (ehli
kitabë), gjëja e parë që do t’u mësosh atyre le
të jetë besimi”. (Buhariu dhe Muslimi.)

Nëse e hedhim një shikim në biografinë e
të Dërguarit të Allahut, salallahu alejhi ue
selem, dhe në misionin e tij, ne do të shohim
se ai ka qenë shumë i kujdesshëm për
mbjelljen e besimit tek fëmijët dhe ka vepruar
me një metodologji të qartë e të
përshtatshme. Të njëjtën gjë e përsëritën
edhe sahabet duke shkuar pas gjurmëve të tij.
Duke u bazuar në shumë libra, të cilët flasin
për biografinë e Muhamedit salallahu alejhi
ue selem kam vërejtur dëshmi të shumta, që e
vërtetojnë këtë fenomen që dua ta paraqes në
këtë shkrim.

Pra, detyrimi ynë si shoqëri, prindër apo
edukatorë është që ne të kujdesemi sa më
shumë në mbjelljen e besimit tek brezat e rinj,
sidomos në këto kohë ku janë shtuar rrugët e
degjenerimit, dyshimet në besim, humbja e

moralit, ndjekja e epshit etj.
Duke u bazuar në programin e Muhamedit

salallahu alejhi ue selem, në vijim do të
përmend disa gjëra, të cilat na detyrojnë që
neve të kujdesemi në mbjelljen e besimit tek
fëmijët tanë:

1- Interesi për të mbjellë besimin tek
njerëzit e sidomos tek fëmijët është
metodologji e të dërguarve të Allahut
subhanehu ue teala dhe e atyre, të cilët
kontribuojnë për ta përmirësuar shoqërinë.
Allahu subhanehu ue teala në Kuranin
Famëlartë na rrëfen për disa pejgamberë, të
cilët janë kujdesur shumë për këtë çështje.
Për Nuhin alejhi selam tregon se ka thënë: “O
djali im, hip bashkë me ne, e mos u bëj me
mohuesit.” (Hud 42.) Për Llukmanin alejhi
selam thotë: “Dhe kur Llukmani alejhi selam i
tha birit të tij: O biri im, mos i bëj shirk
Allahut, se në të vërtetë shirku është mëkat i
madh.” (Llukman 13.) Ndërsa Muhamedi
salallahu alejhi ue selem e këshillonte Ibën
Abasin radijallahu anhu duke i thënë: “O
djalosh! Ruaje Allahun e Allahu do të ruaj ty.
Ruaje Allahun, do ta gjesh ku do. Nëse lyp
diçka lyp prej Allahut. E nëse kërkon ndihmë
kërko vetëm prej tij…”.

2- Nëse kujdesesh për mbjelljen e besimit

.... Në një
fjalë të urtë
thuhet:
Dituria në
fëmijëri
është si
shkrimi mbi
gur...

“

“
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tek fëmijët, ke ecur pas hapave të Dërguarit
salallahu alejhi ue selem. Ndërsa të ecësh pas
hapave të tij konsiderohet adhurim i  Allahut
subhanehu ue teala dhe kjo mund të vijë edhe
si shkak se ti ke përdorur mençuri në këtë
çështje.

3- Mësimi i besimit është kryet dhe thelbi
i çdo shkence. E kur ta mësojë fëmija besimin
dhe të mbillet ai tek zemra e tij, kjo është në
përputhje me metodologjinë e Pejgamberit
salallahu alejhi ue selem, dhe të gjithë
ibadetet e tjera vijojnë një pas një.

4- Nganjëherë shohim tek disa prindër që
e kanë neglizhuar këtë çështje duke mos ua
mësuar besimin fëmijëve të tyre kur ata ishin
të vegjël. E kur u rritën ka qenë për ata shumë
e rëndë t’u mësohet diçka. Ibën Kajimi Allahu
e mëshiroftë thotë: “Kush e neglizhon
mësimin e asaj që i bën dobi fëmijës së tij, ka
vepruar keq, sepse shumica e problemeve tek
fëmijët vjen nga mosinteresimi i prindit të tij
për t’i mësuar besimin dhe çështjet e fesë kur
ata janë të vegjël. E nëse e humbin këtë në
fëmijëri nuk do të jenë të dobishëm për
prindërit e tyre kur të rriten”.

5- Interesi për t’ua mësuar fëmijëve
besimin e drejt dhe të pastër është shkak që të
ruhet shoqëria nga devijimet, besëtytnitë dhe
risitë e ndryshme.

Një herë dikush i tha Ameshit: Këto që
janë rreth teje janë fëmijë. Ai tha: Hesht! Janë
këta që i ruajnë dispozitat e fesë.

6- Programet e shumta elektronike dhe
ata që kanë si qëllim të kultivojnë besime të
ndryshme në shoqëri ballafaqohen me
neglizhencën e mësimit të besimit tek
fëmijët.

7- Dijetarët muslimanë na kanë dhënë
këshilla të bollshme në këtë drejtim. Sa për
sqarim do të përmendim vetëm disa.

Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë thotë:
Kur të vijë koha që ata t’i shqiptojnë fjalët  e
para, le të jenë ato: La ilahe il-lAllah
Muhammed resulullah. Kurse ajo çka duhet ta

dinë fillimisht është se Allahu qëndron mbi
Arsh, i shikon ata, i përcjell dhe është me ta
kudo që të jenë. (Tuhfetul mevdud.)
Muhamed b. Abdulvehabi në parathënien e
librit të tij “Mësim besimi i fëmijëve” thotë:
T’u mësohet fëmijëve besimi para se t’u
mësohet atyre Kurani. 

8- T’u mësohet fëmijëve besimi i pastër
dhe i drejtë gjersa ata janë të vegjël është më
e mirë dhe më e lehtë sesa kur ata të rriten,
sepse pasi t’u jetë mbjellë atyre besimi është e
vështirë, që të depërtojnë besëtytnitë apo
mendimet e ndryshme. E nëse vonohet kjo gjë
derisa të rriten ata, atëherë janë të angazhuar
më shumë. Në një fjalë të urtë thuhet: Dituria
në fëmijëri është si shkrimi mbi gur.

T’u mësosh fëmijëve besimin kur ata janë
të vegjël është edhe një lloj imuniteti, i cili i
ruan ata nga ndonjë besim tjetër, besëtytni
apo risitë e ndryshme.

9- Disa shkencëtarë dhe hulumtues të
pedagogjisë, shpeshherë bëjnë edhe gabime
të mëdha kur mendojnë, se t’u mësohet
njerëzve besimi në fëmijëri nuk është i
përshtatshëm me kohën e tyre. Njëri nga ata
është Zhan Zhak Ruso që thotë: “Të mësojë
fëmija për Zotin para moshës
tetëmbëdhjetëvjeçare nuk mundet të
kuptojë, sepse kjo moshë nuk mund të
ballafaqohet me këtë studim”. 

Nëse jemi neglizhentë në këtë sferë dhe e
lëmë të hapur këtë derë, duke mos ua mësuar
besimin kur është më lehtë, që tek ata të
dominojnë parime të drejta, atëherë ata nuk
do të mund të ballafaqohen me sfida, të cilat
do t’u paraqiten atyre në çështjet e besimit. 

10- Prej faktorëve, të cilët na e bëjnë
detyrim, që ne t’ua mësojmë fëmijëve besimin
është se ata (jomuslimanët) janë syçelët në
këtë fushë. Për shembull: Jehuditë i kushtojnë
rëndësi të madhe mbjelljes së besimit tek
fëmijët e tyre, duke i mësuar ata se Allahu
është me ata. Shiat ua mësojnë fëmijëve të
tyre urrejtjen ndaj shokëve të Pejgamberit
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salallahu alejhi ue selem qysh në fëmijëri. Kur
ua fshehin ndonjë nga lojnat u thonë “e mori
Bekiri” dhe kanë si qëllim Ebu Bekrin, pra, që
ta urrejnë Ebu Bekrin qysh në fëmijëri.

Si përfundim themi:
Muhamedi salallahu alejhi ue selem ka

qenë shembull pa rival në këtë fushë. Në vijim
do të përmendim disa raste, të cilët
vërtetojnë këto që po themi:

1- Na përcillet nga Ibën Abasi, se
Muhamedi salallahu alejhi ue selem ka thënë:
“Lus Allahun që t’ju mbrojë me fjalët e tija të
plota nga çdo shejtan, nga çdo dyshim i tij dhe
prej çdo syri të keq”. (Buhariu. 4/119)

2- Na përcillet nga Ebu Hurejra radijallahu
anhu, se Resulullahu salallahu alejhi ue selem
ka thënë: “Çdo foshnje lind në fitre (natyra e
pastër), pastaj prindërit e bëjnë jehudi, të
krishterë apo zjarrputistë”. (Buhariu 1/456)

3- Ebu Musai radijallahu anhu thotë: “Më
lindi mua një djalë, e mora dhe shkova tek i
Dërguari i Allahut subhanehu ue teala. Ai ia
vuri emrin Ibrahim dhe ia preku buzët me një
hurmë, u lut për te pastaj ma dha mua. E ai
ishte fëmija më i madh i Ebu Musait.” (Sahihul
Buhari 5/2081.)

4- Na përcillet nga Xhabiri radijallahu
anhu, se Resulullahu salallahu alejhi ue selem
ka thënë: “Kur të vijë koha e akshamit, futini
fëmijët brenda, sepse atëherë dalin shejtanët.
E kur të kalojnë disa çaste mbylleni derën dhe
përmendeni Allahun”. (Sahihul Buhari
3/1195)

5-Omer b. Usame radijallahu anhu thotë:
“Isha fëmijë në prehrin e Resulullahut
salallahu alejhi ue selem duke lozur. Ai më
tha: O djalosh përmende Allahun…” “Sahihul
Buhari 5/20056”

6- Na përcillet nga Ibën Abasi radijallahu
anhu, që thotë: “Isha pas Pejgamberit
salallahu alejhi ue selem e ai më tha: “O
djalosh. Do të mësoj disa fjalë, të cilat të
nevojiten. Ruaje Allahun e Allahu do të ruaj
ty, ruaje Allahun e do ta gjesh kudo që të jesh.

Nëse lyp diçka lyp prej tij, e nëse kërkon
ndihmë mos kërko pos Tij. Dhe ta dish se nëse
i gjithë umeti dëshirojnë të ndihmojnë ty, nuk
do të mundet të të ndihmojnë përveç asaj që
ta ka shkruar Allahu. Por nëse tubohen i
gjithë umeti për të bërë ndonjë dëm, nuk
kanë mundësi për të dëmtuar përveç asaj që
ta shkruar Allahu. Janë ngritur lapsat dhe
janë tharë fletushkat”. (Tirmidhi 4/667.)

7- Na përcillet nga Enesi radijallahu anhu,
se Resulullahu salallahu alejhi ue selem i ka
thënë atij. “O biri im kur të hysh tek familja
jote përshëndeti me selam, që ajo
përshëndetje të jetë begati për ty dhe
familjen tënde”. (Tirmidhiu 5/59)

8- Muadhi radijallahu anhu thotë: “Më ka
këshilluar Resulullahu salallahu alejhi ue
selem me dhjetë fjalë: “Ata që varen nga ti
jepu, mos e largo shkopin edukues prej tyre
dhe mësoji t’i kenë frikë Allahut…” (Musned
Ahmed b. Hanbel 5/238)

9- Enes b. Maliku thotë: “Ishte një djalosh
nga jehuditë, i cili i shërbente Muhamedit
salallahu alejhi ue selem. Një ditë u sëmur dhe
Muhamedi salallahu alejhi ue selem shkoi për
ta vizituar, ku i tha: “O djalosh pranoje fenë
dhe thuaj Lailahe il-lallah. Djaloshi shikon
babanë e vet. Në atë çast babai i tij i tha: Thuaj
atë që të këshillon Muhamedi. Ai tha: La ilahe
il-lallah pastaj vdiq. Muhamedi salallahu
alejhi ue selem tha: Faljani namazin e
xhenazes dhe vetë ia fali”. (Mustedrek 4/323)

10- Na përcillet nga Aisheja radijallahu
anha, e cila thotë: “Ka thënë i Dërguari i
Allahut salallahu alejhi ue selem: Kush e
edukon një fëmijë deri sa të thotë: La ilahe il-
lallah nuk do të japë llogari për veprat e tij.”
(El Mu’xhemul Evsat 5/130.)

11- Aliu radijallahu anhu përcjellë se
Muhamedi salallahu alejhi ue selem ka thënë:
“Edukoni fëmijët me tri gjëra: Ta duan të
dërguarin e tyre, ta duan familjen e tij dhe të
lexojnë Kuran…”. (Kenzul Umal 16/189.)

Përshtati: Enver AZIZI
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SHKRUAN: FITORE HAZIRI

Tani është koha e ndryshimeve të mëdha si
fizike ashtu edhe psikologjike. Tashmë
distanca prind-fëmijë ndërron në formën

e shoqërizimit më të madh mes tyre;
shoqërizim ky që krijon vështirësi për sa i
përket komunikimit të ndërsjellë. Raporti
prind-fëmijë ka lëkundje për sa i përket

dhënies dhe marrjes së urdhrave dhe
plotësimit të tyre njëherazi, gjithmonë me
tendencë për t’u bërë sovrane dëshira e
fëmijës! Është kohë e vështirë për prindërit e
ashtu edhe për fëmijën në trupin e një të
rrituri...! Kohë e përplasjes së mendimeve e
mospajtimeve të ndryshme. Kohë e
konflikteve mes gjeneratave. Shpeshherë
kohë çorodie e konfuzioni... Kjo është
përditshmëria e 95% të prindërve dhe

Vërtet vrulli, dëshira,
entuziazmi ekzistojnë.
Mirëpo pikërisht këto bëhen
armiq të durimit dhe
shpeshherë na paraqesin si
dështakë në sytë e atyre, që
gjatë tërë kohës na thonë:
"Ngadalë... se akoma jeni
ndër lule

KONFLIKT MES
GJENERATASH
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adoleshentëve të ditëve të sotme... deshëm
apo nuk deshëm ky është realiteti! Shtrohet
pyetja: a mos vallë është fajtor mënyra e
edukimit: shtrëngimi apo lëshimi total i
frenave? A mos preokupimi me çështje të
tjera financiare e sociale ka bërë që shumë
fëmijë të mos kenë kujdesin e duhur
prindëror? A mos kushtet e rënda e këshillat
e pakta kanë bërë që shumë vajza e djem të
rinj të marrin rrugën e gjërave degjeneruese
e të panevojshme vetëm e vetëm që të arrijnë
qëllimet për të pasur një jetë më të mirë
financiare? Këto gjëra janë jo të rralla në
shoqërinë tonë. 

Le të kthehemi në retrospektivë dhe të
mundohemi të përpunojmë atë që po ndodh
në realitet me një pjesë të të rinjve shqiptarë,
një divergjencë totale krahasuar me këtë që
përmendëm deri më tani. Këta janë një
fenomen tjetër i çuditshëm në aspektin
pozitiv, sepse me të vërtetë janë në një
kontradiktë totale në krahasim me këta të
fundit. Janë këta të rinj që kanë thyer
barrierat e bindjes verbuese të përvojave të
transmetuara, të studimit mirë të tyre dhe
marrjes së gjërave pozitive nga to. Nuk janë
prej atyre që e kanë hedhur poshtë
ideologjinë e deritanishme sikurse disa të
tjerë, me tendencën për të kapërcyer nga 5
shkallë njëherazi, pa frikën se mund të
kthehen së prapthi e me mundësinë reale për
të mos u ngritur kurrë në këmbë. Është ky një

hibridizim të rinjsh, që jetojnë dhe janë një
shtresë shumë e rëndësishme për sa i përket
bërjes së hapave të mëtejshëm, si shoqëri në
një shtet të ri. Ekziston një frymë reverse
drejt asaj të vërtetës së vetme e shpëtuese
për të gjithë ne. Natyrisht fjala është për
Islamin, dritën e vetme që s’shuhet kurrë e
që është pishtari i vetëm udhërrëfyes drejt të
vërtetës së vetme. Kjo frymë dita-ditës
ndihet më shumë dhe e ka marrë kahun dhe
rrugën e vet për t’u çapitur e për të kthyer
zemrat e atyre që Allahu subhanehu ue teala
i udhëzon. Prej tyre s’kërkohet të dalin në
mbrëmje në kafene, s’ka më lukse e dëshira
të shfrenuara, s’ka më mospajtime për
dukjen apo veshjen e lakuriqësuar, s’ka më
kërkesa për liri absolute dhe vendosmëri si
ua do qejfi... Pikërisht janë këto gjëra që në
mënyrë të çuditshme shkaktojnë probleme e
konflikte me ata që janë më të rritur, ani pse
dëshira është e madhe, që qasja të jetë sa më
e pranueshme për sa i përket gjithë kësaj.
Mirëpo, si të rinj, me vrullin rinor, me
energjinë e madhe e të pashtershme, me
vullnet të pashuar, me dëshira të pafundme
për t’u realizuar, presim që gjërat të
rregullohen si me shkop magjik dhe brenda
natës. Është e natyrshme që kjo të
dëshirohet, e padiskutueshme është kjo kur
mbështetja vendoset tek Allahu subhanehu
ue teala! 

E si pikë kyçe janë prindërit tanë, ose
prindërit e atyre, fëmijët e të cilëve kanë hov
tjetër zhvillimi, apo një trend krejt të
ndryshëm të dëshirave gjatë periudhës së
adoleshencës. Shumë interesant është fakti
se ky trend shpeshherë është më i
papranueshëm, sesa çoroditë më të
pakapshme për trurin e njeriut! Konflikti
shpeshherë arrin një shkallë zhvillimi, aq sa
prindërit nuk flasin me fëmijët e tyre, nga
shkaku i këtij trendi! Sidoqoftë kur i
kthehemi ideologjisë ekzistuese mundohemi
që me ngadalë t’i kuptojmë faktet që na

...Ngutja që vjen për shkak të
moshës, shpeshherë na
paraqet qesharakë para
prindërve. Dukesh si mi i
lagur, si një qen me bisht
ndër shalë... si një amator...

“

“
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shërbehen dhe si të tilla na kushtëzojnë që të
jemi sa më të kujdesshëm. Pikërisht përvoja e
shumë-përmendur është njëra prej shtyllave,
që në një farë forme të pengon që ti të jesh
depërtues me Islamin tënd tek prindërit.
Vërtet vrulli, dëshira, entuziazmi ekzistojnë.
Mirëpo pikërisht këto bëhen armiq të
durimit dhe shpeshherë na paraqesin si
dështakë në sytë e atyre, që gjatë tërë kohës
na thonë: “Ngadalë... se akoma jeni ndër lule!
Ngadalë... se akoma nuk e dini ç’është jeta e
vërtetë! Akoma nuk e dini ç’do të thotë të
përballesh me vështirësi, pastaj do ta shihni a
do të thoni të njëjtën që po na thoni tani!”

Mandej pikë tjetër ndaluese në këtë
drejtim është autoriteti, që ata kanë ndaj
nesh, e sidomos kjo është më e dukshme tek
prindërit e shkolluar apo intelektualë! Me ta
është më e vështirë të komunikosh, duke
pasur parasysh peripecitë e kohës së
studimeve të tyre! Kohë e cila sidokudo ka
lënë pasojat e veta që mund të krahasohet
me cunamin... apo si vullkanet pasive që
vjellin zjarr një herë dhe jo më, mirëpo atyre
u mbetet krateri vullkanik, i cili ka lënë
gjurmë se aty ka pasur zjarr një herë e një
kohë... aty mbetet krateri si tregues për
zjarrin e nuk zhduket... mbetet ashtu tokë e
zgavruar që duket se nuk ka ndonjë farë
rëndësie... Kjo në një farë forme është e
justifikueshme, sepse duhet një kohë më e
gjatë për t’u bërë ndryshimet. Fenomen
tjetër është mburrja, shumë e përhapur dhe e
rrezikshme tek ne. Është një lloj sëmundje që
ka ilaç, mirëpo është i hidhur e shumë i
pashije për ata tek të cilët mburrja është
pjesë e personalitetit të tyre, pikërisht për
atë se çfarë janë dhe çfarë kanë arritur gjer
tani. Ajo është si mburojë vertikale, që të
gjitha ato çfarë i thua të kthehen fytyrës me
një fuqi goditëse më të madhe, se sa një
shuplakë e nxehtë! Të tre këta faktorë që janë
të pranishëm: përvoja dhe autoriteti nga ana
e prindërve dhe mburrja nga ana e të rinjve,

janë pengesë e madhe për të depërtuar me
atë që flasim ose bëjmë; është si shembulli
me grilat e qelisë së burgut. Për ata që të
lindën e të rritën, që e dinë çfarë po mendon
edhe vetëm nëse i lëviz sytë është e
papranueshme t’u mohohet diçka, që deri
tani ka qenë pjesë e përditshme e jetës së
tyre, apo një zakon i vazhdueshëm i përcjellë
brez pas brezi. Është e papranueshme që kjo
të ndryshohet, sepse kjo ka qenë mënyra e
vetme që na ka ruajtur nga represioni i
armikut, mënyra e vetme që të mblidhemi e
të tubohemi pa rënë në sy tek armiku. Kush
jemi ne që të mësojmë dikë që së paku 3-4
dekada, bile me përvoja jetësore është para
nesh...! Është e papranueshme, sepse u duket
sikur thyhet ligji: i vogli e mëson të madhin, i
riu plakun... s’është punë që bëhet!!! Ata
shpesh i ikin asaj që edhe vetë pajtohen, për
hir të detyrave që ua caktojnë nderi, rangu,
shoqëria apo politika...vetëm e vetëm për të
treguar se çfarë kanë sakrifikuar për ne,
sakrificë kjo që është e padiskutueshme. 

Po keqkuptohemi duke u bërë si ata që
duam të hedhim poshtë atë që ata janë, duke
u bërë ndryshues të dhunshëm të realitetit të
gjertanishëm të jetës së tyre, duke u bërë
mosmirënjohës për të gjithë sakrificat dhe
mundin e tyre për të na rritur... Përballë
gjithë këtyre gjërave qëndrueshmëria jonë
shpeshherë në mënyrë të pakuptimtë
ndryshon në amplituda nga më të
ndryshmet, të cilat nuk kanë lidhje
kuptimore ndërmjet vetes. Ngutja që vjen
për shkak të moshës, shpeshherë na paraqet
qesharakë para prindërve. Dukesh si mi i
lagur, si një qen me bisht ndër shalë... si një
amator që përpiqet të shfaqë
profesionalizmin para mentorit të vet. E
atëherë e kupton se në një farë forme dija
jonë është e cekët, shpeshherë është
sipërfaqësore, sepse atë nuk e shoqërojnë dy
gjëra shumë të rëndësishme: durimi dhe
përvoja! E sikur durimit dhe përvojës t’i



39ALBISLAM | 1 Dhjetor 2008  | 3 Dhul Hixhe 1429

FAMILJA

mungon edhe njohuria e shëndoshë, atëherë
dështimi është i garantuar. Kjo shpesh na
dëshpëron dhe duket sikur bëjmë disa hapa
prapa. Kërkojmë ngushëllim e justifikim; e
patjetër i drejtohemi Allahut të
Plotfuqishëm, mrekullisë krijuese të Tij! 

Mos të harrojmë se edhe prindërit tanë
ishin të rinj dhe ia dolën suksesshëm ta
ndryshojnë realitetin dhe konceptimin e
jetës, që trashëguan nga etërit e tyre. Madje i
quanin ata të prapambetur. Me siguri që
atyre u ka munguar, si edhe neve, durimi dhe
përvoja, por në bazë të rezultateve të
tanishme mund të konstatojmë, se edhe
njohuria e shëndoshë dhe e bazuar u ka
munguar. Ata arritën ta ndryshojnë
realitetin në emër të arsimimit dhe
përparimit. A thua vallë, pse ne si të rinj -që
e pasojmë Islamin- mos të marrim guximin
për t’u angazhuar më shumë në ndryshimin e
gjendjes aktuale në emër të arsimimit, por
edhe të edukimit, në emër të përparimit, por
edhe të vlerave, në emër të pasurisë, por
edhe të pastërtisë së fitimit dhe shpenzimit,
në emër të emancipimit, por edhe të moralit,
në emër të të drejtave, por edhe të
detyrimeve etj. Kjo është e mundshme dhe
detyrim fetar, por gjithnjë duke respektuar
moshat dhe duke pasur në konsideratë
vrullin djaloshar që mund të kemi, të cilin
duhet ta kontrollojmë vazhdimisht.

Gjithmonë në historinë e njerëzimit
konflikti ndërmjet gjeneratave ka ekzistuar
dhe nuk është ditur qartë, se kush duhet ta
ketë rolin edukues. Për atë, Allahu ka dërguar
profetë, që të dihet se nga ai burim duhet të
merret mësimi, për shkak se është hyjnor.
Dashamirët e realitetit nuk ngurronin ta
merrnin atë edhe nga ata që ishin më të rinj,
kur e dinin se bëhet fjalë për diçka hyjnore...
Dhe në këtë mënyrë drejtohej njerëzimi dhe
mbilleshin vlerat e mirëfillta. Kur dikush i
rrënonte më pas ato vlera, Allahu përsëriste
dërgimin e profetit tjetër, kështu me radhë

derisa e përmbylli këtë zinxhir me hallkën e
fundit, Muhamedin salallahu alejhi ue selem.
Pas tij me rolin profetik mbeten vetëm ata që
e pasojnë atë, pa pasur parasysh moshat, por
duke marrë parasysh parimet dhe vlerat e
mënyrës së thirrjes, kështu që konkluzioni i
gjithë kësaj sprove është shfrytëzimi i kohës
në maksimum për dije të hairit, e ajo është
forma e vetme për përdhosjen e injorancës
dhe arritjen e autoritetit; sepse sado që të
justifikohemi, autoriteti i një dijetari nuk
vihet në peshore me asnjë lloj tjetër të
autoriteteve ekzistuese njerëzore. Mandej
një gjë shumë e rëndësishme është durimi në
vazhdimësi, të folurit me qetësi dhe respekti
i vazhdueshëm sidomos ndaj prindërve tanë.
Të jemi të kujdesshëm, sepse kemi shembuj
të qartë nga të dërguarit e Allahut, për sa i
përket sjelljeve të tyre me prindërit e me të
afërmit. Ne nuk duhet të distancohemi, e të
dëshpërohemi... jo ndaj tyre, në asnjë formë
dhe në asnjë mënyrë! Tekefundit, kemi
Allahun subhanehu ue teala, që na i qetëson
zemrat dhe na i mbush ato plot me besim e
me shpresë! Kemi duanë, armën më të
fuqishme se çdo armë tjetër biologjike e
nukleare! Kështu që falënderimi i takon
vetëm Allahut subhanehu ue teala, që na ka
udhëzuar dhe na ka bërë prej myslimanëve
dhe kështu të kemi mundësinë që shpresa
jonë të jetë e vazhdueshme, se një ditë do të
ringjallemi me fytyra të ndriçuara, e se krah
nesh do të kemi edhe ata që duam më shumë:
prindërit tanë! Le të mos ndalemi, t’i lutemi
Allahut me sinqeritetin më të madh, të na
shtyjë përpara shpresa se përkrahja dhe
udhëzimi i tyre është vetëm çështje kohe
Inshaallah! Nuk thuhet kot se: Suksesi i një
personi vërehet në fund të karrierës! E ne
lutemi për përfundim të lumtur! Allahu na e
bëftë të mundur këtë! Amin.
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SHKRUAN: ISMAIL BARDHOSHI

Allahu i Lartmadhëruar thotë: “O
besimtarë, mos i bëni miq armiqtë e Mi
dhe tuajt, duke u shprehur atyre dashuri,

ndërkohë që ata kanë mohuar të vërtetën, që
ju ka ardhur dhe kanë dëbuar të Dërguarin
dhe ju, vetëm se besonit në Allahun, Zotin
Tuaj. Nëse keni dalë luftëtarë në rrugën Time
dhe për të fituar kënaqësinë Time, atëherë
mos i bëj këta mosbesimtarë miq e shokë. Ju
tregoni miqësi me ta në fshehtësi, ndërkohë
që Unë e di çfarë fshihni dhe çfarë bëni
haptazi. Secili prej jush që vepron ashtu,
është shmangur nga rruga e drejtë. Nëse ju
gjejnë e ju mposhtin, ata do të sillen ndaj jush
si armiq e do t’i zgjasin duart e gjuhët e tyre
për t’ju lënduar juve; dhe ata dëshirojnë që ju
të bëheni jobesimtarë. As të afërmit tuaj, as
fëmijët tuaj nuk do t’ju sjellin dobi (në
mënyrë që për shkak të tyre të tregoni
dashuri e miqësi ndaj qafirëve). Në ditën e
gjykimit, Allahu do t’ju ndajë midis jush. Ai e
sheh gjithçka që bëni ju.” El Mumtehane: 1-3.

Shkaku i shpalljes së këtyre ajeteve: 

Pasi Kurejshët thyen marrëveshjen e
armëpushimit, i Dërguari i Allahut vendosi të
çlironte Mekën. Ai urdhëroi njerëzit që të
përgatiteshin për luftë, si edhe familjen e tij,
që t’i bënin gati pajimet dhe furnizimet. 

Ebu Bekri shkoi tek e bija, Aishja, të cilën
e gjeti duke përgatitur disa pajime dhe
furnizime të Pejgamberit salallahu alejhi ue
selem – “O bija ime, – e pyeti, – a ju ka
urdhëruar Pejgamberi salallahu alejhi ue
selem, që të bëni gati pajimet për udhëtim?”
– “Po.”– “Për ku mendon se do të niset?” –
“Vallahi, nuk e di” – i thotë Aishja.

Pastaj Pejgamberi salallahu alejhi ue
selem, i njoftoi njerëzit, se po synonte të
sulmonte Mekën, prandaj i porositi që të
përgatiteshin mirë dhe të ishin në
gatishmëri. Pastaj u lut: “O Allah! mos lejo që
kurejshët të informohen rreth kësaj lufte, në
mënyrë që t’i zëmë në befasi, në
vendbanimet e tyre!”

Ndërkohë Hatib b. Ebu Belta një
muhaxhir, që kishte marrë pjesë në luftën e
Bedrit, shkruan një letër për kurejshët, ku u
tregonte për qëllimin e Pejgamberit salallahu
alejhi ue selem. Këtë letër ia dha një gruaje,
të cilën e pagoi për t’ua dorëzuar atë
kurejshëve. Ajo e fshehu atë në një nga
gërshetat e saj dhe u nis për rrugë. Hatibi,
meqë vetë nuk ishte kurejshi, dhe nuk kishte
farefisni me kurejshitët, dhe në Mekë kishte
fëmijë e pasuri, ai deshi t’u bënte kurejshëve

MIQËSIMI 
DHE ARMIQËSIMI
Kështu, nëse muslimani i mbështet, i përkrah, ose u
shpreh dashamirësi qafirëve për fenë e tyre del nga
feja, ndërsa nëse një gjë të tillë e bën për shkak të
lidhjes farefisnore, ose për të arritur ndonjë interes a
nevojë dynjaje, nuk del nga feja, por bën gjynah
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një nder, me qëllim që t’i mbronin fëmijët dhe
pasurinë. Por Allahu i Lartësuar e njoftoi të Dërguarin
e Tij për këtë përpjekje të Hatibit, duke iu përgjigjur
kështu lutjes së Pejgamberit, që kurejshët të mos
merrnin informacion për këtë luftë. Kështu
Pejgamberi e dërgon Aliun, Zubejrin dhe Mikdadin në
kërkim të gruas. Aliu rrëfen: “I Dërguari i Allahut më
nisi mua, Zubejrin dhe Mikdadin, duke na thënë:
“Keni për të marshuar, derisa të arrini në ‘Rreudatu
hah – një vend midis Mekës dhe Medines,
dymbëdhjetë milje nga kjo e fundit - atje do të gjeni
një grua, e cila bart me vete një letër për kurejshët.
Merrjani letrën dhe ejani.”

U nisëm me nxitim dhe e gjetëm gruan pikërisht
në atë vend. I thamë: “Nxirre letrën!”. - “Nuk kam
letër me vete’, - i tha ajo.” – “Do të nxjerrësh letrën”,
- e kërcënuam, - “ose përndryshe do t’i heqim rrobat!”
Atëherë ajo i zgjidhi gërshetat dhe e nxori letrën prej
flokëve të saj. Menjëherë morëm letrën dhe ia çuam
Pejgamberit salallahu alejhi ue selem. Në letër ishte
shkruar i gjithë informacioni, që Hatib b. Ebu Belta u
dërgonte disa idhujtarëve rreth vendimit të
Pejgamberit. I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue
selem, tha:  “Çfarë është kjo, o Hatib?” – “Mos u nxito
në gjykimin ndaj meje, se unë nuk jam kurejshit, por i
ardhur në Mekë. Ndërsa muhaxhirët e tjerë, që janë
me ty kanë fisin e tyre, të cilët u mbrojnë familjet në
Mekë. Kështu, duke qenë se nuk kam afërsi gjaku me
kurejshët, desha t’u bëja një nder që për shkak të tij të
më mbronin familjen. Këtë akt nuk e bëra si
femohues, as si tradhti ndaj fesë sime, e as duke
pëlqyer kufrin mbas përqafimit të Islamit”.
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, tha: “Ai ju tha të
vërtetën”. Atëherë Omeri tha: “Më lër t’ia heq kokën
këtij munafiku”. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem,
ia ktheu: “Por ai ka marrë pjesë në Bedër. E ku e di ti,
o Omer! Ndoshta Allahu i Lartësuar i ka parë luftëtarët
e Bedrit dhe ka thënë: “Bëni çfarë të doni, se unë jua
kam falur të gjitha!”. Shënojnë Ahmedi, Buhariu,
Muslimi etj. Buhariu në kapitulin e rrëfimit të
luftërave shton: “Për shkak të kësaj ngjarjeje Allahu
shpalli suren: “O besimtarë, mos i bëni miq armiqtë e
Mi dhe tuajt...”.

Sipas një varianti tjetër të Buhariut thuhet: Omeri

...Muvalaja (miqësimi)
është: pajtimi, miratimi,
përkrahja dhe pëlqimi i
veprave të atij me të
cilin miqësohesh...

“ “
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tha: “O i Dërguari i Allahut! Ai ka tradhtuar
Allahun, të Dërguarin e Tij dhe besimtarët,
prandaj më lër, se do t’ia heq kokën”.
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, iu
drejtua Hatibit: “Ç’të shtyu të veproje
ashtu?”. Hatibi i tha: Për Allahun! Unë jam
besimtar i Allahut dhe i të Dërguarit të Tij,
por me këtë letër desha t’i bëja një nder
kurejshëve, me qëllim që Allahu ta bënte atë
shkak për mbrojtjen e familjes dhe pasurisë
sime. Çdonjëri prej shokëve të tu ka të afërm
kurejshitë, të cilët i ruajnë familjen dhe
pasurinë”. Atëherë Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem, tha: “Tregoi të vërtetën, mos
i thoni veçse fjalë të mira”. Omeri tha: Ai ka
tradhtuar Allahun, të Dërguarin e Tij dhe
besimtarët, prandaj më lër t’ia heq kokën.
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, tha: “A
nuk ka marrë ai pjesë në Bedër? Ndoshta
Allahu i Lartësuar i ka parë luftëtarët e Bedrit
dhe ka thënë: “Bëni çfarë të doni, se hyrja
juaj në xhenet është bërë e detyrueshme, ose
Unë jua kam falur të gjitha gjynahet!”. Duke i
lotuar sytë, Omeri tha: “Allahu dhe i Dërguari
i Tij e dinë më mirë”.

Shpjegimi i ajeteve: Në këto ajete Allahu i
Lartësuar i ndalon rreptësisht besimtarët të
bëjnë miq e shokë idhujtarët e qafirët, të cilët
janë në luftë me Allahun, të Dërguarin e Tij
dhe besimtarët. Dashuria ndaj njerëzve të
tillë është në kundërshtim me besimin në
Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe me
urdhrin e Allahut për t’i konsideruar armiq e
për t’i bojkotuar ata. Ajo gjithashtu është në
kundërshtim me rrugën e Ibrahimit alejhi
selam, dhe me gjykimin racional, i cili të
detyron të jesh tej mase i kujdesshëm ndaj
armikut, pasi ai jep maksimumin e mundit
për të të dëmtuar. Ai shfrytëzon çdo rast për
të dëmtuar kundërshtarin. Allahu u është
drejtuar muslimanëve me cilësinë e imanit,
duke kërkuar prej tyre të punojnë sipas asaj
që ua dikton besimi: të tregojnë dashamirësi,

miqësi e dashuri ndaj besimtarëve, t’i
ndihmojnë ata e të bashkëpunojnë me ta dhe
të tregojnë armiqësi me ata, që nuk e
pranojnë imanin, pasi ai që nuk pranon
imanin është armik i Allahut dhe armik i
besimtarëve. Bërja e qafirit mik është edhe
mungesë burrërie, pasi si mund të bëjë mik
një njeri me burrëri armikun e tij më të
ashpër, i cili kërkon veçse ta dëmtojë. Qafiri
kundërshton Zotin, Mbrojtësin e besimtarit.
Zoti do veçse të mirën për besimtarin. Ndër
gjërat që duhet ta motivonin besimtarin për
të treguar armiqësi ndaj qafirëve është se ata
nuk e pranojnë të vërtetën, që u erdhi
besimtarëve. Nuk ka divergjencë më të
madhe se sa kjo, për vetë faktin se ata
mohojnë themelin e Fesë Islame dhe
pretendojnë se muslimanët janë të lajthitur.
Atëherë, si mund të tregojë besimtari dashuri
ndaj qafirëve dhe t’u japë informacione në
dëm të muslimanëve ose t’i përkrahë kundër
tyre. Kjo pa dyshim bie ndesh me besimin.
Armiqësia e tyre do të bëhej akoma më e
ashpër, kur dëbuan të dërguarin dhe ju nga
trojet tuaja, pa asnjë faj dhe pa kurrfarë
arsyeje përveç faktit se ju i besuat Allahut,
Zotit tuaj, Atij që duhet ta besojnë, ta
adhurojnë e t’i nënshtrohen të gjitha krijesat,
sepse Ai i ka krijuar, i ka rritur e zhvilluar dhe
u ka dhënë mirësi të dukshme e të
padukshme. Me qenë se qafirët ia kthyen
shpinën kësaj çështje, që është detyra më e
madhe e njeriut, ndërsa ju e pranuat dhe e
zbatuat, ata sillen ndaj jush me armiqësi dhe
po për këtë shkak ju dëbojnë nga trojet tuaja.
Atëherë çfarë devotshmërie fetare, çfarë
arsye logjike dhe çfarë burrërie i mbetet
robit nëse do, ndihmon dhe tregon miqësi
me qafirët, kur ky është karakteri i tyre në
çdo kohë e në çdo vend?!!  Këtë qëndrim ata
e ndryshojnë veçse kur kanë frikë ose kur
nuk i lejojnë kushtet të sillen në këtë mënyrë.
Kjo dhe arsyet e sipërpërmendura janë
shtruar si nxitje për të treguar armiqësi
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kundrejt tyre dhe për të mos i bërë miq,
sepse ata dëbuan të Dërguarin dhe shokët e
tij, të shtyrë nga urrejtja për Teuhidin.
Prandaj Allahu thotë: “...vetëm se besonit në
Allahun, Zotin Tuaj”. Pra, për ata ju nuk
kishit bërë ndonjë faj tjetër veçse besonit
Allahun, Zotin e botëve. E këtillë është edhe
thënia e Allahut: “Ata i munduan besimtarët
vetëm pse këta i besuan Allahut, të
Plotfuqishmit, të Denjit për çdo lavd.”
Buruxh: 8. Po ashtu edhe thënia e Tij: “Ata, që
janë dëbuar nga vatrat e tyre padrejtësisht,
vetëm sepse thanë: “Zoti ynë është Allahu”.
Haxh: 40. Në vazhdim Allahu i Lartësuar vë
në dukje faktin se ky qëndrim diktohet edhe
nga qëllimi për të cilin bëjnë xhihad
muslimanët. Pra, në qoftë se keni dalë me
qëllim që të bëni xhihad në rrugë të Allahut,
për ngritjen e fjalës së Allahut dhe për të
arritur kënaqësinë e Tij, atëherë punoni në
përputhje me këtë qëllim, duke treguar
miqësi e dashuri për evlijatë e Allahut dhe
duke treguar armiqësi ndaj armiqve të Tij,
pasi ky është xhihadi në rrugën e Tij. Kjo
është ndër mënyrat më të madhërishme për
t’u afruar njeriu tek Allahu dhe për të fituar
kënaqësinë e Tij. Si është e mundur që të
tregoni mirëdashje fshehurazi ndaj qafirëve,
ndërkohë që ju e dini se Allahu e di gjithë
çfarë fshihni apo e bëni haptazi. Edhe nëse
besimtarët nuk janë në dijeni për këtë akt,
Allahu i Lartësuar e di dhe sipas dijes së Tij
rreth njerëzve, Ai do t’i shpërblejë ata, si për
të mirat edhe për të këqijat. Kushdo që
tregohet mik me qafirët pas gjithë këtij
paralajmërimi, ai ka marrë një rrugë të
kundërt me ligjet e fesë, arsyen e pastër dhe
karakterin e lartë njerëzor. Pas kësaj Allahu
ka bërë të qartë armiqësinë e ashpër të
qafirëve, duke i nxitur besimtarët të tregojnë
armiqësi ndaj tyre. Ai ka thënë: “Nëse ju
gjejnë e ju mposhtin, ata do të sillen ndaj jush
si armiq”. Kjo do të thotë se qafirët, kur
gjejnë mundësi dhe kur u jepet rasti e shfaqin

armiqësinë ndaj muslimanëve, duke i vrarë,
ose duke i rrahur dhe duke i lënduar me fjalë
e propagandë të pandershme. Ata dëshirojnë
që muslimanët të bëhen qafirë, pasi nuk duan
që ata të arrijnë ndonjë të mirë. Nëse do të
përdorni si pretekst për miqësinë e
mirëdashjen ndaj qafirëve fëmijët dhe
farefisin, dijeni se fëmijët dhe farefisi nuk ju
sjellin kurrfarë dobie tek Allahu. Atëherë,
nëse synoni të merrni pëlqimin e bekimin e
fisit duke zemëruar Allahun dhe duke u
pajtuar me fisin në kufër, jeni të humbur e të
dështuar, pasi fëmijët dhe të afërmit nuk
mund të shmangin dënimin e Allahut prej
jush dhe as nuk mund t’ju sjellin ndonjë dobi
tek Ai. Tek Allahu nuk do t’i vlejë njeriut
afërsia e gjakut me askënd, qoftë edhe nëse
është i afërmi i ndonjë Pejgamberi. Enesi
tregon se një burrë pyeti: O i Dërguari i
Allahut! Ku do të jetë babai im? - Në Zjarr, - iu
përgjigj i Dërguari i Allahut. Kur pyetësi filloi
të largohej, Pejgamberi salallahu alejhi ue
selem, i thirri dhe i tha: Babai im dhe babai yt
do të jenë në Zjarr”. (Shënojnë Ahmedi,
Muslimi dhe Ebu Daudi.) Në Ditën e Gjykimit
Allahu do t’u ndajë midis jush: të bindurit,
besimtarët do t’i çojë në xhenet, ndërsa të
pabindurit do t”i çojë në Zjarr, kështu që fisi
dhe fëmijët nuk bëjnë dobi atë ditë. Allahu i
sheh të gjitha ato që thoni apo që veproni
dhe do t’u shpërblejë për to.

Nga ajetet nxjerrim këto përfundime: 
Së pari, mbi këtë sure mbështet parimi i

ndalimit të miqësisë dhe mirëdashjes ndaj
qafirëve, si dhe ndalimi i përkrahjes së tyre.
Për këtë parim dëshmojnë edhe shumë ajete
të tjera, prej të cilave citojmë:

“Besimtarët të mos i marrin qafirët për
evlija (miq, ndihmues, mbështetës). Ata që
veprojnë kështu nuk kanë ç’të shpresojnë tek
Allahu, vetëm në qoftë se jeni të dobët e të
rrezikuar nga pushteti i tyre, atëherë mund
të shfaqni mirëdashje (por në zemër duhet të
fshihni urrejtje dhe armiqësi ndaj tyre) për



44

TEFSIR

t’u ruajtur nga ata”. Ali Imran: 28. 
“O ju që keni besuar! Mos i merrni për

bitaneh (suitë, rreth të ngushtë, këshilltarë,
ndihmues, miq) ata që janë jashtë fesë suaj (si
paganët, çifutët, të krishterët, hipokritët,
mohuesit etj.); ata nuk ngurrojnë që t’ju
bëjnë dëm. Ata dëshirojnë që të vuani.
Urrejtja shfaqet në gjithçka që del prej gojës
së tyre, kurse ajo që fshehin në zemrën e
tyre, është edhe më e madhe. Ne jua kemi
shpjeguar vargjet (e Kuranit), nëse jeni
njerëz që kuptoni”. Ali Imran: 118. 

“O ju që keni besuar! Mos i zini çifutët dhe
të krishterët për evlija (shokë, miq, e
mbrojtës). Ata janë evlija për njëri –tjetrin
dhe nëse ndonjë prej jush i zë ata evlija,
atëherë nuk ka dyshim se është prej tyre.
Vërtet, Allahu nuk i udhëzon në rrugë të
drejtë keqbërësit”. Maide: 51.

Baza mbi të cilën duhet të tregohet
dashuri, ose urrejtje ndaj një tjetri duhet të
jetë feja. Në këtë kuptim është konsideruar
edhe miqësimi dhe armiqësimi një kërkesë e
domosdoshme e Teuhidit, pasi ndër kërkesat
e pranimit të dy dëshmive është dëlirja nga
idhujtaria (shirku), dhe rrjedhimisht edhe
distancimi nga idhujtarët (mushrikët).
Kështu, nga njëra anë muslimani miqësohet
me vëllanë e tij musliman për shkak të
Islamit dhe nga ana tjetër tregon armiqësi
ndaj qafirit për shkak të kufrit, mospranimit
të Islamit. Për këtë arsye rasti kur njeriu
quhet qafir për miqësimin me qafirët, ose
armiqësimin me besimtarët është ai që ka të
bëjë me fenë. Kështu, nëse një musliman
shpreh mirëdashje dhe tregon miqësi për
qafirët, duke pasur dashuri e simpati për fenë
e tyre, kurse ndaj besimtarëve tregohet
armik dhe u shpreh keqdashje, duke urryer
Islamin, ky pa dyshim ka bërë kufër, ka dalë
nga Islami. Pikërisht kjo është ajo për të cilën
dëshmojnë ajetet e Kuranit. Ndërsa në qoftë
se miqësia dhe armiqësia tregohet për
motive jo fetare, si për lidhje fisnore, për

lidhje afërsie, ose për shkaqe e interesa
dynjaje, në këtë rast ky akt nuk është kërkesë
themelore, e qenësishme dhe e
domosdoshme e Teuhidit apo një kusht për
përmbushjen e tij, por një detyrë prej
detyrave të Teuhidit dhe një faktor i
detyrueshëm, që shërben për përsosjen dhe
plotësimin e tij. Për këtë shkak në rastin e
fundit, miqësimi, ose armiqësimi
konsiderohet prej gjynaheve, të cilat kanë
shkallë të ndryshme; gjynahe të mëdha dhe
ato që janë nën to.  Abdullah Ankari një
dijetar i Nexhdit thotë: Muvalaja (miqësimi)
është: pajtimi, miratimi, përkrahja dhe
pëlqimi i veprave të atij me të cilin
miqësohesh. Pikërisht, kjo është muvalaja e
përgjithshme, për shkak të së cilës
muslimani, nëse e tregon a e shpreh për një
qafir, ai quhet qafir. Ndërsa, nëse thjesht
bashkohet me qafirët, ose merr pjesë në
mbledhjet dhe tubimet e tyre, duke mos e
shfaqur plotësisht fenë, por duke pasur
urrejtje për kufrin e tyre, kjo është një
gjynah, për shkak të cilit nuk mund të
gjykohet se është bërë qafir”. Kështu, kur
muslimani tregon muvalat (mirëdashje,
miqësi) për qafirët për motive jo-fetare,
krahas urrejtjes që ka në zemër për fenë e
tyre, kjo trajtohet si gjynah. Një dëshmi për
këtë që u tha është se mungesa e dashurisë së
natyrshme, ose mirëdashjes, ose
bashkëpunimit në punët e dynjasë me një
musliman, ose një grup muslimanësh, nuk e
çrrënjos krejt velajen (mirëdashjen, miqësinë
që rrjedh nga imani), edhe pse e cenon
përsosjen e saj, çka dëshmon se velaja që
çrrënjos bazën e fesë është ajo që bëhet për
fenë. Kjo, pasi muslimani mund të urreje disa
pjesëtarë të familjes ose fisit të tij, mund të
bjerë në armiqësi e hasmëri me disa
muslimanë për shkaqe dynjaje, aq sa
ndonjëherë armiqësia mund të shkojë deri në
luftim, e megjithatë kjo nuk e çrrënjos fenë
dhe nuk e bën jobesimtar. Nga ana tjetër, nuk
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është e thënë që ekzistenca e dashurisë së
natyrshme, dashamirësisë dhe
bashkëpunimit e përkrahjes në punët e
dynjasë të trajtohet pashmangshmërisht si
velaje fetare, pasi muslimani mund të dojë
për shkak të prirjeve të natyrshme gruan, ose
fëmijën, ose fisin edhe pse nuk janë
muslimanë, e megjithatë kjo nuk e prish
themelin e fesë së tij, përveç nëse kjo dashuri
e shtyn të bëjë diçka që në vetvete është
kufër i madh. Allahu thotë:  “Dhe një prej
shenjave të tij është, që prej jush krijoi për ju
bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë
tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe
mëshirë”. Rum: 21. Në tërësinë e tij ky ajet
përfshin edhe bashkëshorten hebreje ose të
krishtere. Ebu Talibi e ndihmoi dhe e mbrojti
Pejgamberin gjatë gjithë jetës, por nga kjo
ndihmë që ai i dha Pejgamberit salallahu
alejhi ue selem, nuk fitoi velajen fetare
Islame, ngaqë ndihma ishte me motive
fisnore dhe jo për fenë. Edhe Pejgamberi
salallahu alejhi ue selem, e donte xhaxhanë e
tij, Ebu Talibin, siç ka thënë Allahu i
Lartësuar: “Ti nuk udhëzon atë që do, por
Allahu udhëzon atë që dëshiron”. Kasas: 56.  

Në një rast tjetër me një trajtim të
ngjashëm me sa u tha më sipër është edhe
braktisja, lënia e muslimanit, ose
muslimanëve në baltë, e cila edhe pse është
mëkat i madh, nuk e çrrënjos fenë përveç
nëse dikush i braktis muslimanët, ose nuk u
ofron ndihmë, për shkak të fesë. Kësisoj,
mosmarrja pjesë në xhihad, kur xhihadi
është detyrë individuale është një gjynah i
madh, por për këtë shkak muslimani nuk del
nga feja. Ka mundësi që muslimanit të mos i
ofrohet kjo ndihmë për shkak të ndonjë
pengese, siç është për shembull marrëveshja
e armëpushimit. 

Së dyti, në qoftë se një musliman tregon
një farë mirëdashje për armiqtë e Allahut,
ose u ofron ndonjë ndihmë, ose u jep ndonjë
informacion rreth muslimanëve, ky akt nuk e

çrrënjos fenë e tij dhe nuk e nxjerr nga Islami
veç nëse e bën për fenë e tyre. Kështu, nëse
muslimani i mbështet, i përkrah, ose u
shpreh dashamirësi qafirëve për fenë e tyre
del nga feja, ndërsa nëse një gjë të tillë e bën
për shkak të lidhjes farefisnore, ose për të
arritur ndonjë interes a nevojë dynjaje, nuk
del nga feja, por bën gjynah, siç është rasti i
Hatib b. Ebi Beltas, që tentoi t’i informonte
me një letër kurejshët për vendimin e të
Dërguarit të Allahut. Në fakt, ky akt ishte një
tradhti e madhe, por meqë nuk e bëri nga
pëlqimi e simpatia për fenë e qafirëve dhe
urrejtja për Islamin, Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem, nuk e konsideroi veprimin e
tij si mohim të fesë, dalje nga feja, por si një
gjynah, që Allahu ia falte për shkak të
pjesëmarrjes në Bedër. Po sikur akti i tij të
ishte kufër i madh, atij do t’i duhej të ri-
përqafonte Islamin, sepse siç dihet, punët e
mira, qoftë edhe pjesëmarrja në Bedër, nuk e
fshijnë kufrin. Po kështu është edhe rasti i
Sad b. Ubades kur i doli në krah kreut të
munafikëve, Abdullah b. Ubejit, i nxitur nga
fanatizmi fisnor, siç përmendet në hadithin,
ku tregohet ngjarja e shpifjes ndaj Aishes.
Ibën Tejmija thotë: “Degët e imanit mund të
jenë të bashkëlidhura, kur imani është i fortë,
ndërsa kur imani është i dobët mund të mos
jenë të tilla. Kështu, nëse forcohet ajo që
gjendet në zemrën e njeriut si besimi, njohja
dhe dashuria për Allahun dhe për të
Dërguarin, kjo bën që ky njeriu t’i urrejë
armiqtë e Allahut, siç thotë Allahu i
Lartësuar: “Sikur ata t’i besonin Allahut, të
Dërguarit dhe asaj që i është shpallur atij,
nuk do t’i merrnin jobesimtarët për evlija
(miq)”. Maide: 81. Po ashtu thotë: “Nuk gjen
njerëz, që besojnë në Allahun dhe në Ditën e
Fundit, që të ushqejnë dashuri e të tregojnë
miqësi ndaj atyre, të cilët i kundërvihen
Allahut dhe të Dërguarit të Tij, edhe në
qofshin ata etërit e tyre ose bijtë e tyre, ose
vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Allahu ka
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skalitur imanin në zemrat e tyre dhe i ka
fuqizuar me ndihmë nga ana e Tij.”
Muxhadele: 22. Ka mundësi që muslimani të
tregojë mirëdashje për ta (armiqtë e Allahut),
për shkak të lidhjes farefisnore, ose për të
realizuar ndonjë nevojë dhe në këtë rast ajo
është një gjynah, i cili i pakëson imanin, por
për shkak të saj nuk bëhet qafir, siç bëri Hatib
b. Ebi Belta kur u përpoq të njoftonte me
shkrim idhujtarët rreth asaj që kishte ndër
mend të bënte i Dërguari i Allahut, dhe për
shkak të cilit Allahu shpallin ajetin: “O
besimtarë, mos i bëni miq armiqtë e Mi dhe
tuajt, duke u shprehur atyre dashuri”. Po
kështu bëri edhe Sad b. Ubade, që i doli në
krah Ibën Ubejit, siç përmendet në hadithin
ku tregohet ngjarja e ifkut (shpifjes). Ai i tha
Sad b. Muadhit: Për Allahun, gënjeve, nuk
fole drejt. Ti nuk do ta vrasësh dhe as nuk ke
mundësi ta vrasësh. Duke komentuar këtë
qëndrim Aishja ka thënë: Para këtij debati ai
ka qenë burrë i mirë, por e inatosi fanatizmi.
Për këtë mëdyshje Omeri e quajti Hatibin
munafik, duke thënë: “Më lër, o i Dërguari i
Allahut, t’ia heq kokën këtij munafiku”. Por
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, i tha:
“Ai ka marrë pjesë në Bedër”. Gjykimi i
Omerit mbi Hatibin, duke e quajtur munafik
është një interpretim, që erdhi si pasojë e
mëdyshjes që karakterizon aktin e Hatibit. Po
kështu është edhe gjykimi i Usejd b. Hudejrit
drejtuar Sad b. Ubades: “Për Allahun! Nuk the
të vërtetën, do ta vrasim; ti je një munafik, ti

mbron munafikët”. Po në këtë mënyrë
trajtohet edhe gjykimi i atij  sahabit, që tha
për Malik b. Duhshumin: “Ai është munafik”1,
ndonëse këtë gjykim e dha për shkak se vuri
re tek Malik b. Duhshumi një farë
bashkëjetese me munafikët dhe një farë
dashamirësie për ta”2.  (Mexhmuul fetava:
7/522-523). Ibën Tejmije gjithashtu thotë:
“Gjynahu që bëri Hatibi, kur i nisi letrën
idhujtarëve dhe kur u dha ndihmë kundër
Pejgamberit salallahu alejhi ue selem, dhe
shokëve të tij, ishte më i madh, se sa gjynahet
që u janë veshur këtyre (e ka fjalën për disa
sahabë), megjithatë Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem, e ndaloi vrasjen e tij”.
(Minhaxhus Sunneh: 4/330). Kurtubiu thotë:
“Kur dikush vëren shpesh pikat e dobëta e
shtigjet e muslimanëve dhe ua raporton
armiqve të tyre, për shkak të kësaj ai nuk
bëhet qafir, në qoftë se këtë gjë e bën për
ndonjë qëllim dynjaje dhe përderisa besimin,
krahas kësaj e ka të shëndetshëm, sikurse
bëri Hatibi, që me anë të këtij akti pati si
qëllim të gjejë ndonjë mbështetje, por jo atë
që të nxjerr nga feja”3. 

Ndër çështjet që duhet të kihen parasysh
është se disa dijetarë, si Ibën Haxher El
Hejtemi, Sujuti etj., kanë shprehur
dashamirësi për disa udhëheqës të kufrit dhe
kanë menduar mirë për ta, si për shembull
për Ibën Arabiun, i cili ka qenë qafir,
munafik, heretik. Këta dijetarë duhet të
justifikohen për shkak të interpretimit. E

1 Hadithi ku përmendet kjo thënie gjendet tek Buhariu dhe
Muslimi. 
2 Në një mënyrë të përafërt me citimin e lartpërmendur,
Ibën Tejmije ka folur për Hatibin edhe në librin Es Sarimul
meslul: 206 dhe 360, El Fetaval kubra: 3/446, Minhaxhus
suneh: 4/330, 7/ 332.  Në këtë të fundit Ibën Tejmije bën të
ditur se Omeri gaboi në gjykimin e tij mbi Hatibin, ndërsa
në ‘Sarimul meslul’ mbasi ka përmendur qëndrimin e
Omerit ndaj Hatibit dhe thënien e Pejgamberit salallahu
alejhi ue selem, lidhur me pjesëmarrësit në Bedër ka thënë:
“Kjo dëshmon se ekzekutimi i munafikut (në kushtet kur
zbatohet Sheriati dhe ekzekutimi nuk ka pasoja të
dëmshme) pa i kërkuar të bëjë kthesë, të pendohet, është i
ligjshëm, pasi Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, nuk e
kritikoi Omerin për lejimin e vrasjes së munafikut, por iu

përgjigj se personi në fjalë nuk ishte munafik, përkundrazi,
ai ishte prej pjesëmarrësve në Bedër, të cilëve u janë falur
gjynahet, prandaj nëse shfaq një akt që pa dyshim është
hipokrizi, derdhja e gjakut të tij, lejohet”.    
3 E shikoj me rëndësi të theksoj, se nëse dikush ka si qëllim
diçka që është kufër, ose bën një akt që është kufër, del
nga feja, qoftë edhe nëse nuk ka si qëllim të bëhet qafir.
Prandaj nëse dikush tregon miqësi e mirëdashje ndaj një
qafiri, duke pëlqyer kufrin e tij, del nga feja, qoftë edhe
nëse nuk ka si qëllim të dalë nga feja. Ibën Tejmije thotë:
“Shkurtimisht, kush shpreh ose bën diçka që është kufër, ai
bën kufër (del nga feja), edhe nëse nuk ka pasur si qëllim të
bëhej qafir; pasi asnjëri nuk e synon kufrin (daljen nga
feja), me përjashtim të ndonjë personi të rrallë”. (Es
Sarimul Meslul: 205)   
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njëjta gjë vlen edhe për disa njerëz të dijes, të
cilët kanë përkrahur, ose kanë treguar
mirëdashje për disa udhëheqës kufri
bashkëkohor. Po kështu duhet të trajtohet
me kujdes edhe çështja e shumë
muslimanëve të paditur, të cilët u përkasin
disa sekteve renegate, si disa sekteve sufiste
ekstremiste dhe panteiste, si dhe disa
organizatave dhe thirrjeve, xhahilije,
antiislame, si nacionalizmi etj., duke mos i
njohur bindjet dhe idetë e tyre. Ata shprehin
simpati e mirëdashje dhe i përkrahin tej
mase themeluesit, përfaqësuesit dhe
udhëheqësit e këtyre sekteve e thirrjeve
antiislame, të cilët janë ndër qafirët më të
mëdhenj. Këta njerëz nuk mund të quhen
qafirë për sa kohë që nuk janë të informuar
për realitetin, bindjet dhe idetë e
udhëheqësve të tyre dhe përderisa përkrahja,
përkatësia, ose mirëdashja e mirëbesimi ka të
bëjë me ato çështje, ku padituria
konsiderohet justifikim. Ibën Tejmije ka
përmendur në Mexhmuul Fetava: 7/280, se
disa ensarë e nderonin dhe e madhëronin
shumë Ibën Ubejin, kreun e munafikëve, si
dhe tregonin miqësi e mirëdashje për të, për
shkak se ai ende nuk kishte shfaqur ndonjë
kundërshtim që do ta bënte të dallueshëm,
por më vonë pasi nifaku i tij doli në shesh,
disa prej tyre u bënë munafikë.  Po kështu
Ibën Tejmije i ka justifikuar, në Mexhmuul
Fetava: 2/106, edhe disa njerëz të paditur që
i përkisnin një sekti ekstrem, renegat të një
shejhu që quhej Junus, për shkak se nuk i
njihnin të fshehtat e realitetin e këtij sekti.
Për sa u përket masës së muslimanëve dhe
punonjësve, që përkrahin apo tregojnë
mirëdashje për prijësit e pushtetit, që nuk
gjykojnë me ligjet e Allahut, nëse i
ndihmojnë e tregojnë miqësi për këta
pushtetarë apo ligjvënës, duke pëlqyer apo
duke i shikuar të lejueshëm ligjet e
xhahilijetit që kanë nxjerrë udhëheqësit e
tyre, ata janë qafirë, e nëse nuk i pëlqejnë dhe

nuk i shohin të ligjshëm, nuk janë qafirë, por
gjynahqarë. Në këtë mënyrë e trajton
çështjen e këtyre të fundit Ibn Tejmije, në
Mexhmuul Fetava: 7/70. 

Së treti, lidhur me qëndrimin ndaj
spiunit, Ibën Kajimi thotë: Është
transmetuar saktë se Pejgamberi ka
urdhëruar të vritet një spiun i mushrikëve.
Gjithashtu dëshmohet saktë se Profeti
salallahu alejhi ue selem, nuk e vrau Hatib b.
Beltan, që nxori një informacion të Profetit
salallahu alejhi ue selem, dhe ua çoi
kurejshëve të Mekës. Madje Omeri i kërkoi
leje që ta vriste Hatibin, por Profeti e ndaloi
dhe i tha: “Ku e di ti! Ndoshta Allahu i
Madhëruar i vështroi pjesëmarrësit në
luftën e Bedrit dhe u tha: “Bëni çfarë të doni,
se ua kam falur.” Me këtë hadith
argumentohen ata që gjykojnë se spiuni nëse
është musliman, nuk vritet. Të këtij
mendimi janë imam Shafiu, Ebu Hanife etj. 

Ndërsa ata që gjykojnë se spiuni vritet
edhe në qoftë musliman janë imam Maliku,
Ibën Akili etj. Këta thonë se Profeti salallahu
alejhi ue selem, kur Omeri i kërkoi vrasjen e
spiunit, nuk u argumentua me faktin se ai
ishte musliman, por me diçka tjetër. Ai u
argumentua me faktin se Hatibi kishte qenë
luftëtar i Bedrit, një justifikim ky i posaçëm,
i veçantë për Hatibin. 

Si përfundim, nuk lejohet që të gjykosh
për dikë tjetër, siç u gjykua për Hatibin. Nëse
shkaku i mosvrasjes së Hatibit do të kishte
qenë përkatësia e tij islame, që është një
shkak i përgjithshëm, Profeti salallahu alejhi
ue selem, nuk do ta argumentonte ndalesën
me një arsye specifike, që lidhej vetëm me
Hatibin. Dhe dihet shumë mirë, që nëse një
gjykim argumentohet me një arsye të
përgjithshme, përmendja e një arsyeje
specifike bëhet e panevojshme dhe jo
ndikuese. Kësisoj qëndrimi i dytë është më i
fortë dhe më i pranueshëm. (Zadul Mead).
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HADITH

SHKRUAN: LULZIM SUSURI

Hadithin e shënon Tirmidhiu në “Sunenin”
e tij, nr. 2521, imam Ahmedi, 3/439, nr.
15702,  3/340, nr. 15723, Hakimi, Bejhekiu

etj., të gjithë e transmetojnë nga Muadh b.
Enes Xhuheniu. 

Në disa dorëshkrime të librit të Tirmidhiut
në fund të hadithit shënon se ai këtë hadith e
konsideroi të dobët. Mirëpo në dorëshkrimet
tjera për të njëjtin ceket se është hadith hasen
(i mirë), mendim të cilin e mbron edhe
Albani, në po të njëjtin libër të
lartpërmendur. Hakimi në “Mustedrek” thotë
se “zinxhiri i hadithit është i saktë”, kurse

recensenti i “Musnedit të Ahmedit” Shuajb
Arnauti për të thotë se me bashkimin e
rrugëve të tij, hadithi arrin gradën e sahihut
por i varur nga të tjerët. Komentuesi i librit të
Tirmidhiut Mubarekfuri pasi cekë
konkludimet e dijetarëve thotë: “Nuk kam
mundur të arrij të kuptoj pse dikush nga
dijetarët e konsideroi këtë hadith të dobët”.
Sido që të jetë hadithi nuk bie nga grada e atij
të mirit (hasen) me të cilin lejohet
argumentimi. 

Rëndësia e hadithit:
Ky hadith tregon rëndësinë e veprave nëse

bëhen ato për hir të Allahut. Tregon se besimi
vazhdon të mbetet i paplotësuar përderisa

DASHURIA DHE URREJTJA-
PJESË E BESIMIT
I Dërguari, salallahu alejhi ue selem, thotë: 

“Kush jep apo ndalon, dashuron apo urren dhe marton vetëm për hir të Zotit, atij njeriu i është plotësuar besimi”
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njeriu vazhdon t’i bëjë veprat e tij për
interesa të ndryshme e jo duke shpresuar
shpërblimin e Zotit. Andaj njeriu duhet pasur
kujdes që çdo vepër pa marrë parasysh a
është e dynjasë apo e ahiretit të mos bëhet
ndryshe veçse së pari duhet shikuar qëllimin
e tij a është për Zotin apo për ndonjë interes
tjetër. Gjithmonë ta rifreskojë, ta kontrollojë
dhe përmirësojë këtë qëllim ngase çdo vepër
sado e thjeshtë të jetë nëse bëhet për Zotin
atëherë aq sa ka qenë vepra e rëndësishme aq
edhe do t’i plotësohet besimi i tij.

Komentim i hadithit:
Fjala e të Dërguarit, salallahu alejhi ue

selem: “Kush jep apo ndalon...”
Është për qëllim çdo dhënie. Këto dhënie

mund t’i ndajmë në dhënie të dynjasë dhe
dhënie të ahiretit. Dhëniet e dynjasë janë të
gjitha ato të cilat në origjinë nuk janë pjesë e
fesë, qofshin ato dhënie me kthim apo pa
kthim, si p.sh. dhënia e të hollave borxh,
dhurata për raste të caktuara si martesa,
fejesa, dhënia e mjeteve për shërbim si;
makina, çekiçi, celulari etj. Dhënia e dytë
është dhënia e ahiretit ose më ndryshe mund
t’i quajmë gjërat të cilat janë pjesë e fesë. Kjo
e fundit ndahet në obligative (farz) dhe
vullnetare (synet). Në farz hyjnë zekati,
ushqimi i familjes... e në ato synete futen;
sadakaja e përgjithshme, ndihma e fesë me të
holla, etj.  

Të gjitha këto lloj dhëniesh qofshin ato të
dynjasë apo ato të fesë nëse nuk bëhen për hir

të Zotit atëherë prej tyre nuk ka kurrfarë
shpërblimi, edhe pse disa prej tyre në origjinë
janë obligim fetar, si p.sh. zekati është
obligim fetar por nëse jepet jo për hir të
Allahut atëherë jo që vetëm nuk ka shpërblim
por përkundrazi dënohet për një qëllim të
tillë. E kundërta e kësaj që u cek është se nëse
çdo dhënie bëhet për hir të Allahut atëherë
për to shpërblehet sepse qëllimi është për hir
të Zotit, qoftë kjo dhënie edhe prej çështjeve
të dynjasë për të cilat në origjinë njeriu nuk
shpërblehet.  Shembull i gjithë kësaj që
cekëm është dhënia e zekatit dhe dhënia e
makinës për shërbim. E para nëse jepet për
lavdërim atëherë dënohet për një vepër të
tillë, kurse e dyta nëse bëhet për hir të Zotit
atëherë shpërblehet më shumë se vepra e
parë edhe pse në origjinë zekati bën pjesë në
farze e dhënia e makinës në çështjet jo
obligative. 

Fjala e të Dërguarit, salalllahu alejhi ue
selem: “dashuron apo urren dhe marton
vetëm për hir të Zotit...”

Në fjalën dashuri dhe urrejtje futet çdo lloj
dashurie apo urrejtje, ajo fetare dhe ajo
instinkte, e besimtarëve apo e qafirëve.
Mirëpo qëllim kryesorë me këtë hadith
synohet dashuria dhe urrejtja fetare pra
dashuria e besimtarëve dhe urrejtja e
qafirëve. 

Para se të flasim për këtë pjesë të fundit të
dashurisë dhe urrejtjes dua të ndalem tek ajo
e përgjithshmja që të mundohemi sado pak të
sjellim disa informacione rreth saj. 

-Lejohet çdo lloj dashurie e cila është e
ngritur mbi parime fetare, qoftë dashuri
fetare apo ajo e dynjasë. P.sh. është obligim ta
duam Kuranin, xhaminë, besimtarët... po
ashtu ta duam prindin, fëmijën, gruan,
shtëpinë, makinën, lloj ushqimi të lejuar, etj. 

-Çdo dashuri që është e ngritur mbi epshe
dhe në kundërshtim të parimeve fetare, është
e ndaluar, si p.sh. teqetë, tyrbet, amoraliteti,

...Urrejtja e qafirit nuk nënkup-
ton sjelljen arrogante ndaj tij,
padrejtësinë, mos-respektin si
komshi apo myshteri, vjedhjen
e pasurisë së tij etj...

“ “
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alkooli, mishi i derrit, festat e tyre, siç janë;
krishtlindjet, viti i ri, shtatë dhe tetë marsi,
dita e Shën Valentinit, etj. 

-Çdo dashuri e cila është e ngritur mbi
epshe apo kundërshtim të fesë ndalohet edhe
nëse njeriu pretendon se qëllimi i tij është i
mirë apo e bënë atë për hir të Zotit. P.sh. sado
që pretendon se e do tyrben, apo feston vitin
e ri jo për diç tjetër por për hir të Allahut
atëherë kjo dashuri është haram ashtu siç
është haram edhe ky qëllim i cili, kinse, është
për hir të Zotit.  

-Çdo rregull i lartpërmendur që u cek për
dashurinë vlen edhe për urrejtjen, andaj
duhet pasur parasysh. 

Çështja që është më e rëndësishme për tu
cekur dhe për të cilën ndoshta është edhe
qëllimi kryesor i këtij hadithi dhe kësaj teme,
është dashuria e besimtarëve vetëm për hir të
Allahut dhe urrejtja e qafirëve gjithashtu
vetëm për hir të Tij. Kjo është thelbi i
dashurisë dhe peshoja e saktë me të cilën
vërtetohet besimi apo jo besimi i njeriut.
Gjithashtu kjo është ndër temat më të
rëndësishme për të cilën flasin dijetarët e
shkencave të besimit (akides).

Në fenë Islame cilësia e quajtur me emrin
“dashuri” duhet të ekzistojë vetëm për
besimtarët  dhe cilësia tjetër me emrin
“urrejtje” duhet të ekzistojë vetëm për
qafirët. 

Besimtari për shkak të fesë së tij duhet të
duhet nga vëllai i tij, kjo gjë duhet të jetë bazë
tek secili prej nesh. Pastaj mund të ndodhë që
atë ta urrejmë për ndonjë cilësi të caktuar apo
për ndonjë mëkat të caktuar mirëpo duhet
urryer aq sa ka mëkate duke pasur kujdes që
themeli apo baza e dashurisë ndaj tij të
ekzistojë. Pra, pasi të ekzistojë dashuria bazë
për secilin mysliman ajo shtohet dhe
mungohet në bazë të devotshmërisë apo
mëkateve të tyre. Aq sa tjetri punon mirë
duaje dhe aq sa punon keq urreje. Mos e duaj
pa masë atë tek i cili gjenden vetëm disa

adhurime dhe mos e urrej pa masë atë tek i
cili gjenden disa mëkate. Kështu që me këtë
që cekëm kuptojmë se tek ti lejohet të
bashkohet dashuria dhe urrejtja për një
mysliman sipas veprave të tij, pasi të jetë
prezentë dashuria farz ndaj tij, por mos harro
që krejt kjo të jetë vetëm për hir të Zotit. Pra,
ashtu siç bashkohen sevapet dhe mëkatet tek
një njeri ashtu bashkohet dhe shumohet tek
besimtari dashuria dhe urrejtja për të. 

Kjo dashuri e obligon besimtarin që vëllain
e tij mos ta tradhtojë, mos ta mashtrojë,
përgojojë e as mos ta shesë tek jobesimtarët. 

Sa i përket qafirit ai duhet të urrehet dhe
nuk lejohet të merret për mik sado të jetë i
mirë. Lejohet të falënderohet dhe të
shpërblehet për punët e tij të mira, por të
miqësohet dhe të duhet assesi nuk lejohet.
Urrejtja e qafirit nuk nënkupton sjelljen
arrogante ndaj tij, padrejtësinë, mos-
respektin si komshi apo myshteri, vjedhjen e
pasurisë së tij etj. Duhet të jemi korrekt me ta
dhe t’i kryejmë obligimet, si fetare apo edhe
ato njerëzore, edhe ndaj tyre duke pasur
parasysh që kjo nuk nënkupton dashuri dhe
miqësi fetare ndaj tyre, përkundrazi
besimtari nuk i merr qafirët për miq dhe i
urren me zemër mirëpo kjo assesi nuk
nënkupton që kjo urrejtje të shfaqet edhe me
padrejtësi ndaj tij. Zemra mbetet me një
qëndrim ndaj tyre kurse ana e jashtme apo
ajo fizike ndryshohet sipas nevojës dhe
gjendjes, varësisht a është kohë lufte apo
paqeje, a janë qafirë që shikojnë punët e tyre
apo përzihen në punët e myslimanëve dhe
nuk i lënë rehat, janë qafir që jetojnë në
shtetin Islam dhe të nënçmuar që i japin
tatimin këtij shteti apo ndoshta janë qafirë të
cilët interesohen shumë për Islamin dhe janë
duke lexuar rreth tij dhe duke e simpatizuar
atë ku edhe pritet që të futen në fe. Andaj, të
gjitha këto raste duhet pasur parasysh lidhur
me qëndrimin e jashtëm të besimtarit ndaj
qafirëve. Por në të gjitha gjendjet baza e
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urrejtjes së tyre e cila kërkohet patjetër nga
Allahu duhet të ekzistojë ndaj secilit prej tyre.
Pasi ekziston urrejtja bazë lejohet të rritet
apo të zvogëlohet sipas mëkateve dhe sfidave
apo armiqësive të atij qafiri i cili ia bënë
besimtarëve apo fesë Islame. 

Në këtë urrejtje ndaj qafirëve bën pjesë
edhe urrejtja e festave të tyre, qofshin ato
festa fetare, kombëtare apo shtetërore. Kjo
për shkak se kur e urren dikë atëherë duhet
urryer edhe punët, veset, traditat, festat... e
tij. Për fat të keq shumë mysliman janë bërë
pre e festave të qafirëve, bile ndodhë t’i
festojnë më shumë se edhe vet ata
jomyslimanë. Kremtimi i festave të tyre
jofetare është mëkat por festimi i atyre fetare
i shtohet mëkati edhe më tepër ngase me te
dallohen ata të cilët i takojnë asaj feje. E kush
iu përngjanë atyre ai edhe është prej tyre, siç
thotë i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, në
një hadith të tij të saktë. Po ashtu Zoti, në
gjuhën e të Dërguarit të Tij thotë: “Ju mbajeni
fenë tuaj kurse unë timen” (Kafirun, 6). Siç
nuk lejohet pasimi i fesë së tyre asht nuk
lejohet edhe pasimi i festave të fesë së tyre,
apo edhe i festave tjera në përgjithësi me të
cilat ata dallohen. Është turp për myslimanin
të festojë një festë për të cilën nëse pyetet
ndodhë të mos e dijë nga e ka prejardhjen dhe
e kujt është ajo. Ai duhet të ndihet krenarë
me fenë e vet dhe me festat të cilat Allahu ja
dhuroi, nëse vepron kështu atëherë tek ai
vërehet se është krenarë me identitetin e tij,
vërehet tek ai dashuria dhe urrejtja për hir të
Zotit të cilat nëse gjenden tek besimtari
atëherë përmes tyre plotësohet edhe besimi i
tij. Andaj kujdes festat e tyre, kujdes festimin
e vitit të ri sepse nuk është pjesë e identitetit
tënd por të është imponuar me dashje apo pa
dashje me dituri apo injorancë, sido që të jetë
në momentin që e kupton dashurinë dhe
urrejtjen për hir të Allahut, atëherë edhe
largoju kësaj dhe festave tjera që nuk kanë
bazë në Fenë tonë. 

Fjala e të Dërguarit, salalllahu alejhi ue
selem: “marton vetëm për hir të Zotit”

Besimtari kur martohet apo e marton dikë
kur nuk e bën ndryshe veçse për hir të
Allahut dhe zgjedhja e tij është për shkak të
fesë ku feja tek ai është shkaku kryesorë për
atë martesë. E kundërta e martesës edhe
divorci duhet të ndodhë vetëm me këtë
qëllim. Besimtari i mirë nuk martohet vetëm
për shkak të bukurisë, pasurisë apo pozitës, të
gjitha këto i tejkalon dhe zgjedhë gruan
fetare. Por pas kësaj zgjedhje nëse gjendet
edhe diç nga këto veti atëherë kjo nuk është e
ndaluar. Edhe divorci nuk është mirë të
ndodhë për shkak të bukurisë, pasurisë,
autoritetit... por nëse ndodhë atëherë duhet
të ndodhë vetëm për hir të Allahut. 

- Në këtë hadith përmendja e dhënies,
dashurisë, urrejtjes, ndalesës, martesës, janë
vetëm shembuj të cilët i Dërguari, salallahu
alejhi ue selem, i ceku vetëm si shembuj që
nuk nënkupton se gjërat tjera nuk hyjnë në
këtë rregull, por çdo vepër që bëhet apo lihet
për asgjë tjetër por vetëm për Allahun
atëherë futet në këtë rregull.  Në të hyjnë
ngrënia, pirja, gjumi, të folurit, heshtja...
Allahu në Kuran thotë: “Thuaj; namazi im,
kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë vetëm
për Allahun Zotin e gjithësisë” (En’am, 162). 

Fjala  e të Dërguarit, salallahu alejhi ue
selem: “atij njeriu i është plotësuar besimi”.

Pra besimi mbetet i pa plotësuar
përderisa besimtari nuk e punon çdo punë
vetëm për Zotin e tij, çdo lëvizje, çdo heshtje,
sa edhe gjumin e tij. Çdo vepër është e
rëndësishme të bëhet për hir të Zotit por në
këtë rast veçoj dashurinë e besimtarëve dhe
urrejtjen e qafirëve pasi ajo u cek në këtë
hadith dhe ky ishte qëllimi i temës që
besimtarët çdo gjë ta bëjnë vetëm për Zotin
e tyre dhe nga Ai të presin shpërblimin.



PREZANTIM I LIBRIT:

“FIKHU I
DUAVE DHE
I DHIKRIT”
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SHKRUAN: ERNES GOGA

F
alenderimi i takon Allahut që në gjuhën
shqipe janë botuar disa libra mbi duatë
dhe dhikrin që nuk kanë qenë më parë.

Me këtë begatohet jeta fetare dhe
fisnikërohet shpirti i besimtarit shqiptar.
Para disa muajsh, shtëpia botuese “Gjurma”
botoi  librin e vlefshëm të dijetarit të njohur
Abdurrezak el-Abadi, djali i dijetarit të
madh të Medinës së Resulullahut salallahu
alejhi ue selem, AbdulMuhsin el-Abadi.
Shejh AbdulMuhsini konsiderohet si njëri
prej dijetarëve më të mëdhenj të kohës i cili
jeton ende mes nesh. 

Shejh AbdulMuhsini (babai i autorit) një
kohë të gjatë e udhëhoqi Universitetin më të
madh të sunetit, Universitetin Islamik në
Medinë, ku edhe njihet si njeriu i cili tokën e
vet ia kaloi si vakëf Universitetit të Medinës.
Ka të shkruara disa libra ku mes tjerash
dalloj librin “Kutubu Resail”. Ai mban
ligjërata të rregullta edhe sot e kësaj dite në
xhaminë e Pejgamberit, salallahu alejhi ue
selem. Allahu e ruajt shejhun, dhe i dhëntë
të mira në dynja dhe në ahiret ndërsa neve

na bëftë që të përfitojmë nga dija e tij. 
Autori Abdurrezak el-Abadi trashëgoi

babanë e tij në dije dhe urtësi, ndërsa njihet
në veçanti me çështjet e akides. Ka shkruar
disa libra si: “Fikhu i duave dhe i dhikrit” (4
vëllime), “Shkaqet që shpijnë në shtimin
apo pakësimin e imanit” dhe të tjera. Një
kohë të gjatë punoi edhe si dekan në
Fakultetin e Daves në Medinë ndërsa tash
kryen detyrën si profesor në të njëjtin
fakultet.

Libri “Fikhu i duave dhe i dhikrit” është
libër-komentim lutjesh. Ky libër i jep
lexuesit mundësinë që të thithë nektarin e
ëmbël të lutjeve dhe dhikreve që janë të
transmetuara nga i Dërguari i Allahut,
Muhamedi, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi
të.

Në shpirtin e njeriut dhe në natyrën e tij
ekziston nevoja për t’u dorëzuar para Zotit,
me qëllim që të shprehë varfërinë dhe



53ALBISLAM | 1 Dhjetor 2008  | 3 Dhul Hixhe 1429

BOTA ISLAME

nevojën, dobësinë dhe kërkesat
njerëzore. Njeriu, e pranon apo jo, nuk
mund të mbijetojë pa ndërhyrjen e
jashtme, atë Hyjnore, pa përkrahjen
dhe ndihmën e krijuesit Fuqiplotë, të
cilën ka mundësi ta sigurojë, përveç të
tjerash, nëpërmjet lutjeve. Kjo nevojë
artikulohet me shprehjet e gjuhës, të
cilat konfirmojnë atë që është në
zemrën dhe shpirtin e besimtarit. Kur
kësaj i bashkëngjitet edhe përulja para
madhështisë së Allahut, kjo e bën
lutjen një shprehje të fuqishme të
kërkesës së njeriut, të cilën Krijuesi,
përderisa nuk ekziston ndonjë pengesë
e madhe, nuk e refuzon. 

Njeriu gjatë jetës së tij vazhdimisht
është në rrugëtim drejt Zotit. Për
besimtarin kjo rrugë është e qartë dhe
ai e njeh atë përmes shenjave të
vendosura përgjatë saj. S’do mend se
një nga shenjat më të theksuara në
këtë rrugë është përmendja e Allahut.
Me përmendjen e Tij qetësohen
zemrat, dobësohen armiqtë,
tejkalohen brengat dhe shtohet
përmallimi për takimin me Të. 

Libri në fjalë ofron një udhëzues të
drejtë për të hyrë të sigurt në kopshtin
e atyre që e përjetuan xhenetin në këtë
botë ende pa kaluar në amshim. 

Komentet e dhikrit dhe lutjeve të të
Dërguarit nga dr. Abrurrezak el-Abad, i
njohur me stilin e tij tërheqës, dhe
pasurimi i këtyre komenteve me fjalët
e dijetarëve më eminent të këtij Umeti,
e bëjnë këtë libër të domosdoshëm për
çdo besimtar. Uroj që ky libër të
shërbejë si fanar i ndriçimit të
gjurmëve të atyre që shpëtuan nga
kthetrat e kësaj bote kalimtare dhe që
me guximin e pashembullt i mposhtën
sfidat e saj.

Të dhëna të përgjithshme:
Emri i plotë: Mbretëria e Bahrejnit
Kryeqyteti: Manama
Sipërfaqja: 665 km2
Banorët deri më 2007: 1.646.814 b. 
Përqindja vjetore e rritjes së banorëve (2000 - 2005):
2.28 % 
Përqindja e myslimanëve: 100  %
Gjuha: Arabe
Monedha: Dinari i Bahrejnit
Pavarësia: 16 Dhjetor 1971 
Anëtar i Kombeve të Bashkuara: 21 Shtator 1971
Anëtar i Konferencës Islamike: 1972

MBRETËRIA E BAHREJNIT
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Islami ka arritur në të qysh në
kohën e të Dërguarit të Allahut
paqja dhe mëshira e Allahut
qofshin mbi të dhe është
përforcuar nga Ala bin Hadremijj.

Portugalezët arritën aty në
vitin 1514 dhe Osmanlitë u
munduan që t’i largonin prej saj.
Pastaj atë e sundoi Shah Abasi i
parë es-Safevi dhe atë më: 1602
dhe që nga ajo datë historia e këtij
vendi lidhet me aspiratat e
zgjerimit të Britanisë  në Gjirin
Persik. 

Është pavarësuar në vitin 1971
dhe është shpallur mbretëri
kushtetuese ditën e enjte të vitit
14.02.2002.

Bujqësia është shumë e
kufizuar. Hurmat janë të
përhapura në të.   

Bahrejni mbështetet në
nxjerrjen e gurëve të çmuar  dhe
gjuetinë e peshqve. Nafta dhe gazi
natyror janë zbuluar në të në vitin
1932. Rezervat e naftës janë të
kufizuara ndërsa rezervat e gazit
janë shumë më të mëdha. Bahrejni
investon pasurinë e saj në industri
si dhe ndreqjen e tankerëve në
limanin të Menamës.  Prodhimi i
aluminit ka filluar në vitin 1971
dhe në vitin 1993 i ka kaluar
shifrën prej 250.000 t. Ura e
ndërtuar e cila e lidhë me Arabinë
Saudite dhe e cila është e gjatë 30
km. e ka zhvilluar turizmin me
Arabinë Saudite dhe Kuvajtin.
Gjithashtu një urë e tillë pritet të
ndërtohet mes Katarit dhe
Bahrejnit dhe do të jetë e gjatë më
se 45 km. kështu që pritet të jetë
ura më e gjatë në botë.

REPUBLIKA E BENINIT

Të dhëna të përgjithshme:
Emri i plotë:       Republika e Beninit
Kryeqyteti:        Porto Novo
Sipërfaqja:        112.622  km2
Banorët deri më 2005:     8.439.000 b.   
Përqindja vjetore e rritjes së banorëve (2000 - 2005):    2.8 % 
Përqindja e myslimanëve:   60 %
Gjuha:    Frënge.
Monedha:     Frank i Afrikës së mesme.
Pavarësia:    1 Gusht 1960 (nga Franca)
Anëtar i Kombeve të Bashkuara:     20 Shtator 1960
Anëtar i Konferencës Islamike:        1983

Islami ka hapur rrugën e tij drejt Afrikës
perëndimore me anë të tregtarëve  dhe atë përmes
moralit të tyre si dhe sjelljes së tyre të çmuar si dhe
nëpërmjet Marokos ka ndodhur shpërngulja e
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BOTA ISLAME

SULLTANATI I
BRUNEJIT

Të dhëna të përgjithshme:
Emri i plotë:       Republika e Bruneit - Dar es-Selam
Kryeqyteti:        Bender Siri Bigavan
Sipërfaqja:        5.765  km
Banorët deri më 2007:     381. 371b.   
Përqindja vjetore e rritjes së banorëve (2000 -
2005):    2.5 % 
Përqindja e myslimanëve:   80 %
Gjuha:    Malaj dhe Angleze.
Monedha:     Dollari i Brunejit (BND).
Pavarësia:    1Janar 1984 (nga Britania e Madhe)
Anëtar i Kombeve të Bashkuara:     21 Shtator 1984
Anëtar i Konferencës Islamike:        1984

Islami ka arritur aty nëpërmjet thirrësve
në shekullin e tetë sipas hixhretit apo 14
sipas kalendarit diellor e të cilët punonin në
ishujt e Flipinëve. Kështu që janë formuar
principata dhe sulltanate islame. E prej tyre
sulltanati i Bruneit e cila së bashku me
sulltanatin e Atchijeh (në Sumatra) përballë
forcës së parë portugeze e cila arriti në këtë

krahinë dhe e cila ishte nën udhëheqjen e
Albo Kerek dhe atë në vitin 1511. Pastaj kanë
rezistuar ndaj spanjollëve dhe sundimit
britanik më pas. Është pavarësuar në vitin
1984 dhe udhëheqësit e saj tash janë nga
familja Al Bulkijje e të cilët krenohen me
prejardhjen e tyre  arabe.

Pyjet ekuatoriale të dendura (xhunglat) e
mbulojnë tri të katërtat e hapësirës së saj.

Bruneji prodhon: Oriz , fruta, druri i
kauçukut (Hevea Brazilensis) i mbulon 80 %
të tokës të saj bujqësore.

Fushat e Naftës afër bregdetit “Jaspet”
si dhe gazi natyror  i cili tërësisht
eksportohet për në Japoni e ka bërë sulltanin
e saj Hasen Bulkije Izzud-din ved-devle një
ndër njerëzit më të pasur në botë.

arabëve dhe berberëve deri në Niger dhe
pjesë tjera të Afrikës Perëndimore e është
zgjeruar të përhapurit e tij  në periudhën e
Murabitinëve.

Pastaj Fulanijjunët dhe Mendijunët e
kanë udhëhequr lëvizjen e Islamit në ato
vende. E veçanërisht është përhapur në
kohën  e Dan Fudi Fulani (1232)  dhe atë në
vitin 1754 - 1917  ngase, ai e kishte marre
përsipër çështjen e davetit dhe në Afrikën
Perëndimore dhe Sudan.

Banorët merren me bujqësi e cila
prodhon: Pambuk, misër të bardhë dhe të
verdhë si dhe orizin dhe patatet. Gjithashtu
është e zhvilluar tregtia regjionale por,
theksuar në përgjithësi ekonomia e Beninit
është pothuajse e pazhvilluar për këtë
qeveria në këtë vend mëton të formojë një
klimë për investime të jashtme duke
inkurajuar gjithashtu teknologjinë
informative dhe duke vënë theks të veçantë
në zhvillimin e bujqësisë.



56

FETVA DHE KONSULTIME

ZGJODHI DHE PËRKTHEU: AGIM BEKIRI

1. Pse muslimanët e kanë të ndaluar
përngjasimin me të tjerët?

Përgjigje: Përngjasimi me të tjerët është
një gjendje që mund të kaplojë shpirtin e
njeriut. Ajo flet për madhështinë e dashurisë
ndaj atij me të cilin dëshiron të bëhesh i
njëjtë. Në të shumtën e rasteve kjo gjendje
paraqet një dukuri jo të shëndoshë. Ligji islam
i kushtoi një rëndësi të veçantë kësaj
çështjeje. Muhamedi, salallahu alejhi ue
selem, prerazi e ndaloi përngjasimin me
jobesimtarët, ai tha: “Kush i përngjet një
populli ai është prej tyre” (Ebu Davudi, sahih).

Lidhur me këtë hadith Shejhulislam Ibën
Tejmije thotë: Ajo që më së paku nxirret nga
ky hadith është ndalimi i përngjasimit me
jobesimtarët edhe pse nga shikimi i parë le
përshtypjen e mosbesimit të atij që i përngjan
jobesimtarëve. Të njëjtën e kuptojmë edhe
nga ajeti: “E kush prej jush i miqëson ata, ai
është prej tyre.” (Maide – 51) (Iktidau siratil
mustekim)

Urtësinë e ndalimit të përngjasimit me të
tjerët mund ta kuptojmë nga analizimi i
dëmeve që rrjedhin si pasojë e kësaj dukurie,
prej tyre po përmendim:

Përngjasimi i besimtarit me jobesimtarin
aludon në mbivlerësimin e pozitës së
jobesimtarit ndaj vetvetes dhe kjo në njëfarë
mënyre është anashkalim i Sheriatit dhe
nënvlerësim i tij.

Përngjasimi me të tjerët është argument
për varfërinë shpirtërore, e Sheriati nuk lejon
besimtarin të shfaq atë dobësi edhe nëse
është realitet ndonjëherë.

Përngjasimi në pamjen e jashtme
shoqërohet me dashuri dhe miqësim që vjen
nga zemra, andaj njeriu nuk duhet t’i
përngjajë veçse atij që e do. Muslimanët
urdhërohen të distancohen nga jobesimtarët,
Allahu i madhëruar thotë: “Besimtarët të mos
i miqësojnë mosbesimtarët, e t’i lënë manash
besimtarët. E kush bën atë, ai nga feja e
Allahut nuk ka asgjë, përveç nëse është për
qëllim ruajtja prej të keqes së tyre. Allahu ua
tërheq vërejtjen me dënim prej Tij, pse vetëm
tek Allahu është e ardhmja.” (Ali Imran: 28),
“Nuk gjen popull që e beson Allahun dhe
ditën e gjykimit, e ta dojë atë që e
kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij,
edhe sikur të jenë ata (kundërshtarët)
prindërit e tyre, ose fëmijët e tyre, ose
vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Ata janë që
në zemrat e tyre (Ai) ka skalitur besimin dhe
e ka forcuar me shpirt nga ana e Tij dhe ata do
t’i shpjerë në xhennete, nëpër të cilët
rrjedhin lumenj. Aty janë, përgjithmonë.
Allahu ua ka pëlqyer punën e tyre dhe ata
janë të kënaqur me shpërblimin e Tij. Të tillët
janë palë (grup, parti) e Allahut, ta dini pra, se
ithtarët e Allahut janë ata të shpëtuarit.”
(Muxhadele: 22). Pejgamberi, salallahu alejhi
ue selem,thotë: “Hallka më e fortë e imanit
është miqësimi për hir të Allahut, armiqësimi
për hir të Allahut, dashuria për hir të Tij dhe
urrejtja për hir të Tij.” (Taberaniu, sahih).
Shejhulislam Ibën Tejmije në librin e tij
“Iktidau Siratilmustekim” thotë:
“Përngjasimi në pamjen e jashtme shkakton
një lloj dashurie dhe miqësie në brendi ashtu
siç shkakton dashuria e brendshme
përngjasim në pamjen e jashtme. Këtë gjë e

FETVA TË ZGJEDHURA
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dëshmon realiteti dhe përvoja.”
Përngjasimi me jobesimtarët në formë

shpien diçka që është më e rrezikshme e që
është përngjasimi me ta në brendi, pra të
besojë si ata apo të saktësojë fenë e tyre. Mes
formës dhe përmbajtjes ka një ndërlidhje të
fortë reciproke.

Këto janë disa urtësi për shkak të të cilave
Sheriati ndaloi përngjasimin me
jobesimtarët. Besimtari urdhërohet t’i zbatojë
urdhrat e Zotit dhe të besojë se dobia dhe
urtësia qëndrojnë në fjalët e Allahut dhe të
Dërguarit të Tij.

(Muhammed b. Salih elMUNEXHID)
2. Afër xhamisë të cilën po e ndërtojmë

jetojnë të krishterë. Nëse ata shprehin
dëshirë të japin ndonjë ndihmë për xhaminë,
a na lejohet ta pranojmë?

Përgjigje: Nëse ata vendojnë ndonjë kusht
i cili bie ndesh me fenë tonë atëherë nuk
lejohet që të pranoni ndihmat e tyre, por nëse
ndihma e tyre është pa ndonjë kusht atëherë
nuk prish punë që t’i pranoni ato ngase
Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, shumë
herë ka pranuar dhurata nga politeistët. 

(Fetava Ibën BAZ, 28/237)
3. A lejohet pjesëmarrja nëpër festimet e

ndryshme të jobesimtarëve siç është për
shembull festa e Vitit të Ri?

Përgjigje: Nuk lejohet pjesëmarrja nëpër
festimet e jobesimtarëve për këto arsye:

Një: Sepse është përngjasim me ata kurse
Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, ka
thënë: “Kush i përngjanë një populli ai është
prej tyre”. Ky është një kërcënim i madh.

Dy: Pjesëmarrja në ato festa është një lloj i
miqësimit të tyre, kurse Allahu i madhëruar
thotë: “O ju që besuat! Mos zini miq as
jehuditë, e as të krishterët. Ata janë miq të
njëri-tjetrit. E kush prej jush i miqëson ata, ai
është prej tyre. Vërtet All-llahu nuk vë në
rrugë të drejtë popullin zullumqar”. (Maide –
51), “O ju që besuat, nëse keni dalë (prej
vendlindjes) për hir të luftës për rrugën Time,

duke kërkuar kënaqësinë Time ndaj jush, mos
e zini mik armikun Tim dhe armikun tuaj,
duke shprehur ndaj tyre dashuri, kur dihet se
ata mohuan të vërtetën që u erdhi juve. Ata e
dëbojnë të dërguarin dhe ju, sepse i besoni
Allahut, Zotit tuaj, e ju fshehurazi u ofroni
miqësi, po Unë më së miri e di atë që e keni
fshehur dhe atë që e keni publikuar. Ai që
punon ashtu nga pala juaj, ai e ka humbur
rrugën e drejtë”. (Mumtehane, 1)

Tre: Festat janë çështje fetare që lidhen me
besimin siç thuhet në hadith: “Çdo popull ka
festat e tyre kurse ky (Bajrami) është festa
jonë.”

Katër: Ajetin: “(Robërit e Zotit janë) Edhe
ata që nuk dëshmojnë të  rrejshmen…” shumë
dijetarë e kanë komentuar se bëhet fjalë për
festat e jobesimtarëve.

Në këtë ndalesë përfshihet dhurimi i
kartelave uruese, shitja e tyre, kandilat,
bredhat, ushqimet e ndryshme dhe gjithçka
që lidhet me festat e tyre. 

(Muhammed b. Salih elMUNEXHID)
4. Jetoj në perëndim, dhe gjatë festës së

Vitit të Ri në oborrin tim vendoj një bredh të
zbukuruar, jo për të madhëruar fenë
krishtere por për t’i gëzuar fëmijët e mi. A më
lejohet një gjë e tillë?

Prej jush kërkohet që fëmijët tuaj t’i
orientoni kah e mira, t’i mësoni ata se duhet
të jenë krenarë me fenë e tyre dhe të ruajnë
identitetin e tyre, sidomos kur bëhet fjalë për
ju që jetoni në vende joislame. Gjërat e këtilla
siç i ke përmendur në pyetje (vendimi i
bredhit të zbukuruar në shtëpi) zbehin dhe
asimilojnë fëmijët tuaj në shoqërinë në të
cilën jetoni dhe nuk u japin atyre krenarinë e
një besimtari i cili e njeh Zotin e tij. Këto festa
duhet të shfrytëzohen për t’iu treguar
fëmijëve devijimin e tyre dhe se mbahen për
gjëra të pavlefshme që s’ju bëjnë dobi atyre.
Allahu të bekoftë ty dhe fëmijët tuaj dhe ju
ruajt nga çdo e keqe. 

(Jasin b. Nasir elHATIB)

FETVA DHE KONSULTIME
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HISTORIA E PALESTINËS
SË VJETËR (3)
Në vitin 1000 p.e.s ngjau një betejë mes Davudit alejhi selam dhe kundërshtarit të tij. Në këtë betejë
ngadhënjeu Davudi alejhi selam, që hyri në Kuds dhe e bëri selinë e shtetit të Beni Israilëve

TARIK SUVEJDAN

Rikthimi i Arkës
Më pas pejgamberi i tyre i lajmëron se

Allahu ua ka dërguar këtë mbret dhe
gjithashtu atij i ka dhënë shenja dhe
argument për këtë post. Ato (shenjat) ishin, se
arka që ua patën marrë atyre do të rikthehet
dhe do ta mbajnë melekët. Allahu i
Madhëruar thotë: “Pejgamberi i tyre u tha:
“Shenjë e sundimit të tij është që t’ju sjellë
arkën, që e bartin engjëjt dhe që aty të gjeni
qetësim (shpirtëror) nga Zoti juaj, e edhe
diçka që ka mbetur nga thesari i familjes së
Musait dhe Harunit. S’ka dyshim se e gjithë
kjo, po qe se jeni besimtarë është një fakt për
ju”.” Bekare 248. Kur e panë se melekët
fluturojnë duke e mbajtur atë, nuk u besuan
syve të tyre derisa u erdhi para duarve, e
hapin kur ja me të vërtetë ishte arka që patën
humbur një herë e një kohë të gjatë. U gëzuan
shumë dhe u pajtuan në caktimin e Talutit
mbret për ata.

Ekzistojnë në dokumente të vjetra piktura
të arkës, se si e mbajnë atë melekët me flatra.
Kjo ngjarje tek ata është e vërtetuar në
historinë dhe librat e tyre, mirëpo ata nuk i
kanë parë melekët (larg saj), por ata i kanë
imagjinuar melekët e pastaj i kanë pikturuar.
Kjo është një ngjarje e mirënjohur tek ata, po
a e kanë respektuar mbretin e tyre pas kësaj
mrekullie të re?!

Kundërshtimi i jehudive ndaj Talutit
Ata mohuan sërish dhe bënë inat. Me

mbretin nuk dolën në luftë, përveç një grupi
të vogël që kishin besuar dhe i kishin
qëndruar besnik atij. Mbreti kishte dalë me
atë grup dhe gjatë rrugës kishin hasur në një
lumë. Mbreti i kishte urdhëruar të mos pinë
ujë në atë lumë dhe u kishte thënë se kush pi
ujë në atë lumë, nuk do të jetë me të, e ai që
nuk pi ujë do të jetë me të. Këtë urdhër e dha
për t’ua provuar durimin dhe mundësitë për
të duruar dhe për luftë. Të gjithë pinë ujë
përveç një pakice prej tyre. Edhe pas gjithë
asaj që arritën të përjetojnë; jehuditë të
vazhdojnë me inat dhe kundërshtim?!

Allahu i Madhëruar ka thënë: “E kur doli
(prej qytetit) Taluti me ushtrinë, tha: “Allahu
do t’ju sprovojë me një lumë, e ai që pi prej
atij, ai nuk është me mua, e kush nuk e shijon
atë, ai është me mua, përveç atij që me dorën
e vet e pi një grusht”! Mirëpo, me përjashtim
të një pakice prej tyre, …” Bekare 249.

Pakica besimtare
Megjithatë ky grup i vogël marshuan, që të

përballen me Amalikitët trupmëdhenj.
Jehuditë  thanë: “...“Ne sot nuk kemi fuqi kun -
dër Xhalutit dhe ushtrisë së tij”! Po ata që ish -
in të bindur se do ta takonin Allahun thanë:
“Sa e sa grupe të vogla me dëshirën e Allahut
kanë triumfuar ndaj grupeve të mëdha”!
Allahu është me durimtarët.” Bekare 249

Pastaj i mësoi lutjen dhe u tha atyre:
thuani: “Zoti ynë! Na dhuro durim! Na i
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përforco këmbët tona dhe na ndihmo kundër
jobesimtarëve!“ Bekare 250.

Viti 1004 p.e.s  Vdekja e Talutit
Pas kësaj fitore, Davudi alejhi selam u

martua me vajzën e Talutit. Në vitin 1004 para
lindjes së Isait alejhi selam vdes mbreti Talut
dhe Beni Israilët u kundërshtuan mes tyre
dhe u ndanë. Një palë pasuan të birin e
Talutit, pala tjetër pasuan Davudin alejhi
selam, si kryerje e amanetit të mbretit të tyre
të mëparshëm, sepse (Davudi alejhi selam)
ishte më i meritueshëm që ta pasojë në fronin
e mbretit.

Viti 1000 p.e.s  Mbreti Davud alejhi selam
Pas kësaj mbretëria Davudit alejhi selam u

përqendrua në tokat Jehuda dhe trojet
përreth saj. Kryeqyteti i saj ishte Halili, ndërsa
shteti i birit të Talutit dhe trojet përreth tij
kishin si kryeqytet Kudsin. Në vitin 1000 p.e.s
ngjau një betejë mes Davudit alejhi selam dhe
kundërshtarit të tij. Në këtë betejë
ngadhënjeu Davudi alejhi selam, që hyri në
Kuds dhe e bëri selinë e shtetit të Beni
Israilëve. Kjo mbretëri zgjerohet dhe i përlau
disa pjesë të Palestinës, por nuk e përfshiu në
tërësi, kështu që bregdeti vazhdoi të jetë nën
sundimin e Kenanitëve.

Mbretëria e parë e Beni Israilëve
Ndoshta ne kemi nevojë të ndalemi pak,

që të sqarojmë se mbretëria e parë e jehudive,

që u formua në Palestinë ishte në vitin 995
p.e.s., ashtu siç e përmendëm. Mirëpo ne që
më parë e dimë se kenanitët dhe jebisitët
ishin të parët që e banuan Palestinën dhe e
sunduan për një periudhë të gjatë prej 2600
vite p.e.s., d.m.th., se ata kanë qenë banorë të
Palestinës. Periudha që sunduan Davudi dhe i
biri tij Sulejmani alejhi selam pas tyre nuk ka
zgjatur në Palestinë më tepër së nëntëdhjetë
vjet. Pastaj jehuditë u ndanë dhe u
shpërndanë në të gjitha skajet e botës.

Viti 963 p.e.s  Mbreti Sulejman alejhi selam
Në këtë vit vdes Davudi alejhi selam dhe

pas tij e mori sundimin e shtetit të jehudive i
biri i tij Sulejmani alejhi selam. Ky po ashtu
ishte pejgamber dhe tregimet për këtë profet
janë të njohura në Kuranin Fisnik. Allahu i
kishte nënshtruar atij disa forca të natyrës, si
erërat, po ashtu i kishte nënshtruar atij
xhinët, zogjtë dhe shtazë të tjera, që punonin
atë që ai dëshironte, si gdhendje, pallate dhe
gjëra tjera: “I punonin atij çka ai dëshironte:
pallate të fortifikuara, skulptura, pjata (të
drunjta) sikurse rezervuare, enë (kazane) të
palëvizshme. Veproni duke falënderuar, o
familje e Davudit, e nga robërit e Mi, pak janë
mirënjohës.” (Sebe 13) Pas vdekjes së
Sulejmanit alejhi selam u përça shteti në mes
bijve të tij dhe u dobësua.

Tempulli i paramenduar që pretendojnë
Disa burime tregojnë se Sulejmani alejhi

selam është pejgamberi që e ka ndërtuar
tempullin për të cilin pretendojnë jehuditë, se
i ka themelet edhe sot, por e vërtetë është ajo
që gjendet në burimet e shumta islame, se
pejgamberi Sulejman alejhi selam e ka
rinovuar godinën e Mesxhidil-Aksasë së
vjetër, por nuk e ka ndërtuar tempullin, se
fjala hejkel ka ardhur nga librat e shpifura të
Beni Israilëve, të cilat nuk mbështeten në
argumente e as në sened (zinxhir të
transmetuesve). Për ta sqaruar çështjen e

...Masonët janë një lëvizje e
rrezikshme çifute. Synimet i
kanë orientuar në shtrirjen e
ndikimit të çifutëve  dhe
pasuesve të tyre në çdo vend
të  botës...

“

“
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hejkelit, domosdo na duhet ta sqarojmë në
pikat vijuese, që janë përmendur në librat e
shenjtë të jehudive:

1 – Tempullin e paramenduar e kanë
ndërtuar një numër i madh ushtarësh,  që
punonin në ndërtimtari, të cilët më vonë u
njohën me emrin “mason”, që d.t.th.
“ndërtues” dhe prej këtu ka ardhur emri
masoneri dhe masonë, pra, nga origjina e
ndërtuesve të tempullit. Masonët janë një
lëvizje e rrezikshme çifute. Synimet i kanë
orientuar në shtrirjen e ndikimit të çifutëve
dhe pasuesve të tyre në çdo vend të  botës.
Ata kanë shenja të çuditshme që i kthehen
asaj periudhe. Kjo është një lëvizje
armiqësore ndaj Islamit dhe po ashtu kundër
të gjitha feve, përveç fesë çifute. Për këtë
shkak përkatësia në këtë lëvizje është haram
dhe krim i madh, sepse kështu do t’i ndihmoje
armiqve kundër muslimanëve.

2 – Transmetimet aludojnë se tempulli
është ndërtuar në një vend në Kuds në afërsi
të Aksasë, por nuk ka asnjë histori të qartë,
apo argument që tregon vendin e saktë.
Përshkrim të saktë të formës së brendshme
dhe të jashtme ka vetëm në librat e shenjta
jehudie. 

3 – Përshkrimi i këtij hejkeli (tempulli) në
librat e jehudive është më afër iluzionit, se sa
realitetit. Aty ka teprim në përshkrim, saqë
pretendojnë se ka qenë kështjellë e gjitha prej
ari dhe kjo vjen se jehuditë  sipas
pretendimeve që kanë të bazuar në librat e
tyre të shenjta, thonë se është një përshkrim
i saktë. Aty po ashtu thonë për “mihrabin”, që
për ta është gjëja më e shenjta prej të
shenjtave, gjatësia arrin 10 metra dhe
trashësia po ashtu 10 metra. Është i mbuluar
me ar dhe përpara e ka altarin e madh të
mbuluar po ashtu me ar. Aty ka zinxhirë të
mëdhenj prej ari të shtrirë para “mihrabit”,
skulptura të melekëve me flatra të trasha
dhjetë llërë. Të gjitha këto prej ari. 

4 – Arka është vendosur në “Mihrab”

brenda tempullit, ku në mes janë festuar festa
të mëdha dhe kanë sakrifikuar si kurban një
numër të madh lopësh e delesh.

5 – Historianët dyshojnë në vërtetësinë e
transmetimeve lidhur me tempullin, sepse
librat e shenjta i kanë shkruar pas periudhës
së Musait alejhi selam shtatëqind vjet. Gjatë
gjithë kësaj periudhe kanë hasur në
ndryshime dhe këtë e pohojnë edhe
priftërinjtë e tyre çifutë.

6 – Jehudinjtë sot hulumtojnë për ta gjetur
hejkelin-karkasën dhe shpojnë vrima në tokë.
Në librat e tyre thuhet dhe gjithashtu në
shumë transmetime dhe libra të historianëve
të tjerë thuhet, se ai tempull është rrënuar
dhe djegur në tërësi dhe nuk ka mbetur prej
saj dy gurë bashkë. 

7 – Në librat e historianëve thuhet, se
shtyllat e tempullit kanë qenë prej bakri dhe
gurët nuk kanë qenë prej ari, siç mendojnë
jehuditë. 

Kjo histori është e vërtetuar në librat e
shenjta të jehudive dhe në librat e historisë
perëndimore para atyre arabe. Kurani Fisnik
ka dhënë mjaft hollësi për këto ndodhi dhe po
ashtu Suneti me transmetime të shumta. Pas
kësaj nuk është e logjikshme të pohohet
ndonjë hak për jehuditë në tokën e Palestinës.
Ata nuk kanë qenë një ditë banorët dhe
vendasit e saj. Ata kanë pasur emigrime të
njëpasnjëshme dhe nuk kanë qëndruar aty
ndonjë periudhë. Ata e kanë bërë shprehi
gënjeshtrën; hipokrizinë dhe tradhtinë në
tregti; mashtrimin, thyerjen e besës, prishjen
e marrëveshjeve e kanë bërë një zakon të
pashmangshëm. 

Sot nuk duhet t’i mbyllim sytë nga e gjithë
kjo histori e zezë krejtësisht e njollosur. Nuk
duhet të besojmë asnjëherë, se ata iu
përmbahen marrëveshjeve. Ne lexojmë në
historinë e tyre dhe i shohim këto gjëra, por
kush do merr mësim?

Ali Shaban TANUSHA




