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EDITORIALI

Nëse kjo shprehje i drejtohet një njeriu që s’ka njohuri rreth asaj që i
flet apo flet gjuhë tjetër, nuk është fare e habitshme, edhe pse do të ishte më e mirë
nëse i themi “ta sqaroj edhe një herë” apo “nuk e di sa jam i qartë”. Mirëpo kur ato

i dëgjojmë nga bashkëbiseduesi, me të cilin e flasim të njëjtën gjuhë dhe biseda
zhvillohet për gjëra shumë të zakonshme, atëherë kemi dy halle:

a. nëse duam të ruajmë mendimin e mirë për atë person, themi se ishte lapsus nga
ai dhe nuk e ka thënë me qëllim të keq; ose modesti, ku dëshiron të na thotë se është i
dobët në shprehje dhe ka mundësi që nuk e ka artikuluar si duhet idenë që dëshiron ta
shfaqë.

b. por nëse nuk kemi pse ta ruajmë një mendim të atillë, atëherë themi se ai person
– me ato fjalë – shpreh epërsinë e tij mbi tjetrin dhe dëshiron të thotë, se kapaciteti i
tjetrit është shumë i ulët për t’i kuptuar fjalët e tij dhe si pasojë e kësaj ngjallet pastaj
urrejtja, zilia po ashtu edhe armiqësia. Kurse ai, ndoshta nuk e ka pasur atë qëllim. 

Nëse e zotërojmë të parën është një pasuri e vërtetë, sepse ashtu i ruan dashamirët
dhe përfiton të tjerë gjithashtu, por jo gjithsecili mund ta bëjë këtë. Prandaj nëse e
kemi këtë ves duhet ta largojmë menjëherë, sepse nuk e dimë a duan të tjerët ta ruajnë
mendimin e mirë për ne. Ndërsa mënyra më e lehtë për ta bërë këtë gjë është: kur
flasim të flasim vetëm për gjëra që i kemi kuptuar vetë fillimisht dhe t’i shprehim ato
qartazi dhe jo me terminologji personale, “me bishta” apo me atë më modernen,
fjalorin e politikanëve, i cili tashmë është bërë demode.

Ne si muslimanë, jemi të porositur që të jemi sa më larg supozimeve të këqija, sepse
Allahu në Kuran thotë: “Vërtetë, supozimet nuk kanë të bëjnë aspak me gjërat e
vërteta”, mirëpo veprimet (veprat) zakonisht janë të qarta dhe ne gjykojmë atë që
shohim, siç ka thënë Omeri, radijallahu anhu.

Javëve të fundit fatkeqësisht, pamë disa veprime nga njerëz që duan të tregojnë
epërsi, jo vetëm ndaj ndonjë personi dhe jo veç me fjalë. Pa asnjë “më fal”, në Shqipëri
vajzat muslimane ende vazhdojnë të ndalohen nga ndjekja e mësimit në shkollë për
shkak të shamisë dhe thonë se ju muslimanët nuk e kuptoni që kjo bie në kundërshtim
me këto apo ato rregulla dhe ligje! Në Maqedoni, nga frika se njerëzit po i kthehen Zotit
duke mësuar ca mësime njoftuese për fenë, gjyqi kushtetues shfuqizoi mësim-besimin
fetar nëpër shkollat fillore. Ndoshta kanë nostalgji për rininë komuniste, prandaj nuk
duan të shohin një rini të natyrshme. Por si duket, dëshira për epërsi absolute ndaj
popullatës i bënë të japin këso vendimesh. Shpresoj të mos ndodhë diçka e atillë edhe
kundër rindërtimit të xhamisë “Burmali” në sheshin e Shkupit.

Allahu është më i Larti dhe ai e lartëson atë që do. Ai thotë: “Mos u dobësoni dhe
mos u pikëlloni, sepse jeni më të lartit nëse jeni besimtarë”.

Në emër të redaksisë: Omer Berisha

“NUK E DI A MË KUPTON?!”
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AKTUALE

SHKRUAN: ROALD A. HYSA

Segmente shtetërore vazhdojnë me
provokimet e tyre duke mos respektuar
ndjesitë e një kategorie të ndjeshme

sociale atë të femrës muslimane. Ndërkaq
nga deklaratat e Ministrit të Arsimit Fatos
Beja pasqyrohet mentaliteti komunist i
përjashtimit dhe na rikthehet edhe një herë
në vëmendjen tonë viti i mbrapshtë 1967, kur
çdo gjë fetare u ndalua me ligj. Tashti po
kërkohet me urdhra abuzivë të ndalohen
femrat me veshje e detyrueshme muslimane
të shkollohen. Njëkohësisht muslimanët
ndjehen të fyer edhe në ndjesitë e tyre si
taksapagues të rregullt të këtij shteti.
Gjithashtu na duhet të kujtojmë këtu se
pionierët e arsimit shqiptar dhe të shkruarit
shqip kanë qenë një tufë hoxhallarësh të
shquar dhe rilindësish si: Daut Boriçi (autor i
një alfabeti shqip), Hoxhë Voka (Said
Najdeni), Hafiz Ali Korça, Hafiz Ibrahim
Dalliu (drejtor i parë i Shkollës Normale në
Elbasan dhe mësues i shkollës së parë për
femra në Tiranë), si dhe shumë hoxhallarë të
tjerë që për efekt vendi nuk po i përmendim
këtu. Një shkollë në Tiranë mban emrin e
Servete Maçit, e cila e mbuluar si muslimane
i mësonte vajzave shqip. Përjashtimi nga
shkolla i dy vajzave të mbuluara në qytetin e
Burrelit si dhe deklarata e ministrit të

Arsimit, Fatos Beja se: institucionet arsimore
nuk janë vende të ushtrimit të fesë, ka
shkaktuar pakënaqësi tek i gjithë xhemati
musliman. I pari që ka reaguar ndaj këtij
vendimi arbitrar të drejtorisë së shkollës
“Pjetër Budi” në Burrel ka qenë myftiu i kësaj
zone Fatmir Sulaj, i cili thotë në deklaratën e
tij: “Në kuadrin ligjor për arsimin e mesëm
në vendin tonë, çështjes në fjalë t’i jepet
zgjidhje brenda kushtetutës, normave etike
dhe rregullores së shkollës, të cilat nuk
përmbajnë ndalesa të tilla, duke mos marrë

SHAMIA DHE LIGJET QË
ABUZOHEN VAZHDIMISHT
(Drejtoresha e një shkolle të mesme abuzon me pozitën e saj ndaj një të reje muslimane, e cila ka vendosur të
mbulohet me dëshirën e vet. Amullia ligjore dhe deklaratat e papërgjegjshme të ministrit të arsimit që harron
se pionierët e arsimit shqiptar janë hoxhallarët muslimanë.)
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masa ekstreme për t’i privuar nxënëset nga e
drejta e shkollimit të tyre.”. Më pas
Komuniteti Musliman Shqiptar është
shprehur se qëndrimi ndaj shamive është një
hap mbrapa. Në deklaratën për shtyp i
kujtohet edhe një herë kreut të Ministrisë
Arsimit Kushtetuta, e cila i garanton çdo
shtetasi të drejtën për arsimin dhe lirinë e
besimit. “Komuniteti Musliman i Shqipërisë
shpreh revoltë për pengimin në ditët e fundit
të dy nxënësve në arsimin parauniversitar,
për t’u futur në mësim, për shkak të
mbulesës”, shkruhet në njoftimin për shtyp
të këtij komuniteti. 

Mësohet gjithashtu se kreu i këtij
komuniteti, Selim Muça ka kërkuar një takim
zyrtar me ministrin e Arsimit, Beja, por ai
nuk ka kthyer ende asnjë përgjigje. “Me këtë
rast, Komuniteti Musliman, si institucion
mbrojtës i të drejtave të muslimanëve në
Republikën e Shqipërisë, shpreh indinjatën e
tij dhe të gjithë myslimanëve që përfaqëson
ndaj fenomenit të përsëritur të privimit
arbitrar të vajzave me shami nga e drejta
kushtetuese për arsimim, duke deklaruar
edhe një herë se veshja e vajzave muslimane
me mbulesë koke nuk është simbol dhe
indoktrinim fetar, por një obligim i besimit
islam”, deklaron Komuniteti Musliman. Gjatë
këtij muaji dy nxënëse, përkatësisht Florida
Kolën, në vitin e tretë të shkollës së mesme
“Pjetër Budi” dhe Artenisa Neziri, nxënëse në
klasën e nëntë në shkollën 9-vjeçare “31
Korriku”, të dyja nga qyteti i Burrelit janë
përjashtuar nga shkolla, për shkak se
shkonin të veshura sipas mënyrës
muslimane. Po ashtu Myftinia e Fierit i ka
kërkuar MASH-it, nëpërmjet një deklarate
për shtyp, që të rishikojë vendimin dhe të
respektojë të drejtën e vajzave për të
praktikuar lirisht fenë e tyre. Imami i
Myftinisë së Fierit, Pëllumb Bajro, e ka
cilësuar zgjedhjen për të mbajtur shami në
shkollë, si një e drejtë që ua jep Kushtetuta e

vendit. “Nuk është e drejtë që një njeriu t‘i
hiqen të drejtat e tij themeltare, që i
garantohen nga Kushtetuta e vendit. Në të
thuhet se respektohet e drejta e besimit të
çdo shtetasi”, thuhet mes të tjerash në
deklaratën e imamit. Tashmë pas disa
ndërhyrjeve në rrugë jo-formale vajzat janë
kthyer në mësim, por kjo nuk mbetet
zgjidhja. Problemi i vajzave me shami u
trajtua gjerësisht nga mediet e shkruara
kryesisht, dhe gjatë emisionit “Opinion” të
Blendi Fevziut kryeministri i vendit Sali
Berisha u shpreh se këto vajza nuk duhen
lënë pa shkolluar për shkak se kanë vendosur
shaminë. Një gjë nuk është shprehur deri
tashti dhe nuk po bëhet i ndjeshëm për të
gjithë publikun e gjerë kontributi i elementit
musliman jo vetëm në arsim, por në ngritjen
dhe strukturimin e shtetit shqiptar në vite, si
dhe në shoqërinë shqiptare me ruajtjen e
harmonisë dhe tolerancës fetare, meqë
elementi musliman përbën shumicën
dërrmuese. Ndërkaq Shteti Shqiptar dhe e
ashtuquajtura shoqëri civile duhet t’i japin
fund shkeljes së të drejtave të muslimanëve
dhe të sanksionojnë realisht të drejtën e
ushtrimit publik të fesë, ashtu siç e
sanksionon edhe Kushtetuta. Tashmë të
gjithë shqiptarët duhet të kuptojnë se ligjet
nuk duhet vetëm të prodhohen nga Kuvendi
Shqiptar, por duhen edhe zbatuar realisht,
përndryshe nuk ka asnjë vlerë të prodhosh
ligje që nuk janë rentabël. 

...Kryeministri i vendit Sali
Berisha u shpreh se këto
vajza nuk duhen lënë pa
shkolluar për shkak se kanë
vendosur shaminë...

“ “
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MAHMUD SULTAN

Në fillim të vitit 2008 partia djathtiste
belge Vlaames Belang organizoi një
konferencë në qytetin Antverp me titull

“Qytete kundër islamizimit të Evropës”!
Në këtë konferencë u publikua aleanca e

parë perëndimore, e cila kundërshton të
ashtuquajturin “islamizim të Evropës”,
aleancë e cila përfshin disa parti politike e
organizata djathtiste dhe ekstremiste
evropiane!

Konferenca e Antverpit ishte
përqendruar në një çështje e ajo ishte
kundërshtimi i përhapjes së xhamive në
Evropën perëndimore, kurse në margjinat e
konferencës lideri i partisë djathtiste belge
Filip Devinter tha: “Kemi më shumë se
gjashtë mijë xhami në Evropë, e ato s’janë
vetëm faltore, por edhe simbol i
ekstremizmit” ... me këtë aludonte në
xhaminë e madhe që po ndërtohet në
Roterdam, lartësia e minares të së cilës
është gjashtë kate, madje më e lartë se

shtyllat e ndriçimit të stadiumit të qytetit,
pastaj tha: “Këto simbole duhet t’i ndalim”!

Para disa ditëve Devinteri publikoi një
libër me titull “InshaAllah”, ku kritikon
Fenë Islame duke përdorur një gjuhë të
pakontrolluar dhe një grumbull akuzash të
gatshme dhe të ambalazhuara më herët,
sikurse është edhe fjala e tij “Vetëm një
Islam ekziston, i cili thërret në racizëm,
diskriminim dhe vrasje, sidomos vrasjen e
renegatëve”, dhe se “gruaja është e shtypur
në Islam”,... dhe se “Islami është besim i
rrezikshëm”,... dhe se “Kurani jep deklarata
ose leje për vrasje”! duke shpallur se synimi
i librit të tij është t’u tërheqë vërejtjen
perëndimorëve nga “Islamizimi i Evropës”!

Ajo që vërehet në krejt këtë është fakti se
shumica e atyre që kanë shkruar mbi këtë
çështje nuk kanë pasur frikë nga islamizimi
i Evropës në formën e besimit apo fetarisht,
mirëpo nga islamizimi simbolik i Evropës
me përhapjen e shamisë, ngritjen e
kupolave dhe minareve të xhamive, si dhe
përhapja e therjes sipas mënyrës islame!

Në konferencën e Antverpit në vitin 2008

Lideri i partisë djathtiste belge Filip Devinter tha: "Kemi më shumë se gjashtë mijë xhami në Evropë, e ato
s'janë vetëm faltore, por edhe simbol i ekstremizmit" ... me këtë aludonte në xhaminë e madhe që po
ndërtohet në Roterdam

FRIKA NGA ISLAMIZIMI I EVROPËS!
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Filip Devinteri tha: “Nuk mund të pranojmë
mbulimin e kokës në shkollat tona, nuk
pranojmë martesën e detyrueshme dhe
therjen (fetare) të kafshëve”!

Në prag të zgjedhjeve gjermane në
korrik të vitit 2007 Angela Merkel, kancelare
e Gjermanisë, në një konferencë të partisë
së saj demokristiane tha: “Ne duhet të
kujdesemi që mos të lejojmë ndërtimin e
kupolave të xhamive më të larta dhe të
duken qartë mbi kullat e kishave”!

Është e vërtetë se Merkeli është vajzë e
një prifti protestant, e cila ka jetuar në
Gjermaninë Lindore në kohën e
komunizmit, mirëpo ajo e tha këtë në
kontekstin politik, për t’ju afruar opinionit
publik në shumë qytete gjermane, sikurse
është Berlini, Mynihu, Këlni, etj., në një
kohë kur planet e ndërtimit të xhamive ua
prishën rehatinë banorëve lokalë, e mos të
flasim për kolegët konservatorë të Merkelit
në Bavari.

Politikanët flasin për “islamizim
simbolik”, sidomos meqë u ngjall bursa e
shitjes së kishave, dhe vetëm në Angli arriti
shitja e 10% të kishave që gjenden atje,
ndërsa u ndërprenë lutjet në 100 kisha në
Gjermani, madje disa shkruan për koncertin
më të njohur të Madonës, që e mbajti në një
kishë historike të Vatikanit, e cila ishte
shndërruar në kafene nate.

Të tjerët, sikurse është Vatikani, që vijnë
nga jashtë qarqeve politike mendojnë se
dimensioni “demografik” mund të jetë
vendimtar për përfundimin e “krishterimit
të kontinentit plak”, ata tërhoqën vërejtjen
edhe ndaj shtimit të emigrimit të
muslimanëve në Evropë dhe se kjo do të
ndikojë në identitetin e krishterë të
Evropës. 

Kurse Daniel Pajps ka përcaktuar tre
shkaqe që po sjellin islamizimin e Evropës,
prej tyre është edhe shkaku “demografik”,
kurse “besimi” është në krye të këtyre

shkaqeve.
Frika nga islamizimi i Evropës i ka shtyrë

disa intelektualë të mëdhenj të Perëndimit
të paramendojnë skenarin më të keq për t’u
ballafaquar me zgjerimin islam në shtetet
evropiane, prej këtyre skenarëve është edhe
përcaktimi për etnocid dhe gjenocid ndaj
muslimanëve!

Sidoqoftë ballafaqimet momentale
rrotullohen rreth ballafaqimit me
“zgjerimin simbolik” të Islamit, teori e cila
përputhet me natyrën e lidhjes së njeriut
perëndimor me krishterimin si fe. Sepse feja
tek ata është thjeshtë “ritual” dhe kulturë,
afirmim i identitetit dhe superioritet
civilizues, prandaj edhe Fenë Islame e
shohin vetëm tek sfera e simbolikës, e cila
ballafaqohet me simbolikën e “krishterimit
simbolik”, që personifikohet në ekzistimin
material të kishave me një numër të vogël të
vizitorëve të tyre. Kjo gjendje pasqyron
boshllëkun e madh informativ, drejt të cilit
duhet të orientohen muslimanët, nëse
dëshirojnë t’i rezistojnë atmosferës
armiqësore ndaj tyre që mbretëron në
perëndim, në një mënyrë tolerante dhe të
qetë, larg pasioneve të vrullshme dhe
tensionit, ose përdorimit të ligjërimit
hidhërues, zhurmues apo trullosës.

Përktheu: Bekir HALIMI

...Vetëm në Angli arriti shitja e
10% të kishave që gjenden atje,
ndërsa u ndërprenë lutjet në
100 kisha në Gjermani...

“ “
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SHKRUAN: SEDAT SHABANI

Vendimi:
Vërejtje gjyqësore kundër Jakup

Selimovskit, sepse në vitin 2007 nëpërmjet
televizionit maqedonas Kanal 5, në emisionin
“Vo Centar” (në qendër) në dosjerin “Al Kaida
dhe Vehabitët në Ballkan” redaktor dhe
udhëheqës i të cilit është gazetari Vasko
Eftov, i akuzuari Jakup Selimovski ka
deklaruar fakte të pavërteta të dëmshme për
nderin dhe autoritetin e Bekir Halimit, duke e
paraqitur atë rrejshëm si lider i vehabitëve në
Maqedoni.

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar
gjyqi konstatoi se në veprimet e të akuzuarit
Jakup Selimovski gjenden të gjitha elementet

kyçe të veprës penale SHPIFJE, nga neni 172
alineja 1 nga KP. Sipas dispozitës së cituar
ligjore, veprën penale SHPIFJE e kryen ai që
shpreh ose paraqet për tjetrin diçka të
pavërtetë, e cila është e dëmshme për nderin
dhe autoritetin e tij. Nga faktet e nxjerra gjyqi
vërtetoi se i akuzuari Jakup Selimovski me
deklaratën e inkriminuar ka pohuar fakte të
rrejshme. I akuzuari nuk është siguruar nga
burime relevante për saktësinë e akuzës ndaj
të dëmtuarit, se ai është lider i vehabitëve në
Maqedoni dhe i është përgjigjur pozitivisht
pyetjes së gazetarit.

I akuzuari nuk ofroi prova që ta vërtetojnë
akuzën ndaj të dëmtuarit si lider i vehabitëve,
por përkundrazi sipas bindjes së tij qartësoi se
bartja e mjekrës nga i dëmtuari ndoshta
aludon se ai është anëtar i kësaj lëvizjeje.
Duke pasur parasysh faktin se termi

LAMTUMIRË “VEHABIZËM”
Më 24 .11. 2008 gjykata themelore Shkup 1 në Shkup, doli me
vendim nga ana  e gjykatëses Gordana Spirevska, duke
vepruar në bazë të akuzës private të Bekir Halimit nga Shkupi
ndaj veprës penale shpifje nga neni 172 alineja 1 i ligjit penal.
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vehabizëm dhe ndërlidhja e tij me
organizatën e akuzuar për terrorizëm Al
Kaida në emisionin e cituar dhe kuptimi
radikal i lëvizjes vehabite në shoqërinë tonë e
që gjenden në fjalët e të akuzuarit, ato janë të
dëmshme për nderin dhe autoritetin e
paditësit privat, nga çka rrjedh se veprimet e
tij janë elemente kyçe për veprën penale
SHPIFJE sipas  nenit: 172 alineja 1 e Kodit
Penal.

Në pajtim me nenin 102 të ligjit për
procedurë penale kërkesën për
dëmshpërblim, i dëmtuari Bekir Halimi do ta
realizojë me procedurë gjyqësore civile në
pajtim me nenet 89 dhe 92 të ligjit për
procedurë penale. I padituri  Jakup
Selimovski  detyrohet t’i paguajë harxhimet e
procedurës penale në shumë prej 11,660
denarë (përafërsisht 200 euro) prej së cilës
1300 denarë për përpilimin e padisë private,
9360 den për përfaqësimin e të autorizuarit
nga paditësi privat në 6 seanca (nga 1560 den
për çdo seancë), 1000 denarë pulla për paditje
dhe 2000 den paushall gjyqësor, në një afat 15
ditësh pas hyrjes në fuqi të vendimit gjyqësor. 

Kush është Jakup Selimovski ?
U lind në vitin 1946 në Kërçovë. Rrjedh

nga një familje sufito-dervishe e tarikatit
halveti. Brez pas brezi familja e tij kujdeset
për teqenë e halvetive në xhaminë-teqe
Hajati Baba, në Kërçovë. Babai i tij ishte sheh
i tarikatit halveti. Medresenë e Gazi Husrev
Beut e kreu në Sarajevë në vitin 1966, kurse
fakultetin dega “civilizimet dhe kulturat” në
Universitetin e Az’harit në Kairo (1972). Pas
kthimit në Bashkësinë Islame të Maqedonisë
ushtroi detyrën e referentit fetaro-arsimor,
më vonë sekretar i Kryesisë së Bashkësisë
Islame të Maqedonisë. Pas vdekjes se haxhi
Bedri ef. Hamidit (1980) kryetarit të
deriatëhershëm të Kryesisë së Bashkësisë
Islame të Maqedonisë, Selimovski ushtron
detyrën e përkohshme të Kryetarit e pastaj

me vendimin e Kuvendit Suprem të
Bashkësisë Islame të Jugosllavisë në vitin 1981
emërohet Kryetar i  Kryesisë së Bashkësisë
Islame të Maqedonisë. Duhet përmendur se
aktivitetet e tij për organizimin dhe
ndërtimin e medresesë së Isa Beut në Shkup,
janë nga më të rëndësishmet të asaj kohe për
muslimanët. Në fillim të vitit 1990 Jakup
Selimovski ushtron detyrën reisul ulema. Në
këtë periudhë shpallen zgjedhjet në të gjitha
nivelet në Bashkësinë Islame. Gjithashtu
kryhen edhe ndryshimet e Kushtetutës së
Bashkësisë Islame, kurse një vit më vonë, më
9 mars 1991 me votime të fshehta u zgjodh
reisul ulema në Sarajevë, ku fitoi kundër
katër kandidatëve. Fitorja e tij njihet si
zgjedhja e parë demokratike dhe e lirë e reisul
ulemasë, po ashtu njihet si reisul ulemaja i
parë dhe i vetëm i Jugosllavisë, i cili nuk ishte
boshnjak.

Kush është Bekir Halimi? 
Lindi në Shkup në vitin 1971, pasi kreu tre

vite të medresesë së Isa Beut në Shkup, në
vitin e katërt (1990) privohet nga diplomimi
në këtë shkollë. Atëbotë Jakup Selimovski
ishte reis i Bashkësisë Islame të Maqedonisë.
Halimi vazhdon studimet në Jordani, ku
takohet edhe me muhadithin e madh
shqiptar Muhamed Nasirudin Albanin dhe
nga ai pasurohet me njohuri të shumta të
Fesë e posaçërisht me Sunetin e pastër të
Pejgamberit, salAllahu alejhi ue selem. Vlen
të përmendim se ka pasur shumë takime edhe
me dijetarë tjerë të famshëm sikurse shejh
Abdulkadër Arnautin në Damask, me të cilin
ka lexuar edhe një pjesë nga libri Zadul Mead
(i përkthyer: Furnizimi për Ahiret). Pas
kthimit në vendlindje i përkushtohet
përkthimit të librave të shumta dhe
ligjëratave të llojllojshme dhe shumë të
nevojshme për shqiptarët e këtij nënqielli. Ai
tani drejton shtëpinë Botuese “NuN” dhe
shoqatën qytetare për afirmim “Bamirësia”.
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Po ashtu punon si redaktor fetar pranë
faqes së internetit albislam.com. Ndërsa,
këtë vit (2009) në Stamboll u zgjodh
përfaqësues i Ballkanit në Komisionin
për Organizim dhe Themelim të Ligës së
Dijetarëve të Botës Islame.

Selimovski dhe rinia Islame?
Viteve të ’90-ta, Jakup Selimovski

ishte kryetar i Bashkësisë Islame të
Maqedonisë, kur drejtori i medresesë së
bashku me këshillin e arsimtarëve të
atëhershëm përjashtuan Bekir Halimin
nga bankat e medresesë Isa Beu, pasi e
akuzuan si i rrezikshëm dhe destruktiv
për medresenë. Me këtë e privuan nga
diplomimi pak muaj para kryerjes se
maturës në vitin e katërt. Asokohe Bekiri
u detyrua të vazhdojë dhe të shkollohet
me skamje jashtë vendlindjes së tij në
Jordani. Po ashtu vlen të përmendim se
Jakup Selimovski ishte i pari, i cili shpiku
termin vehabi në Maqedoni duke quajtur
një grup te rinjsh muslimanë, të cilët pas
rënies së komunizmit filluan të kenë
aktivitete kulturore dhe fetare me
popullatën.

Me interes është të përmendim, se ai
për një farë kohe pati formuar
Bashkësinë Muslimane, si organizatë
paralele të Bashkësisë Islame, me çka
pasoi edhe vendimi (dekreti) i Reisit të
atëhershëm Sulejman Rexhepit, se Jakup
Selimovski është renegat (murted, i dalë
nga feja).

Tani Jakup Selimovski sërish ushtron
detyrën e drejtorit të sektorit  fetaro-
arsimor pranë Bashkësisë Fetare Islame
në Maqedoni, ku sërish reis i Bashkësisë
Fetare Islame është personi kontrovers
Sulejman Rexhepi. Arabët kësaj do t’i
kishin thënë: “Jeto me Rexhepin për të
parë çudira - Ish Rexheben tera
axheben”.

SHKRUAN: TALHA KURTISHI

Në kohën e sfidave, sprovave, shpifjeve dhe
indoktrinimit mediatik, që sot po
përjetojmë e vërteta e thënë “troç”, me sa

duket është e papranueshme për një numër të
konsiderueshëm njerëzish që thirren në Islam.
Pasi jemi përcaktuar për Islamin si model jete,
që zbaton urdhrat hyjnore nuk duhet që të
vërtetat e tij t’i klasifikojmë sipas formave në të
cilat ato kanë arritur tek ne. Për besimtarin
Islami është diçka më e madhe se shpjegimi
intelektual i kuptimit esencial të jetës, ajo është
bosht rreth të cilit bashkohen dy dimensionet,
ai teorik që nënkupton nënshtrim të
brendshëm dhe praktik, nënshtrimin e jashtëm.
Një mesazh, i cili sot në kohën e improvizimeve
dhe të veprimeve arbitrare duhet t’u dërgohet
besimtarëve është edhe t’i thuhet mjaft
improvizimeve. Sipas përkufizimeve
improvizimi është praktikë e ..., reagimit,

IMPROVIZIMI
Një mesazh, i cili sot në kohën e improvizimeve dhe të
veprimeve arbitrare duhet t’u dërgohet besimtarëve
është edhe t’i thuhet mjaft improvizimeve
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prodhimit dhe e krijimit në çast dhe si
përgjigje ndaj stimulit, që vjen nga rrethi
momental dhe emocionet e brendshme.
Improvizimi si i këtillë ofron një zgjidhje të
përkohshme të problemit, në momentin kur
zgjidhja e plotë është përkohësisht e
pamundshme. Në realitetin bashkëkohor të
shumicës së muslimanëve e përkohshmja
është bërë metodë e përhershme, ndërsa
studimi rrënjësor është mënjanuar nga skena
dhe i është dhënë përparësi momentit,
gjegjësisht kreativitetit dhe emocioneve të
çastit. Si duket ne, ata të cilëve i Dërguari i
Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi
të, u është drejtuar me fjalët: Allahu do që kur
ndonjëri prej jush e bën një vepër ta përkryejë
atë, të përmbytur nga improvizimet përreth,
nuk e vlerësojmë sa duhet veprimtarinë e
planifikuar. Besoj se pyetja në vijim do të
nxjerrë në pah më mirë realitetin e asaj, që
deri tani mundemi ta quajmë pretendim.
Kësaj pyetje do t’i paraprij një hyrje e
shkurtër. S. M. A. R. T. goals (Objektivat e
mençura) është akronim që përdoret gjatë
menaxhimit të projekteve dhe po ky është më
i theksuari në fazën e vendosjes së synimeve
të projektit. Nuk dihet se kush e përdori i pari
këtë akronim, edhe pse një akronim të
ngjashëm e ka përdorur Piter Druker (Peter
Drucker) në punimin e tij “Praktika e
menaxhimit” (1954). Akronimi në fjalë u

popullarizua më tepër nga Riçard dhe Beki
Dufor (Richard and Becky Dufour), të cilët e
përhapën nëpër shkollat dhe rajonet e
ndryshme të SH. B. A-së. Pas çdo shkronje të
këtij akronimi fshihet një synim, që duhet të
arrijë projekti që planifikohet.

Tani i vjen radha pyetjes, se sa mbështeten
projektet e muslimanëve në studime serioze
dhe planifikime, që i marrin parasysh të gjithë
përbërësit e suksesit në një veprimtari apo
projekt që synojnë ta realizojnë?  Pyetjen do ta
lë të hapur, pa përgjigje, në mënyrë që asaj t’i
përgjigjet çdokush individualisht. Pasi folëm
për aspektin formal të planifikimit pjesën e
dytë të këtij shkrimi do ta rezervoj për t’i
qartësuar aspektet e një veprimtarie të pjekur
fetare. Veprimtaria individuale dhe kolektive
është momenti më i dukshëm i dimensionit
praktik të Islamit. Jo-konsistenca, qasja
selektive, jo-koherenca, ndeshja mes aspektit
teorik dhe praktik në veprimtarinë tonë u
mundësojnë armiqve që ta vlerësojnë Islamin
si jopraktik dhe kundërthënës në vetvete.
Aspektet që do të përmend në vijim e që në

Sh
kr

on
ja

Termi kryesor Termat dytësore (minore)

S
Specific

(specifik, i

veçantë)

Significant, Stretching, Simple

domethënës, fleksibël, i qartë

M
Measurable

(i matshëm)

Meaningful, Motivational,

Manageable

Kuptimplotë, Motivues, i

drejtueshëm

A Attainable

(i mundshëm)

Appropriate, Achievable, Agreed,

I përshtatshëm, i realizueshëm, i

miratuar,

Actionable, Ambitious

Që nënkupton veprim, ambicioz

R Realistic

(real)

Results-focused, Results-oriented,

I fokusuar në rezultatet, i orientuar

kah rezultatet,

Resourced, Rewarding

me resurse, shpërblyes

T

Time-bound

(i lidhur me

kohën)

Time framed, Traceable, Tangible

Kornizë kohore, i gjurmueshëm, i

prekshëm

...Jo-konsistenca, qasja selek-
tive, jo-koherenca, ndeshja mes
aspektit teorik dhe praktik në
veprimtarinë tonë u mundësojnë
armiqve që ta vlerësojnë Islamin
si jopraktik dhe kundërthënës në
vetvete...

“

“
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thelb janë tipare, të cilat disa sociologë i kanë
emërtuar si tipare të religjiozitetit të pjekur,
sipas meje janë edhe tipare të veprimtarisë së
pjekur islame:

Veprimtaria Islame është e diferencuar
qartë. Veprimet e ndryshme me prefiks islam
ndahen nga tiparet, vetitë, vlerat, funksionet.
Dallohen dhe dihen qartë farzi, suneti, kushtet
e një vepre dhe koha e saj, vepra e pëlqyer në
kohën e duhur, prioritetet e kohës, dallohet
qartë më prioritarja prej gjërave me prioritet
dhe kështu me radhë. Një zhvendosje e
gjërave dhe përzierja mes tyre për shkak të
mos-diferencimit të duhur tregon mungesë
qartësie dhe një veprimtari që nuk ka arritur
shkallën e duhur të pjekurisë. Atë realitet nuk
e dëshiron e as që i bën dobi muslimanit
bashkëkohor.

Veprimtaria Islame është dinamike. Ajo
buron nga nxitësi i përhershëm për angazhim
në përmirësim të gjithanshëm- nga besimi i
cili nuk pranon amulli dhe ndalje. Veprimtaria
islame nuk është jashtë kohës e as që lejon që
koha të ndikojë dhe të ndryshojë parimet e saj
themelore. Stabiliteti i brendshëm i
parimeve që janë shpallje e të Urtit dhe e të
Gjithëdijshmit dhe dinamika e vazhdueshme
në anën praktike janë dy veçoritë kryesore të
Islamit. Një shembull i bukur e i mirë i
dinamikës Islame janë fjalët e të Dërguarit,
paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të:
“Mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë, madje
as buzëqeshjen në fytyrën e vëllait tënd kur
të takoheni.”

Konsistenca morale është e pandarë nga
veprimtaria islame. Një person nuk mundet
të jetë bindës në pohimet e tij rreth Islamit,
nëse ato nuk shihen në jetën e tij. Etika
Islame dhe morali duhet të shihen në çdo
segment të veprimtarisë, sepse pranimi i
shpjegimit Islam për esencën e jetës sjell si
pasojë edhe sjelljen që i përkon atij
shpjegimi. Sipas kësaj konsistenca në kodeksin
e sjelljes islame është provë e pranimit

autentik të Islamit, si shpjegim dhe
udhërrëfyes për lumturi në këtë botë dhe në
botën e pastajme. Jo konsistenca morale
tregon dobësi në bindje dhe në veprimtari që e
anashkalon një moment të rëndësishëm dhe të
dobishëm gjatë promovimit të Islamit, si
botëkuptim i përkryer.

Veprimtaria Islame është gjithëpërfshirëse.
Islami si shpjegim për thelbin e jetës
nënkupton, se ai duhet t’i përfshijë të gjitha
sferat esenciale të jetës njerëzore (jetën
individuale, familjare, kombëtare, qytetare,
të veprojë në lagjen, qytetin dhe shoqërinë e
tij, lokale dhe globale) dhe sferat e jetës që
degëzohen prej tyre. 

Veprimtaria Islame e ruan integritetin e
fesë. Integriteti dhe harmonia e Islamit
shihen në konsistencën e besimeve, tipareve,
parimeve, vlerave, veprimeve dhe shpresave.
Allahu i Lartësuar nuk e lejon dyshimin,
cenimin, vlerësimin dhe analizën e
përbërësve të Islamit, që konsiderohen të
vërteta absolute fetare. Veprimtaria Islame
duhet të jetë vazhdimisht mburojë, e cila do
të mbrojë integritetin e Fesë Islame. Ky
element aktualizohet sot, kur sulmet ndaj
Islamit zhvillohen në forma të ndryshme, por
që kanë një emërues: të gjithë synojnë
zhvlerësimin dhe përgënjeshtrimin e të
vërtetave themelore të Islamit. 

Veprimtaria Islame është heuristike
(zbuluese). Besimtari nuk ndalet në fushat e
njohura të veprimit. Ai vazhdimisht hap
shtigje dhe horizonte të reja veprimi, duke
kërkuar kohë dhe vend në të cilin angazhimi
i tij do të jetë më domethënës dhe më
kuptimplotë. Islami si sistem i përkryer është
i përshtatshëm për çdo vend dhe kohë.
Muslimani largpamës vazhdon të zbulojë
fushëveprime të reja me të vetmin qëllim që
edhe ata që nuk e kanë shijuar ëmbëlsinë e
imanit ta shijojnë atë.

Allahu është Dhuruesi i suksesit në dynja
dhe ahiret.



12

KËNDI IM

IBRAHIM DUVEJSH

Për ty, vëlla i dashur, janë këto shigjeta, në
mënyrë që t’i kapësh zemrat, e që
nënkuptojnë ato virtyte me të  cilat

zbuten zemrat, mbulohen të metat, cilësi që
kanë një ndikim të shpejtë dhe të efektshëm
në zemrat e njerëzve. Kujdesu për to, që t’ia
arrish qëllimit.  

• Një: Buzëqeshja
Kanë thënë se buzëqeshja është si kripa

në ushqim, shigjeta më efektive për t’i kapur
zemrat, megjithatë ajo është adhurim dhe
lëmoshë: “Buzëqeshja në fytyrën e vëllait
tuaj është lëmoshë.” Abdullah b. Harithi ka
thënë: “Nuk kam parë askënd me më shumë
buzëqeshje se sa të Dërguarin e Allahut,
salallahu alejhi ue selem”.

• Dy:  Përshëndetja me selam
Shigjetë që godet zemrën, e që gjahu do

të bie pre’ para duarve tuaja. Sa e mirë është
kjo goditje kur është me fytyrë të çelur e
gazmore dhe me ngrohtësi gjatë
përshëndetjes me duar shtrënguar.  Ky është
shpërblim i madh. “Më i miri nga ju është ai
që fillon me selam”. Omer Nediu ka thënë:
“Kam dalë të shëtis me Abdullah b. Omerin
dhe nuk ka takuar njeri e ai mos ta
përshëndeste”.

Hasan Basriu ka thënë: “Përshëndetja për
dore e shton dashurinë. Pejgamberi

salallahu alejhi ue selem thotë: “Mos e
nënvlerëso asnjë vepër të mirë, madje as
buzëqeshjen në fytyrën e vëllait tënd kur të
takoheni.” Në Muvatanë e imam Malikut
përmendet, se Pejgamberi salallahu alejhi ue
selem ka thënë: “Përshëndetuni mes vete, që
t’iu  largohet urrejtja, shkëmbeni  dhurata,
që të  largohet nga ju armiqësia”.

• Tre: Dhurata
Ndikimi i saj është mahnitës. Shkëmbimi

i dhuratave në raste të ndryshme është
çështje e pëlqyer dhe e mirëpritur, por kjo
duhet të bëhet brenda kornizave të
mundësisë e jo të teprohet. 

• Katër : Të heshturit, të folurit e pakët
përveç për ato gjëra që ka dobi

10 FAKTORË PËR TË
NDIKUAR TEK ZEMRAT
Çudi se si njerëzit kanë mundësi t’i blejnë skllavet
me paratë e tyre, e mos t’i blejnë të lirët me
bamirësinë e tyre. 
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Ki kujdes, mos e ngre zërin lart dhe mos
fol shumë në mexhlise, mos u përpiq t’i
mbizotërosh ato, fol me butësi: “Fjala e mirë
është lëmoshë.” (Buhariu dhe Muslimi.) Fjala
e mirë ka  ndikim të jashtëzakonshëm në të
fituarit e zemrave, madje edhe me armiqtë, e
si mos të ketë ndikim me vëllezërit tuaj.
Nëna Aishe radijallahu anha, njëherë u tha
hebrenjve: “Për ju qoftë mallkimi dhe
helmi”, i Dërguari i Allahut, salallahu alejhi
ue selem i tha: “Mos u ngut oj Aishe,  Allahu
e pëlqen butësinë në të gjitha gjërat.”
(Mutefekun alejhi) Nga Enesi, radijallahu
anhu, përcillet se i Dërguari i Allahut,
salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Sillu me
moral të mirë, hesht shumë, Pasha Atë që në
dorën e Tij është vetja ime nuk ka zbukurim
më të mirë për njerëzimin se këto dyja.”

• Pesë: Mos ua ndërprit fjalët të tjerëve,
por dëgjoji ata

Mos t’ua ndërpremë bisedën të tjerëve. I
Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem,
nuk ia ndërpriste folësit bisedën, derisa ai ta
mbaronte. Ai që e praktikon këtë veprim do
ta duan njerëzit, përkundër atij që flet
shumë dhe ua ndërpret bisedën të tjerëve.
Dëgjo për këtë krijesë të çuditshme, Ataun,
kur ai rrëfen për veten e na thotë: “Dikush
vinte dhe më tregonte një hadith, e dëgjoja
atë me vëmendje, sikur nuk e kisha dëgjuar
kurrë, edhe pse atë hadithin e kisha dëgjuar
para se ai të kishte lindur”

• Gjashtë: Pamja e mirë
Pamja e bukur, veshja dhe aroma e

këndshme janë të kërkuara. Pejgamberi
salallahu alejhi ue selem thotë: “Allahu është
i bukur dhe e do bukurinë.” (Muslimi). Omer
b. Hatabi radijallahu anhu thotë: “Më mahnit
një djalosh me rroba të pastra dhe erë të
këndshme. Abdullah b. Ahmed ka thënë:
“Unë nuk kam parë askënd me rroba të
pastra e të bardha dhe aq të kujdesshëm ndaj
flokëve, mustaqeve dhe trupit në përgjithësi,
se sa babai im Ahmed b. Hanbeli”. 

• Shtatë: Sakrifica, solidariteti
Shigjetë për t’i kapur zemrat me ndikim

mahnitës, siç e përshkruan edhe poeti: 
Bën mirë të tjerëve, në do t’i skllavërosh

zemrat e tyre... 
Çdo herë është skllavëruar njeriu nga

bamirësia. 
Me të e arrin dashurinë e Allahut

subhanehu ue teala, ashtu siç thotë
Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem:
“Njerëzit më të dashur tek Allahu janë më të
dobishmit ndaj të tjerëve”. Allahu aze ue
xhele thotë: “Bëni mirë se Allahu i do
bamirësit”.

Çudi se si njerëzit kanë mundësi t’i blejnë
skllavet me paratë e tyre, e mos t’i blejnë të
lirët me bamirësinë e tyre.

Thuhet: “Kush shpërndan bamirësi do të
përfitojë miqësi”. 

• Tetë :  Pasuria
Çdo zemër ka edhe çelësin e vet. Pasuria

është çelës për shumë zemra e sidomos në
kohën tonë. 

Ta shohim këtë shigjetë të ndikimit në
këtë rrëfim: Safuan b. Umeje, ditën e çlirimit
të Mekës iku nga frika e muslimanëve, pasi
bëri të gjitha përpjekjet e tij për ta penguar
Islamin, si dhe konspiroi për të vrarë të
Dërguarin, salallahu alejhi ue selem.
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem i jep atij
sigurinë për dy muaj (që nuk do ta lëndojë
askush), ai kthehet tek Pejgamberi salallahu

...Dikush vinte dhe më tre-
gonte një hadith, e dëgjoja
atë me vëmendje, sikur nuk e
kisha dëgjuar kurrë, edhe pse
atë hadithin e kisha dëgjuar
para se ai të kishte lindur...

“

“
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alejhi ue selem dhe kërkon që t’ia zgjasë
besën e dhënë edhe për dy muaj të tjerë deri
sa të hyjë në Islam. Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem i tha: Ty të takojnë katër
muaj. Kur ai udhëtoi me Pejgamberin
salallahu alejhi ue selem në Hunejn dhe Taif
ishte jobesimtar. Ky udhëtim u bë pasi i
kishin vendosur embargon Taifit. Ndërsa
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem po
vështronte plaçkën e luftës e pa Safvanin që
shikonte në drejtim të luginës, që ishte e
mbushur me begati. Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem e la që ta vështrojë mirë atë e
pastaj i tha: “A të pëlqen, o Safuan?” Ai i tha:
Po,- atëherë Pejgamberi salallahu alejhi ue
selem i tha:  “Ty të takon ajo dhe çka ka në
te.” 

Safuani tha: Nuk ka mundësi ta bëjë këtë
pos shpirti i këtij Pejgamberi salallahu alejhi
ue selem. E pastaj tha: Dëshmoj se nuk ka të
adhuruar tjetër pos Allahut dhe se
Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij.

I Dashuri, salallahu alejhi ue selem, arriti
që me këtë sjellje të çuditshme të depërtojë
te kjo zemër, pasi e gjeti çelësin e saj.  

Pse kjo  koprraci!? Pse disa nga njerëzit
janë aq dorështrënguar? Sikur varfëria po i
del përpara syve, kur ai do të jetë bujar e
solidar ndaj të tjerëve.

• Nëntë: Mendimi i mirë ndaj të tjerëve
dhe të kërkuarit falje

Nuk kam gjetur një mënyrë më të lehtë
dhe më të mirë për të depërtuar në zemrat e
njerëzve, se sa kjo shigjetë. Paragjykoji mirë
ata që ke përreth teje, ki kujdes nga
paragjykimet e këqija që sytë e tu mos të
përcjellin lëvizjet  apo heshtjen e të tjerëve.

Ushtroje veten t’u kërkosh falje
vëllezërve të tu, sepse Ibën Mubareku thotë:
“Besimtari i kërkon falje vëllezërve të tij dhe
hipokriti kërkon rrëshqitjet e tyre”. 

•   Dhjetë: Shfaqe dashurinë që ke ndaj të
tjerëve:         

Në qoftë se e do dikë apo ai ka zënë vend

të posaçëm në veten tuaj tregoji atij për këtë,
se kjo është shigjetë që ndikon në zemër dhe
fut gëzim e hare tek këta persona. Për këtë
gjë Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka
thënë: “Nëse dikush e do dikë le t’i shkojë në
shtëpi dhe ta lajmërojë se e do”, por me
kusht që kjo dashuri të jetë për hir të Allahut
dhe jo për ndonjë qëllim të kësaj bote, si
pozita, pasuria, fama, pasioni i epsheve etj.
Çdo lidhje vëllazërore, që nuk është për hir
të Allahut subhanehu ue teala, do të jetë e
kotë, ajo në Ditën e Kiametit do të jetë
armiqësi. Allahu subhanehu ue teala thotë:
“Vëllezërit atë ditë do të jenë armiq të njëri-
tjetrit përveç të devotshmëve”.

Njeriu është me atë që do, d.m.th. në
botën tjetër siç thotë Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem. Për atë, të shfaqësh
dashurinë që ke ndaj të tjerëve, kjo është nga
faktorët më të mirë për të ndikuar në zemra.
Shoqëria ose do të jetë që ka dashuri,
bashkim dhe harmoni, ose një shoqëri që ka
urrejtje, konflikte e përçarje. Për atë orvatja
e Pejgamberit salallahu alejhi ue selem ishte
çdo herë që të formojë një shoqëri që duhej
mes vetes, ai i vëllazëroi Muhaxhirët dhe
Ensarët, deri sa i dalloi se kush është shok i
kujt. Kjo dashuri arriti deri në atë masë saqë
të varrosen edhe në një varr në njërën prej
luftërave. Për këtë faktor Pejgamberi
salallahu alejhi ue selem ka paralajmëruar
kur na thotë: “Nuk do të hyni në xhenet deri
sa të besoni, e nuk do të besoni deri sa të
duheni, a doni t’iu tregoj për një gjë nëse e
veproni do të duheni? Jepni selam mes vete.”
(Muslimi).

Për fat të keq emocionet, ndjenjat e
njerëzve sot kanë një kontradiktë të madhe,
disa komunikojnë me vëllezërit e tyre si me
qenë të ngrirë, të thatë, e dikush komunikon
me një butësi të tepruar.

Përktheu dhe përshtati: Rashit ZYLFIU
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Njëri ka pyetur: Eselamu alejkum, shejh i
nderuar! Unë jam një djalë nga (…) dhe
kam mbaruar fakultetin e drejtësisë dhe

dua t’ju njoftoj, se pjesa më e madhe e ligjeve
në vendin tim janë laike, të cilat nuk kanë
asnjë lidhje me atë që ka urdhëruar Allahu dhe
i Dërguari i Tij; me përjashtim të disa ligjeve
që kanë të bëjnë me trashëgiminë dhe disa
lloje kontratash. Ç’gjykim ka puna ime tek një
avokat, si ndihmës administrativ; pra në
momentin që vijnë tek unë dosje të ndryshme,
unë i çoj ato në gjykatë për t’i noterizuar.

Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe
bekimi i Tij qofshin mbi Profetin Muhamed.
Kjo është një çështje, e cila e ka pikënisjen e
saj nga themelet e akides dhe gjykimin e së
cilës e japin bazat e fikhut. Kjo është një e
keqe, e cila ka pllakosur të gjitha
marrëdhëniet (veprimtaritë) aktuale e që ka
shkaktuar probleme dhe pyetje të shumta. Kjo
edhe për vetë faktin se kemi të bëjmë me një
çështje, e cila ka forma të shumta dhe se
pyetësit e saj bartin kultura ligjore dhe fetare,
ndaj është më e arsyeshme, që përgjigja jonë
për këtë pyetje të jetë duke përmendur bazat
dhe situatat, të cilat është e nevojshme që të
merren në konsideratë në këto situata, duke
bërë kështu bashkimin e pjesëve të kësaj
çështjeje me të.

E para: Nga themelet bazë të akides islame

është se: ligji i cili duhet të gjykojë në vendet
muslimane dhe mes muslimanëve në vendet
jomuslimane, është ligji i Allahut të Lartësuar,
të cilës i kanë shërbyer, duke e shpjeguar,
sqaruar dhe degëzuar dijetarë muslimanë
edukatorë. Po ashtu, nuk lejohet gjykimi me
ligjet laike, të cilat bien në kundërshtim me
ligjin e Allahut; sepse nuk mund të ligjërojë
për krijesat, veçse Ai që i ka krijuar ato dhe kjo
është ajo që duhet të ndodhë: “Vetëm Atij i
përket Krijimi dhe Urdhërimi”.

1

Kjo është një çështje, e cila nuk është e
nevojshme të zgjatemi në të, për shkak se
është e qartë, dhe kjo pyetje nuk është veçse si
degë e asaj që njeh në këtë çështje dhe si shkak
i besimit në të.

Kështu që ajo që ka pllakosur mbarë popujt
në botën Islame sot dhe të tjerët, duke i
detyruar të gjykohen me ligje të fabrikuara e
laike, të cilat nuk janë në atë që urdhëron
Allahu, në realitet nuk është veçse: detyrimi i
umetit që të gjykohet jo me ligjet e Allahut;
edhe nëse ngelin disa çështje të caktuara
ligjore si: kodi civil, për të cilat vutë theksin në
pyetjen tuaj, përsëri edhe ato nuk kanë
shpëtuar nga ndërhyrja e ligjeve laike në to.

E dyta: Është më se e njohur në mesin e të
ashtuquajturve njerëz të drejtësisë, se: fusha e
avokatisë nuk është e kufizuar vetëm në
mbrojtjen e palës së paditur -duke ndihmuar
të akuzuarin të përgatisë mbrojtjen e tij-,
porse ajo përgjithësisht shtrihet në:
Konsulencë juridike, këshilla për qytetarët,

AVOKATIA NË GJYKATAT 
E SHTETEVE LAIKE
Nuk ka dyshim, se kur ka një ligj, i cili deri diku e ruan drejtësinë dhe u kthen njerëzve të drejtat e plota, apo
diçka prej tyre është e keqe më e vogël për njerëzit, se ajo që të qëndronin në rrëmujë e pa ligj.

1 Sure Araf, 54. 
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pajtime mes palëve në konflikt, pengimi
(largimi) i padrejtësive, që bëhen nga organet
e përgjithshme, modelim kontratash,
pjesëmarrje në vendosjen e projekteve të
normave, drafteve dhe ribërjen e ligjeve,
kontestimin e ligjeve të padrejta, duke i
saktësuar kështu nga ana ligjore, e të tjera si
këto, të cilat janë të njohura për ata që i
ushtrojnë këto. 

Edhe pse në origjinë duhet që ligjet laike t’i
pengojmë e të mos i detyrojmë njerëzit me to,
sikurse e sqaruam pak më sipër, përsëri themi
se ligjet laike, janë ligje të perceptueshme, të
cilat ose mund të jenë në përputhje me
sheriatin, ose në kundërshtim me të dhe kjo
përmbledh atë, baza e të cilit është sheriati në
origjinë, si: ligji i kodit civil, ose atë për të cilën
sheriati është si bazë, kur nuk ka nen të caktuar,
ose edhe kur nuk e sheh atë në përpilimin e
ligjeve dhe zbatimin me to, por që një gjë e tillë
nuk bie ndesh me gjykimin e sheriatit, ose është
në përputhje me ndonjë mendim të pranu es ëm
të medhhebeve, në bazë të të cilit njerëzit kanë
vepruar në ndonjë prej vendeve islame; ose që
mund të jetë në përputhje me ndonjë nënpikë,
që bën pjesë në ndonjë rregull të sheriatit: si
shumë forma të kontratave në të cilat bazohen
rregullat ligjore, nëse ato janë realizuar në
forma të sakta për nga koncepti i sheriatit.
Kështu është edhe me sektorët e tjerë të ligjit,
në të gjitha ato nuk mungon e vërteta, edhe pse
mund të ndryshojnë nga njëra-tjetra, ku mund
të jenë më të pakta, si në kodin penal, apo mund
të gjenden më shumë, si në kodin civil.

E treta: Çdo gjë që përputhet me ligjin
(sheriatin) e Allahut është prej tij, madje dhe
çdo gjë, e cila nuk e kundërshton ligjin e Allahut
është prej tij. Ajo që është e përcaktuar me
tekst, apo që është në përputhje me formulimin
e saktë Islam, nuk lejohet që të mohojmë
ligjshmërinë e saj edhe nëse është e formuluar
në formën e kodit, apo ligjit laik. Kjo është një
nga veçoritë e fesë Islame tek e cila buron:
gjithëpërfshirja, madhështia, përputhshmëria

dhe përshtatshmëria për çdo kohë, vend, apo
gjendje. 

Ka nga ligjet laike, të cilat hynë në atë që
quhet: “Politika e mentalitetit”; dhe kjo në
vetvete është një politikë në të cilën nuk
mungon e vërteta, qoftë kjo në formën e
kodifikimit faktik, i cili nuk bie ndesh me ligjet
e drejtësisë islame, të cilat pasqyrohen në
Sheriatin Islam; qoftë në formën e normave, të
cilat nuk i refuzojnë bazat e sheriatit dhe
rregullat e saj; kështu që nëse ka të tilla, atëherë
ato hyjnë e janë pjesë e sheriatit, edhe nëse ato
i ka formuluar, apo pohuar dikush, i cili nuk
është njohës i saj. Sepse politika e drejtë është
prej sheriatit, edhe nëse ajo formulohet nga
jobesimtarët; ajo nga ana e legjitimitetit është e
pranuar, ndaj dhe ka vend për ta pranuar dhe
për të përfituar prej saj në atë me të cilën
realizon Drejtësinë Islame.  

Ibën Kajimi –Allahu e mëshiroftë-, ka thënë:
Politika është dy llojesh; e padrejtë, të cilën
Islami e ndalon dhe politikë e drejtë, e cila e
merr hakun nga i padrejti dhe i prishuri; kjo
është nga sheriati, e mësoi kush e mësoi dhe s’e
kuptoi kush s’e kuptoi.2 Po ashtu ai ka thënë:
“Ne nuk themi se politika e drejtë nuk bie në
kundërshtim me sheriatin e përsosur;
përkundrazi, ajo është pjesë e saj dhe kapitull
prej kapitujve të saj. Emërtimi i saj si politikë
është thjesht një çështje idiomatike, sepse ajo
nëse është e drejtë, patjetër që është prej
sheriatit”.3

...Nuk lejohet gjykimi me lig-
jet laike, të cilat bien në
kundërshtim me ligjin e
Allahut; sepse nuk mund të
ligjërojë për krijesat, veçse Ai
që i ka krijuar ato...

“

“
2 Turuk Hukmije: 5. 
3 I’lam el Muaki-in: 4/373.
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Ndaj lidhur me këtë themi se: të gjitha ato
ligje laike, të cilat përputhen me sheriatin, apo
të cilat nuk bien ndesh me ligjin e Allahut -
qofshin këto tekste apo rregulla-, atëherë ato
janë prej saj nëse do t’i analizonim. Nuk duhet
të sillemi me to njësoj si sillemi me atë çka e
kundërshton ligjin e Allahut të Lartësuar,
edhe pse burimi tek ata që e kanë vendosur
nuk është nga sheriati; prandaj avokatët dhe
asistentët e tyre lejohet që të punojnë si
avokatë, jurist apo në fusha të tjera, të cilat
nuk bien në kundërshtim me sheriatin -edhe
pse përmbajtja e mbrojtjes ligjore (avokatia)
është e kodifikuar, duke mos marrë parasysh,
se kjo është në përputhje me sheriatin apo jo-
, përderisa përmbajtja e saj nuk bie ndesh me
sheriatin.  

E katërta: Zënka mes njerëzve është diçka
reale e patjetërsueshme, nga e cila nuk ka
shpëtuar asnjë kohë apo vend e nëse atyre që
u janë marrë të drejtat do të hiqnin dorë nga
të drejtat e tyre për shkak të mos aftësisë se si
t’i vërtetojnë e t’i kthejnë, atëherë njerëzit do
të gjendeshin në një kaos dhe vështirësi të
madhe. Atëherë del detyrë që tu japim
zgjidhje këtyre zënkave dhe problemeve,
kështu që detyrimisht njerëzit do të kthehen
për tu gjykuar ke ligjet laike, nëse nuk kanë
zgjidhje tjetër veç saj. Prandaj në këto situata
njerëzit do të ishin ose paditës, të cilët
kërkojnë, ose të paditur, të cilëve u kërkohet
dhe nuk ka dyshim, se kur ka një ligj, i cili deri
diku e ruan drejtësinë dhe u kthen njerëzve të
drejtat e plota, apo diçka prej tyre është e keqe
më e vogël për njerëzit, se ajo që të qëndronin
në rrëmujë e pa ligj.

Prandaj nisur nga kjo, nuk ka problem për
një jurist (avokat) musliman, i cili i përmbahet
fesë së tij, që të marrë përsipër mbrojtjen në
një çështje, të cilës fillimisht nuk ia njeh
ligjshmërinë (nga ana e sheriatit), madje nuk
ka problem që atë ta ndihmojnë edhe të tjerë
në këtë çështje, por me një kusht: që puna e
tyre në lidhje me atë të qëndrojë në rezultatet

e studimit të saj, kështu që nëse atyre u bëhet
e qartë realiteti i saj; nëse ajo është e ligjëruar
atëherë kërkohet prej tij që ta vazhdojë dhe ta
ndjekë këtë çështje nëse ajo është kundrejt një
pagese, por nëse është në kundërshtim me
ligjin (sheriatin), atëherë ai qëndron në
rezultatet e studimit të saj. Është e ndaluar për
të dhe asistentët e tij, që ta vazhdojnë atë pasi
mësojnë se ajo është e revokueshme (nga ana
e sheriatit). Porse ai mundet që të marrë pjesë
si jurist vetëm në studimin e çështjes, nëse një
gjë të tillë e kërkon zakoni apo ia kanë
vendosur si kusht.  

E pesta: çdokush që ushtron një profesion
në të cilin ka padrejtësi, me qëllimin që ta
largojë këtë padrejtësi apo që ta pakësojë atë
për njerëzit, nuk është i qortuar, edhe nëse kjo
kërkon që të mbetet diçka prej padrejtësisë,
përderisa qëllimi i tij është largimi dhe ngritja
e padrejtësisë së madhe, por që nuk ka rrugë
dhe mënyrë tjetër për ta pakësuar apo për ta
ulur përveç kësaj; sepse ai në këtë rast është
në ndihmë të atij që i është bërë padrejtësi, që
ta rimarrë të drejtën, apo t’ia lehtësojë
padrejtësinë dhe nuk është ndihmues i të
padrejtit në padrejtësitë që bën.

Kjo është nga bazat më madhështore të
“politikave të sheriatit”, të cilat i kanë
formuluar hulumtuesit ndër dijetarët Islamë,
prej të cilëve është Ebu Abas Ibën Tejmije kur
vendos se: “Ndihmues për gjynahe dhe
armiqësi është ai që e ndihmon dikë ta
përmbushë padrejtësinë e tij, ndërsa kush
ndihmon atë që i është bërë padrejtësi që t’ia
pakësojë atë apo që të fitojë të drejtën e tij; ai
konsiderohet përfaqësues (zëdhënës) i atij që i
është bërë padrejtësi, jo përfaqësues i të
padrejtit.”

4

Ky është një rregull i sheriatit, madje nga
përfitimet e sakta, që janë nxjerrë nga
rregullat e qëllimeve të sheriatit, në të njëjtën
kohë ai është në përputhje me logjikën e
shëndoshë, prandaj edhe ai të cilit i është bërë
padrejtësi është i kënaqur me këto veprime,

4 (Politika e sheriatit për rregullimin e drejtuesit dhe masës: 149)
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madje ai tregon mirënjohje për atë që e
vepron këtë ndonjëherë duke toleruar diçka
në kërkesat e tij, dhe kjo sepse ai e ndihmoi në
kthimin e një pjese të të drejtave që ai
meritonte.

Nga mëshira e Allahut për krijesat e Tij
është se ka vendosur, që atij që i është bërë
padrejtësi ta kërkojë (marrë) të drejtën e tij,
madje edhe duke e bërë të triumfojë, sikurse
është e drejtë e tij që të marrë qoftë edhe një
pjesë të së drejtës së tij, nëse ai nuk mundet ta
marrë atë të plotë dhe kjo mund të jetë ose një
e drejtë që ai e kërkon nga të tjerët, ose një
tjetër që do ta shkarkojë nga vetja e tij.

E gjashta: Gjykimi në lidhje me avokatinë
dhe asistencën në të lidhet me dy çështje
kryesore.

E para: Legjitimiteti i çështjes së avokatisë
apo jo.

E dyta: Se gjykimi që pritet të arrihet është
legjitim, apo jo.

Këto dy çështje kërkojnë një njohje të mirë
të sheriatit në përputhje me realitetin. E nëse
gjendet kjo, atëherë nuk ka qortim në
ushtrimin e avokatisë apo asistencës së saj,
përderisa nuk ka diçka të ndaluar.

Nëse çështja e avokatisë është e lejuar, si:
kërkimi i kthimit të një të drejte monetare që
të takon, apo shkarkimi nga një akuzë e
pabazë, atëherë nuk ka qortim në ushtrimin e
avokatisë në të, përkundrazi mundet që edhe
të shpërblehesh për atë veprim, nëse personi i
së drejtës është i dobët dhe nuk mundet ta
mbrojë të drejtën e tij, apo që ta shfajësojë
veten nga akuzat. Prej atyre që e
argumentojnë këtë është edhe fjala e Allahut:
“Në qoftë se borxhliu është mendjelehtë ose i
mitur, ose i tillë që nuk është në gjendje të
diktojë, atëherë le të diktojë saktësisht
kujdestari i tij…” 5 Po ashtu edhe kuptimi i
fjalës së Allahut: “Dhe mos u bëj mbrojtës i

tradhtarëve!” 6 Nga kjo nënkuptohet, se të
qenit mbrojtës i jo-tradhtarëve, nuk është e
ndaluar dhe ajo që nuk është e ndaluar,
atëherë është e lejuar, sikurse edhe origjina në
Sheriatin Islam është: bashkëpunimi në çdo
gjë, e cila është bamirësi, ashtu si pohohet
edhe në fjalën e Allahut: “Ndihmojeni njëri-
tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga
të këqijat…”

7
Kthimi i të drejtës tek ai që e

meriton, dhe largimi i padrejtësive ndaj
njerëzve është një nga fushat e bamirësisë dhe
punëve të mira për atë, që është i sinqertë, që
mëson e punon.

Por nëse çështja e avokatisë është e
paligjëruar (nga ana e sheriatit) si: kërkesa e
interesave bankare, noterizimi i një prone të
rrëmbyer

8
, formulimi i një kontrate për

importin e mallrave që janë të ndaluara nga
sheriati, apo në ato çështje provat dhe
argumentet e së cilës janë të pabaza, apo që
bazohet në dokumente, të cilat janë të
falsifikuara; në të gjitha këto, nuk lejohet që të
vazhdojë t’i marrë përsipër, duke u bazuar në
një sërë argumentesh prej tyre: “Dhe mos u
bëj mbrojtës i tradhtarëve!”

Origjina në Sheriatin Islam është: mos-
bashkëpunimi në atë që është gjynah, sikurse
thotë edhe Allahu: “Ndihmojeni njëri-tjetrin
në punë të mira dhe në të ruajturit nga të
këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!
Frikësojuni Allahut, sepse Ai dënon ashpër”.9

E shtata: Legjitimiteti i vendosjes së
drejtësisë në përgjithësi, nuk është i
kushtëzuar me ekzistencën e ligjit Islam si në
përmbajte ashtu dhe në zbatim, madje as me
të jetuarit në hijen e tij; sepse drejtësia është
një e drejtë e meritueshme (domosdoshme),
ndaj edhe ngritja e çështjeve në gjykatat, të
cilat gjykojnë me ligje laike në shoqëritë
muslimane apo të tjera për të rimarrë të
drejtën, apo që të largosh padrejtësinë është

5 Sure Bekare, 282. 
6 Sure Nisa, 105. 
7 Sure Maide, 2. 
8 E cila nuk është në juridiksjonin e tij real, por që e ka përfituar si shkak të tjetërsimit. 
9 Sure Maide, 2.
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një çështje e paqortueshme, si për atë që i
është bërë padrejtësi, ashtu edhe për
avokatin, i cili e mbron atë për të larguar këtë
padrejtësi. Kjo sepse nuk ka rrugë për të
arritur në të drejtën e tij përveçse me këtë
formë, ndërsa gjynahu do të bjerë mbi ata, të
cilët kanë vendosur të gjykohen me ligje laike
dhe që i kanë detyruar njerëzit të gjykohen
me to, si dhe mbi ata, të cilët mbështeten në
këto ligje për të ligjëruar padrejtësinë dhe për
të ndihmuar mashtruesit.

Sikurse duhet të pohojmë se sfera e
avokatisë është shumë e gjerë dhe mënyrat e
rrugët për rregullimin paqësor –që janë në
përputhje me sheriatin- janë të avancuara;
prej tyre ka që shkojnë edhe në gradën e
domosdoshmërisë (vaxhibit), sidomos për atë
që bëhet detyrë të ndryshojë të keqen me
format dhe mjetet e mundshme.

Për shkak se avokatia është një formë
shumë efikase për ndryshimin paqësor këtë e
vunë menjëherë në jetë armiqtë tanë prej
çifutëve, madje duke e përcaktuar edhe në atë
që njihet: Protokollet sioniste. Dhe realiteti e
vërteton këtë.

Në çastin që avokati përpilon një kontratë
sipas sheriatit, të cilën e nxjerr nga rregullat e
ligjit për kontratat, ai sigurisht që ndihmon
njerëzit të ndreqin kontratat që bëjnë, si dhe i
udhëzon ata për në kontratat e ligjëruara (nga
sheriati), duke u tërhequr vërejtjen nga
kontratat, që nuk i plotësojnë këto kritere.
Kështu ai lidh vetëm kontrata të ligjëruara
dhe formulon vetëm kontrata, që janë në
përputhje me sheriatin dhe në raste
mosmarrëveshjesh ai del në mbrojtje të kësaj
kontrate.

Po ashtu duhet të pranojmë edhe gjurmët e
forta, që lënë avokatët e besueshëm në
ndryshimin e disa ligjeve të padrejta, në
ndihmën që ata u japin atyre që u është bërë
padrejtësi e që në të njëjtën kohë janë të
nëpërkëmbur, apo në realizimin e kërkesave
të popullatës me rrugë paqësore, të cilat janë
të dobishme dhe të vazhdueshme.

Prandaj lënia e kësaj detyre nga njerëzit që

e njohin atë e që njëkohësisht janë të
dobishëm dhe të drejtë, kjo është lënie e një
fushe ku është bërë detyrim për ta që të
rregullojnë në të dhe me të, individë qofshin
këta apo grupe, të cilët mund të punojnë
nëpërmjet sindikatave të avokatëve; sidomos
kur dihet se largimi i padrejtësive nga njerëzit
kërkon praninë e avokatëve të besueshëm dhe
që kanë njohuri nga sheriati dhe që e njohin
realitetin.

Si përfundim: gjykimi për punën tënde tek
avokatët si administrator, tek i cili çohen
dosjet e padive për t’i noterizuar apo
regjistruar në gjykatë lidhet me gjykimin e
asaj që përmban ajo që t’i çon dhe do të
noterizosh, apo që do të faktosh, nëse ato janë
të lejuara në Sheriatin Islam, atëherë puna
jote është e lejuar. Por nëse ato që ti çon dhe
noterizon, nuk janë të lejuara në Sheriatin
Islam, ndërkohë që angazhimi yt me to çon në
ligjshmërinë e tyre, atëherë nuk lejohet që ti
të punosh në të, edhe nëse një gjë e tillë mund
të jetë konform rregullave ligjore.

Le të jetë motoja në punën tënde fjala e
Allahut: “Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të
mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo
në gjynahe dhe armiqësi! Frikësojuni Allahut,
sepse Ai dënon ashpër”. Si dhe fjala e Profetit
salallahu alejhi ue selem: “Ndihmoje vëllanë
tënd qoftë ai i padrejtë apo që i është bërë
padrejtësi”. 

Ndoshta ajo që mund të ndihmojë në këtë
punë është që të bashkëpunosh me avokatë
besnikë dhe të drejtë, i cili ka njohuri nga
sheriati dhe që tregon kujdes ndaj këtyre
dispozitave, nëse gjendet; ose me një person
që ka mundësi të hulumtojë për çështjet që ka
paqartësi në to, se janë në përputhje me
sheriatin apo jo; ose të lidhësh kontratë me
atë që bashkëpunon për disa lloje të caktuara
çështjesh, të cilat nuk bien ndesh me Sheriatin
Islam.    

Përktheu: Bledar HAXHIU
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SHKRUAN: ALAUDIN ABAZI

Qëndrimi sheriatik në lidhje me kartelat pa mbulesë 
Para se të flasim për dispozitën e kësaj

kartele duhet të përmendim se kartelat e
kreditit (pa mbulesë) në përgjithësi
përmbajnë kushtëzime kamatare. Këto kartela
i japin mundësinë zotëruesit që të tërheqë
shuma edhe nëse nuk ka në llogarinë e tij fare
para. Për shumat e tërhequra pa mbulesë, disa
banka i japin klientit një afat kohor për t’i
kthyer, nëse pagesa ndodh brenda këtij afati,
atëherë atij nuk i llogaritet kamata. Ky afat
sillet prej 40 deri në 55 ditë, varësisht prej
bankës. Nëse tejkalohet ky afat i paraparë,
atëherë fillohet të llogaritet kamata për çdo

ditë që vonohet pagesa. 
Pra, nëse arrijmë ta bëjmë pagesën që kemi

marrë borxh brenda afatit të paraparë,
atëherë nuk llogaritet kamata, por nëse
vonohemi nga ky afat, atëherë llogaritet
kamata.

Ky kushtëzim, që të fillohet llogaritja e
kamatës pas afatit të paraparë, është
kushtëzim kamatar dhe është njësoj si
“Kamata e Injorancës”

1
, të cilën e aplikonin

arabët para kohës së Muhamedit, salallahu
alejhi ue selem. 

Prandaj duke pasur parasysh këtë shkelje,
nuk është e lejuar që të aplikojmë për të hyrë
në zotërim të kartelave pa mbulesë dhe nuk
lejohet që t’i përdorim ato, edhe nëse jemi të
bindur dhe të vendosur se do ta bëjmë

(VIJON NGA NUMRI I SHKUAR)

PARAJA ELEKTRONIKE

Mirëpo nëse gjendemi në ndonjë vend ku nuk kemi Banka Islame, siç është realiteti i vendit tonë dhe i
shumicës së vendeve të botës, atëherë si të veprojmë nëse nuk e gjejmë këtë lloj kartelash, që nuk e
kushtëzojnë me kamatë, edhe nëse vonohet pagesa?

1 Kamata e injorancës (Riba El-Xhahilije) është kamata që fillon të llogaritet kur kryhet afati i paraparë për
pagesën e borxhit. Kur përfundon ky afat i paraparë, huadhënësi i ofron personit që i ka dhënë hua që ta zgjasë
afatin e pagesës së borxhit, nëse e shton shumën e borxhit. Pra ia shton shumën për shkak të shtyrjes së ditës
së pagesës së borxhit. Për këtë lloj të kamate ka zbritur ajeti ndalues: “O ju që besuat, mos e hani kamatën që
po e shumëfishoni dhe kini frikë dënimin e Allahut që të gjeni shpëtim.” (Ali Imran, 130)  
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gjithmonë pagesën para afatit në të cilin fillon
të llogaritet kamata.

Shkaku se pse nuk lejohet është se personi
i cili e nxjerr këtë kartelë mund të bjeri në
kamatë, meqë nuk është e sigurt që mund ta
bëjë gjithmonë pagesën në kohë. Pastaj edhe
vetë nënshkrimi i kësaj kontrate është
pranimi i marrëveshjes me kamatë, edhe
përkundër qëllimit se ai nuk do të bjerë në të.
Për këtë nuk lejohet një kontratë e tillë që
përmban kamatë. Xhabiri, Allahu qoftë i
kënaqur me të, thotë: “I Dërguari (lavdërimi
dhe paqja e Allahut qofshi mbi të) e ka
mallkuar atë që e ha kamatën, ai që e ushqen
kamatën (e jep atë), ai që e evidencon atë, si
dhe ata që janë në cilësinë e dëshmitarëve në
kontratën ku ekziston kamata”. 2 Ky hadith
sikurse shihet i përfshin të gjitha palët në
mallkim, edhe atë që e jep, po edhe atë që e
merr, edhe atë që e shkruan, edhe atë që
dëshmon për këtë kontratë.

Sqarim i nevojshëm në lidhje me 
dispozitën e kartelave pa mbulesë

Dispozita që përmendëm më lart ishte
shumë e qartë dhe për këtë nuk ka ndonjë
lëkundje, prandaj muslimani duhet t`i
largohet nxjerrjes së këtij lloji të KARTELAVE
VISA, posaçërisht nëpër ato vende ku
ekzistojnë banka islame, meqë atje ka
alternativa. Bankat Islame i lëshojnë këto lloj
kartelash (Visa dhe Maestro kredit kartela)
dhe nuk i kushtëzojnë me kamatë, edhe në
qoftë se vonohet pagesa, prandaj ata që
dëshirojnë të shërbehen me këtë lloj kartelash
duhet ose të aplikojë në këto banka që nuk e
zbatojnë kamatën në rastin e vonesës së
pagesave, ose të mos aplikojë fare.  

Në deklaratën e Asamblesë së Fikhut Islam
thuhet: “Çështja e dytë: Lejohet nxjerrja e
kartelave të Kreditit pa mbulesë, nëse kjo nuk

kushtëzohet me kamatë mbi borxhin e
tërhequr me anë të Kartelave të Kreditit.”3

Mirëpo nëse gjendemi në ndonjë vend ku
nuk kemi Banka Islame, siç është realiteti i
vendit tonë dhe i shumicës së vendeve të
botës, atëherë si të veprojmë nëse nuk e
gjejmë këtë lloj kartelash, që nuk e
kushtëzojnë me kamatë, edhe nëse vonohet
pagesa?

Fatkeqësisht në shumë shtete të botës,
shumë tregti mbështeten me bërjen e pagesës
me këtë lloj kartelash. Në disa shtete
realizohen vetëm me këtë kartelë tregti të
caktuara e biznese dhe nuk ka mundësi tjetër
që t’i bësh pagesat, por vetëm me këtë lloj
kartelash; kështu nuk mund të huazosh
makinë, të marrësh me qira ndonjë shitore për
ta vënë në punë, shitblerje në internet etj. 

Nëse muslimanët e këtyre vendeve i
ndalojmë nga përdorimi i këtij lloji kartelash,
atëherë ua vështirësojmë gjendjen. Prandaj në
një situatë të këtillë disa fukaha bashkëkohorë
e kanë lejuar këtë lloj kartele, mirëpo ata
vendosin dy kushte4:

-Kushti i parë: Që në nxjerrjen e këtij lloji
kartele të ketë domosdoshmëri. Me fjalë të
tjera, personi i cili aplikon duhet ta bëjë këtë
vetëm nëse nuk gjen ndonjë rrugëdalje tjetër
për ta zhvilluar biznesin e tij pa përdorimin e
këtij lloji kartele.

-Kushti i dytë: Që të jetë i sigurt se nuk do
ta tejkalojë afatin e paraparë, me të cilin nëse
e tejkalon fillon t’i llogaritet kamata5.

Në të kundërtën, muslimanët që kanë
mundësi të gjejnë alternativa të tjera, sikurse
ata që jetojnë në vendet ku veprojnë bankat
islame, të cilat lëshojnë Visa e Master kartela,
pa kushtëzime me kamatë, ose mund ta
zhvillojnë biznesin e tyre pa u varur nga ky
lloj kartelash krediti, atëherë nuk lejohet të
aplikojmë për nxjerrjen e këtij lloji kartele. 

2 Shënon Buhariu dhe Muslimi  
3 Vendimi nr. 7/1/ 65. 
4 Ndër dijetarët bashkëkohorë që kanë dhënë fetva për lejimin e përdorimit të kartelave të kreditit pa mbulesë
në vendet në të cilat nuk ka alternativ tjetër është edhe shejh Muhamed Salih Uthejmin (Allahu e mëshiroftë),
shih: “Fikhul Muamelatel Malijel Muasire”, dr. Saad el Hathlan, f. 160. 
5 www.islamqa.com 
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Çështje që lidhen me kartelat e kreditit 
pa mbulesë:

Pas përcjelljes së qëndrimit të saktë në
lidhje me kartelat pa mbulesë dhe pas
përcjelljes së përjashtimeve që kanë
përmendur ulematë bashkëkohorë, është e
nevojshme që të sqarohen edhe disa çështje që
kanë të bëjnë me këtë lloj kartele. 

Zakonisht ky lloj kartelash lëshohet gratis,
por në disa banka bëhet pagesa mujore e
shërbimeve administrative, qoftë edhe me një
shumë formale sikurse 0.50 euro në muaj. Sido
që të jetë, klienti mund të paguajë një taksë si
shpenzim administrativ në llogari të bankës,
duke mos e bazuar atë shpenzim me
përqindje, por në shpenzimet reale që ka bërë
banka për ta lëshuar atë produkt, kjo
konsiderohet si procedurë e lejuar në Islam.6

Çështja e parë: Ngarkimi i klientit me 
tarifa të shërbimeve:

Gjatë nxjerrjes së kartelave Visa pa
mbulesë banka e ngarkon klientin me një
shumë parash që ai duhet të paguajë. A është
e lejuar kjo?

Banka ka të drejtë të marrë një shumë të
përcaktuar si tarifë e shërbimeve gjatë
nxjerrjes së kësaj kartele ose gjatë
ripërtëritjes. Prandaj kjo taksë është e lejuar
për faktin se i mbulon shpenzimet e
përgatitjes së kartelës dhe shpenzimet e tjera
bankare7.

Çështja e dytë: A lejohet që banka të marri 
përqindje nga shitësi në blerjet e klientit: 

Për ta kuptuar se çfarë kemi si qëllim këtu
duhet ta sqarojmë pak më shumë duke sjellë
edhe shembuj. Fillimisht themi se nëse njeriu
blen mallra me kartelë krediti pa mbulesë,
atëherë ai në fakt merr borxh nga banka dhe i
paguan shitësit të mallit (tregtarit). Shembulli
i këtij veprimi është që klienti të shkojë në një
shitore dhe të blejë mallra dhe të paguajë me

kartelë krediti pa mbulesë. Në këtë rast pra,

shitësi merr borxh prej bankës dhe ia paguan
shitësit. 

Pasi e kuptuam këtë tani meseleja është se:
a i lejohet bankës që të marri përqindje nga
ato gjëra, të cilat i ka blerë klienti i saj. P.sh.
nëse klienti blen mall me vlerë 100 euro dhe
këtë shumë klienti e paguan me kartelë pa
mbulesë (pra, banka t’ia bëjë pagesën apo ta
marrë përsipër pagesën në vend të blerësit).
Mirëpo në këtë pagesë banka të mos i japi 100
euro shitësit, por vetëm 95 euro dhe kështu
banka të përfitojë nga kjo shitblerje e
realizuar. A lejohet kjo?

Bankës i lejohet të marri nga shitësi
përqindje për blerjet e klientit dhe kjo
llogaritet si komision8, për shkak se banka në
këtë rast konsiderohet ndërmjetësues në mes
të tregtarit dhe blerësit. Mirëpo kushtëzohet
në këtë rast që shitësi mos ta ngrejë çmimin e
mallrave, të cilat do t’i blejë klienti për shkak
se ato mallra shiten me kartelë krediti pa
mbulesë. Pra, për të pasur të drejtë fitimi
banka kushtëzohet që çmimi i mallit të jetë
njësoj siç shitet me para në dorë (kesh). 

Nëse ndodh që shitësi ia shet klientit
mallin më shtrenjtë, meqë ai blen me kartelë
krediti pa mbulesë, atëherë në këtë rast
komisionin e paguan klienti e jo shitësi dhe
kjo nuk lejohet. Dihet se raporti në mes të
klientit dhe bankës në rastin e blerjes me
kartelë krediti pa mbulesë është huadhënie
(banka është huadhënësi dhe klienti
huamarrësi) dhe nëse e jep komisionin klienti
atëherë kjo hua e dhënë nga banka është prej
llojit “Borxh, i cili sjell përfitim“. Është parim
sheriatik, që çdo borxh i cili sjell përfitim
konkret, ky është i ndaluar dhe konsiderohet
borxh kamatarë.

Por nëse komisionin e paguan shitësi,
atëherë raporti në mes bankës dhe tregtarit
(shitësit) është një raport si ai në mes të
shitësit të mallit dhe agjentit tregtar. Me fjalë
të tjera banka kryen rolin e agjentit, meqë

6 “Fikhul Beji Vel Istithak vet-tatbikil Muasir”, dr. Ali Salus, fq. 826. 
7 “Fikhul Muamelatel Malijel Muasire”, dr. Saad el Hathlan, fq. 161. 
8 Komisioni quhet përqindja, të cilën e merr agjenti tregtar si ndërmjetësues në një shitblerje. 
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merret vesh me tregtarin paraprakisht, që t`ia
dërgojë myshterinjtë të blejnë tek ai dhe si
shpërblim për këtë ai merr përqindje për
shkak të ndërmjetësimit.

Është e nevojshme të përmendet se në këtë
çështje ka një mendim nga disa fukaha
bashkëkohorë, se nuk lejohet, pra nuk lejohet
marrja e komisionit edhe nga shitësi ashtu si
nuk lejohet nga blerësi9. Por mendimi i
shumicës10 dhe i Asamblesë së Fikhut është se
nëse përqindja merret nga shitësi lejohet.11

Në vendimin e Asamblesë së Fikhut Islam
thuhet: “Lejohet që banka të marrë prej
tregtarit pagesë për blerjet e klientit të saj, me
kusht që blerja nga tregtari nëpërmjet
Kartelës së Kreditit (pa mbulesë) të jetë me të
njëjtin çmim si pagesa në dorë”12.

Çështja e tretë: A lejohet të tërheqim para 
me Visa Credit-Card (kartelë pa mbulesë)

Fillimisht duhet kuptuar se me këtë kartelë
jo vetëm që mund të bëjmë pagesa gjatë
blerjes, edhe pse nuk kemi depozituar para të
mjaftueshme në bankë ose nuk kemi fare, por
me të kemi mundësi edhe të tërheqim para
nga banka, pra, të na i huazojë banka. P.sh.,
Nëse kemi në bankë 1000 euro ose nuk kemi
fare dhe ne kemi nevojë për 5000 euro, nëse
neve kemi në zotërim Visa kartel krediti pa
mbulesë, atëherë kemi mundësi që t`i
tërheqim ato para nga banka. Por nëse bëjmë
tërheqje me Visa kredit kartelë, qoftë direkt
nga banka, qoftë me anë të bankomateve,
atëherë paguhet një shumë e caktuar e
veçantë për këtë tërheqje. Kjo shumë është e
limituar (mund të jetë 15 euro, ose më shumë
varësisht prej bankave) dhe paguhet pa marrë
parasysh, se sa para tërheqim. 

A është e lejuar për bankën marrja e kësaj 
shume apo jo në mes të dijetarëve bashkëkohorë 
ka disa mendime.

Pa u zgjeruar në përcjelljen e mendimeve
duhet të sqarojmë gjithashtu, se shuma që
merr banka është e njëjtë pa marrë parasysh a
i tërheq ato në sportele të bankave apo në
bankomate.

Prandaj nëse bëjmë tërheqje direkt në
sportelet e bankës atëherë kjo nuk është e
lejuar te të gjithë. P.sh. të shkojmë në
sportelet e bankës, t’i tregojmë kartelën
nëpunësit të bankës dhe të kërkojmë shumën
e nevojitur 5000 euro. Nëpunësi automatikisht
do të na i jep paratë e kërkuara (5000 euro),
por ne i mbesim borxh bankës 5000 euro plus
shuma tjetër që kemi thënë se mund të arrijë
15 euro (pra 5000+15=5015 euro). Kjo formë
tërheqje e parave konsiderohet kamatë e
qartë dhe në këtë rast nuk ka asnjë mëdyshje,
meqë shuma 15 euro, nuk mund të llogaritet si
tarifë për shpenzimet e shërbimeve admini -
strative, se këtu nuk ka shërbime shtesë që
shpen zohen. Prandaj në të gjitha bankat
islame, të cilat i përmbahen dispozitave isla -
me nuk lejojnë që klientët e tyre të tërheqin
paratë direkt nga sportelet e bankave.

Por çështja është më ndryshe nëse
tërhiqen paratë nga bankomatet. Nuk ka
dyshim se shërbimet, të cilat bëhen me
bankomate (ATM) janë shpenzuese sikurse
blerja e bankomatit, marrja për qira e vendit
ku vendoset bankomati, rryma, linja e
telefonit ose e internetit, etj. prandaj fukahatë
bashkëkohor në këtë kanë disa qëndrime13.

Sido që të jetë, neve nuk do t’i sjellim këtu
mendimet në lidhje me këtë çështje, por do të
përmendim vetëm mendimin e përzgjedhur
nga Asambleja dhe ky është se lejohet marrja

9 Shejh Bekër Ebu Zejd, dr. Ali Salusi dhe disa të tjerë i përmbahen këtij mendimi. 
10 Ndër ta dr. Sad el Hathlan, dr. Vehbe Zuhejli, dr. Alaudin Zateri dhe shumë të tjerë. 
11 Për më gjerë: “El Muamelat el Malije”, dr. Jusuf Shibejli, fq. 110-111; El Muamelatel Malijel Muasire”, dr. Vehbe
Zuhejli, fq. 548; “Fikhul Muamelatel Malijel Mukarin”, Alaudin Zateri, fq. 255; “Fikhul Muamelatel Malijel
Muasire”, dr. Saad el Hathlan, fq. 162. 
12 Vendimi nr. 7/1/ 65. 
13 Më gjerësisht: “Fikhul Muamelatel Malijel Mukarin”, Alaudin ez Zateri, f. 255; “Fikhul Muamelatel Malijel
Muasire”, dr. Saad el Hathlan, f. 162 
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e tarifës fikse nga banka gjatë tërheqjes së
parave me kartelë krediti pa mbulesë, por me
kusht që të mos jetë shuma më e madhe se
shpenzimet reale, që ndodhin gjatë
përdorimit të bankomateve.

Në vendimin e Akademisë thuhet:
“Tërheqja e pareve nga banka nëpërmjet
Kartelës së Kreditit pa Mbulesë konsiderohet
borxh (klienti merr borxh nga banka). Në këtë
rast nuk ka asnjë pengesë fetare, nëse për këtë
nuk kërkohet shtesë kamatare. Kurse tarifat
fikse që merren për shërbim dhe që nuk kanë
lidhje me shumën e borxhit, apo me kohën e
tij, nuk janë pjesë e borxhit. Çdo tarifë që
është më e madhe se shërbimet reale është
haram (pra nëse tarifa që merr banka është
më e madhe se kostoja e shërbimit), sepse bën
pjesë në kamatën e ndaluar me Sheriat.”

Çështja e katërt: A lejohet blerja e arit 
dhe e argjendit me Kartel Krediti pa mbulesë?

Në vendimin e Akademisë gjithashtu është
përmendur se nuk lejohet blerja e arit dhe e
argjendit me këtë lloj kartele. Kjo për faktin se
kartelat e kreditit pa mbulesë sikurse Visa etj.,
në të ka shtyrje të pagesës. Me fjalë të tjera
kur dikush blen ar dhe argjend me këtë
kartelë, atëherë shitësi nuk i pranon paratë
menjëherë, por për këtë nevojitet kohë dhe
me këtë rast nuk realizohet shitblerja dorë më
dorë, ashtu si kërkohet gjatë shitblerjes së arit
dhe argjendit. Ndërsa me kartel debiti të
thjeshtë shitësi e pranon shumën me të cilën e
shet arin dhe argjendin menjëherë dhe kryhet
aty për aty transferimi i parave nga llogaria e
blerësit në llogarinë e shitësit.

Disa bashkëkohorë e kanë lejuar edhe
shitblerjen e arit dhe argjendit me Kartel
Krediti pa mbulesë, meqë ata thonë se edhe
kjo formë transaksioni e arrin fuqinë sikurse
të jetë dorë më dorë, aty për aty. Por kjo nuk
është e drejtë meqë pritja është reale dhe
përderisa ndodh një zgjatje deri sa t’i pranojë
paratë shitësi, qoftë edhe për një orë, kjo nuk
llogaritet shitblerje aty për aty, apo dorë më
dorë.

Vendimi i Asamblesë Islamike Ndërkombtare 
në lidhje me Kartelat e Kreditit 

Këshilli i Asamblesë Islamike
Ndërkombëtare të Fikhut, i cili buron nga
Organizata e Kongresit Islamik, mbledhja e
dymbëdhjetë e mbajtur në Riad të Arabisë
Saudite, më 25 Xhumadel Ahire 1421 h deri në
fillim të muajit Rexheb 1421 h (23-28 Shtator
2000).

Duke u mbështetur në vendimin e Këshillit
nr. 7\1\6\5 rreth temës së “Tregjeve
Monetare”, në lidhje me Kartelat e Kreditit,
pati vendosur të japë sqarimin e vet në lidhje
me këto kartela dhe dispozitën për to, në
mbledhjen ardhshme. 

Pasi Këshilli i Asamblesë i dëgjoi
diskutimet e bëra mes fukahave dhe
ekonomistëve dhe pasi iu referua përkufizimit
të Kartelave të Kreditit në vendimin me nr.
7/1/63, nga e cila u përfitua se përkufizimi i
Kartelave të Kreditit pa mbulesë është: 

“Dokument që e lëshon autoriteti
kompetent (banka) për një person fizik apo
juridik, bazuar mbi një marrëveshje ndërmjet
tyre. Kjo (marrëveshje) i jep mundësi
zotëruesit të shit-blejë dhe të kryejë shërbime
të tjera me atë që e merr në konsideratë këtë
dokument (tregtari), pa e paguar çmimin në
çast, për shkak se burimi (banka) e merr
përsipër pagesën. Fillimisht pagesa bëhet nga
llogaria e burimit, pastaj shuma kompensohet
më vonë nga mbajtësi i kartelës brenda disa
afateve të vazhdueshme. Një pjesë e
autoriteteve kompetente (bankave) ngarkojnë
kamatë mbi shumën e llogarisë së papaguar
pas një kohe të caktuar nga koha e kërkesës
dhe disa të tjera jo.”

Asambleja vendosi si më poshtë:
1- Nuk lejohet nxjerrja e Kartelave të

kreditit (Visa, Mastercard, Maestro, American
Express etj.) pa mbulesë dhe nuk lejohet as
përdorimi i tyre, nëse ajo kushtëzohet me
shtesa kamatare, edhe nëse kërkuesi i Kartelës
së Kreditit është i vendosur që ta bëjë pagesën
e borxhit gjatë periudhës që nuk kërkohet
kamata.
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2- Lejohet nxjerrja e
Kartelave të Kreditit pa mbulesë,
nëse kjo nuk kushtëzohet me
kamatë mbi borxhin e tërhequr
me anë të kësaj kartele.

Nga kjo rezulton si më poshtë:
1- Lejohet që banka të marrë

tarifë fikse për nxjerrjen
fillestare të Kartelave të Kreditit
apo për rinovimin e saj, nëse kjo
cilësohet si pagesë reale për
masën e shërbimeve të ofruara
për këtë qëllim.

2- Lejohet që banka të marrë
prej tregtarit pagesë për blerjet e
klientit të saj, me kusht që blerja
nga tregtari nëpërmjet Kartelës
së Kreditit (pa mbulesë) të jetë
me të njëjtin çmim si pagesa në
dorë.

3- “Tërheqja e pareve nga
banka nëpërmjet Kartelës së
Kreditit pa Mbulesë
konsiderohet borxh (klienti merr
borxh nga banka). Në këtë
veprim nuk ka asnjë pengesë
fetare, nëse për këtë nuk
kërkohet shtesë kamatare. Kurse
tarifat fikse që merren për
shërbim dhe që nuk kanë lidhje
me shumën e borxhit, apo me
kohën e tij nuk quhen pjesë e
borxhit. Çdo tarifë që është më e
madhe se shërbimet reale është
haram (pra, nëse tarifa që merr
banka është më e madhe se
kostoja e shërbimit), sepse bën
pjesë në kamatën e ndaluar me
Sheriat

4- Nuk lejohet blerja e arit
dhe e argjendit, po kështu edhe
valutat monetare me Kartelë
Krediti pa Mbulesë.

Allahu e di më së miri.

SHKRUAN: AGRON TERZIQI

Toka këtu simbolizon ambientin që ju rrethon. A është
ky një ambient i mirë që ju ndihmon në atë që keni
filluar për të ndryshuar rrënjësisht për të mirë? Apo

ata që ju rrethojnë janë vetëm një grumbull dështakësh, të
cilët jetojnë në periferi, nuk kanë ndonjë synim, i
kritikojnë vazhdimisht të tjerët, e shohin vetëm pjesën e
zbrazët të gotës, fajësojnë gjithmonë fatin dhe i akuzojnë
njerëzit për komplot kundër tyre.

I Dërguari, paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë për të,
thotë: “Njeriu është në fenë e shokut të vet, prandaj le të
shikojë secili prej jush se kë po e merr për mik.” (Ahmedi).
Sado që të përpiqeni të mbeteni neutral, nuk do të keni
mundësi, sepse miku do të arrijë të ndikojë tek ju. Prandaj
duhet të jini gjithmonë në kërkim të një shoqërie më të

A ËSHTË TOKA
JUAJ E
FRYTSHME?....
A janë miqtë dhe kolegët e tu pesimistë? A ndikojnë ata tek ju?
A janë ata tipa negativë? Mbrojeni veten prej këtij ndikimi dhe

ndërmerrni masa për të përparuar, sepse ambienti i keq është i
lidhur ngushtë me zakonet e këqija
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mirë.
A janë miqtë dhe kolegët e tu pesimistë? A

ndikojnë ata tek ju? A janë ata tipa negativë?
Mbrojeni veten prej këtij ndikimi dhe
ndërmerrni masa për të përparuar, sepse
ambienti i keq është i lidhur ngushtë me
zakonet e këqija. Nuk paramendohet t’i
ndryshoni shprehitë e këqija dhe të fitoni ato
të mirat, nëse nuk kryeni njërin prej këtyre dy
veprimeve: Ta braktisni atë ambient ose ta
ndryshoni atë.

Ndryshojeni ambientin
Nëse nuk mund të zhvendoseni në një

ambient të mirë, atëherë mundohuni ta
ndryshoni dalëngadalë ambientin tuaj. Në
bashkim prihet forca. Nëse dikush ka të njëjtat
objektiva me ju, atëherë bashkohuni me te dhe
formoni një bashkim të fuqishëm, përkrahni
njëri-tjetrin me fjalë, inkurajim dhe
mbështetje. Rrugëtoni së bashku me begatitë e
Zotit në drejtim të objektivave tuaja të
përbashkëta.

Meditoni se çfarë ndikimi kishte tek Ebu
Bekri miqësia e tij me të Dërguarin e Allahut,
Muhamedin, lavdërimi dhe paqja e Allahut
qoftë për të. Zoti Fuqiplotë në Kuranin e
Madhërishëm për Ebu Bekrin zbriti ajetin, që
do të lexohet deri në Ditën e Kiametit: “Nëse ju
nuk e ndihmoni atë (Muhamedin), Allahu
tashmë e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan
mohuesit vetë të dytin, kur ishin në shpellë e ai
i thoshte shokut të vet (Ebu Bekrit): “Mos u
mërzit, se Allahu është vërtet me ne!” Atëherë,
Allahu zbriti qetësinë e Vet mbi të, e ndihmoi
me një ushtri të padukshme (engjëjsh) dhe
bëri që fjala e mosbesimtarëve të jetë më e
poshtëruara, kurse Fjala e Allahut të jetë më e
lartësuara. Vërtet, Allahu është i Plotfuqishëm
dhe i Urtë.” (Teube, 40).

Ndryshojeni shoqërinë e vjetër
Nëse në të kaluarën jeni shoqëruar me tipa

negativë, ju duhet të kërkoni një shoqëri të re
me njerëz pozitivë, të cilët e shohin jetën me
optimizëm, ashtu siç e shihni ju. Tërhiqni nga
vetja ata që kanë synime dhe preokupime të

njëjta me ju.
Këshillën e parë që një psikoterapeut i jep

një alkoolisti kronik apo një narkomani, i cili
kërkon shërim është që të braktisi ambientin e
keq në të cilin qëndronte më parë, sepse edhe
pas shërimit mund t’i kthehet prapë veseve të
liga. Më pas i sugjeron t’i bashkohet shoqatës
së ish-alkoolistëve kronikë anonimë, ky është
një grup, i cili përbëhet prej disa kronikëve të
penduar, të cilët kanë vendosur të ndihmojnë
të tjerët, dhe aty hyjnë vetëm ata që dëshirojnë
të pendohen sinqerisht, dhe të largohen prej
këtyre veseve të shëmtuara.

I Dërguari i Allahut e ngjasoi shoqëruesin e
mirë dhe atë të keq me shitësin e parfumeve
dhe farkëtarin. Shitësi i parfumit ose ju dhuron
ndonjë parfum të mirë ose prej tij nuhasni
aromë të këndshme, ndërsa farkëtari nëse nuk
ju djeg rrobat, prej tij ju vjen vetëm erë e keqe.

Në fund do ta mbyllim këtë pikë me
hadithin e vërtetë, që e përcjell Ebu Seid
Hudriu, se i Dërguari i Allahut, paqja dhe
lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ka thënë: “Nga
ata që ishin para jush ka qenë një njeri që i
kishte vrarë 99 veta. Pastaj ai kërkoi njeriun
më të ditur në sipërfaqe të Tokës. Atë e
drejtuan te një adhurues, të cilit i shkoi dhe e
pyeti: “Një njeri, që ka mbytur 99 veta, a ka
pendim për te?” Ai iu përgjigj: “Jo”, e ky e
mbyti edhe këtë dhe i plotësoi njëqind.” Pastaj,
prapë kërkoi njeriun më të ditur në sipërfaqe
të tokës. Atë e drejtuan te një njeri i ditur dhe
e pyeti: “Një njeri, që i ka mbytur njëqind veta,

...Kurani ka gjithsej 6236 ajete,
pjesëtojmë me 5 vite, kemi një
rezultat prej 1286 ajeteve në
vit, nëse këtë e pjesëtojmë me
365 ditë sa ka viti, rezulton se
duhet mësuar përafërsisht tri
ajete e gjysmë në ditë...

“

“



27ALBISLAM | 1 Maj 2009  | 6 Xhumadel Ula  1430

AVANCIMI PERSONAL

a ka pendim për te? Ai iu përgjigj: “Po, e kush
mund ta ndajë atë nga pendimi?!” Pastaj
vazhdoi dhe tha: “Shko në filan vend, ku aty ka
njerëz që e adhurojnë Allahun dhe adhuroje
Atë së bashku me ta, e mos u kthe në vendin
tënd, se ai është vend i shthurur. Ai mori
rrugën dhe pasi kaloi gjysmën e rrugës i erdhi
vdekja. Atëherë ranë në dilemë melekët e
mëshirës dhe të dënimit. Melekët e mëshirës
thanë: “Ai u pendua dhe u drejtua me zemrën
e tij tek Allahu.” Melekët e dënimit thanë: “Ai
nuk e ka bërë kurrë një punë të mirë.” Atëherë
atyre ju erdhi një melek në formë njeriu dhe e
bënë ndërmjetësues të tyre. Ai u tha: “Mateni
largësinë mes dy vendeve dhe ku të jetë më
afër, atij i takon.” Kur e matën e panë se është
më afër vendit ku ka dëshiruar të shkojë dhe e
morën atë melekët e mëshirës.” (Buhariu dhe
Muslimi).

Sa është intervali i realizimit
Nuk mjafton vetëm t’i përcaktoni

objektivat, për arsye se idetë nuk kanë
kurrfarë vlere nëse ato nuk konvertohen në
veprim. Çdo objektivë duhet të ketë fillimin
dhe mbarimin e tij, duhet ta ketë intervalin e
caktuar kohor, ku me lejen e Zotit do të
realizohet. Koha është begati e Allahut, Profeti
në një hadith, të cilin e përcjell Ibën Abasi
thotë: “Dy begative shumica e njerëzve nuk ua
dinë vlerën: ‘Shëndetit dhe Kohës së lirë.’”
(Buhariu). Ndërsa Ebu Berzeh shënon hadithin,
ku i Dërguari, lavdërimi dhe paqja  e Allahut
qoftë mbi të, na mësoi se në Ditën e Gjykimit
njeriu do përgjigjet për katër gjëra: “Si e ka
shpenzuar ymrin, çfarë ka vepruar me diturinë
e tij, pasurinë si e ka fituar dhe si e ka
harxhuar, dhe për trupin se si e ka
shfrytëzuar.” (Tirmidhiu). Kalifi i drejtë Omer
b. Abdulazizi thotë: “O njeri dita dhe nata
veprojnë te ti, prandaj vepro edhe ti tek ato.”

Kësisoj llogaritni shpejtësinë dhe distancën
Nëse i keni përcaktuar deri më tani

objektivat, duhet të keni parasysh patjetër
edhe intervalin e duhur kohor për t’i realizuar

ato. Të marrim si shembull se objektivi juaj
është të mësoni Kuranin përmendësh gjatë një
intervali kohor prej pesë vitesh. Kurani ka
gjithsej 6236 ajete, pjesëtojmë me 5 vite, kemi
një rezultat prej 1286 ajeteve në vit, nëse këtë
e pjesëtojmë me 365 ditë sa ka viti, rezulton se
duhet mësuar përafërsisht tri ajete e gjysmë në
ditë. Nga kjo llogaritje kuptojmë se duhet të
ecni me shpejtësinë 3.5 ajete në ditë, nëse
dëshironi të arrini deri te objektivi juaj, i cili në
këtë rast është mësimi përmendësh i Kuranit
në një interval kohor, që ju e keni përcaktuar
dhe që është pesë vjet. 

Mbani një bllok shënimesh në xhep
Sado e lartë të jetë aftësia juaj për të

mbajtur mend, prapë keni nevojë për diçka që
t’ju kujtojë për detyrimet dhe synimet tuaja të
përditshme. Ajo çfarë mund të kontribuojë në
këtë aspekt janë edhe letrat e vogla me ngjyrë
të verdhë, të cilat ngjiten në tavolinën e punës
apo në monitor, mirëpo mos e teproni me to,
me qëllim që të mos e ngarkoni veten dhe të
viheni në siklet.

Më ka pëlqyer gjesti i një kolegut tim, i cili
vazhdimisht mban me vete një bllok të vogël
dhe e nxjerr shpesh atë nga xhepi për të
shkruar diçka. Një ditë e pyeta se çfarë bën
kështu dhe ai më tregoi se këtu shkruan çdo
mendim të frytshëm që dëgjon dhe idetë që i
vijnë herë pas here kur shtjellon dhe debaton
për ndonjë çështje. Pastaj i rregullon dhe i
sistemon ato për t’i shfrytëzuar në realizimin e
synimeve të tij, duke u përpjekur që të gjejë
rrugën më të shkurtër dhe më efikase deri tek
ato. Këtu e kuptova sesa është i preokupuar ai
me objektivat e tij dhe se sa janë ato të
pranishme tek ai në çdo çast, prandaj atij nuk i
shpëtonte asgjë që mund ta shfrytëzonte për
realizimin e synimeve të tij në mënyrë sa më
efikase. Pasi ia shpreha vlerësimin tim për këtë
veprim ai më tha: “Filozofia ime në jetë është
se duhet të ekzistojë patjetër rruga më e mirë
për t’i realizuar synimet, ndërsa roli im është
ta zbuloj atë rrugë.” Ai punon vazhdimisht për
ta ngritur vetveten.
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Mateni distancën e mbetur
Koha e realizimit të synimit është periudha

në mes të dy pikave, fillimit dhe mbarimit.
Është jo-serioze të filloni rrugën duke mos
ditur sa keni përshkuar prej saj dhe sa ju kanë
mbetur për të arritur deri te stacioni i fundit.
Është e drejta juaj të mburreni me arritjet
tuaja, mirëpo ato nuk janë mënyra më e mirë
për të matur shpejtësinë dhe rezultatet tuaja.
Kësaj radhe përpiquni ta matni veten në gjërat
që jeni të detyruar t’i bëni, duke i krahasuar
me ato që mund të bëni, me qëllim që të mos
harxhoni energji në gjëra që nuk ju sjellin
dobi.

Prandaj është shumë e rëndësishme, që
rrugën e cila do t’ju shpjerë me lejen e Zotit
gjer tek objektivi juaj madhor ta ndani në
stacione të vogla, ku secili përbën një synim të
përkohshëm dhe kalimtar, pastaj shikoni sa
stacione keni kaluar dhe sa ju kanë mbetur.

Bëhuni praktik, mos i dhuroni asnjë
çështjeje, as më shumë e as më pak kohë seç ka
nevojë realisht.

Ekzistojnë tri gabime të zakonshme që i
kryejnë shumica prej nesh. 

1. Vendosja e një plani ditor shumë të
ngjeshur në të cilin nuk keni mundësi për
pushim e as për gjumë. Ndoshta është e
mundur ta bëni atë ndonjëherë, por jo edhe
gjatë gjithë kohës. Ngase do të dalin patjetër
edhe ca gjëra urgjente, të cilat nuk i keni
llogaritur dhe ju shkatërron të gjitha stacionet
e asaj dite.

2. Caktimi i një kohe të ngushtë për të
kryer punë të mëdha. Mosrealizimi i tyre
mund të shkaktojë dëshpërim për ju dhe mund
të ndikojë negativisht në objektivat e tjerë, që
janë shumë të rëndësishme.

3. Dhurimi i një kohe më të madhe që ka
nevojë realisht ndonjë synim, e që kjo mund të
ndikojë të ndiheni të rehatshëm dhe të
plogësht, kjo do t’ua humbë entuziazmin,
zellin dhe ngazëllimin, sepse kur do të afrohet
afati i fundit, atëherë ju do të filloni të
shpejtoni dhe në fund nuk do t’i kryeni punët
me përpikëri dhe cilësi. 

SAFAHATET -  
VEPËR ME VLERA
KULTURORE-
HISTORIKE
SHKRUAN: DR. MEHDI POLISI

Fillimisht më duhet të them se merita
kryesore që kjo vepër me vlera
kulturore-historike të bëhet pronë edhe

e literaturës shqiptare, e bibliotekave
publike e personale të shqiptarëve i takon
përkthyesit të saj z. Mithat Hoxha, i cili me
përkushtim dhe me dorën e një mjeshtri të
shkëlqyer të përkthimit, me një gjuhë të
rrjedhshme shqipe, duke ruajtur origjinalin
e saj në masë të konsiderueshme, ndonëse jo
pa vështirësi ia doli të realizojë me sukses
një punë kaq të rëndësishme dhe kjo vepër
të shohë dritën e saj edhe në gjuhën shqipe
pas gati një shekulli. Për këtë punë të madhe
e përgëzojmë z. Mithat Hoxha.  

Për botimin e kësaj vepre në gjuhën
shqipe, të përgatitur sipas standardeve të
larta, ashtu siç e meriton libri i përket edhe
Sh. B. “Logos-A” nga Shkupi. Shtëpia
“Logos-A”, me në krye z. mr. Adnan Ismaili,
një dashamirës i librit, ka botuar deri tashti
me qindra e me mijëra tituj nga fushat e
ndryshme të dijes, madje seri veprash të
autorëve të mirënjohur, si: Sami Frashëri (20
vëllime, 2004), Hafiz Ali Ulqinaku (2005),
Hafëz Ali Korça (12 vëllime, 2007) etj. Lidhur
me këtë s’më mbetet tjetër veçse ta
përgëzoj, me shpresë se do ta vazhdojë

PREZANTIM I LIBRIT:
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veprimtarinë e saj botuese me këtë ritëm
edhe më tutje.

Në paraqitjen e veprës “Safahatet”
(Fletët), sado që lexuesit do t’i interesojë të
dijë shumë gjëra, në këtë rast do t’u
përgjigjemi dy pyetjeve kryesore:  

Kush është Mehmed Akif Ersoji? dhe
Ç’janë “Safahatet”?
Meqenëse tani libri është në duart e

lexuesit shqi ptar, ku përfaqësohen e
përfshihen të dhë na të konsiderueshme, si
për njërën si për tje tr ën pikë, do të përpiqem
të jem sa më i konciz.

Në të vërtetë emri i Mehmet Akif Ersojit
nuk është fare i panjohur në literaturën
shqipe, sepse për të dhe për veprën e tij janë
botuar shkrime herë pas here. Por tani me
botimin e veprës, njohuritë bëhen më të
plota dhe më të gjithanshme, si për
personalitetin dhe figurën e Mehmet Akifit,
ashtu dhe për veprën e tij “Safahatet”.

Mehmed Akifi lindi më 1873 në Stamboll
dhe vdiq po në Stamboll më 1936, në moshën
63 vjeçare. Rrjedh nga një familje e arsimuar.
I ati i tij, Tahiri, nga fshati Shushicë i Pejës,
kishte shkuar në Stamboll në moshë të re për
t’u shkolluar. Falë aftësive dhe përgatitjes së
tij intelektuale arriti të bëhej myderriz në
medresenë e njohur Fatih të Stambollit. Dhe
kjo flet shumë për aftësitë e tij intelektuale.

Rrugën e të atit e ndoqi dhe i biri,
Mehmed Akifi. Nga shënimet e studiuesit
turk, z. Ertugrull Dyzdag për jetën dhe
veprën e Mehmed Akifit, shihet talenti i tij i
rrallë i nxënies së diturive që në moshë të re,
sidomos në përvetësimin e gjuhëve dhe
dëshira për të lexuar e shkruar poezi. Ai
përveç gjuhës turke zotëronte shkëlqyeshëm
edhe arabishten (atë e mësoi nga i ati),
persishten, frëngjishten, gjermanishten etj.
Zotërimi i këtyre gjuhëve i mundësoi
Mehmed Akifit të lexonte vepra burimore

nga ato gjuhë dhe së këndejmi të njihej me
kulturat e atyre popujve nga burime të dorës
së parë, sidomos me veprat poetike të
klasikëve persianë, arabë, turq etj.

Mehmed Akifi mbaroi shkollën e mesme
të veterinarisë. Edhe studimet i vazhdoi dhe i
mbaroi në këtë fushë. Studimet i mbaroi në
vitin 1893, në moshën 20 vjeç. Edhe në
shkollën fillore, edhe në shkollë të mesme,
edhe në studimet e larta, sipas vlerësimeve të
mësimdhënësve ai dallohej nga të tjerët,
gjithmonë dilte i pari, prandaj shpresohej për
një të ardhme të ndritshme të tij. Kishte
kulturë të përgjithshme, madje edhe kulturë
nga disiplinat e ndryshme të sportit.
Megjithatë poezia për të ishte e veçantë. Që

Autor: Mehmet Akif Ersoj
Përkthyes: Mithat Hoxha
Boton: Sh. B. “Logos-A” 

...Frymëzimi në poezi ndodh
shumë rrallë. Poezia bëhet me
punë e mund... Një dyvargësh
del në shesh duke derdhur
djersë njëqind herë...

“ “
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nga viti 1893, si 20 vjeçar, kur botoi poezinë e
parë e deri në vdekje më 1936, Mehmed Akifi
do të jetë i pranishëm vazhdimisht në botën
e letrave, jo vetëm me poezi, por edhe me
shkrime të tjera. Në shumë shkrime e artikuj
të tij, Mehmed Akifi i kushtohet temave
letrare, mënyrës se si do të planifikohen e të
shkruhen shkrimet poetike dhe prozaike. Ai
në një artikull të botuar shfaq mendimin, se
“...frymëzimi në poezi ndodh shumë rrallë.
Poezia bëhet me punë e mund... Një
dyvargësh del në shesh duke derdhur djersë
njëqind herë. Unë, thotë ai, i sjell peizazhet
në dhomën time, atje e vras mendjen, derdh
djersë dhe e shkruaj poezinë time brenda
katër mureve! Para se të shkruaj një vepër –
vazhdon ai në atë artikull – përgatis të gjitha
premisat: si do të hyj në vepër, në
ç’përfundim do të arrij... Të gjitha këto i ngre
në imagjinatë, pastaj filloj të shkruaj dhe arrij
në përfundimin që dëshiroj, përfundon ai.
Lidhur me këtë në një rast ka thënë edhe
këto fjalë: “Ka ndodhur që për të shkruar
vetëm një fjalë të mendohem një javë.”

Mbi artin e Mehmed Akifit, mbi poetikën
e tij dhe mbi veprën e tij përgjithësisht kanë
shkruar në të gjitha drejtimet personalitete
të shquara të letërsisë, si Omer Sejfetini,
Xhenap Shehabetini, Sulejman Nazifi, Ismail
Habib Sevuku etj. dhe të gjithë këta e
vlerësojnë me notën më të lartë veprën e tij.

Mehmed Akifi ka pasur edhe vlera të larta
njerëzore. Sipas atyre që e kanë njohur nga
afër atë, ai ka qenë trim, i guximshëm,
besnik, i vendosur, serioz, modest, i
qëndrueshëm, i drejt, armik ndaj fanatizmit,
injorancës, luftëtar, atdhedashës, ka dashur
gjithmonë të lexojë, të mësojë vetë dhe të
mësojë të tjerët. Ai ka qenë dhe musliman i
mirë, reformator.

Veprat e Mehmed Akif Ersojit mund të
klas ifikohen kryesisht në dy grupe:  në vepra
të shk ruara në vargje, ose shkurt poetike dhe
në vepra të shkruara në prozë, ose shkurt

pro zaike. Në grupin e parë bëjnë pjesë
Safahatet dhe poezitë e mbetura jashtë tyre,
kurse në grupin e dytë bëjnë pjesë komentet
e Kuranit, predikimet fetare-islame, artikujt
e ndryshëm, sidomos nga letërsia,
përkthimet etj. Vepra që po paraqesim mban
titullin, siç u tha edhe më lart “Safahate”
(Fletët). Ajo shtr ihet në 642 faqe. Ka
përmbajtjen (f. 7-11); fjalën e botuesit (13-
15); fjalën e shqipëruesit (17-19), par a thënien
e gjatë të studiuesit turk (të pë r kthyer  në
shqip) (21-97); Safahatet (101-557); shtojcën
prej 26 poezive jashtë Safahateve (565-638);
hartë për lexuesin shqiptar dhe në faqet e
fundit të veprës janë disa fotografi nga ve -
ndlindja e të atit të Akifit, fshatit Shushicë të
Pejës.Në kuadër të pjesës qendrore të veprës
janë përfshirë shtatë libra me gjithsej 11,240
vargje. Këta libra fillimisht janë botuar në
botime të veçanta dhe në kohë të ndryshme.
Gjashtë librat e parë janë botuar në Stamboll,
kurse i shtati në Kajro. Janë tubuar në një
përmbledhje të veçantë në gjallëri të autorit
të tyre. Janë shkruar në gjuhën turke me
alfabet arab. Dhe kjo është një nga arsyet pse
Safahatet nuk janë të njohura sa duhet. Tani
lexuesi shqiptar këtë vepër e ka në gjuhën
shqipe.

Përmes vargjeve të përmbledhjes së
Safahateve, autori i saj Mehmed Akifi, trajton
tema të ndryshme njerëzore e shoqërore:
traj ton varfërinë, sëmundjen, dobësinë, por
dhe mënyrën e ndihmës, bamirësisë dhe
shpresës për të dalë nga ato; trajton urrejtjen
ndaj injorancës, ndaj despotizmit dhe
shfrenimeve e veseve të ndryshme, duke
ftuar masën për punë dhe vendosmëri;
trajton punën e kua zii ntelektualëve,
anarkinë, që është rezultat i moskuptimit të
lirisë së fjalës dhe mendimit. Pastaj trajton
fatkeqësitë që kanë sjellë Luftërat Ballkanike,
pjesëmarrës i të cilave ishte edhe vetë ai. Së
këndejmi, tërheq vëmendjen e masës dhe
kërkon prej saj të mendojë për to e të gjejë
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FAMILJA

SHKRUAN: RAMADAN RAMADANI

Muslimanët e ditëve të sotme dhe sidomos ne në
këto vendet tona hasim në shumë probleme që
kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve tanë.

Kryesisht shumica e problemeve që na vijnë në këtë
aspekt janë nga i njëjti shkak e ai është, se ne nuk
kemi radhë në edukimin e fëmijëve tanë. Dhe me
radhë nënkuptojmë rendin fetar, që duhet ndjekur; e
ajo është që puna e parë fetare në të cilën ne duhet t’i
edukojmë fëmijët tanë të jetë namazi. Kjo gjë
përkufizohet me hadith nga Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem, se duhet filluar me këtë edukim qysh
në moshën shtatë vjeçare. Nga ky shkak ne shohim se
problemet neve na ndodhin zakonisht, kur kërkojmë
nga fëmijët tanë, që të bëjnë diçka për fenë ose nga
feja dhe këtë e kërkojmë pas një kohe dhe pa këtë

MATURA E
FËMIJËVE TANË

zgjidhje të meritueshme.
Në librin e katërt të Safahateve një

pjesë ia kushton Shqipërisë dhe në
veçanti Kosovës, du ke përshkruar e
jetuar me hallet dhe vuajtjet e
popullit, sado që i lindur e i rritur
jashtë ku fijve të saj. Të gjitha këto,
nuk mund të kup to hen
fragmentarisht, por sigurisht pasi të
jetë lexuar e tërë vepra me kujdes.
Jam i bindur se te mat e trajtuara në
këtë vepër janë aktuale edhe sot për
shumë aspekte, sidomos kur dihet se
janë shkruar nga dora e një mjeshtri
të vërtetë.

Nuk mund ta përfundojmë këtë
shkrim pa përmendur edhe faktin se
teksti i dalë nga me ndja e ndritur e
Mehmed Akifit për Marshin e Pa -
varësisë (Himnin turk), ku pati një
konk ur re ncë të fortë në konkursin e
shpallur nga Min i s  tria e Kulturës së
Turqisë, dhe morën pjesë mbi
shtatëqind konkurrues, teksti i tij u
zgjodh më i miri. Kjo vetvetiu flet për
afinitetin dhe aftë sitë poetike e
intelektuale të Mehmed Akifit.

Edhe diçka: poezinë për Marshin e
Pava rë sisë Mehmed Akifi nuk e futi
në veprën e vet, pasi thoshte se i
përkiste jo atij, por popullit dhe për
këtë nuk deshi të merrte kompensim
mat erial. Pas këmbënguljeve të
shumta nga ana e shtetit, paratë që i
mori ia dhuroi një inst it ucioni
mirëbërës i ngritur “për t’u mësuar
dhe dhënë punë grave dhe fëmijëve
të varfër me qëllim për t’i dhënë fund
mjerimit të tyre”.  Vërtet njeri
modest! Tani është në dorën e
lexuesit shqiptar të mësojë e të dijë
më shumë për figurën dhe veprën e
dijetarit tonë të nderuar, Mehmed
Akif Ersojit.
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radhë. Kemi vërejtur, se një nënë ose baba që
kërkon nga fëmija i vet të sillet në mënyrë të
mirë me vetë ata, pra, me prindërit, të mos
mashtrojë ose të vishet sipas normave të
parapara fetare, domethënë të kërkojë diçka
fetare, ai këtë gjë do ta ketë të vështirë, nëse
nuk ka shkuar me rend në edukimin. E gjitha
kjo vjen nëse ai nuk e ka mësuar fëmijën e vet
me namazin qysh në moshë të re.

Nëse dikush do të kërkonte një këshillë të
vetme gjithëpërfshirëse për edukimin e
fëmijëve, dhe do të kërkonte që kjo këshillë
përveç anës fetare do të jepej duke pasur
parasysh dinamizmin e kohës sonë dhe
sistemin arsimor të fëmijëve, sigurisht nuk do
të mund të gjendej një më e mirë, se:
përqendroje vëmendjen te fëmijët tu, në të tre
maturat!

Matura e parë është ajo kur një fëmijë
përshëndetet me fëmijërinë e tij të hershme,
me familjen dhe me shokët e parë, dhe
maturon kur kjo gjendje i mbush shtatë vjet,
dhe fillon shkollën. Tani ka edhe shokë të tjerë;
jashtë rrethit familjar, jashtë shtëpisë dhe
mëhallës dhe tani fillon të ndikojë familja për
edukimin e tij, shkolla dhe mësuesit. Kjo
maturë përkon edhe me kohën kur ne
këshillohemi, që t’i edukojmë fëmijët tanë për
tek besimi dhe falja, duke i mësuar ata që të
falen dhe duke i urdhëruar për në namaz. Ajo
që duhet të bëj një prind në maturën e parë
është që të ketë sytë tek fëmijët e vet dhe të
shikojë si t’ua mësojë atyre namazin, t’i marrë
me vete në namaz kur falet dhe bile ta marrë
atë fëmijë ndonjëherë edhe në xhami.

Matura e dytë; është ajo kur fëmija kryen
shkollën fillore përafërsisht përkon me kohën
kur fëmija nuk është më fëmijë; fetarisht. Pra,
hyn në bylyk dhe është i urdhëruar me
urdhëresat fetare njëlloj si një i rritur. Kjo
maturë zakonisht është e shoqëruar me
telashet, se ku duhet të regjistrohet ky fëmijë
në ç’shkollë të mesme dhe se si të bëhet
zgjedhja më e mirë për profesionin e tij të

ardhshëm. Por ky telash nuk duhet që
asnjëherë të sjellë, që një prind të harrojë t’ia
hedhë sytë mirë fëmijës së vet në fund të
fëmijërisë së tij, në këtë maturë kur është duke
e përcjellë për në moshë të rritur. Dhe
vëmendja ku duhet pasur kujdes është që të
riut në maturën e dytë t’i tregohet, se tani
është i rritur, detyrohet me urdhëresat fetare
dhe të dijë se Zoti ka krijuar xhenetin dhe
xhehenemin; shpërblimin dhe dënimin, dhe se
tani ai me ato që i bën vetë do të shpërblehet
ose do të dënohet.

Matura e tretë ose matura e fundit, që ka të
bëjë me prindërit; për fëmijët tanë është me
rëndësi të madhe. Nëse do të kujdeseshim që të
çojmë në vend porosinë pejgamberike për
martesë në kohë, atëherë pas kësaj mature
shpesh ndodh që fëmijët tanë të na dalin prej
shtëpie; qofshin ato djem ose vajza. Edhe ata të
ngrijnë familje pra, ose të përcaktohen
përfundimisht për profesionin që do të bëjnë
në jetë. Dhe pas kësaj mature ata tashmë janë
edhe të dikujt tjetër. Pra, ata janë të
bashkëshortëve të tyre, të fëmijëve të tyre, të
punës ose të shtetit dhe ne mund t’i
vështrojmë prej karshi; nuk kemi pse t’ua
lëshojmë më sytë për edukim. Pastaj fillon
vetëm këshilla, që një i moshërritur mund t’ia
japë tjetrit. Prandaj çdokush që nuk dëshiron
të pendohet për atë që nuk ia ka hedhur sytë
fëmijëve të vet me kohë dhe nuk i ka edukuar,
ky njeri duhet të dijë se dërgimi në vend i
urdhrit për ruajtjen e vetes dhe familjes nga
Zjarri i xhehenemit kalon nëpërmjet edukimit
të fëmijëve tanë; gjatë gjithë kohës që janë me
ne; në të tre maturat.

...Kjo maturë zakonisht është
e shoqëruar me telashet, se ku
duhet të regjistrohet ky fëmijë
në ç’shkollë të mesme ...

“ “
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Prej dhuntive më të mëdha që mund të
ketë njeriu është trashëgimi i tij me fëmijë,
të cilët do ta trashëgojnë atë pas vdekjes.
Mirëpo kohëve të fundit po dëgjojmë se disa
njerëz ankohen nga disa faktorë si revistat,
filmat e ndryshëm, interneti  etj., që
ndikojnë në prishjen e moralit të të rinjve.
Në këtë shkrim dua që t’i paraqes lexuesit
disa elemente të nxjerra nga trashëgimia
islame, të cilat do të shërbejnë si element
mbrojtës ndaj tyre.

Fillimisht duhet që atyre t’u bëhet
shprehi, që të kapen pas disa simboleve të
fesë, të cilat njëkohësisht
janë edhe adhurim, siç
janë namazi dhe
agjërimi.

Allahu subhanehu ue
teala thotë: “O ju që
besuat, ruajeni veten dhe
familjen tuaj prej një
zjarrit, lëndë djegëse e të
cilit janë njerëzit dhe
gurët. Atë (zjarrin) e
mbikëqyrin engjëjt e
rreptë e të ashpër, që
nuk e kundërshtojnë
Allahun për asgjë që Ai i
urdhëron dhe punojnë
atë që janë të
urdhëruar.” Tahrim 6.
Në ajetin tjetër Allahu

subhanehu ue teala, duke e lavdëruar
Ismailin alejhi selam thotë: “Ai e urdhëronte
familjen e vet me faljen e namazit dhe me
zeqatë, dhe ishte shumë i pranishëm te Zoti
i tij.” Merjem 55. si dhe ajeti tjetër:
“Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e
edhe ti vetë zbatoje atë.”. Ta Ha 132.

Ibën Mesudi radijallahu anhu thotë:
Kujdesuni që fëmijëve mos t’u ikë koha e
namazit. Pastaj bëjani atyre shprehi të
mirën, sepse e mira duhet të bëhet traditë.
Arabët ua mësonin namazin kur fillonin të
kuptojnë. E kur ishin të gatshëm fizikisht
për të agjëruar i mësonin të agjërojnë. Por
nuk ka edhe kurrfarë pengese, që fëmijëve

t’u jepet dhuratë për
namaz në shenjë
frymëzimi për ta kryer
një gjë të tillë. Nga
Aishja radijallahu anha
na përcillet të ketë
thënë: “Sahabët i
merrnin fëmijët e tyre
në xhami, që të falen
me ta. Njëkohësisht u
jepnin ushqime të
shijshme vetëm e
vetëm që t’i inkurajojnë
ata të vijnë në xhami e
të falen me ta.

Buhariu dhe
Muslimi përcjellin nga
Rebia bint Meudh, e cila
thotë: Në një mëngjes

ALLAHU ËSHTË DËSHMITARI IM,
ALLAHU MË SHIKON MUA,
ALLAHU ËSHTË ME MUA

FAMILJA
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të ditës së ashures Resulullahu salallahu
alejhi veselem shkoi në një fshat ensarësh
dhe iu tha atyre: Kush është gdhirë dhe ka
ngrënë le ta vazhdojë pjesën tjetër të ditës
me agjërim. Por edhe kush është gdhirë
agjërueshëm le ta vazhdojë atë ditë me
agjërim. Pastaj vazhdon duke thënë: Ne i
nxitnim ata (fëmijët), që të agjërojnë dhe ju
bënim lojra atyre që të luajnë. E kur qante
dikush i jepnim ushqim që ta kenë për iftar.
Një herë Omerit radijallahu anhu i prunë në
ramazan një pijanec dhe ai i tha: “Mjer për
ty, ti pi alkool, kurse fëmijët tanë agjërojnë,-
pastaje e rrahu.

Për t’i dhënë dikujt edukatë duhesh të
jesh vetë shembëlltyrë e mirë. Në të
kundërtën nuk do të kesh kurrfarë ndikimi
në sferën e edukatës.

Ibën Xhevzi Allahu e mëshiroftë thotë, se
është ndikuar më shumë nga të qarit e
mësuesve të tij, se sa nga dituria e tyre.
Abdullah Testeriu qysh në fëmijëri
përsëriste këto fjalë: Allahu është
dëshmitari im, Allahu më shikon mua,
Allahu është me mua. Kjo nënkupton se ai e
ka dëgjuar nga prindi i tij apo dikush tjetër.

Utbe b. Ebu Sufjani i thoshte edukatorit
të fëmijëve të tij: E para gjë që do t’u mësosh
atyre le të jetë përmirësimi yt, sepse sytë e
tyre janë të drejtuar nga ti. E mirë për ata
është ajo që vepron ti. E ligë për ata është
ajo që i largohesh ti. Mësoju atyre Kuranin e
mos ua bëj të urrejtur, sepse pastaj do ta

neglizhojnë atë. Mësoji nga poezia atë që
është më burimore. Mësoji nga hadithi atë
që është më e mirë. Kur ta mësojnë diçka
mos i kalo në një tjetër deri sa ta përforcojnë
mirë atë, sepse nëse grumbullohen shumë
gjëra e pengojnë të kuptuarit.

T’u mësohet atyre e mira
Ky është edhe zbatimi i amanetit që e

mban mbi supe prindi.
Në një transmetim thuhet se: “Gjëja më e

mirë që ia lë fëmijës së tij prindi është sjellja
e mirë.”. Ndërsa i Dërguari i Allahut
salallahu alejhi ue selem urdhëron që t’u
mësohen fëmijëve disa ajete nga Kurani
Famëlartë, ku na thotë: “Allahu e ka
përfunduar suren Bekare me dy ajete, të
cilat m’i ka dhënë nga depoja që gjendet nën
Arsh. Mësojini ata dhe mësojani grave dhe
fëmijëve tuaj. Ato janë: Namazi, Kurani dhe
lutjet. Ibën Ebi Shejbe na përcjell, se
Resulullahu salallahu alejhi ue selem një
fëmije nga fisi Beni Abdul Mutalib, i cili posa
kishte filluar të flasë i mësonte ajetin
kuranor: “Dhe thuaj: “Falënderuar qoftë
Allahu, i cili nuk ka fëmijë dhe nuk ka për Të
shok në sundim.” Isra 111.

Na përcillet se Ali b. Haseni u mësonte
fëmijëve të tij këto fjalë. “Unë besoj Allahun
dhe s’pranoj adhurim tjetër.” Ndërsa në disa
transmetime thuhet se ata u mësonin më
shumë fjalën “La ilahe il-Allah- S’ka të
adhuruar tjetër pos Allahut”.

Muslimanët e hershëm jo vetëm që i
nxitnin fëmijët e tyre, që të bëhen të ditur,
por ata gjënë më të shtrejtë e shpenzonin
tek fëmijët e tyre, që ata të marrin dituri.
Këtë e themi duke u bazuar në fjalët e Nedër
b. Shemilit, i cili na thotë: “E kam dëgjuar
Ibrahim b. Ed’hemin duke thënë: Mua më
thoshte babai im: O biri im, mëso hadithe. Sa
herë që ta dëgjosh dhe ta mësosh një hadith
ke shpërblim një dërhem. Kështu që në këtë
formë mësoja hadithe...”

...Ata i merrnin me vete në
mexhliset e tyre edhe të 
vegjlit, me qëllim që ata të
marrin mësim nga të mëdhen-
jtë dhe qysh në fëmijëri të
përfitojnë cilësi burrërie...

“

“
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Muslimanët e hershëm ishin edhe umet i
xhihadit. Ata i edukonin fëmijët e tyre, që të
përgatiten për këtë simbol në raste nevoje.

Ibën Kajimi Allahu e mëshiroftë thotë:
“Kur ta kuptojë fëmija, se është i gatshëm që
ta shalojë kalin, të gjuaj me shtizë dhe ta
përdori shpatën; mësojeni sepse ajo është
në dobi të tyre dhe të muslimanëve.”

Tek ata mund të vërejmë edhe një
dukuri, e cila ndoshta është anashkaluar
shumë tek ne. Ata i merrnin me vete në
mexhliset e tyre edhe të vegjlit, me qëllim
që ata të marrin mësim nga të mëdhenjtë
dhe qysh në fëmijëri të përfitojnë cilësi
burrërie. Një herë Amër b. Asi po kalonte
pranë disa njerëzve nga kurejshitët, të cilët
ishin tubuar dhe bisedonin. Kurse pranë
tyre rrinin disa fëmijë. Amri ju tha: Bëjuni
vend edhe këtyre që të ulen me ju, sepse
edhe ju keni qenë të vegjël, por sot jeni
burra. Edhe pse këta djelmosha janë të rinj
ndoshta nesër do të jenë udhëheqësit tuaj, e
le të mësojnë diçka nga ju. Ibën Shihab
Zuhriu u jepte kurajë të rinjve, duke ju
thënë: Atë që e dini mos ngurroni ta flitni.
Ndërsa Omerit radijallahu anhu kur i
paraqitej ndonjë sfidë, edhe pse ishte i
gatshëm ta zgjidhë vetë atë i tubonte të
rinjtë dhe konsultohej me ta vetëm e vetëm
që t’u japë kurajë atyre.

Muslimanët e hershëm njëkohësisht u
mësonin fëmijëve tregtinë, punën,
prodhimin etj., që ata të mbështeten në
potencialin e tyre që ata zotërojnë, në
mënyrë që të mos varen nga dikush tjetër.
Ebu Davudi radijallahu anhu përcjell se i
Dërguari salallahu alejhi ue selem pa një
djalosh duke rrjepur një dele, i cili nuk dinte
të rrjepë mirë dhe i tha: “Më lejo që të mësoj,
se si duhet të rrjepësh”, dhe e futi dorën mes
lëkurës dhe mishit derisa ia nxori lëkurën. 

Ruajtja e shëndetit
Muslimanët e hershëm ishin të përpiktë

edhe në këtë sferë. Një herë Resulullahu
salallahu alejhi ue selem shkoi tek bija e tij
Fatimeja radijallahu anha, që t’i shohë nipat
e tij. Kur vërejti se nuk janë në shtëpi e pyeti
Fatimen se ku janë ata. Ajo i tha se i ka marë
Aliu me vete. Resulullahu salallahu alejhi ue
selem shkoi pas tyre dhe i gjeti duke luajtur
dhe menjëherë i tërhoqi vëmendjen Aliut
radijallahu anhu, që fëmijët të mos rrinë në
diell.

Aishja radijallahu anha, na përcjell se një
herë Usame b. Zejdi u dëmtua në fytyrë tek
pragu i derës. Resulullahu salallahu alejhi ue
selem tha: “Oj Aishe, pastroja vendin.” Dhe
Resulullahu salallahu alejhi ue selem filloi ta
përkëdhelë dhe ia lante me pështymë vendin
ku u dëmtua.

Muslimanët e hershëm në këtë aspekt
përpiqeshin, që fëmijëve t’u sigurojnë edhe
kushte jetese për ata prindër, të cilët nuk
kishin mundësi t’i furnizonin fëmijët e tyre
me ushqim. Një hap të tillë e kishte
ndërmarrë edhe Salahudin Ejubi, i cili në
Damask kishte ndërtuar dy qypa. Në njërin
kishte qumësht, kurse në tjetrin ujë me
sheqer. Aty gratë që kishin fëmijë shkonin
dy herë në javë dhe merrnin qumësht apo
ujë me sheqer, aq sa kishin nevojë.

Një gjë duhet pasur parasysh, se fëmijët
nganjëherë ballafaqohen edhe me dëmtimet
e xhinëve dhe të djallit dhe për këtë shkak
atyre duhet t’iu bëhet rukje më shpesh që
mos të bien në ndikimin e tyre. 

Allahu subhanehu ue teala na rrëfen në
Kuranin Famëlartë për gruan e Imranit  ku
thotë: “Dhe unë e emërtova atë Merjeme, e
atë dhe pasardhësit e saj po t’i lë Ty në
mbrojtje prej djallit të mallkuar.” Ali Imran
36.

Ndërsa Ibën Abasi radijallahu anhuma
përcjell se Resulullahu salallahu alejhi ue
selem për nipat e tij Hasanin dhe Husejnin i
lutej Allahut, që t’i mbrojë prej djallit ku
thoshte: “Babai juaj Ibrahimi kërkonte
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mbrojtje për djemt e tij Ismailin
dhe Is’hakun: Lus Allahun me
fjalët e tija të plota të më ruajë nga
çdo shejtan, nga çdo helm dhe
prej çdo syri të keq.”

Gjithashtu kur të bjerë muzgu
fëmijët duhen të futen brenda.
Pejgamberi salallahu alejhi ue
selem urdhëron që kur të afrohet
mbrëmja fëmijët duhet të mbyllen
brenda, se në atë kohë dalin
xhinët dhe të mos dëmtohen prej
tyre.

Puthja dhe përqafimi
Një herë Resulullahu salallahu

alejhi ue selem e puthi nipin e tij
Hasanin. Aty ishte i pranishëm
Ekre b. Habis Temimi, i cili iu
drejtua duke thënë: Unë kam
njëmbëdhjetë fëmijë, por
asnjëherë nuk i kam puthur.
Resulullahu salallahu alejhi ue
selem e shikoi dhe i tha: “Kush
nuk mëshiron nuk mëshirohet.”.
Burejde radijallahu anhu na
përcjell, se Resulullahu salallahu
alejhi ue selem ishte duke mbajtur
hutbe. Në atë çast erdhën nipat e
tij Hasani dhe Husejni, të cilët
kishin veshur këmisha të kuqe
dhe filluan të lozin. Resulullahu
zbriti dhe i mori të dy në krahë
dhe tha: “Allahu e ka thënë të
vërtetën kur thotë: “S’ka dyshim
se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj
janë vetëm sprovë.” Tegabun 15. I
shikova duke lozur dhe nuk
munda të duroj pa i përqafuar deri
sa ta kryej fjalimin.

Zgjodhi dhe përktheu: 
Enver AZIZI

SHKRUAN: VALBONA KELMENDI  

Në shumë botime librash, analizash apo artikujsh,
në të cilat trajtohet çështja e gruas fillojnë:
“…duhet të jemi objektiv ndaj tyre (grave)…’’, “

…të kemi trajtim të barabartë…” etj.
Kjo të le përshtypjen sikur ato shprehin epërsi

absolute ndaj gruas, pastaj sikur është një problem i
tyre, që duhet ta trajtojnë se femra ka të drejtë, e që
këtë mund ta zgjidhë vetëm gjinia mashkullore… etj.
Mirëpo të mos harrojmë, se as nuk e kanë çështjen e
femrës në duart e tyre për ta zgjidhur, sepse Zoti e ka
sjellë të zgjidhur, e as nuk kanë pse t’i qasen femrës
në mënyrë objektive. Ato të drejta janë tonat, të cilat
na i ka dhuruar Krijuesi sikurse ua ka dhuruar gjinisë
mashkullore, e nuk na i ka falur gjinia mashkullore
neve. 

Ata që i ruajnë dhe i kultivojnë këto ide, të cilat u

Asgjë nuk arrihet pa përkushtim, edhe pse disa mund të
arrijnë diçka, me shumë ose me një përkushtim të vogël, por
s'duhet harruar se njeriu me të cilin duhet të krahasohemi
është vetvetja jonë, e jo tjetri

BURRAT NUK 
E NDEROJNË
GRUAN, POR
ALLAHU I
LARTËSUAR
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përmendën më lart, në lidhje me të drejtat e
femrës, në mënyrë të qartë dhe të prerë i
sfidon drejtësia hyjnore në ajetet në të cilat
thonë: “Kush bën një vepër të mirë, qoftë
mashkull ose femër, e duke qenë besimtar,
Ne do t’i japim atij një jetë të mirë (në këtë
botë), e (në botën tjetër) do t’u japim
shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.”
(Nahl: 97)

“Kush bën ndonjë vepër të keqe,
ndëshkohet vetëm për aq sa është ajo, e kush
bën ndonjë vepër të mirë, qoftë mashkull a
femër, por duke qenë besimtar, të tillët hyjnë
në Xhenet dhe aty shpërblehen pa
masë.”(Gafir: 40)

“Kush bën ndonjë nga punët e mira, qoftë
mashkull ose femër duke qenë besimtarë, të
tillët hyjnë në xhenet dhe nuk u bëhet farë
padrejtësie.” (Nisa: 123-124)

Të barabarta dhe të ngjashme (dy gjinitë)
Jo vetëm njërën apo tjetrën gjini e ka

nderuar Zoti. I ka nderuar të dyja duke i bërë
“qenie njerëzore” të barabarta dhe të
ngjashme e të domosdoshme për njëra-

tjetrën. Në përgjithësi në secilin nga ne
ekziston një etje në zemër. Disa shkojnë e
shuhen pa u vënë re, e disa pa emër, kurse
disa emrin e kanë më të theksuar. Në këtë
rast do të flasim për etjen e emërtimit “epërsi
absolute”, gjë e cila nuk i takon, as njërës e as
tjetrës gjini. Megjithatë nuk do të heqim dorë
nga kërkimi, por do të shkojmë atje ku
shuhet etja e zemrës, atje ku edhe është
burimi i kënaqësisë. 

Edhe pse shpeshherë përpiqemi të gjejmë
përmbushje e shuarje etjesh në gjëra të
ndryshme, prapë mbesim të zbrazët, përveç
se kur e bëjmë këtë nga burimi i Kuranit, i cili
edhe na thotë: “Zoti i tyre iu përgjigj lutjes së
tyre (e tha): Unë nuk ia humb mundin
asnjërit prej jush, mashkull qoftë apo femër.”
(Ali Imran; 195)

E guximshme dhe e përkushtuar
Pa dyshim se dëshmia sugjeron veprimet

e njeriut, kurse përkushtimi është ai që
përcakton se çfarë do të arrijë njeriu. Madje
dihet qartësisht se përkushtimi ndan
vepruesit nga ëndërruesit. 
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Në kohët e lashta toka punohej me kafshë
dhe njeriu i cili ka mbajtur plugun është
dashur të jetë i përkushtuar në lërim, për
arsyen se as mos të lejojë që plugu të del
jashtë e të gërvishti vetëm sipërfaqen e
tokës, por as të lejoj të shkojë në thellësi,
sepse ka qenë e mundimshme për kafshën po
edhe për njeriun. 

Në të njëjtën mënyrë mungesa e
përkushtimit në jetë do të prodhojë jetë
sipërfaqësore e të pa vlerë për të dyja gjinitë.
Njerëz që vetëm e gërvishtin jetën e tyre ka
plot, por ata që e kultivojnë janë më pak.

Është një realitet i padiskutueshëm, se po
ta ndjekë njeriu rehatinë e trupit në të
tashmen e tij, të nesërmen do ta ketë të
gërvishtur. Pastaj nëse nuk e mëson trupin e
tij që t’i bindet vullnetit të tij për të mirë do
të jetë krejtësisht shërbëtor i instinkteve të
tij. Një gjë e tillë nuk e dallon asnjërën gjini
që ta plugojnë jetën e tyre, sepse që të dyja
gjinitë e kanë të përcaktuar qëllimin “arritje
diku në më të mirën”. 

Asgjë nuk arrihet pa përkushtim, edhe
pse disa mund të arrijnë diçka, me shumë ose
me një përkushtim të vogël, por s’duhet
harruar se njeriu me të cilin duhet të
krahasohemi është vetvetja jonë, e jo tjetri,
aq më pak të bëhet krahasimi me gjininë e
kundërt, siç është rasti në fjalë.

Në lidhje me këtë mund të themi se Zoti
na ka krijuar me talente të veçanta e
personale gjithsecilin prej nesh dhe për këtë
thotë: “Allahu lartëson ata që besuan prej
jush dhe lartëson në shkallë të lartë ata që u
është dhënë dije.”

Ndërsa cilësia e guximit, të cilën gjinia
mashkullore e kanë pronësuar me pa të
drejtë, mund të përmendim rastin e guximit
të pathyeshëm të dëshmores së parë, e cila
qëndroi e paepur deri në çastin e fundit të
jetës së saj në këtë bote duke mbrojtur të
vërtetën se “Zoti është Një dhe se Muhamedi
është i Dërguar i Tij”. E kjo guximtare ishe

Sumeja, nëna e Amar b. Jasirit dhe gruaja e
Jasirit (Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë). 

Për këtë guxim të përkushtuar a nuk na
flet ajeti, i cili na thotë: “Zoti i tyre iu përgjigj
lutjes së tyre (e tha): Unë nuk ia humb
mundin asnjërit prej jush, mashkull qoftë
apo femër. Ju jeni njëri nga tjetri, por ata që
u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe emigruan,
u munduan vetëm pse ishin në rrugën Time,
luftuan dhe u vranë, atyre patjetër do t’ua
shlyej mëkatet e tyre dhe do t’i vejë në
xhenete në të cilët burojnë lumenj. Ai është
shpërblim nga ana e Allahut, se më i miri i
shpërblimeve është tek Allahu.” (Ali
Imran:195).

Pastaj në këtë vazhdueshmëri të grave
guximtare kemi edhe rastin e gruas, e cila e
sfidoi “superfuqinë” e asaj kohe- Faraonin
për të cilën flet kaptina Tahrim në vargun e
saj të njëmbëdhjetë: “E atyre që besuan
Allahu u solli shembull gruan e faraonit kur
ajo tha: “Zoti im, më bën një vend pranë
mëshirës sate në Xhenet dhe më shpëto prej
faraonit e brutalitetit të tij dhe më shpëto
prej popullit mizor!” (Tahrim:11)

Nuk është aspak njerëzore të mohohet
guximi i femrës, i cili është i
pakrahasueshëm, ajo shkon nuse në shtëpi të
burrit të saj; një familje krejtësisht tjetër, një
fis tjetër e zakone krejt të tjera nga familja e
saj. E vetme e në rreth të huaj, por e
guximshme dhe vigjilente për të jetuar e

...Nuk është aspak njerëzore
të mohohet guximi i femrës, i
cili është i pakrahasueshëm,
ajo shkon nuse në shtëpi të
burrit të saj; një familje 
krejtësisht tjetër...

“

“
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qëndruar aty dhe për të ndërtuar folenë e
familjes së saj. Madje me vetëdije, se e presin
sfida nga më të ndryshmet. 

Një guxim të tillë lëre që s’e ka tjetri, por
a është njerëzore, që ky hap kaq dinjitoz të
nëpërkëmbet, saqë ta shndërrojnë me pa të
drejtë, prej princeshës në skllave apo
shërbëtore?!

Përveç këtij guximi, femra është një
qenie, e cila i jep prioritet bukurive dhe
vlerave shpirtërore, saqë për to është e
gatshme të bëjë edhe hapa të mëdhenj
vendimmarrës, shumë më të mëdhenj sesa
meshkujt, vetëm që të arrijë piedestalet të
cilat ajo i dallon me përkushtim, që të mos
shkatërrojë tjetrin me pa të drejtë dhe që së
bashku të arrijnë në Kopshtet e Përjetësisë. 

Gabimin që bën ana tjetër kundruall kësaj
është se nuk e pranojnë realitetin femëror,
dhe një e  metë e tyre është se sytë e tyre
shohin bukuritë dhe pamjen e jashtme, e që
mjerisht ato prishen e plaken herët, kurse e
qëndrueshme e kolosale është bukuria dhe
pamja e brendshme -morali dhe personaliteti
për të cilat femrat dhe vetëm femrat janë ato
që tregojnë guxim dhe vendimmarrje.

Për të larguar idenë se po bëhet padrejtësi
ndaj meshkujve me sjelljen e këtyre
shembujve, me ndërgjegje të kthjellur iu
kujtojmë atyre, se ligji është ligj, si për
meshkuj edhe për femra, dhe pa dyshim se
për këtë na flet më së miri hadithi, i cili thotë:
“Çdo njëri prej jush është bari dhe çdo njëri
do të përgjigjet për tufën e tij, burri është
bari për familjen e vet dhe është përgjegjës
për tufën e tij, gruaja është bareshë në
shtëpinë e burrit të saj dhe është përgjegjëse
për tufën e saj.”

Ky hadith në mënyrë përmbledhur na
tërheq vëmendjen, se një ligj i tillë nuk është
i përpiluar nga burrat e as nga gratë, për
shkak se padrejtësia do të shpërthente, por
këtë ligj- për të dy gjinitë e urdhëron Zoti,
dhe Ai urdhëron që të punohet e veprohet

vetëm sipas ligjit të Tij.
Edhe pse në disa çështje Allahu ka bërë

dallime mes gjinive, Ai e ka bërë këtë sepse
vetë drejtësia e Tij e kërkon atë, sepse Ai nuk
e ka krijuar të njësoj përbërjen fizike të burrit
e të gruas. 

Sa për ilustrim në lidhje me përbërjen
fizike, trupi i gruas është i përgatitur të jetë
nënë, gjë për të cilën edhe ajo nderohet me
nderimet më të larta nga Zoti dhe i Dërguari
i Tij salallahu alejhi ue selem.

Për këtë ndarje nuk bën të keqkuptohet e
as të keqinterpretohet se femra është e
diferencuar, assesi ajo nderohet tre herë më
shumë në statusin prindëror.

Është e barabartë edhe në dëshmi 
Allahu, në ajetin që flet për borxhin,

thotë: “…Kërkoni të dëshmojnë dy
dëshmitarë burra nga mesi juaj, e në qoftë se
nuk janë dy burra, atëherë një burrë e dy gra,
nga dëshmitarët që i pëlqeni. (Dy gra në vend
të një burri) Për atë se nëse njëra prej tyre
gabon, t’ia përkujtojë tjetra...” (Bekare: 282).

Natyrshëm lind pyetja; përse një burrë
dhe dy gra?

Kurani Famëlartë nuk thotë se gruaja
është më pak e mençur se burri, por një
çështje të tillë e bazon duke argumentuar me
faktin e qartë dhe të logjikshëm: “për atë se
nëse njëra prej tyre harron, t’ia përkujtojë
tjetra.”

Në lidhje me mundësinë e të gabuarit të
saj, sepse është në pyetje dëshmia që ka të
bëjë me borxhin dhe pasurinë, gjëra këto të
cilat nuk janë çështje të interesit të saj që të
merret me to, të harxhojë energji dhe kohë
rreth tyre, ngaqë ajo (gruaja) është e krijuar
nga Zoti që të jetë mbretëreshë, kurse
mbretëreshës nuk i hyn në interesat e saj të
vrapojë e veprojë direkt, por për te e në vend
të saj vrapon e vepron përgjegjësi i familjes
së saj (burri ose kujdestari legjitim).

Nëse duam të jemi shumë të rreptë, në
lidhje me barazinë për dëshmi kemi rastin
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kur vetëm gruaja mund të dëshmojë, saqë
burri as që mund ta mohojë këtë. Ajo
(dëshmia) është në lidhje me mëkimin e
fëmijës tjetër, përveç fëmijës së saj, nëse ajo e
bën atë (mëkim). Mandej, nëse ndodhë
ndonjë krim në ndonjë vend ku ka vetëm gra,
edhe për raste të tilla merret dëshmia e
grave, të cilat dëshmojnë. 

Vizioni i shëndoshë 
Allahu thotë: “Nuk ka dyshim se për

muslimanët e muslimanet, besimtarët e
besimtaret, adhuruesit e adhurueset, të
sinqertit e të sinqertat, durimtarët e
durimtaret, të përvuajturit e të përvuajturat,
sadakadhënësit e sadakadhënëset, agjëruesit
e agjërueset, ruajtësit e nderit e ruajtëset e
nderit, shumëpërmendësit e Allahut e
shumëpërmendëset e Allahut, Allahu ka
përgatitur falje (mëkatesh) dhe shpërblim të
madh.” (Ahzab, 35)

Përderisa qenka kështu, gjinia femërore
nuk bën aspak të ndjehet e turpëruar pse i
takon gjinisë femërore, si dhe ajo duhet të
jetë e vetëdijshme plotësisht, se në jetën e
përditshme ka rolin e saj të pakrahasueshëm.
Kurse sa i përket të drejtave të cilat po i
qëndrojnë ende të konfiskuara nga pala
tjetër gjinore, për këtë duhet të jetë
vigjilente se si t’i kthejë përsëri dhe se si t’i
jetojë, e jo t’i kthejë e t’i nëpërkëmbë me të
kërkuar vend e pa vend, mënyrë të qëlluar e
të paqëlluar, siç edhe po ndodh kohët e
fundit me disa OJQ, e me disa takime e
aktivitete, të cilat nuk sjellin asgjë për
statusin e saj. Por ajo duhet t’i arrijë me punë
dhe me bindje përmes të praktikuarit të
legjislacionit hyjnor për të dyja gjinitë, sepse
kjo është rruga e vetme dhe e qëlluar e jo
rrugët tjera.

Në anën tjetër ka zëra të fuqishëm që
zhurmojnë, por aspak me argumentet, të
cilat thirren se janë islame, por që Islami
është larg atyre. Ato janë zëra, të cilat
hallallin e bëjnë haram. Mirëpo ne po i

kthehemi teksteve fetare, që të shohim se
çfarë na thuhet: 

“E kur (Musai) arriti ujin e Medjenit, aty
gjeti një grumbull njerëzish që po i jepnin
bagëtisë ujë, e pak më larg prej tyre vërejti dy
gra që po i ndalnin (kafshët e tyre) e u tha: “E
si është puna e juve të dyjave?” Ato që të dyja
i thanë: “Ne nuk u japim ujë deri sa të
largohen barinjtë, kurse babai ynë është
shumë i vjetër!” (Kasas:23) 

“E njëra prej tyre erdhi tek ai, ecte me
turp, e i tha: “Babai im të thërret që të paguaj
ty shpërblimin për atë që na u dhe (bagëtisë)
ujë!” (Kasas: 25)

“Njëra prej atyre të dyjave tha: “O babai
im, merre këtë në shërbim me pagë, pse më i
miri i atyre që do të marrësh në shërbim
është ai i fuqishmi e besniku!” (Kasas: 26)

Përveç këtyre dëshmive argumentuese
hyjnore kemi edhe thëniet profetike te
Muhamedit salallahu alejhi ue selem, të cilat
thonë: “Namazi i gruas në shtëpi është më i
vlefshëm se namazi i saj në xhami.”

Me këtë Profeti salallahu alejhi ue selem,
na thotë, se nuk është e ndaluar të shkojmë
në xhami, por më e preferuar është të
qëndruarit në shtëpi. Afër mendjes është, se
nga etika e shëndoshë e një femre është që të
mos dalë pa ndonjë nevojë jashtë shtëpie,
ngaqë humbja e kohës me kotësi është jo
edukative dhe mëkat për të cilin do të
llogaritet. Një gjë e tillë nuk është etike, as
për meshkuj që të dalin e të enden rrugëve pa
asnjë arsye, sepse edhe ata do të japin llogari
për kohën dhe ditët se ku e si i kanë
harxhuar.

Pastaj hadithi tjetër thotë: “Mos i ndaloni
robëreshat e Allahut nga xhamitë e Allahut”.
Edhe ky hadith na thotë që nëse dëshiron
gruaja mund të dalë, por gjithnjë me sjellje
dhe edukatë të lartë, e nëse nuk dëshiron le
të qëndrojë në shtëpi të saj, gjë e vlefshme
dhe më me leverdi.
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SHKRUAN: ISMAIL BARDHOSHI

(vijon nga numri i shkuar)
Me pak fjalë, dynjaja dhe çka gjendet në

të është sprovë, siç e përshkruan Zoti në
Kuran, ndaj dhe njohuritë e dynjasë që sot
quhen ‘shkencë’ janë sprovë për njerëzit e
kohës. Zoti thotë: “Çdo gjë që gjendet në
Tokë, Ne e kemi bërë bukuri për të dhe në
dobi të banorëve të saj, për t’i provuar ata se
kush prej tyre punon mirë. Dhe Ne kemi për
ta bërë gjithçka që është mbi të dhé, të
shkretë, pa bimë.” (Kehf; 7-8). Ndofta kjo
është edhe arsyeja pse kanë arritur qafirët e
kohës sonë të bëjnë më shumë zbulime, se sa

muslimanët, pasi Allahu ia jep dynjallëkun
atij që e do dhe atij që nuk e do, kurse
ahiretin ia jep veçse atij që Ai e do. Dynjaja
është xheneti i qafirit dhe burgu i
muslimanit, kjo shikuar në disa aspekte të
cilat s’mund t’i sqarojmë këtu. Kur njerëzit
harrojnë Allahun, Allahu ndofta u jep të mira
në këtë dynja për t’i tërhequr në mënyrë
graduale në ndëshkim, siç ndodhi me
popullin e Nuhut, me Adin dhe me
Themudin, me popullin e Firaunit etj.
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, në një
hadith që e shënon Ahmedi ka thënë: Nëse
vëren që Allahu po i jep dikujt atë që ai do,
edhe pse e përdor për të bërë gjynahe, dije se
është duke e çuar gradualisht në dënim. Pas

ZHVILLIMI 
I EMBRIONIT NJERËZOR

Mohuesit e kohës tonë, sa herë që zbulojnë diçka, përpiqen ta paraqesin si argument kundër ekzistencës së
Zotit, dhe si një mundësi për hyjnizimin e natyrës (dynjasë). Muslimani është i vetëdijshëm se kjo është e
njëjta filozofi mashtrimi e trillimi, drejtuesi i së cilës është shejtani i mallkuar.

TEFSIR
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kësaj Pejgamberi salallahu alejhi ue selem,
lexoi ajetin e Kuranit: “Kur ata i harruan
paralajmërimet Tona, Ne ua hapëm dyert e
çdo mirësie, aq sa kur po gëzoheshin me atë
që u dhamë, Ne i dënuam befasisht dhe
atëherë ata mbetën të zhgënjyer.”. (Enam;
44). Të mos harrojmë se jemi në kohën e
fundit, një kohë kur shtohet kufri,
idhujtaria, mosmirënjohja, zullumi,
shthurja, degradimi dhe haramet, gjëra të
cilat Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, i
ka përmendur në mjaft hadithe si shenja të
Kiametit.

Një arsye tjetër përse Allahu ua ka
mundësuar qafirëve zbulimet e kohës është
që ato të jenë argument ndaj tyre në Ditën e
Gjykimit, pasi ligjësitë natyrore flasin për
Vënësin e tyre dhe pasqyrojnë emrat,
cilësitë dhe veprat e Tij. Për më tepër që
bazat e parimet të këtyre ligjësive janë
përmendur në Kuran dhe ndonjëherë edhe
disa detaje të këtyre ligjësive, gjë që duhet të
ishte shtytës që ata t’i besonin Kuranit dhe
të adhuronin Allahun. 

Në një farë mënyre zbulimi i tyre nga ana
e qafirëve është një lloj ndëshkimi, që Allahu
u ka bërë muslimanëve, për shkak se këta të
fundit lanë pas dore mësimet e fesë së tyre.
Kur muslimanët ishin të kapur për feje, Zoti
i mëkëmbi në tokë dhe u bëri të mundur të
bënin shumë zbulime, të cilat pa mëdyshje
janë bazat e përparimeve shkencore
bashkëkohore, gjë që e pohojnë edhe
perëndimorët, që e shohin me paanshmëri
kontributin e muslimanëve në lëmin
shkencore. Andaj muslimanët duhet t’i
kthehen Islamit, në mënyrë që Allahu t’i
mëkëmbë dhe t’u përmirësojë gjendjen.
Allahu e ka bërë ligj që shtetet të dalin dhe të
zhduken, qeverisja e pushteti të kalojnë nga
një popull te tjetri. Jetëgjatësia e një shteti
varet nga drejtësia që mban. Përhapja e
padrejtësisë, shthurjes dhe e degjenerimit
është simptoma e kapitullimit të

perandorisë dhe zëvendësimit të saj nga një
perandori a shtet tjetër. Kjo ligjësi vlen si për
muslimanët edhe për jomuslimanët, pasi të
gjithë Allahu i ka lënë të shijojnë të mirat në
tokë. Allahu thotë: “Ne ata do t’i kënaqim
përkohësisht (në këtë botë) e pastaj do t’i
hedhim në dënimin e ashpër (në botën
tjetër).” (Lukman; 24). Po ashtu thotë: “Çdo
gjë që u është dhënë juve, ajo është kënaqësi
e kësaj jete dhe stoli e saj, ndërsa ajo që është
tek Allahu, është më e mirë dhe më e
përhershme. Vallë, a nuk e kuptoni?! Si
mund të jenë njësoj ai, që i kemi premtuar
shpërblim të mirë, të cilin ai do ta arrijë dhe
ai që i kemi dhënë kënaqësi në jetën e kësaj
bote, ndërkohë që në Ditën e Kiametit, do të
hidhet në zjarr?” (Kasas: 60- 61). Gjithashtu
thotë: “Allahu iu përgjigj: “Sa për atë që nuk
beson, Unë do ta le atë në një kënaqësi të
përkohshme, pastaj ia bëj të pashmangshëm
dënimin në zjarr.”. Eh, sa vendbanim i keq
që është ai!” (Bekare: 126). Ibën Haldun, një
sociolog i njohur musliman shprehet se çdo
perandori (shtet) ka fëmijërinë e vet, rininë,
fuqinë, gjallërinë, pastaj pleqërinë dhe
kapitullimin. Ajo që e mban gjallë një
perandori është drejtësia; kështu që nëse
përhapet padrejtësia, kjo perandori shumë
shpejt do të kapitullojë. Zoti thotë në
Kuranin Famëlartë: “Ne bëjmë që ditët e
fitores dhe të humbjes të qarkullojnë
ndërmjet njerëzve.” (Ali Imran: 140). Kështu
muslimani e koncepton progresin material e

...Çdo perandori (shtet) ka
fëmijërinë e vet, rininë,
fuqinë, gjallërinë, pastaj ple-
qërinë dhe kapitullimin. Ajo
që e mban gjallë një perandori
është drejtësia...

“

“
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shkencor, si dhe pasurinë e pushtetin si
pjesë të dynjasë, që qarkullojnë sipas disa
ligjësive që i ka vënë Allahu. Ato nuk duhet
ta mashtrojnë muslimanin dhe aq më pak ta
robërojnë, siç i kanë robëruar qafirët.
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, na ka
njoftuar se do të vijnë sprova edhe më të
mëdha se këto, sikurse është sprova e
Dexhalit, por besimtari duhet të qëndrojë
para tyre i palëkundur. Edhe zbulimet
shkencore të kohës nga ana e qafirëve
shoqërohen me shpifje, trillime e lajthitje, si
ato që do të shfaqi e pretendojë Dexhalli.
Shejtanët e njerëzve e përdorin dynjallëkun
dhe zbulimet që lidhen me të për të larguar
njerëzit nga Allahu dhe bota e përtejme,
ashtu sikurse bën pareshtur shejtani me
njerëzit, duke i nxitur të shijojnë dynjanë me
pretekstin se atë e kanë në dorë, kurse
Ahireti është diçka që s’e kanë parë. Në të
njëjtën mënyrë do t’i mashtrojë edhe
Dexhalli njerëzit në kohën e fundit, duke
pretenduar se është zoti, sepse lëshon shiun,
nxjerr bimësinë, sjell bollëk etj. Mohuesit e
kohës tonë, sa herë që zbulojnë diçka,
përpiqen ta paraqesin si argument kundër
ekzistencës së Zotit, dhe si një mundësi për
hyjnizimin e natyrës (dynjasë). Muslimani
është i vetëdijshëm se kjo është e njëjta
filozofi mashtrimi e trillimi, drejtuesi i së
cilës është shejtani i mallkuar.

Nga sa u tha, nuk duhet të kuptohet, se
Islami është kundër zbulimeve dhe
kërkimeve shkencore, përkundrazi Allahu e
ka krijuar tokën dhe krejt universin për ne
dhe që ta shfrytëzojmë ne. Ai na ka ftuar në
Kuran për të menduar mbi krijesat. Bazuar
në mësimet Islame, për vëzhgim,
eksperimentim, argumentim dhe perceptim
të saktë, muslimanët i hodhën poshtë teoritë
e vjetra mbi universin dhe vendosën bazat e
njohurive shkencore të kohës. Muslimanët
ishin të parët që adaptuan metodologjinë e
vërtetimit, eksperimentimit dhe provimit,

fillimisht për parimet e ligjet fetare e më pas
edhe për ligjësitë e krijimit, bazuar në
udhëzimet e Kuranit Fisnik për të mos u
pranuar asgjë pa arsyetim e pa argument.
Atëherë i gjithë ky përparim shkencor është
meritë e kësaj metodologjie, e zbatuar me
përpikëri nga shkencëtarët muslimanë.
Ndryshe nga të tjerët, muslimanët nuk i
frikësohen asnjë zbulimi shkencor, sepse
janë të bindur që ligjësitë natyrore janë në
përputhje me ligjësitë fetare, pasi kanë të
njëjtin burim, dhe pasqyrojnë veprat e Zotit
të Lartë. Veçse ajo që nuk e pranon Feja
Islame është keqpërdorimi i këtyre
njohurive, duke nxitur kufrin, hyjnizimin e
natyrës, denatyrimin e njeriut dhe
zhveshjen e tij nga vlerat njerëzore. Qafirët i
kanë shfrytëzuar zbulimet shkencore si
sfond për përhapjen e ideve sociale
degraduese, si liria pa kriter, vëllazëria
njerëzore, barazia gjinore etj.

Dijetarët tanë kanë thënë se përvetësimi
i njohurive shkencore është farz kifaje.
Imam Shafiu ka shprehur habi se si njerëzit
në kohën e tij ia kishin lënë në dorë
mjekësinë nënshtetasve jomuslimanë.
Mirëpo studiuesit muslimanë duhet të kenë
parasysh:

- Të kenë dije fetare dhe përgatitje e
aftësi intelektuale për të dalluar të vërtetën
nga e pavërteta, pasi ka shumë teori e ide të
pavërteta, të cilat bien ndesh me parimet e
fesë sonë, dhe që mund të shërbehen si të
dhëna të padiskutueshme. Në mënyrë të
veçantë duhet të bëjnë kujdes studiuesit e
shkencave sociale, pasi ato u janë
pështjelluar shumë muslimanëve, të cilët
kanë përqafuar e adaptuar ide që bien ndesh
me Fenë Islame, ide këto të cilat e
denatyrojnë njeriun. Ndërsa çështja e
shkencave të natyrës është më e thjeshtë,
pasi kemi të bëjmë me gjëra të sakta: nëse ka
shenja e argumente për to pranohen, në të
kundërt jo. Nëse të dhënat mbi natyrën janë
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të argumentuara, ato kurrsesi nuk bien
ndesh me Kuranin dhe Sunetin. E vërteta
nuk do t’i errësohet një njeriu që e kërkon
atë, duke iu lutur Zotit ta udhëzojë, sado të
përpiqen qafirët për ta mashtruar.
Argumentet që e çojnë njeriun drejt Allahut
janë të panumërta, aq më tepër për
studiuesit e shkencave natyrore, pasi ata
kanë mundësinë të njihen më hollësisht me
ligjet që ka vënë Allahu në natyrë. Allahu i
Lartësuar ka bërë që sa më të rëndësishme të
jenë çështjet, aq më të shumta e më të qarta
të jenë argumentet që dëshmojnë për to. 

- Të mos nxitojnë për të besuar gjithçka
që thonë qafirët pa e njohur mirë, ose pa e
eksperimentuar vetë, ose pa marrë
informacion prej ekspertëve muslimanë të
asaj fushe. Për të shpjeguar se si kanë ardhur
gjërat dhe se si janë formuar, na mjafton ajo
që përmendet në Kuran dhe Sunet. Në këtë
drejtim njerëzit spekulojnë dhe flasin me
hamendje, pasi kërkojnë që të kapin e të
shpjegojnë gjithçka me mendjet e tyre. 

- Studiuesi musliman vë vlerat njerëzore
mbi vlerat materiale. Ai beson se materia
duhet të vihet në shërbim të njeriut dhe jo
njeriu në shërbim të materies, pasi bota
materiale është krijuar për njeriun dhe jo
njeriu për botën materiale. Kështu
përdorimet dhe shfrytëzimet materiale
duhet të përcaktohen nga vlerat humane,
njerëzore dhe jo vlerat humane nga
prodhimi dhe mjetet e prodhimit. Njeriu nuk
mund të përsoset si qenie humane pa qenë

adhurues i Allahut. Ne besojmë se bota
materiale është krijuar për njeriun dhe
njeriu është krijuar për Allahun. Pikërisht
këtë rregull kërkojnë ta prishin të
djallëzuarit, me qëllim që njeriu të mos
adhurojë Allahun, por të tjerë veç Tij. Kështu
muslimani vë në plan të parë vlerat
njerëzore. 

- Mendja ka një kapacitet të kufizuar.
Sado i ditur të bëhet njeriu, nuk mund të
shpjegojë gjithçka. Shpesh gjykimet dhe
mendimet e njerëzve rezultojnë gabim. Për
të qenë i suksesshëm në kërkime e studime
dhe për të mos shkuar në humbje njeriu
duhet të pranojë faktin se ka nevojë për një
skicë dhe disa kritere, që vijnë nga një burim
i pagabueshëm, i cili është mbi mendjen
njerëzore. Burimi i pagabueshëm është
shpallja që Allahu i ka zbritur të Dërguarit
salallahu alejhi ue selem. Megjithëse
shkencëtarët muslimanë kanë zbuluar
shumë gjëra, ata nuk janë mashtruar dhe
nuk i kanë keqpërdorur ato. E kundërta
ndodh me shumicën e qafirëve. Ata janë
mashtruar me zbulimet që kanë bërë dhe
përpiqen të çojnë në humbje edhe të tjerët,
duke shfrytëzuar pikërisht këto zbulime.
Ibën Kajimi thotë: Raporti i asaj që mund të
kapin të gjithë njerëzit e mençur me
mendjet e tyre, në krahasim me atë që kanë
sjellë të dërguarit është si raporti i dritës së
dobët të fenerit me dritën e diellit. 

- Ibën Kajimi thotë: Nuk do të gjesh
kurrsesi sikur të jetosh sa Nuhu, qoftë edhe
një çështje të vetme, në të cilën të gjithë
njerëzit e mençur janë njëzëri në
kundërshtim me atë që kanë sjellë të
Dërguarit. Enbijatë në mënyrë kategorike
nuk kanë sjellë diçka që bie ndesh me
argumentin e padiskutueshëm logjik, por ata
kanë sjellë gjëra që nuk i kap dot mendja.
Kështu ajo që kanë sjellë të dërguarit ndahet
në tri kategori: 

a- Gjëra për të cilat dëshmon logjika dhe

...Ibën Kajimi pasi ka 
konfirmuar që toka është e
rrumbullakët, na ka bërë me
dijeni se njeriu nga një kohë
në tjetrën zbulon...

“ “
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fitra (natyrshmëria njerëzore). Këto gjëra
njeriu mund t’i kapë me mendjen e tij, siç
është fuqia e Zotit, dija e Tij etj. 

b- Gjëra që mendja mund t’i kapë në
përgjithësi ose në mënyrë të përmbledhur,
por jo në mënyrë të detajuar, siç është
drejtësia. Njeriu e kupton se drejtësia është e
mirë, por nuk mund të ketë kapacitet për të
vënë vetë ligje të drejta. 

c- Gjëra që mendja njerëzore nuk ka
kapacitet t’i kapë, siç janë gjërat e gajbit (të
fshehtat). Këto gjëra mund ta hutojnë
mendjen e njeriut, pasi janë gjëra që ajo nuk
i percepton dot. Të këtilla janë dënimi në
varr ndaj shpirtit dhe trupit, zgjerimi dhe
ngushtimi i varrit, fakti që shpirti i
besimtarit pas vdekjes është në xhenet dhe
megjithatë ka lidhje edhe me trupin e tij në
varr, fakti që Xhibrili vinte në formë njeriu
para Pejgamberit salallahu alejhi ue selem,
dhe në të njëjtën kohë mund të ishte në qiell
në krye të melaikeve, Israja dhe Miraxhi i
Pejgamberit, fakti që lumi Nil dhe lumi
Eufrat janë lumenj që burojnë nga xheneti,
edhe pse dihet vendi ku burojnë etj.
Përpjekja për të perceptuar çështjet e gajbit
duke i krahasuar me gjërat e dukshme është
gabim dhe mund ta çojë njeriun në humbje.

- Studiuesi i shkencave të natyrës do të
ndeshet me dy ekstreme: Në njërin ekstrem
qëndrojnë klerikët e mesjetës, të cilët nuk
pranonin të vërtetat shkencore me
pretekstin se janë në kundërshtim me
Shkrimet e Shenjta. Në ekstremin tjetër janë
shkencëtarët ateistë, të cilët erdhën si pasojë
e qëndrimit kokëfortë të klerikëve. Duke
marrë shkas nga qëndrimi joracional i
klerikëve, ateistët hodhën ide e hipoteza për
të shpjeguar formimin e universit dhe
krijimin e njeriut. Me mashtrime e trillime
ata i shndërruan hipotezat e tyre në dogma
dhe i mbrojnë në mënyrën më fanatike e më
ekstreme, se sa i mbrojtën klerikët dogmat e
tyre. Muslimanët nuk kanë të bëjnë me

asnjërën palë. Muslimanët kanë pasur
gjithmonë koncepte të qarta lidhur me
ligjësitë natyrore dhe kanë qenë kurdoherë
të hapur për t’i pranuar ato, në qoftë se
vërtetohen si të sakta. Pikërisht për këtë
arsye njohuritë shkencore morën një
zhvillim të mëtejshëm gjatë sundimit të
muslimanëve. Kështu muslimanët si
gjithmonë kanë pasur qëndrim të moderuar,
mesatar. Ndofta, mund të gjenden në librat e
tefsirit, ose të shpjegimit të hadithit
mendime që bien ndesh me të dhënat
shkencore, por ato janë mendime njerëzish
dhe nuk kanë lidhje me Kuranin dhe
Sunetin. Muslimani nuk beson se gjithçka që
e kanë thënë komentuesit e Kuranit është e
saktë, as edhe se gjithçka që e kanë thënë
fukahatë dhe muhadithët është e saktë.
Përkundrazi dijetarët e rrënjosur në dije
janë të mendimit se duhet të pastrohen
librat nga thëniet dhe mendimet e pavërteta
që gjenden në to, të cilat bien ndesh me
Kuranin dhe Sunetin. Sikurse ka në to
gabime në akide, gabime në fikh, hadithe të
dobëta, po ashtu ka edhe gjëra që bien ndesh
me të dhënat shkencore. Mendimet dhe
interpretimet në librat e sapopërmendura
që bien ndesh me shkencën e kanë burimin
ose tek israilijatet, ose tek librat e
skolastikëve (apologjetëve,
mutekeliminëve), të cilët vetë i kanë marrë
nga filozofët e hershëm. P.sh., shumë
dijetarë të mëvonshëm kanë thënë se toka
është e sheshtë bazuar në israilijate ose në
skolastikë. Kurtubiu ka pretenduar se ky
është mendimi unanim i umetit. Por
dijetarët e tjerë e kanë hedhur poshtë këtë
pretendim, pasi për rrumbullakësinë e tokës
dëshmon Kurani i Madhërishëm. Atëherë
interpretimet e disa dijetarëve nuk mund të
jenë argument, nëse bien ndesh me të
vërtetat shkencore, qoftë edhe nëse dikush
prej tyre pretendon se ka ixhma’. Shpesh
ixhmaja është cituar gabim, vetëm me
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qëllimin e mposhtjes së kundërshtarit. 
Ibën Kajimi pasi ka konfirmuar që

toka është e rrumbullakët, na ka bërë me
dijeni se njeriu nga një kohë në tjetrën
zbulon në ajetet (shenjat, krijesat) e Allahut
gjëra që e bëjnë të besojë shpalljen, që i
Dërguari ka sjellë nga Allahu. 

Sqarimi i tretë: Kuptimi i ajetit ose
hadithit, që thuhet se përmban një mrekulli
shkencore duhet të ketë qenë i njohur tek
sahabet dhe të parët e umetit. Nuk lejohet t’i
japim një ajeti a një hadithi një kuptim që
nuk është përcjellë nga të parët dhe të
pretendojmë pastaj se është mrekulli
shkencore, pasi kjo do të ishte
keqinterpretim. Mjafton që të parët tanë të
kenë bërë të ditur kuptimin gjuhësor të
ajetit ose të hadithit dhe nuk është kusht që
ata të kenë përmendur detajet shkencore të
një mrekullie, në mënyrë që ajo të
konsiderohet si e tillë. P.sh., mjafton që të
parët kanë kuptuar nga ajetet e Kuranit, që
malet stabilizojnë tokën dhe janë të ngulur
në të, ndërsa detajet, si p.sh. sa janë të
ngulur në tokë e të tjera, nuk është kusht të
jenë përcjellë prej tyre, në mënyrë që kjo të
quhet mrekulli e Kuranit, pasi këto janë
hollësira që nuk bien ndesh me ato që
sahabet kanë kuptuar nga ajeti. Sahabet nuk
kanë pretenduar që dinë gjithçka, aq më pak
gjërat që lidhen me dynjanë dhe ligjësitë
natyrore, por pa diskutim ata e kanë ditur
kuptimin e ajeteve dhe haditheve dhe ua
kanë përcjellë brezave pasardhës. Duhet

bërë e qartë se Kurani nuk është libër fizike,
biologjie apo kimie, por ai është dritë dhe
udhëzim për njerëzit, ndonëse përmban
bazat e këtyre njohurive dhe mjaft të vërteta
që përputhen me to, në mënyrë që të
shërbejnë si shenja për vërtetësinë e asaj që
ka sjellë i Dërguari i Allahut. 

Ibën Kajimi thotë: Krijimi dhe ligjvënia i
përkasin vetëm Allahut të Lartësuar. Ato
bëhen sipas një rregulli dhe një urtësie që
nuk prishet, nuk ndërpritet dhe nuk bie
poshtë. Një person që e fokuson
veprimtarinë e jetës për të njohur diçka prej
ligjësive të kësaj bote dhe i kushton asaj
forcën e tij intelektuale e arsyetuese, do të
arrijë të përvijojë e të njohë atë që nuk e
arrijnë të tjerët. 

——
Fakti që meleku thotë: “O Allah! A

mashkull apo femër”, nuk do të thotë se
formësimi i gjinisë së fetusit fillon në atë
çast, por që në atë çast i zbulohet melekut
dhe ai shkruan. Sipas një hadithi që shënon
Muslimi të përcjellë nga Theubani, një
proces i tillë fillon që kur bashkohet
spermatozoidi i mashkullit me vezën e
femrës. 

Me pajtimin e të gjithë dijetarëve shpirti
i fryhet fëmijës pas katër muajsh hënorë. Kjo
kuptohet edhe nga hadithi i Ibën Mesudit.
Një variant i këtij hadithi në Sahihun e
Buhariut është kështu: “Dhe dërgohet
meleku e urdhërohet të shkruaj katër gjëra,
më pas meleku fryn në të shpirtin”.

Shpirti krijohet atëherë kur fryn meleku
dhe nuk ka qenë i krijuar më parë. 

Fakti që risku, puna, exheli dhe lumturia
apo mjerimi i shkruhen njeriut që kur 
është foshnjë në barkun e nënës, nuk do të
thotë që nuk janë paracaktuar e shënuar
më parë. Ato janë shënuar më parë në
Leuhul Mahfudh, siç dëshmojnë shumë
argumente.

...Duhet bërë e qartë se
Kurani nuk është libër fizike,
biologjie apo kimie, por ai
është dritë dhe udhëzim për
njerëzit...

“ “
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SHKRUAN: LULZIM SUSURI

Si shumë punë tjera të rëndësishme për
njeriun ashtu edhe udhëtimi është një nga
punët për të cilat çdokush ka nevojë dhe

askush nuk mund t’i ikë asaj. Nuk ka njeri në
botë që të mos udhëtojë, pa marrë parasysh se
udhëtimi i tij është i shkurtër apo i gjatë. 

Patjetër dua të theksoj faktin se udhëtimin në
përgjithësi mund ta ndajmë në dy lloje:

Udhëtim i lejuar, dhe
I ndaluar.
Në shkrimin që po lexoni nuk kam si

qëllim që përmes tij të flas apo të shtjelloj

temën e udhëtimit dhe rregullat e tij, duke u
nisur nga këndvështrimi i shkencave të
caktuara fetare, të cilat trajtojnë temën në
fjalë, siç është fikhu islam dhe të tjera. Në
shkrim do të ndalemi vetëm në përmendjen e
disa udhëzimeve profetike, të cilat e
ndihmojnë besimtarin gjatë udhëtimit të tij. 

Do të flasim për disa udhëzime që vlejnë
vetëm për udhëtimin e lejuar, duke mos u
ndalur ta shtjellojmë atë të ndaluarin, sepse ai
që në fillim nuk konsiderohet legjitim dhe për
të cilin nuk do t’ia vlente të flitej rreth
edukatës së tij.

Nuk ka dyshim se Mësuesi i Islamit,
salallahu alejhi ue selem, ishte njeriu më i
saktë që ka njohur dhe do ta njohë

PROFETI, salalahu alejhi
ue selem, NA FLET PËR
UDHËTIMIN 
“Udhëtimi është pjesë e dënimit, ai e ndalon njeriun nga ngrënia, pirja dhe gjumi, prandaj njeriu në çastin kur
e kryen punën e tij në udhëtim le të kthehet menjëherë pranë familjes së vet.” 
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ndonjëherë historia, prandaj edhe mësimet e
tij rreth udhëzimeve për udhëtimin janë të
sakta dhe të hollësishme, por tema jonë nuk
ka si qëllim të përmend çdo gjë që është
përcjellë nga Muhamedi, salallahu alejhi ue
selem, rreth kësaj teme, por do të ndalemi
vetëm në disa nga pikat më kyçe dhe më të
nevojshme. 

Do të veçoja me përmendje këto mësime:
Përveç mënyrës dhe shkakut të udhëtimit

që duhet të jetë i lejuar, patjetër edhe qëllimi
duhet të jetë i mirë dhe qëllim i pranuar nga
Allahu. E thënë më ndryshe qëllimi i
udhëtarit në atë udhëtim duhet të jetë për hir
të Zotit. Profeti, salallahu alejhi ue selem,
thotë: “Punët shpërblehen sipas qëllimit...”
(Buhariu nr. 1) dhe: “Nëse besimtari sëmuret
apo udhëton (dhe detyrohet t’i lërë disa
adhurime plotësuese) do t’i shkruhet
shpërblimi i plotë, njësoj sikur ishte në shtëpi
dhe kur ishte i shëndoshë” (Buhariu nr. 2996)
Kjo për shkak se gjatë udhëtimit të tij ka pasur
qëllim të pastër, duke dëshiruar kënaqësinë e
Allahut, ku edhe për këtë shkak e ka fituar
diçka të tillë duke u ngritur vlera e tij tek Zoti
aq sa ia jep shpërblimin e plotë, edhe pse ai
gjatë atij udhëtimi i lë mangët disa adhurime
të cilat në udhëtim lihen, por shpërblimi për
shkak të qëllimit të tij të mirë, nuk i mungon.

Kthimi i amaneteve (borxheve, ndonjë
padrejtësie të mundshme...) të njerëzve, të
cilat janë nën përgjegjësinë e tij, ngase nuk i
dihet udhëtimit dhe gjatë tij rreziqet janë më
të mundshme. Kjo jo se nënkupton që në
udhëtim mund të vijë vdekja para kohe, por
ajo nënkupton se amaneti i të tjerëve është i
shenjtë dhe duhet pasur parasysh për mos ta
anashkaluar assesi. Allahu thotë: “Allahu ju
urdhëron që t’i ktheni amanetet tek pronarët
e tyre.” Nisa, 58.

Mos udhëtimi i gruas pa një mashkull të
afërt të familjes së saj me të cilin i ndalohet
martesa. Profeti, salallahu alejhi ue selem,

thotë: “Gruaja që i beson Allahut dhe Ditës së
Gjykimit nuk i lejohet të udhëtojë në largësi
udhëtimi një ditë dhe një natë pa mahrem
(shoqërues).” (Buhariu nr. 1088 dhe Muslimi,
nr. 1339) Mahremët e një gruaje janë: prindi,
vëllai, xhaxhai, daja, djali, vëllai dhe djali nga
qumështi.

Lënia e porosive të shkruara në shtëpi.
Këtë udhëzim Profeti, salallahu alejhi ue
selem, e përmend në hadithin e tij ku ai na
thotë: “Është e drejtë e çdo besimtari, i cili ka
diçka për të lënë porosi që porosia e tij duhet
të jetë e shkruar.” (Buhariu nr. 2738 dhe
Muslimi, nr.1627). Kjo këshillë profetike është
përmendur për njeriun që nuk është udhëtar,
por në shtëpinë e tij, prandaj ajo që kuptohet
prej hadithit është fakti se udhëtari duhet ta
ketë parasysh edhe më tepër këtë rregull dhe
të mos e lërë anash në asnjë mënyrë.

Ai me çdo mënyrë duhet të mundohet të
mos udhëtojë vetëm, por me shoqërues. I
Dërguari i Zotit, salallahu alejhi ue selem,
thotë: “Njerëzit sikur ta dinin atë që di unë, se
çfarë (rreziku) mbart në vetvete udhëtimi
asnjeri nuk do të udhëtonte natën i vetëm.”
(Buhariu, nr. 2998). Gjithashtu ai thotë:
“Ndaloj vetminë, ndaloj që njeriu të flejë
vetëm në shtëpi, gjithashtu të udhëtojë
vetëm.” (Ahmedi, 2/91, hadithi është sahih,
shiko, Sahihul xhamië, nr. 6919). Kjo për
shkak se njeriu me shokë e ka më të lehtë
udhëtimin dhe mund ta ndihmojnë njeri-
tjetrin në çdo rast.

Informimi i familjes dhe njoftimi i të
afërmve për udhëtimin dhe kohën e tij duke
pasur kujdes të mos largohet nga shtëpia pa e

...Pas kthimit nga udhëtimi
së pari duhet shkuar në xhami
e pastaj në shtëpi. Kjo është
një traditë profetike...

“ “
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ditur familjarët dhe të afërmit e udhëtarit.
Profeti, salallahu alejhi ue selem, kur shkonte
në udhëtim i përshëndeste të afërmit e tij,
gjithashtu edhe ata e përshëndesnin atë. Ai,
salallahu alejhi ue selem, kur udhëtonte për
ata që e përcillnin bënte këtë lutje: “U lë nën
kujdes të Allahut, Atij që nuk i humb porositë
e Tij.” (Ahmedi, 2/403, Ibën Maxhe, nr. 2825,
hadithi është i saktë, shiko Sahihul xhamië nr.
958). Pra, besimtari duhet të dalë nga shtëpia
e tij i përcjellë nga të tjerët e jo të largohet
prej saj sikur të ishte ndonjë hajdut, i cili
mundohet të ikë sa më fshehurazi nga shtëpia
ku është futur për të vjedhur. Ndërsa lutjet që
duhet të bëjnë përcjellësit e udhëtarit kur e
përcjellin atë, sipas udhëzimeve fetare është
edhe kjo: “Në mbrojtjen e Allahut qofshin,
feja jote, besa jote dhe përfundimi i punëve të
tua.” (Ahmedi 2/25, Ebu Davudi nr. 2600 etj.
hadithi është i saktë, shiko Sahihul xhamië,
nr. 957.

Është mirë dhe traditë e Profetit, salallahu
alejhi ue selem, që dita kur do ta nisësh
udhëtimin, nëse ka mundësi të jetë dita e
enjte. Kjo për arsye se të gjitha udhëtimet e
Muhamedit, salallahu alejhi ue selem, që nuk
ishin urgjente dhe të papritura i linte për
ditën e enjte, qofshin ato udhëtime për në
beteja apo vizita dhe punët të tjera të
ndryshme. Në hadithin e Kab b. Malikut
përcillet se: “Profeti, salallahu alejhi ue selem,
kur udhëtonte; rrallë herë ndodhte që
udhëtimi i tij të ishte në ndonjë ditë tjetër pos
ditës së enjte.” (Buhariu, nr. 2949). 

Udhëtimi të jetë sa më herët në mëngjes.
Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, thotë:
“O Zot, shtoja Umetit tim begatinë në kohën e
mëngjesit. Ai gjithmonë ushtritë e tij i niste
për në betejë në kohën e mëngjesit.”
(Ahmedi, 2/250, Ebu Davudi, nr. 1308.  Hadithi
është i saktë, shiko Sahihul Xhamië, nr. 3494).

Të mundohet që të kthehet sa më shpejt
në shtëpi, duke mos qëndruar larg familjes pa
qenë nevoja. I Dërguari, salallahu alejhi ue

selem, thotë: “Udhëtimi është pjesë e
dënimit, ai e ndalon njeriun nga ngrënia, pirja
dhe gjumi, prandaj njeriu në çastin kur e
kryen punën e tij në udhëtim le të kthehet
menjëherë pranë familjes së vet.” (Buhariu,
nr. 1804 dhe Muslimi, nr. 3001)

Në çastin e kthimit le t’i përshëndesë
njerëzit që i takon rrugës duke i përqafuar
ata, gjithashtu në mënyrë të tillë të veprojë
edhe me familjen dhe të afërmit e vet. I
Dërguari, salallallahu alejhi ue selem, kur
kthehej nga udhëtimi fillonte t’i përshëndeste
fëmijët e të afërmve të tij.” (Muslimi, nr. 2428) 

Pas kthimit nga udhëtimi së pari duhet
shkuar në xhami e pastaj në shtëpi. Kjo është
një traditë profetike, të cilën nuk e linte
anash asnjëherë kur kthehej nga udhëtimi.
Kjo për shkak se kthimi në shtëpi është një
mirësi e madhe e Zotit, të cilën njeriu duhet ta
ndiejë dhe për këtë shkak duhet të shkojë në
xhami dhe t’i falë dy rekate si falënderim ndaj
Zotit të tij. Na përcillet se: “I Dërguari,
salallahu alejhi ue selem, sa herë që kthehej
nga udhëtimi, së pari shkonte në xhami ku
falte dy rekate namaz.” (Buhariu, nr. 4418 dhe
Muslimi, nr. 2769).

T’i ftosh njerëzit dhe t’i shtrosh atyre
ushqim, sidomos nëse udhëtimi ka qenë i
gjatë. Na përcillet se “Profeti, salallahu alejhi
ue selem, kur u kthye në Medine (pas
udhëtimit) preu një dele ose një lopë (dhe i
ftoi të afërmit për të ngrënë).”(Buhariu, nr.
3089). Kjo gosti quhet Nekiah, e cila duhet
nxjerrë në praktikë, sidomos nga njerëzit me
famë dhe nga hoxhallarët.

Këto janë shkurtimisht disa mësime
profetike, të cilat kanë të bëjnë me edukatën
e besimtarit që ai duhet ta ketë parasysh kur
udhëton. Në të përmendëm vetëm disa
udhëzime që kanë të bëjnë zakonisht me
fillimin e udhëtimit dhe përfundimin e tij, të
cilat shumica e njerëzve i kanë harruar dhe i
lënë anash shpesh nga pakujdesia e disa herë
të tjera nga mosnjohja e tyre.
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Ana Gjeografike

Republika Arabe e Egjiptit është e
vendosur në veri-lindje të kontinentit
afrikan. Në veri përkufizohet nga pjesa jug-
lindore e Detit Mesdhe, si dhe në lindje
përkufizohet nga pjesa veri-perëndimore e
Detit të Kuq. Pjesa më e madhe e tokës së
Egjiptit bie në Afrikë, përveç një pjese të saj

e që është Gadishulli i Sinait, i cili bie në
kontinentin e Azisë. Egjipti ka kufij të
përbashkët me Libinë në perëndim, me
Sudanin në Jug, në veri-lindje me Izraelin
dhe me Rripin e Gazës. Kanali i Suezit kalon
në tokën e Egjiptit dhe  e ndan pjesën
aziatike prej asaj afrikane. Nëpër të kalon
lumi më i gjatë në botë – Nili. Përreth
brigjeve të tij1 sot jetojnë shumica e

REPUBLIKA ARABE 
E EGJIPTIT

Të dhëna të përgjithshme
Emri i plotë: Republika Arabe e Egjiptit.
Kryeqyteti:  Kajro.
Sipërfaqja:  1.002,450 km2.
Banorët deri më 2009: 75,800,000 
Përqindja vjetore e rritjes së banorëve (2000 -

2005): 1.7 % 
Përqindja e myslimaneve: 86 %.
Gjuha: Arabe.
Monedha: Xhunejhu Egjiptian. (EGP)
Pavarësia: 28 Shkurt 1922 (nga Britanikët)
Anëtar i Kombeve të Bashkuara: 24 Tetor 1945
Anëtar i Konferencës Islamike: 1969

SHKRUAN: DRITON LEKAJ

1 E  paramendohet të jenë diku rreth 40.000 km2.
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banorëve të Egjiptit, si dhe përreth
bregdetit verior. Besohet se një e katërta e
tyre banon në Kajron e madhe. Ndërsa pjesa
tjetër e Egjiptit është shkretëtirë, e cila
përafërsisht përbën rreth 96% të hapësirës
në tërësi.

Në aspektin gjeografik Republika Arabe e
Egjiptit ndahet në katër pjesë:

Lugina e Nilit dhe Delta: e cila përbën
rreth 33 km2.

Shkretëtira perëndimore.
Shkretëtira lindore.
Gadishulli i Sinait.

Egjipti është shteti më i madh arab për
nga numri i banorëve, si dhe radhitet e treti
në kontinentin afrikan pas Nigerisë dhe
Etiopisë, si dhe i gjashtëmbëdhjeti në
radhitjen botërore.

Ana Historike

Amër b. Asi e ka çliruar Egjiptin në kohën
e halifit të drejtë Omer b. Hatabit në vitin
641 (20 h.). Egjipti ishte pjesë e shtetit islam
gjatë kohës së Emevitëve, si dhe në fillim të
hilafetit të Abasitëve, pastaj e sunduan
Tulunët  877 – 904. Pastaj u rikthye tek
Abasitët, derisa e morën Fatimitët më 969.
Pas tyre sunduan Ejubitët 1250. Pastaj e
sunduan Memalikët e prej tyre ishte Kutuzi,
Bibersi dhe Kalevuni, tre komandantët dhe
udhëheqësit që fituan betejën ndaj
Mongolëve në vendin e quajtur Ajn Xhalut
në vitin 1260 dhe ata kanë meritat për
çlirimin e tokave të Shamit nga ekspeditat e
kryqëzatave. Pas tyre Egjipti u vu nën
sundimin e Perandorisë Osmane më 1517.
Egjipti iu nënshtrua ekspeditës së Napolonit
1798 – 1801 e më pas do ta sundonte që nga
viti 1805 Muhamed Ali Pasha dhe familja e
tij deri në revolucionin e vitit 1952.

Shqiptarët dhe Egjipti

Me marrjen e pushtetit nga ana e
Muhamed Ali pashës - me origjinë shqiptare
- filloi një epokë e re për Egjiptin në shumë
sfera. Sundimin nga ai e trashëguan familja
e tij deri në shpalljen e revolucionit dhe
largimin nga froni të mbretit Faruk më 1952.
Muhamed Aliut dhe familjes së tij i takojnë
meritat kryesore për përparimin e Egjiptit
dhe ai e ka bërë atë më të pavarur nga një
aspekt prej Perandorisë Osmane, saqë fuqia
e tij u rrit në Lindjen e Mesme dhe rrezikoi
edhe Portën e Lartë. Gjithsesi Egjipti mbeti
administrativisht nën sundimin osman.
Mirëpo ajo që shumë historianë e vërejnë
është se pavarësia nga perandoria Osmane e
bëri Muhamed Aliun nga ana tjetër më të
varur nga fuqitë e mëdha evropiane të asaj
kohe, sidomos nga Britania e Madhe, si dhe
ai kritikohet për mënyrën e trajtimit të
lëvizjeve islame brenda dhe jashtë Egjiptit.  

Ana politike:   

Në vitin 1952 ndërhyrja britanike në
çështjet shtetërore e arriti kulmin e saj,
kështu që oficerët ngritën krye kundër
mbretit Faruk dhe e detyruan atë të hiqte
dorë nga udhëheqja e vendit në të mirë të
djalit të tij Ahmed Fuad II, i cili ishte ende
foshnje. Në vitin 1953 Egjipti shpallet
republikë dhe më 1954 Xhemal Abdu Naser
e merr pushtetin dhe u bë kryetar i
republikës. Në vitin 1956 Egjipti vendosi
shtetëzimin e kanalit të Suezit dhe më pas u
ndoq nga sulmi trepalësh (britanik, francez
dhe izraelit), por nën presionin
ndërkombëtar dhe rezistencën egjiptiane u
arrit edhe marrëveshja e kthimit të
gadishullit të Sinait Egjiptit. Me këtë
Xhemal Abdu Naseri fitoi reputacion të
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madh në botën Arabe dhe Islame, si dhe në
botën e vendeve të treta, ku u njoh si
flamurtar i çlirimit dhe i rezistencës ndaj
kolonializmit. Gjithashtu kjo epokë shënon
edhe lulëzimin e idesë së nacionalizmit pan-
arab e që për simbol kishte Naserin.

Në vitin 1958 Egjipti shpalli bashkimin
me Sirinë në një shtet të vetëm e që u njoh
me emrin “Republika Arabe e Bashkuar”. Me
këtë synohej të themelohej një bërthamë, që
më pas do t’i bashkëngjiteshin edhe shtetet
e tjera arabe, por ky bashkim u shkatërrua
me grushtin e shtetit në Siri të vitit 1961.

Luftërat e Egjiptit me Izraelin dhe 
marrëveshja e Paqes: 

1956 – U krye sulmi trepalësh mbi
Egjiptin me qëllimin e përvetësimit të
kanalit të Suezit. Si përfundim i kësaj u arrit
marrëveshja për tërheqjen e ushtarëve
egjiptianë nga gadishulli i Sinait dhe
ndërrimi i tyre me ushtarë të një force
ndërkombëtare.

1967 – Në këtë vit Izraeli pushton Bregun
Perëndimor, Rripin e Gazës, rrafshnaltat e
Golanit dhe Gadishullin e Sinait. Fitorja e
Izraelit ndaj forcave arabe asokohe u quajt si
“Katastrofa e vitit 67”. Pas kësaj lufte vdiq
Abdu Naseri.

1973 – Egjipti nën udhëheqjen e Sadatit
ndërmori një sulm befasues ndaj Izraelit.
Kjo luftë nuk solli ndonjë ndryshim
rrënjësor të peshores së forcave në rajon,
por vetëm riktheu besimin te forcat e
armatosura egjiptiane dhe arabe në
përgjithësi. 

Më pas Sadati ndërroi orientimin e tij
politik duke iu drejtuar paqes me Izraelin

dhe për këtë nënshkroi marrëveshjen e
Kemp Dejvidit në vitin 1978. Sipas kësaj
marrëveshjeje Egjiptit i riktheheshin tokat e
pushtuara në luftën e 1967. Por hidhërimi i
shteteve islame dhe arabe ishte i madh, për
këtë arsye edhe disa nga ata i ndërprenë
marrëdhëniet me Egjiptin dhe e ngrinë
pjesëmarrjen e tij në Ligën Arabe dhe kjo
gjendje vazhdoi deri më 1989. Kjo ishte edhe
një ndër arsyet kryesore të atentatit ndaj
Sadatit më 1981.

Politika bashkëkohore egjiptiane:

Egjipti është republikë që nga 18
Qershori 1953. Edhe pse shteti
paramendohet të jetë i organizuar me një
sistem shumëpartiak, i përafërt me atë
presidencial, ku ndahen përgjegjësitë mes
presidentit dhe kryeministrit dhe ku
forcohet parimi i ndarjes së detyrimeve mes
tri pushteteve: atij legjislativ, ekzekutiv dhe
gjyqësor, megjithatë pushteti realisht është
i përqendruar në dorën e kryetarit të
Republikës.

Nëse i bëjmë një analizë të shkurtër
rolit të Egjiptit në krizat me të cilat

2  Është me rëndësi të përmendet se me qëndrimin e Egjiptit kemi si qëllim qëndrimin zyrtar dhe ai jo doemos
pasqyron edhe qëndrimin e popullit egjiptian, përkundrazi ajo që do të përmendim rreth kthimit nga feja të
egjiptianëve tregon forcën dhe ndikimin në rritje të këtij populli në vendimmarrje.

...Koptët janë populli i
Egjiptit, të cilët mbetën në
krishterimin e tyre edhe pas
çlirimit të Egjiptit nga ana e
muslimanëve. Ata qëndruan në
Egjipt falë parimeve islame...

“

“
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përballet Umeti vërehet qartë një pasivitet
në mos edhe mospërfillje dhe negativitet.
Nëse fillojmë me problemin palestinez
shohim se Egjipti që nga koha kur nënshkroi
marrëveshjen e paqes me Izraelin i është
përmbajtur në një masë të madhe
projekteve të dështuara, të cilat deri tashti
nuk kanë dhënë rezultatet dhe frytet e
reklamuara. Shembulli më i mirë për këtë
është qëndrimi i Egjiptit me rastin e sulmit
izraelit mbi rripin e Gazës, si dhe forcimi i
embargos dhe bojkotit, që po vazhdon ende
ndaj Gazës. Nëse i shtrojmë edhe problemet
e tjera sikurse Irakun, Libanin apo
Afganistanin etj., do të shohim se roli i
Egjiptit nuk është me ndikim. Ky pasivitet
dhe negativitet po vërehet tashti edhe me
rastin e Kosovës, ku ky shtet pa ndonjë
arsye dëshiron të bëhet pengesë për njohjen
e Kosovës si shtet i pavarur.2

Jeta fetare në Egjipt:

Kur flasim për Egjiptin na duhet të
përmendim disa nga elementet kryesore që
përbëjnë mozaikun kulturor të tij dhe që
kanë qenë simbol i tij prej kohësh.

Koptët dhe toleranca fetare: Koptët janë
populli i Egjiptit, të cilët mbetën në
krishterimin e tyre edhe pas çlirimit të
Egjiptit nga ana e muslimanëve. Ata
qëndruan në Egjipt falë parimeve islame, të
cilat u kanë dhënë Ithtarëve të Librit një
pozitë të veçantë. Kjo bashkëjetesë vazhdoi
duke qenë shembull dhe duke mos paraqitur
ndonjë pengesë mes shumicës muslimane
dhe pakicës kopte.

Az’hari: Pasi e morën fatimitët
udhëheqjen e Egjiptit dhe vendosën që
Kajro të jetë kryeqytet i tyre ata ndërtuan
Az’harin (361 h. – 972 m.), me qëllim që
nëpërmjet tij të përhapin parimet e

drejtimit të tyre shiit. Kur Salahudin Ejubi i
largoi nga Egjipti e shndërroi Az’harin në
një universitet, ku mësoheshin shkencat
islame sipas parimeve sunite. Az’hari si
institucion dhe dijetarët e tij kanë luajtur
një rol të veçantë në histori. Mu për këtë, ky
rol ka qenë gjithmonë në shënjestër e për
pasojë edhe sot ekzistojnë përpjekje për ta
minimizuar rolin e tij dhe për ta privuar atë
prej autonomisë së tij.

Vlen të përmendet edhe se Egjipti është
ndër shtetet që kanë qenë vazhdimisht në
shënjestër nga shiitët në të kaluarën. Por ai
që përcjell ngjarjet e viteve të fundit
dëshmon se ky vend ende vazhdon të jetë në
shënjestër të tyre .   

Lëvizjet fetare në Egjipt:

Egjipti si shteti më i madh arab ka
përjetuar ngjarje të shumta nëpër historinë
e tij të re. Pas një vale të perëndimizimit të
shoqërisë së tij, Egjipti u bë dëshmitar i
lëvizjeve të shumta islame, të cilat mëtonin
se i rezistonin ideologjive të ndryshme ndaj
të cilave ekspozohej vendi, por jo çdo herë
ato u shoqëruan me pozitivitet. Nga lëvizjet
më të rëndësishme që u shfaqën do t’i
përmendnim lëvizjet në vazhdim duke mos
harruar edhe rolin e Al Az’harit. 

Vëllazëria muslimane (ihuanul
muslimin): Kjo është edhe lëvizja më e
madhe dhe që vazhdon të jetë në Egjipt, si
lëvizje drejt përmirësimit të jetës islame
brenda vendit, por edhe jashtë në botën
Islame. Themelues i saj është Hasen Bena, i
cili u nis nga realiteti i hidhur që filloi ta
përfshinte Egjiptin ndaj rrezikut që i
kanosej kulturës së tij. Kjo lëvizje ka qenë e
pranishme gjatë tërë kohës në historinë
bashkëkohore të Egjiptit. Ndaj kësaj
lëvizjeje janë adresuar kritika të shumta, që
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e tejkalojnë aktivitetin e saj politik. Kjo
lëvizje kritikohet për qëndrime jo të qarta
për sa i përket disa fondamenteve të besimit
islam, për disa parime jo të shëndosha për sa
i përket punës dhe bashkëpunimit për sa i
përket punës për rifillimin e një jete islame,
si dhe për ekstremizmin e pasuesve të saj në
figurat dhe veprimet e kësaj lëvizjeje.     

El Xhema’a el Islamijje: Është një ndër
lëvizjet islame, e cila u themelua në
universitetet egjiptiane e që fton në Xhihad,
si një detyrim i lënë anash për të ngritur
shtetin islam, si dhe për t’i kthyer
muslimanët tek Islami e më pas fillimin e
rikthimit të Halifatit Islam. Në media ata
quhen ndryshe edhe si: “Xhemati i
Xhihadit”. Vlen të përmendet se
udhëheqësit e saj janë kthyer kohëve të
fundit nga mendimet e tyre pas një kohe të
gjatë aktiviteti dhe kanë shkruar libra në të
cilat përshkruajnë kthimin e tyre nga
ekstremizmi, që i kanë përshkruar në
terminologjinë e Xhihadit dhe atë që lidhet
me të.

Xhemaat Tekfir uel Hixhreh: “Xhemati
musliman” sikurse e emërtojnë veten apo
“Xhemati tekfir ve hixhre” siç i emërtojnë
të tjerët, përbën një lëvizje ekstreme. Ajo
është një lëvizje ekstreme, e cila ka ndjekur
metodologjinë e havarixhëve në tekfirin
(shpalljen mosbesimtarë) e të tjerëve për
shkak të mëkateve. Kjo lëvizje mbështetet
në tekfirin e përgjithshëm, qoftë të
muslimanit që bën mëkate dhe nuk
pendohet, apo të udhëheqësve të shteteve
islame, si dhe të atyre që pajtojnë me
udhëheqjen e tyre dhe në tërësi këtë e bëjnë
me një dispozitë dhe trajtim të
përgjithshëm. Si dhe parimi tjetër është
“hixhreti” e që kanë si qëllim izolimin nga
shoqëria injorante (ku kanë si qëllim
shoqëritë islame). Kjo lëvizje edhe pse është

zbehur përhapja e saj, megjithatë si
ideologji vazhdon të ekzistojë në Egjipt dhe
në disa vende të tjera të botës islame.

Xhemaat Ensar es Sunneh el
Muhammedije: Është lëvizje selefite në
parim. Ka filluar në Egjipt e më pas është
përhapur në botën islame. Për parim të saj
ka thirrjen në Islam, duke u mbështetur në
besimin e pastër dhe Sunetin e vërtetë. Ajo
e konsideron si kusht për kthimin e hilafetit
islam dhe rilindjen e umetit pastrimin e
besimit dhe lënien e negacioneve të tij, si
shirku, si dhe lënien e bidateve dhe
besëtytnive. Kjo lëvizje është formuar në
vitin 1926 nga Hoxha i njohur Muhamed
Hamid Fekih.

Burimet:     

Egjipti prodhon pambuk, misër, grurë,
pemë të ndryshme, etj. Gjithashtu zotëron
mbi nëntë milion kokë bagëti. Egjipti nxjerr
edhe naftë, gaz natyror, çelik dhe fosfat.
Prej industrive Egjipti ka shumë të zhvilluar
industrinë e tekstilit, atë ushqimore, të
aluminit dhe të automobilave. “Penda e
Lartë” ka arritur t’i vërë nën kontroll
vërshimet, si dhe të prodhojë energji
elektrike deri në 10 miliard kilovat/orë
përgjatë vitit. Gjithashtu turizmi sjell
përfitime të mëdha.

Në përgjithësi ekonomia e Egjiptit
konsiderohet, si një ndër ekonomitë e
pakta në Lindjen e Mesme, që nuk
mbështeten në një burim, por burimet e saj
janë të shumta. Egjipti pas Arabisë Saudite
dhe Emirateve konsiderohet si një ndër
ekonomitë më të fuqishme arabe dhe zë
vendin e dytë në kontinentin afrikan pas
Afrikës së Jugut.
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NGA: ALI SHABANI

Pyetje: Hoxhë i nderuar, shoqërohem me
një shok dhe e dua shumë atë, mirëpo më
mundon një gjë në moralin e tij, e ajo është se
ai pi duhan. A të vazhdoj shoqërinë me të apo
të ndahem prej tij, apo çfarë më këshilloni,
Allahu ju shpërbleftë?

Përgjigje: Në emër të Allahut
Mëshirëplotit Mëshiruesit. Pirja e duhanit
është e përhapur shumë dhe konsumohet
nga shumë njerëz. Të gjithë dijetarët janë të
mendimit, se është vepër e ndaluar, haram
dhe po ashtu në ditët e sotme meqë i është
bërë e ditur dëmi, luftohet rreptë edhe nga
ministritë e shëndetit në të gjitha shtetet
shekullare. Ajo që na shqetëson neve sot
është meqë dihet për duhanin dispozita dhe
sa dëmprurës është, ai vazhdon të
konsumohet edhe nga besimtarët, të cilët
falin namaz. Më e keqja është se atë e
konsumojnë edhe disa hoxhallarë, të cilët
mbajnë ligjëratat e javës – hytbet dhe gjatë
ditëve të tjera të javës. Me gjithë këto ne si
besimtarë, kur kemi shokë, apo
bashkëpunëtorë me këtë ves, apo edhe vese
të tjera të liga, ne e kemi detyrim t’i
këshillojmë, se Allahu e ka porositur kështu
të Dërguarin e Tij: “Vazhdo me këshillë,
sepse këshilla besimtarëve u bën dobi.”
Dharijat 55,  pra nuk duhet t’i braktisim pse
kanë ndonjë ves të keq, se ndoshta shumë
vese të tjera i kanë të mira. 

Bisedë: në një rast duke i këshilluar disa

besimtarë, më thanë: ju a nuk dini gjë tjetër,
përpos “haram, haram”. Deri kur do të
vazhdoni kështu?! U thashë: Po ju, a nuk dini
të bëni vepra të tjera, përveç haram, haram;
kështu dhe ne do të vazhdojmë t’u
këshillojmë për të mirë deri sa të ndaloni.

Pyetje: Jam vajzë njëzetvjeçare dhe e
përkushtuar në fe. I zbatoj detyrimet fetare,
namaz, agjërim e kështu me radhë. Kohë pas

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

KËSHILLA DHE UDHËZIME NË LIDHJE
ME SHOQËRINË DHE UDHËTIMIN
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kohe vijnë shkues në shtëpi për të më
kërkuar. Kur më tregojnë mua unë i pyes, se
ai për të cilin më kërkojnë, a është i
përkushtuar në fe, a e fal namazin? Ata më
japin përgjigje jo bindëse, thonë se e falka
xhumanë, apo ngjashëm. A më lejohet të
pranoj një martesë me njerëz të këtillë?

Përgjigje: Nuk lejohet që vajza muslimane
e përkushtuar në fe, që zbaton dispozitat e
Fesë Islame, të martohet me një njeri që nuk
fal namazin, sepse nuk i dihet halli atij që nuk
fal namaz. Allahu i Madhëruar ka thënë:
“…ndërsa të ndershmet janë për të
ndershmit, edhe të ndershmit janë për të
ndershmet…” Nur 26. Çështjet e fesë janë me
përparësi, pastaj vijojnë të tjerat. 

Pyetje: A lejohet që njeriu në mesin e
shokëve – vëllezërve muslimanë ta dallojë
ndonjërin me dashuri, ta dojë atë më tepër se
të tjerët?

Përgjigje: Po lejohet që besimtari në
mesin e shokëve vet të dallojë ndonjërin nga
të tjerët, apo ta ketë më të afërt se tjerët. Kur
e kanë pyetur Pejgamberin salallahu alejhi ue
selem, se kë do më tepër, ai ka thënë: Aishen.
I kanë thënë: E nga burrat? Ka thënë: Babain
e saj. Po, pastaj? Ka thënë: Omerin. E pastaj?
Ka thënë Osmanin. Pra, Pejgamberi salallahu
alejhi ue selem, i ka theksuar haptazi emrat e
personave që donte më tepër dhe kjo është e
natyrshme. Pos kësaj, në mesin e sahabëve ka
dalluar me dashuri edhe Zejd b. Thabitin me
të birin e tij Usamen. Edhe sahabët për
Usame b. Zejdin kanë thënë “hibbun-nebijji
ibnu hibin-nebijj”, që do të thotë: “I dashuri i
Pejgamberit, i biri i të dashurit të
Pejgamberit”. Kjo nuk ka shkaktuar te
sahabët ndonjë zili, por e kanë pranuar atë si
një gjë të natyrshme, se njeriu nuk mund t’i
dojë të gjithë njerëzit njësoj.

Pyetje: E kam një shok dhe vëlla në fe dhe
po ashtu e dua shumë, mirëpo ai është i

pasur, e unë jam i varfër. Unë atë nuk e dua
për shkak të pasurisë, por e dua se ai është i
mirë, i moralshëm, i drejtë dhe i përkushtuar
në fe. Ndonjëherë ai më ndihmon
materialisht e unë ngushtohem dhe i rralloj
vizitat tek ai. Dua që ta vizitoj më shpesh, por
i largohem disi, për shkak se mos të thonë se
e shoqëroj për shkak të interesave të kësaj
bote. Si duhet të veproj, më udhëzoni, Allahu
ju shpërbleftë!

Përgjigje: Nëse nijeti është i pastër, nuk
duhet të lejohet që kësi farë cytjesh dhe
vesvesesh të qarkullojnë në mendje, sepse
vizita kur bëhet për Allah, shpërblehet tek
Allahu. Allahu i Madhëruar na ka krijuar dhe
për furnizimin ka thënë: “Allahu favorizoi
disa prej jush mbi disa të tjerë në furnizim.
Atyre që u është dhënë përparësia (në
furnizim), nuk janë furnizues të atyre që
zotërojnë (robërve), ata (të gjithë) në të janë
të barabartë (furnizues kryesor është
Allahu), a mos duan të mohojnë dhuntinë e
Allahut.“ Nahël 71. Për këtë shkak duhet
ditur se: edhe pasuria, edhe varfëria janë
sprova që vihemi ne në këtë botë dhe janë
sprova për të shikuar Allahu se si do të
trajtojmë njëri-tjetrin. Në lidhje me këtë rast
desha të them, se secilit prej nesh, që ndonjë
vëlla i pasur i ndan nga pasuria e vet për ta
ndihmuar, duhet që i ndihmuari të bëj dua
për këtë që Allahu ta begatojë pasurin e tij e
t’i japi bereqet e ta ruajë atë nga sprovat dhe
çdo e keqe, se ndoshta lutja e atij të varfëri
është e pranuar te Krijuesi.

Pyetje: Ne si njerëz nuk mundemi t’i
shmangemi udhëtimit e ndonjëherë është i
shkurtër e herën tjetër i gjatë. Çfarë etike ka
përmendur Feja Islame në lidhje me
udhëtimin?  

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut, që
ka dërguar Pejgamberin salallahu alejhi ue
selem, dhe na ka mësuar për çdo rast, se çfarë
duhet bërë. Në rast udhëtimi është mirë që
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besimtari të falë namazin istihare.
Udhëtimin mos ta bëjë vetëm, se
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, ka
thënë: Një (njeri) vetëm është shejtan,
dy janë dy shejtanë, ndërsa tre vetë janë
udhëtarë. Po ashtu duhet t’i shmanget
udhëtimeve natën, nëse është i vetëm,
se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem,
ka thënë: “Po ta dinin njerëzit atë që
unë e di se çfarë rreziku u kanoset në
vetmi, nuk do të udhëtonte udhëtari
vetëm natën”. E nëse është me shokë,
lejohet të udhëtohet natën, meqë
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, e
ka preferuar dhe ka thënë: “Udhëtoni
natën se toka paloset (tkurret) natën.”
D.m.th. shkurtohet, apo lehtësohet
udhëtimi. Kur të dali me shokët, ata
duhet të zgjedhin në mesin e tyre një
emir (udhëheqës). Ebu Davudi përcjell
nga Ebu Seidi dhe Ebu Hurejre, se
Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, ka
thënë: “Kur të dalin (edhe) tre vetë në
udhëtim, le ta zgjedhin njërin prej tyre
emir”! Kur të dalësh për udhëtim bëj
lutjet e daljes nga shtëpia, lutjet kur të
hipi në mjetin e transportit, duanë e
udhëtimit. Kur të arrish në ndonjë
qytet, apo në qytetin për ku jeni nisur
duhet të bëjnë duanë e hyrjes në qytet.
Të gjitha këto dua i  gjen te libërthi
“Mburoja e Muslimanit”. Gjatë
udhëtimit mos harro t’i zbatosh
dispozitat e udhëtarit për ibadetet
përkatëse. Po ashtu mos harro të bësh
dua për veten, për prindërit,
besimtarët, se lutja e udhëtarit nuk
refuzohet. Nëse udhëton me shokë, mos
e anashkalo këshillën e tyre. Gjithashtu
është mirë gjatë udhëtimit, që kur të
jetë rruga përpjetë të thuhet “Allahu
Ekber” dhe kur të jetë tatëpjetë, të
thuhet “Subhanallah”. Me kaq
mjaftohem, Allahu e di më së miri.

SEJID HUSEJN AFANI

Imam Ahmedi, Ibën Maxhe dhe Buhariu në
“Tarih” shënojnë se Muhamedi, salallahu
alejhi ue selem, ka thënë: “Allahu

vazhdimisht do të mbjellë (përgatis) në këtë fe
dikë të cilin do ta shfrytëzojë për ta respektuar
Atë deri në Ditën e Kiametit.” Koha në të cilën
jetojmë veçohet me një dozë të madhe
pesimizmi dhe shpirtvogëlsie nga njerëzit të
cilët në fakt janë jashtë skenave vendimtare
dhe jetojnë të margjinalizuar. Umeti
nëpërkëmbet, fëmijët vriten dhe në fund
gjykohen si fajtorët më të mëdhenj. Allahu i
Madhëruar është i Plotfuqishëm, që të përgatisë
ndonjërin, i cili do ta riaktivizojë farën e këtij
umeti, Ai thotë: “O ju që besuat, ç’është me ju,
që kur ju thuhet: “Dilni në (luftë) rrugën e
Allahut!”, ju u rënduat në vend (si të ishit të
gozhduar). A mos ishit më të kënaqur me jetën
e kësaj bote, se sa me atë të ardhmen? Përjetimi
i jetës së kësaj bote ndaj asaj të ardhmes, nuk
është asgjë. Nëse nuk dilni (në luftë), Ai do t’ju
dënojë me një dënim të rëndë, ju zëvendëson
me një popull tjetër dhe Atij nuk i bëhet farë
dëmi. Allahu është i gjithëfuqishëm për çdo

HERONJ
NGA
PERIUDHA E
HILAFETIT
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gjë.” (Teube: 38-39)
Po qe se shfletojmë faqet e historisë

islame do të vërejmë se vazhdimisht ka pasur
heronj, të cilët u kanë qëndruar përballë
tiranëve, mashtruesve e të padrejtëve. Po
përmendim disa raste nga periudha e
Hilafetit të Drejtë për të dëshmuar një gjë:
drita e Islamit nuk do të shuhet ashtu siç nuk
u shua në të kaluarën me gjithë përpjekjet e
kufrit anekënd botës…

Nëse kthehemi në fillimin e themelimit të
shtetit islam do të gjejmë Usame b. Zejdin,
një luan i Allahut dhe i Pejgamberit të Tij, i
cili i mposhti kryqtarët në veri të Gadishullit
Arabik. Në zemrat e tyre futi frikën, edhe pse
ata ishin aleatët e superfuqisë së asaj kohe –
Perandorisë Romake.

Në periudhën e halifatit të Ebu Bekrit,
Halid b. Velidi i njohur si Sejfulislam (shpata
e Islamit) në betejën e quajtur “Lumi i
Gjakët” kundër arabëve të krishterë me në
krye Abdulesved Ixhliun, ku ky i fundit kishte
lidhur një aleancë të fortë me Xhabanin,
kryeushtarakun persian, u ballafaqua me një
ushtri, e cila numëronte njëqind e
pesëdhjetëmijë ushtarë, kurse ushtria e
Halidit numëronte tetëmbëdhjetë mijë. Të
Kryqtarët duke u nisur nga ajo që ishin më të
shumtë në numër filluan të tallen dhe rrinin
të çlirët e të gatshëm për ushqim. Xhabani u
tërhoqi vërejtjen duke iu thënë: Lëreni
ushqimin dhe përgatituni për ballafaqim,
mirëpo ata nuk i morën fjalët e tij me
seriozitet. Ai ju tha sërish: Kundërshtarët do
t’ju dëbojnë, nëse nuk tregoheni seriozë,
kurse ushqimin që keni përgatitur do ta hanë
ata. Kur u afrua Halidi me ushtrinë e tij i
detyroi që të largoheshin nga ushqimi. Thirri
për dyluftim. Përballë tij doli Malik b. Kajsi.
Halidi i tha atij: O bir fëlliqësire, ç’të shtyu
nga të gjithë ata të dalësh përballë njërit që
është në rang më të lartë se ti? Halidi e fitoi
dyluftimin. Pastaj filloi përleshja e ushtrive,
arabët kryqtarë dhe persianët në një anë dhe

..Të njëjtën gjë e vërejmë
edhe në këto ditë, kur armiqtë
shekullorë janë bashkuar
kundër muslimanëve. Në këtë
betejë Shpata e Allahut vrau
njëqindmijë armiq...

“

“
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muslimanët në anën tjetër. Beteja ishte tejet
e ashpër, kurse Halidi u zotua që me lejen e
Allahut ujin e lumit pranë do ta mbushte me
gjakun e tyre. Ai lutej: O Allah, nëse më
mundëson fitoren asnjërin s’do ta lë të gjallë
e lumin e tyre do ta bëj të rrjedhë gjaku i tyre.
Pas një luftimi të ashpër muslimanët vranë
atë që vranë, kurse Halidi thirri: Mos vritni
asnjërin, porse robëroni dhe afroni afër
lumit. Ushtarët robëruan një numër të madh
dhe i afruan buzë lumit, me qëllim që Halidi
ta çojë në vend zotimin e tij. Rrjedhja e ujit u
pengua nga kufomat. Kaka b. Amër Temimi i
tha Halidit: Pasha Allahun, sikur të tërë
njerëzit e botës t’i vrasësh nuk do të rrjedh
lumi prej gjakut të tyre, prandaj liroje pak
rrjedhjen e ujit, në mënyrë që të
përmbushësh zotimin. Ashtu edhe ndodhi.
Ebu Bekri iu drejtua njerëzve në Medine:
Kurejshitë, luani juaj i mposhti persianët,
kurse ushqimi i tyre (persianëve) u bë
ushqim i muslimanëve. Halidi, ky burrë që
s’lind më nëna si ai i urdhëroi ushtarët, që ta
hanë me bismilah, me bekimin e Allahut! 

Në betejën Ajnu Temër të gjithë arabët e
krishterë u tubuan kundër Halidit,
persianëve që ishin aleatët e tyre ju thanë: Ju
mos luftoni, ne arabët dimë më mirë të
luftojmë me Halidin, prandaj na leni vetëm.
U grumbulluan të gjithë kalorësit e tyre.
Halidi e shikoi ushtrinë e tyre dhe deshi që ta
përfundojë betejën duke mos humbur asnjë
ushtar, prandaj ju tha dhjetë kalorësve: më
mbroni shpinën se po nisemi drejt tyre. Të
gjithë u habitën. Nisen dhjetë kalorësit të
udhëhequr nga Halidi drejt armikut. E thyen
rreshtin e parë, hyn në mes të armikut. I
vërsulet Ike b. Ebu Ikes dhe e rrëzon nga
shala e tij. E merr Iken si një fëmijë qumështi
dhe e hip në atin e tij për t’u drejtuar në mes
të dy ushtrive. Beteja përfundoi menjëherë,
sepse ai e theri të parin e armikut para syve
të tyre. Ky është rasti i dytë i Halidit me
kryqtarët. 

Rasti i tretë është ngjarja e Eufratit me 15
Dhul Kade të vitit 12 hixhrij. Persianët,
romakët dhe arabët kryqtarë kishin bërë një
pakt. Ushtria e tyre numëronte njëqind e
pesëdhjetë mijë njerëz. Ky numër i madh
ushtarësh kishte përballë Halid b. Velidin me
dymbëdhjetë mijë ushtarë. A mund ta
marrësh me mend këtë pakt mes persianëve
dhe romakëve, të cilat kishin qenë në
hasmëri të përhershme ndërmjet tyre. Kjo
ishte hera e parë që ata bashkoheshin kundër
muslimanëve. Të njëjtën gjë e vërejmë edhe
në këto ditë, kur armiqtë shekullorë janë
bashkuar kundër muslimanëve. Në këtë
betejë Shpata e Allahut vrau njëqindmijë
armiq. Kur halifi i muslimanëve, Ebu Bekri,
dëgjoi për këtë betejë tha: do t’i zhduk
ëndrrat e romakëve me shpatën e Halidit.
Halifi e urdhëroi Halidin të braktisi Irakun
dhe të niset drejt Shamit. Me betejën e parë
që zhvilloi këtu i detyroi të krishterët të
paguanin xhizje në Basra. Kjo njëherësh
është xhizja e parë, që morën muslimanët, si
rezultat i fitoreve të Halidit. 

Damasku do të çlirohet në vitin e
katërmbëdhjetë hixhrij. Më parë pesë ushtri
islame kishin arritur deri te muret e
Damaskut, mirëpo nuk e kishin çliruar dot.
Deri te muret e këtij qyteti arriti ushtria e
komandantit Ebu Ubejde, e Shurahbil b.
Hasenes, e Jezid b. Ebu Sufjanit dhe e Amër b.
Asit. Ushtria e Halidit qëndroi plot katër
muaj para mureve të Damaskut. Halidi nuk
bënte gjumë, por vazhdimisht e përcillte
situatën me kujdes. Ndërkohë i erdhi lajmi, se
patriarkut të Damaskut Nestar b. Nestarit i
kishte lindur një fëmijë dhe se rojtarëve të
Damaskut do t’u jepej verë natën e hënë me
15 Rexheb të vitit 14 hixhrij. Halidi për të
shfrytëzuar këtë situatë përgatiti një lëkurë,
të cilën e mbushi me ajër dhe disa litarë më
maja të kthyera si kthetra, me qëllim që të
kalonin hendekun, të cilin romakët e kishin
hapur përpara mureve të larta dhe e kishin
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mbushur me shumë ujë, me qëllim që të mos
i arrinin muret e qytetit. Halidi thirri Medhur
b. Adij Ixhlin dhe Kaka b. Amër Temimin e
duke notuar mbi lëkurën e mbushur me ajër
iu afruan mureve, kurse dy prej litarëve
arritën t’i ngjitnin në majë të murit. Dy
shokët e Halidit u ngjitën lart dhe i forcuan
litarët e tjerë, që kishin marrë me vete. Halidi
me suitën e tij u ngjitën mbi muret e larta,
kurse ushtarëve të tjerë u tha: “Nëse dëgjoni
tekbiret tona pas mureve vraponi pas nesh.”
Pasi ngjitet lart Halidi hedh veten prej murit
duke lëshuar një tekbir të fuqishëm. Së
bashku me të hidhen edhe suita e tij. Vranë
ata që vranë prej rojtarëve të derës lindore të
qytetit, hapën derën dhe vazhduan t’i korrin
shpirtrat, derisa arritën te dera perëndimore
e qytetit. Aty takohen me Ebu Ebujden me të
cilin bëjnë një marrëveshje.

Pas kësaj beteje ka ngjarë beteja e
Jermukut, e cila në mënyrë përfundimtare i
fshiu kryqtarët nga Shami, ndërsa Herakliu
duke braktisur Damaskun tha: “Paqja qoftë
me ty oj Siri, paqja e atij që të jep
përshëndetjen e lamtumirës dhe i cili
asnjëherë më nuk do të të takojë.” Në këtë
betejë romakët kishin përgatitur dyqind mijë
kalorës. Në krye të tyre ishte Mahani,
kalorësi më me famë. Në anën u
muslimanëve kishte vetëm tridhjetë e
gjashtë mijë kalorës. Herakliu mbajti një
fjalim përpara romakëve ku ju tha: “Romakë!
Arabët pushtuan Sirinë dhe aty nuk do të
ndalen, porse po nisen drejt vendeve tuaja
më të largëta. Ata nuk dëshirojnë vetëm
tokën, qytetet, grurin, thekrën, arin,
argjendin, por edhe të skllavërojnë motrat,
nënat, bijat dhe gratë tuaja, kurse zotërinjtë
e familjes mbretërore t’i robërojnë, mbroni
familjet dhe mbretin tuaj ose braktisni
vendin tuaj.”

Ebu Ubejdeja i shkroi Omerit, radijallahu
anhu: “Erdhi ushtria e muslimanëve së
bashku me ndihmën e Allahut, me ushtarë

prej melekëve.” Halidi i tha Ebu Ubejdes:
Vallahi e shihja ndihmën e Allahut. Ne i
vritnim me shumicë, kurse ata ishin shumë
më tepër se ne dhe më të fuqishëm. Ne
luftonim për Allahun, prandaj sikur të gjithë
njerëzit e tokës të ishin me ta nuk do t’u
mjaftonin. Ebu Ubejde dhe Halidi i bashkuan
ushtritë. Halidi u bë komandant i
përgjithshëm e rreshtoi ushtrinë, Ebu
Ubejden e vendosi prapa, në të djathtë
Muadh b. Xhebelin, në të majtë Kabath b.
Eshim dhe Hashim b. Utben. Halidi i hipur
mbi kalë dhe kalorësi i Islamit Kajs b.
Hubejre.

Nga ana tjetër Mahani mbajti një fjalim
para ushtarëve të tij, ai tha: “Ju jeni sa rëra e
tokës dhe s’do ju mposhtin këta armiq. Janë
pak në numër, të varfër, të uritur, kurse ju
jeni bij të mbretërve, pronarë të kalave dhe
të armatosur. Mos dilni prej mejdanit derisa
t’i zhdukni ata!”

Pastaj iu drejtua e i bërtiti Halidit: O Halid,
e dimë se ju nxori nga vendi juaj uria dhe
jetesa e vështirë, prandaj ejani dhe çdonjërit
prej jush do t’i japim dhjetë dinarë, veshje
dhe ushqim dhe të ktheheni në vendin tuaj. E
vitin e ardhshëm ju japim po aq. Halidi i tha:
“Neve na nxori nga vendi ynë dëshira për të
pirë gjakun tuaj, madje kemi dëgjuar se gjaku
i romakëve është më i miri, për këtë
erdhëm.”

Romakët për shkak të frikës që kishin prej
muslimanëve çdo njëqind kalorës i lidhnin
me zinxhirë në mënyrë që nëse njëri prej
tyre do të ikte të tjerët e tërheqin dhe e
kthejnë sërish në mejdan. Kështu përleshen
dy ushtritë, dyqind mijë me tridhjetë e
gjashtë mijë, një mijë prej këtyre të fundit
ishin shokë të Muhamedit, salallahu alejhi ue
selem.

Përktheu: Agim BEKIRI
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