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EDITORIALI

Ndonëse shumica dërrmuese e medieve në botë shpenzojnë shumë për t’i dhënë
opinionit një imazh krejtësisht të shtrembëruar mbi Muhamedin, paqja dhe
lavdërimi i Allahut qofshin mbi të, ne jemi munduar që në këtë numër reviste

t’i përkujtojmë sadopak lexuesit tanë dhe çdo shqipfolës për vlerat, virtytet,
epërsitë dhe personalitetin e përkryer të Pejgamberit, si njeri dhe pastaj si i Dërguar
i Allahut për mbarë njerëzimin. Është e logjikshme që shumëkush prej dashamirëve
të shprehë dyshimin për faktin se çfarë mund të bëjë një revistë apo një medie
tjetër, që kanë një shtrirje të kufizuar edhe brenda popullit të vet karshi medieve
botërore, shtetërore madje edhe lokale, që mundohen me të gjithë potencialin ta
harxhojnë për të zbuluar ndonjë “të metë” të Islamit, muslimanëve apo të Profetit,
sal-lallahu alejhi ue selem, dhe shtiren kinse paralajmërojnë opinionin nga rreziqet
që po iu vjen, kurse në fakt ato janë të imagjinuara.

Megjithatë muslimani nuk duhet të ndalojë për ta shpjeguar të vërtetën me të
gjitha mundësitë që ka. Nëse atyre nuk u dhimbset mundi që derdhin për të kotën
dhe të pavërtetën, përse ne të mos kalojmë ditën dhe natën duke i shpjeguar të
vërtetën njerëzimit. Ne e kemi detyrë ta sqarojmë të vërtetën me dije dhe urtësi
pavarësisht mega-fushatave që bëhen kundër saj, ndërsa zemrat e njerëzve janë në
dorë të Allahut dhe Ai i rrotullon si të dojë. Nuk ia vlen të mërzitemi pse dikush e
refuzon apo e përqesh të vërtetën kur ia thua, sepse edhe pejgamberët, si të
zgjedhurit e Zotit, në Ditën e Gjykimit kur të ringjallen dikush prej tyre do të ketë
pas vete vetëm një grup të vogël njerëzish, që i kanë besuar, tjetri do të ketë vetëm
dy besimtarë apo një, ndërsa do të ketë edhe të atillë që pas vetes nuk do të kenë
asnjë që t’u ketë besuar. Ne po të mërzitemi nuk fitojmë asgjë përpos plogështisë, e
kjo e fundit është sëmundja më e rëndë që mund ta kaplojë një punëtor të mirë e të
sinqertë.

Albislami, si një zë i të vërtetës mu këtë synon ta bëjë me temat e përpunuara në
çdo numër, prandaj që nga ky numër ju do të keni rastin të njiheni me mësime
interesante edhe nëpërmjet rubrikave të reja. Në rubrikën “Sfida” do të lexoni për
mirësitë e kësaj Feje dhe për shumë mirësi tjera, që janë sfidë për gjithë njerëzimin.
“Thesare” do t’ju paraqesë perla dhe margaritarë që rrallëkund mund t’i hasni.
“Ekonomi” do të bëhet – me lejen e Allahut – një shkak i vetëdijesimit të
muslimanëve shqiptarë në çështjet ekonomike brenda ligjit të Allahut.

E lusim Allahun që veprat tona të kenë vazhdimisht si synim arritjen e
kënaqësisë së Tij.

Në emër të redaksisë: Omer BERISHA

NDIHMOJE KËTË FE...
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SHKRUAN: AGRON TERZIQI

Zoti është Ai që lëkund tokën, i bën
lumenjtë të rrjedhin, i dërgon erërat.
Mirëpo, përse tërmeti paraqitet në një

kohë dhe vend të caktuar e jo në tjetrin, kush
e përcakton shkallën e shkatërrimit të
goditjes së tij dhe kohëzgjatjen se sa sekonda.
Të gjitha janë të përcaktuara nga Allahu në
bazë të urtësisë që vetëm Ai e di dhe pikërisht
ky është koncepti që besojnë muslimanët. 

Të shumtë janë ata që mendojnë se Allahu
Fuqiplotë nuk ka kurrfarë ndikimi në këso
çështjesh, bile edhe ata që e pranojnë Allahun
si Zot e Krijues, besojnë se Ai e krijoi tokën,
por që më pas ta ketë braktisur atë. 

Vërshimet, tërmetet, cunamet, erërat e
forta, vullkanet e zjarrta dhe përmbytjet, të
cilat marrin çfarëdo që u del para, nuk janë
thjesht fatkeqësi natyrore të rastësishme apo
zemërim i natyrës, por janë krijesa të Allahut,
Krijuesit dhe Sunduesit të gjithësisë.

Muslimani i vërtetë pas çdo hataje të

madhe ndalet dhe mediton për të, në mënyrë
që të nxjerrë mësime nga ato. Ai nuk është
prej atyre të pavëmendshmëve që gjërat e
rëndësishme i lejojnë t’u kalojnë pa bërë
ndonjë bilanc apo llogari.

- Allahu i Madhërishëm dëshiroi, që
përmes kësaj ndodhie të pakëndshme për
njerëzit të japi mësime, se e tërë kjo është një
sprovë dhe se e tërë jeta e njeriut është e
ndërtuar mbi sprovën. Ai në Kuranin
Famëmadh ka shpallur: “Ne ju vëmë në provë
me të keqe dhe me të mirë dhe te Ne do të
ktheheni.” (Enbija, 35) “Në të vërtetë, Ne e
krijuam njeriun nga një pikë farë e përzier,
për ta sprovuar.” (Insan, 2) Allahu i sprovon
të gjithë njerëzit, pavarësisht se janë
muslimanë apo jomuslimanë, ndodh që
ndonjëherë t’i sprovojë besimtarët më tepër
se sa të tjerët: “Vërtet mendojnë njerëzit, se
do të lihen të thonë “Ne besojmë”, pa u vënë
në provë?!...” (Ankebut, 1).

- Urtësia e dytë ka të bëjë me
paralajmërimin ndaj të gjithë atyre të

TËRMETET E
PAPRITURA
(PËRSIATJE RRETH
TËRMETIT NË HAITI) 

Njeriu duhet ta kuptojë forcën e tij reale, ndërsa ai
që është kryelartë e mendjemadh duhet ta dijë
pozitën e tij në këtë botë dhe se pretendimet, se
raca njerëzore ka arritur ta vërë nën sundim natyrën
janë krejtësisht të pavend
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shkujdesurve dhe të pavëmendshmëve, të
cilët kanë harruar, ose nuk vërejnë fuqinë e
madhe të Allahut, se kur dëshiron Ai të
ndodhë diçka Ai mjafton t’i thotë Bëhu dhe
ajo menjëherë bëhet, dhe në këtë kontekst
dridhet toka, lëvizin erërat, shpërthejnë
vullkanet, vërshojnë lumenjtë, ngrihen
dallgët e detit... Njerëzit duhet ta kenë
parasysh fuqinë e Allahut, e cila nuk
krahasohet me asgjë.

- Urtësia e tretë ka të bëjë me atë, se njeriu
duhet ta dijë statusin e tij në këtë gjithësi dhe
të mos mashtrohet, duke u bërë
mendjemadh, sepse ai nuk di se çfarë mund të
ndodhë pas disa sekondash. Njeriu, i cili
projektoi kompjuterin, fluturoi në hapësirë,
zbriti në hënë, e bëri zbulime të tjera kolosale,
para tronditjeve të tilla e ka të pamundur të
bëjë diçka, mbase ka mundësi të parashikojë
mundësinë e vendndodhjes së një tërmeti,
mirëpo të dijë kohën e saktë, apo epiqendrën
e tij nuk ka mundësi ta dijë e ta parashikojë
saktësisht: “Ndërsa juve nuk ju është dhënë
veçse pak dijeni.” (Isra, 85). Njeriu duhet ta
kuptojë forcën e tij reale, ndërsa ai që është
kryelartë e mendjemadh duhet ta dijë pozitën
e tij në këtë botë dhe se pretendimet, se raca
njerëzore ka arritur ta vërë nën sundim
natyrën janë krejtësisht të pavend. Ajo çfarë
arriti njeriu është shfrytëzimi i të mirave të
kësaj bote në përputhje me ligjet e natyrës, që
Zoti i vendosi në tokë. Pra, fuqia është e
Allahut, dituria është prej Tij, ndërsa disa
urtësi mbeten sekret vetëm për Të.

- Urtësia e katërt. Allahu dëshiroi që t’ia
bëjë me dije njeriut, se sa realisht vlen kjo
botë, duke ia tërhequr vërejtjen, që të mos
vrapojë pas saj vetëm sa për të shtuar të mirat
materiale, dhe që të harrojë tërësisht
ahiretin. Vdekja mund të vijë papritmas,
kurse te shumica e njerëzve është pjekur
ideja, se do të vdesin pas moshës
gjashtëdhjetëvjeçare. Kësisoj Allahu dëshiron
që përmes këtyre akteve të natyrës t’iu

dërgojë atyre një paralajmërim, se takimi me
Zotin mund të ndodhë në çdo moment.

- Urtësia e pestë. Allahu përmes kësaj
ndodhie na përkujton kataklizmin e Ditës së
Kiametit: “O njerëz, frikësojuni Zotit tuaj,
sepse dridhja e Orës (së Kiametit), është
vërtet një ngjarje e madhe! Ditën, që do të
shihni atë, çdo grua me fëmijë në gji do ta
harrojë fëmijën e saj dhe çdo grua shtatzënë
do ta hedhë barrën e vet. Njerëzit do t’i shihni
si të dehur, ndonëse ata nuk do të jenë të
dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër.”
(Haxh, 1-2) Dridhjet e tanishme nuk ndodhën
më shumë se një minutë, pra, ishin në pyetje
vetëm çështje sekondash, ndërsa
paramendoni si do të jenë lëkundjet dhe
tronditjet e kiametit: “Kur Toka të dridhet
fuqishëm, malet të thërrmohen copë-copë e
të shndërrohen në pluhur të shpërndarë”
(Vakia, 4-6) Pra, dridhjet e tanishme
konsiderohen të thjeshta në krahasim me ato
të Kiametit. Në tërmetet e sotme nëna ikën
dhe e harron fëmijën e saj, kur zbret poshtë
me vrap nga ndërtesa dhe shpëton, atëherë i
kujtohet dhe thërret fëmija im, fëmija im. Ka
të atillë që kanë ikur me rroba gjumi kur ka
ndodhur tërmeti, ka edhe sish që kanë qenë
duke u larë në banjë dhe kur kanë dëgjuar
dridhjet e tokës kanë dalë me vrap në atë
gjendje, sepse për të gjithë jeta është e ëmbël
dhe e dëshiruar. Kjo gjithsesi neve na kujton
edhe Ditën e Gjykimit: “...çdo grua me fëmijë
në gji do ta harrojë fëmijën e saj dhe çdo grua
shtatzënë do ta hedhë barrën e vet. Njerëzit
do t’i shihni si të dehur, ndonëse ata nuk do të
jenë të dehur, por dënimi i Allahut është i

...Vdekja mund të vijë paprit-
mas, kurse te shumica e
njerëzve është pjekur ideja, se
do të vdesin pas moshës
gjashtëdhjetëvjeçare...

“ “
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ashpër.” Përkitazi me këtë i Dërguari i Allahut
ka thënë: “Njerëzit do të ringjallen në Ditën e
Gjykimit këmbëzbathur, të zhveshur lakuriq
dhe të pabërë synet.” Aishja e habitur pyeti:
“Burra dhe gra në një vend, ku secili do të
ketë mundësi ta shikojë njëri-tjetrin.” I
Dërguari i tërhoqi vërejtjen duke i thënë:
“Çështja në atë moment është më kanosëse,
se sa t’i kujtohet dikujt që të shikojë pjesët
intime tjetrit.” Në atë ditë askush nuk
mendon për epshin e vet, sepse: “Atë Ditë,
secili prej tyre do të ketë aq shqetësim për
veten, sa do t’i mjaftojë.” (Abese, 37).

Allahu ua dëshiron të mirën robërve të
Vet, kur ua kujton Kiametin dhe Ditën e
Gjykimit, meqë shumica prej tyre i kanë
harruar sot dhe nuk u bëjnë përshtypje ato.
Ata shpresojnë se do të qëndrojnë përherë në
tokë dhe se vdekja është caktuar për dikë
tjetër e jo për ta. Të paktë janë ata që
meditojnë për ahiretin.

E tërë kjo ka një mësim; e ai është që tërë
njerëzimi të pendohen dhe të kërkojnë falje
ngase të gjithë bëjmë mëkate, ndërsa më të
mirët janë ata që pendohen dhe kërkojnë falje
tek Allahu i Madhëruar: “O Zoti ynë! Ne e
kemi futur veten në gjynah, prandaj nëse Ti
nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që
do të jemi nga të humburit”. (Araf, 23) Kësi
lloj ndodhish duhet që t’i provokojnë njerëzit
për t’iu kthyer natyrshmërisë së pastër e të
thonë: O Zot, na fal... me shpresën që Ai t’i
pastrojë ata nga llumi i mëkateve, epsheve
dhe lakmive. Një veprim i tillë do të ishte për
ta një lindje e re.

Njerëzit përballë katastrofave ndahen në
katër grupe.

Grupi i parë janë ata që e njohin Allahun, e
adhurojnë dhe i binden vetëm Atij, miratojnë
të lejuarat dhe largohen nga të ndaluarat. Ata
e kanë parasysh, se pasimi i ligjit të Zotit dhe
respektimi i urdhrave të Profetit është
shpëtim dhe zgjidhje për të dyja botët. Këta
janë besimtarët e vërtetë, që e njohin Allahun

në mirëqenie, kurse Ai nuk i harron ata në
vështirësi.

Grupi i dytë: Këta kur janë në mirëqenie
gjejnë kënaqësi, por kjo fatkeqësisht i bën që
ta harrojnë Zotin. Me t’i goditur belaja, ata
shumë shpejt kthehen te Krijuesi. Këta
fatkeqësitë (të çfarëdo natyre) i kuptojnë si
vërejtje nga Allahu për veprat e tyre të
papërgjegjshme, prandaj edhe shpejtojnë në
pendim dhe në kërkimin e faljes: “Allahu i do
ata që pendohen fort (për gjynahet) dhe ata
që pastrohen.” (Bekare, 222).

Grupi i tretë: Këtu hyjnë ata që me të
plotësuar nevojat e tyre materiale e harrojnë
tërësisht Zotin dhe e kujtojnë Atë vetëm në
çastin e vështirësisë dhe sapo të kalojë kriza
ose fatkeqësia kthehen prapë në rrugën e
devijuar. Këta kanë ngjashmëri të madhe me
mushrikët, të cilët i përshkruan Allahu në
këtë mënyrë: “E kur gjenden në anije që
lundron me ta me erën e përshtatshme e ata i
gëzohen kësaj, arrin një stuhi dhe i sulmojnë
valët nga të gjitha anët e mendojnë se do t’i
vënë poshtë, (atëherë) i luten Allahut
sinqerisht, duke i premtuar besimin: “Nëse na
shpëton nga kjo gjendje, me të vërtetë, do të
jemi mirënjohës”. E kur Allahu i shpëton ata,
menjëherë ata pa kurrfarë të drejte bëjnë
turbullira në Tokë.” (Junus, 22-23) 

Ndërsa grupi i katërt që konsiderohet më i
rrezikshmi prej tyre, janë ata të cilëve u janë
nxirë zemrat dhe u janë bërë më të ngurta se
guri. Atyre u ndodhin fatkeqësi dhe bela me
pasoja katastrofike, por ja që asnjëherë nuk
ngrenë duart lart, që të thërrasin Zotin e tyre.

...Në tërmetet e sotme nëna ikën
dhe e harron fëmijën e saj, kur
zbret poshtë me vrap nga ndërtesa
dhe shpëton, atëherë i kujtohet
dhe thërret fëmija im, fëmija im...

“ “
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Ata janë të zhytur thellë në mëkate dhe
nuk i kuptojnë urtësitë e Allahut, që
përmes këtyre fatkeqësive nuk dëshiron që
ta zhdukë njerëzimin, por t’i paralajmërojë
që të vetëdijesohen për ato që veprojnë, që
të pendohen dhe t’i kthehen rrugës së
drejtë: “Ne ju kemi dërguar shumë popujve
pro fetë para teje dhe i kemi dënuar ata me
skamje dhe fatkeqësi, për t’u bërë të
dëgjueshëm. Vetëm sikur të përuleshin kur
u erdhi ndëshkimi Ynë! Por zemrat e tyre u
bënë gur, ndërsa djalli ua paraqiste si të bu -
kura veprat e tyre të këqija.” (Enam, 42-43). 

Kur dikujt prej të parëve tanë të mirë
–selefit- i ndodhte ndonjë ngjarje e
pakëndshme deklaronte se kjo i kishte
ndodhur si pasojë e mëkateve të tij. Lidhur
me këtë ekzistojnë edhe lutje të shumta, që
i Dërguari ynë Muhamedi, paqja dhe
lavdërimi i Zotit qoftë për te, na ka
porositur t’i themi në raste katastrofash,
ndër to: “La Ilahe il-lAllahul Adhimul
Halim, La Ilahe Il-lAllahu Rabul Arshil
Adhim, La Ilahe il-lAllahu Rabus Semavatis
Seb’i ue rabul Erdi, ue Rabul Arshil Kerim.
(Buhariu dhe Muslimi) (S’ka të adhuruar
tjetër përveç Allahut të Madhëruar e të
Urtë. S’ka të adhuruar tjetër përveç
Allahut, Zotit të Arshit të Lartësuar. S’ka të
adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të
shtatë qiejve dhe të tokës dhe Zotit të
Arshit Fisnik.)

Pastaj duaja e Junusit në barkun e
balenës: “La Ilahe Il-la ente Subhaneke in-
ni Kuntu minedh-Dhalimin. (Tirmidhiu)
(S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje, që je i
Madhëruar. Me të vërtetë unë jam prej
mëkatarëve.)

Në fund lusim Allahun e Madhërishëm,
që të na i largojë të këqijat e tërmeteve dhe
të na mbrojë nga çdo e keqe, duke e lutur
gjithnjë që të mos na shkatërrojë për shkak
të asaj çfarë bëjnë të papërgjegjshmit.
Amin.

PËRMBYTJA
DHE GJUHA 
E SHENJAVE
TË ZOTIT

SHKRUAN: JUSTINIAN TOPULLI

U
tha e çnuk u tha për përmbytjet e fundit

në zonën e Nën-Shkodrës, ishte nga Zoti
apo ishte nga robi, ndonëse emrin Zot

pak kanë preferuar ta përdorin, por si
gjithmonë në vend të Tij kanë preferuar të
vendosin padrejtësisht “ekuivalentin” e Tij të
padenjë, të pavërtetë e imagjinar, që
idhujtarët e sotëm e quajnë “natyrë”. Pra, a
ishte përmbytja fatkeqësi e shkaktuar nga një
tekë një herë në shekull e idhullit natyrë, apo
fund e krye e gjitha kjo ishte një pasojë
njerëzore? Pozita në pushtet tërësisht
shfajësonte veten, se as edhe një fije floku ajo
nuk kishte të bënte me këtë fatkeqësi dhe se
zemërimit të “natyrës së verbër” nuk mund
t’i paraprihet, fundja si mund t’i paraprijë një
vdekatar një veprimi të një “perëndie”, që
gjendet ngado dhe që nuk i arsyeton lutjet
tona dhe është më e papërgjegjshme se vetë
njeriu?! Në anën tjetër opozita shfajësonte
“natyrën” apo Zotin dhe gjithë përgjegjësinë

Zoti, të cilit ne i besojmë, nuk është një zot i verbër
dhe memec; komunikimi i Tij me krijesën e Tij është i
përhershëm. Por si i Urtë dhe më i Urti të urtëve e më i
Dituri i të diturve që është, Ai u flet njerëzve me dy
gjuhë: me gjuhën e shenjave dhe me gjuhën e fjalëve.
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e hidhte mbi një grusht njerëzish, që
qeverisin këtë vend, që me veprimet ose jo të
tyre ishin të vetmit fajtorë të kësaj katrahure!
Si të parët edhe të dytët, në një unitet të
çuditshëm, fajin aspak nuk duan ta shtrijnë
në shtëpinë e viktimës, paçka se ai në bindjen
tonë është edhe më i gjerë se të gjitha këto që
u përmendën. 

Nuk është etike që të përmendësh litarin
në shtëpinë e të varurit, thotë një shprehje e
urtë popullore, është normale që moralin në
një moment fatkeqësie ta shtysh pak më
vonë, pasi sadopak edhe ti të kesh dhënë
ndihmesën për kalimin e kësaj situate, dhe ne
kështu po bëjmë. Por në këto ditë Shkurti, kur
më e keqja siç thuhet ka kaluar edhe ne na
duhet të bëjmë detyrën tonë si rikujtues të
njerëzve, pasi kemi bërë sadopak edhe të
parën, na duhet t’u bëjmë thirrje të gjithë
atyre njerëzve që besojnë tek Zoti, që të
meditojnë pak mbi këto fjalë që po
shkruajmë.

Zoti, të cilit ne i besojmë është një qenie
supreme, e vetmja e përtejsishme me botën e
krijuar, por që kujdesi dhe mëshira e Tij
shihet në çdo çast të ekzistencës së kësaj bote.
Zoti, të cilit ne i besojmë, nuk është një zot i

verbër dhe memec; komunikimi i Tij me
krijesën e Tij është i përhershëm. Por si i Urtë
dhe më i Urti të urtëve e më i Dituri i të
diturve që është, Ai u flet njerëzve me dy
gjuhë: me gjuhën e shenjave dhe me gjuhën e
fjalëve. Ndoshta ju ka rastisur të hasni ndonjë
njeri të mençur e të urtë apo ndonjë mësues
babaxhan, i cili me sjelljen e tij ju ka bërë për
vete, dhe ka mjaftuar vetëm një vështrim apo
një shenjë e pazëshme e tij për t’iu tërhequr
vërejtjen, apo për të mësuar prej tij shumë më

...Shqiptarët përtej shkaqeve
materiale që sollën këtë përm-
bytje u duhet të lexojnë edhe
arsyen e vërtetë të saj, atë
arsye që nuk ua thotë, as pozi-
ta politike, as opozita e saj,
por vetëm Ai që e shkroi atë
me dorën e fuqisë së Tij....

“

“



8

AKTUALE

mirë sesa prej fjalëve të drejtpërdrejta, fjalë të
cilat edhe mund t’iu rëndonin dhe t’iu
lëndonin shumë më tepër. Njerëzit që
arsyetojnë thellë gjithmonë e kanë vlerësuar
një sjellje të tillë, si të përkryer, që buron
pikërisht nga dhembshuria, dashuria,
mëshira, urtësia dhe mençuria e këtij njeriu.
Po vallë, a nuk e meriton edhe Zoti ynë, që ne
i besojmë, të vlerësohet në shkallën absolute
më të lartë me të tilla atribute të plota? Nëse
po, atëherë pas kësaj detyrimisht ne si njerëz
besimtarë na duhet të deshifrojmë gjuhën e
shenjave të Tij, ashtu siç deshifrojmë gjuhën e
shenjave të një njeriu të mençur, që në fund
të fundit si krijesë që është nuk meriton kurrë
aq vëmendje sa gjuha e vetë Krijuesit. Këtë
gjuhë Ai vetë na e ka deshifruar nëpërmjet
gjuhës së Tij të folur në shpalljet e Tij, por
nëse kësaj të dytës i është mbyllur tashmë
porta për ne si njerëz dhe ka ngelur
përhershmëria e vërtetësisë, që zbulesa e Tij
përçon, gjuha e shenjave vazhdon të jetë e
pranishme çdo ditë, çdo orë, çdo çast, këtë
gjuhë Allahu kurrë nuk e ka ndërprerë së
përdoruri, me në krijesat e Tij. I gjithë rendi i
kësaj gjithësie është gjuha e shenjave të Zotit:

“Në Tokë ka shenja për ata që besojnë me
bindje, po edhe në vetët tuaja - a nuk e shihni
vallë?”1

“Me të vërtetë, në qiej dhe në Tokë ka
shenja për ata që besojnë. Edhe në krijimin
tuaj dhe të kafshëve të shpërndara nëpër
Tokë, ka shenja për besimtarët e bindur. Edhe
në ndërrimin e natës dhe të ditës, edhe në
ujin që Allahu e zbret nga qielli, duke
gjallëruar nëpërmjet tij tokën e shkretuar,
edhe në ndërrimin e erërave, ka shenja për
njerëzit që mendojnë. Këto janë shpalljet e
Allahut, të cilat Ne t’i tregojmë ty me tërë të
vërtetën. Atëherë, në çfarë fjalësh të tjera do

të besojnë ata, nëse mohojnë Allahun dhe
shenjat e Tij?!”2

Kështu pra Zoti, në sa e sa ajete nëpërmjet
gjuhës së Tij të folur, na deshifron gjuhën e
shenjave të Tij. Por gjuha e shenjave të Tij nuk
është gjithmonë e qetë dhe e butë, por ajo
bëhet e egër dhe ashpër, kur njerëzve nuk u
bëjnë më përshtypje shenjat e përditshme të
Krijuesit dhe vazhdojnë në paudhësitë e tyre.
Dhe ja mesazhi i Tij i deshifruar për
fatkeqësitë që ndodhin në natyrë:
“Shkatërrimi në tokë dhe në det është
shfaqur si pasojë e punëve të këqija të
njerëzve, kështu që (Allahu) do t’i bëjë “të
shijojnë” pjesë nga ajo që kanë punuar, me
qëllim që ata të kthehen (në përmirësim).”3

Si kurdoherë Zoti ynë edhe në ndëshkimin
e Tij tregohet Falës dhe i kursyer, pasi ai nuk
është aspak qëllim në vetvete, përkundrejt
mëshirës që përfshin qëllimin e Tij në krijimit
tonë. E megjithatë shumë prej njerëzve sot,
nuk janë aspak të gatshëm ta lexojnë këtë
gjuhë të veçantë të Zotit, që ndonëse del nga
përditshmëria e saj, lë shumë më tepër
mbresa se çdo gjuhë tjetër, por si gjithmonë
fund e krye do t’i kërkojnë shkaqet dhe
pasojat tek bota materiale dhe tek perëndia
imagjinare natyrë:    

“Eh, sa shumë shenja ka në qiej dhe në
Tokë, pranë të cilave ata kalojnë pa ua vënë
veshin! Shumica e tyre nuk besojnë në
Allahun, pa i shoqëruar Atij njëkohësisht
(idhuj të rremë) në adhurim.”4

Shqiptarët përtej shkaqeve materiale që
sollën këtë përmbytje u duhet të lexojnë
edhe arsyen e vërtetë të saj, atë arsye që nuk
ua thotë, as pozita politike, as opozita e saj,
por vetëm Ai që e shkroi atë me dorën e
fuqisë së Tij.

1 Dhariatë: 20-21. 
2 Xhathije: 3-6. 
3 Rum: 41. 
4 Jusuf: 105. 
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AMERIKË: MJEKËT MUSLIMANË HAPIN
NJË KLINIKË ME SHËRBIME FALAS
Uashington - Një grup mjekësh

muslimanë në shtetin Ohajo SHBA kanë
hapur një klinikë në të cilën ofrojnë
shërbime mjekësore falas për qytetarët
amerikanë. Dr. Malika Hak në ceremoninë e
hapjes së kësaj klinike shëndetësore theksoi
se ajo dhe kolegët e saj në këtë klinikë do të
mjekojnë falas qytetarët amerikanë me të
ardhura të ulëta. (IQNA)

* * *
NGA VËRSHIMET DËMTOHET EDHE

XHAMIA E PLUMBIT
Xhamia e Plumbit, një prej veprave më të

rëndësishme arkitektonike në Shkodër, e
ndërtuar në vitin 1773, është mbuluar së
fundmi nga uji. Ky objekt i vyer i historisë së
kombit tonë njeh si datë të ndërtimit vitin
1773. Ajo çka dallohet në jetën e kësaj
xhamie është historia e dhimbshme e
kubeve prej plumbi, të cilat më se një herë u
bënë objekte vjedhjesh e grabitjesh. Krahas
kësaj, ky institucion i rrallë kulti tipik i stilit
turko- arab, është tregues i një stadi të lartë
mirëqenieje të lagjes së vjetër Tabake në
gjysmën e dytë të shekullit të 18 dhe gjatë
shekullit të kaluar. Gjatë historisë së vet
shumëvjeçare, xhamia e Plumbit është bërë
pre’ vjedhjesh nga individë të ndryshëm, të
cilët për arsye tregtie hoqën shtresa të
konsiderueshme plumbi nga kupolat e
xhamisë. Madje në vitin 1913 ushtria austro-
hungareze e gjeti Xhaminë e Plumbit me
disa shtresa plumbi, dhe e vazhdoi edhe më
tej shkretimin e objektit, duke i hequr dhe
shtresat e fundit. (Gazeta Albania)

* * *
NUK DO TË KETË XHAMI GJIGANTE

NË LONDËR
Planet për ndërtimin e xhamisë gjigante

afër stadiumit olimpik të Londrës janë

ndalur pasi autoritetet thonë se është
vonuar kërkesa për ndërtimin e saj. Xhamia
gjigante që pritej të ndërtohej në këtë pjesë
në lindje të Londrës ishte paraparë të
grumbullojë rreth 12.000 besimtarë dhe do
t’i shërbente muslimanëve, të cilët do të
marrin pjesë dhe do të vizitojnë Lojërat
Olimpike të 2012-ës. Xhemati që ka
planifikuar ndërtimin e kësaj xhamie ishte
vonuar në bërjen e kërkesës për planin e
xhamisë, kanë bërë të ditur autoritetet
londineze, e tani edhe iu është lëshuar një
vërejtje, që të mbyllin xhaminë e
përkohshme deri në ditën e Enjte.

Fillimi i këtij plani për një xhami gjigante
kishte shkaktuar rrëmujë në 2007-ën pasi
48.000 persona kishin nënshkruar një
peticion ku kërkohej ndalimi i saj. (AFP)

* * *
QENDËR KULTURORE ISLAME 

NË BEOGRAD
Ministri i punëve të jashtme të Turqisë,

Davotogllu ka marrë pëlqimin nga shteti
serb për “hapjen e një qendre islame” në
Beograd, ka thënë zëdhënësi i ministrisë së
jashtme turke. Zëdhënësi Burak Ozugergin,
njoftoi se kjo marrëveshje është arritur
gjatë vizitës që ka bërë ministri i jashtëm
turk në Beograd. (Worldbulletin)

* * *
XHAMITË E KOSOVËS DHE TË

MAQEDONISË NDIHMUAN
SHKODRANËT

Duke marrë parasysh se disa zona të
Shqipërisë së Veriut i preku përmbytja nga
reshjet e shiut, në të gjitha xhamitë e
Kosovës dhe të Maqedonisë, pas namazit të
xhumasë (15.01.2010), janë grumbulluar
mjete financiare. Me qëllim sensibilizimin e
xhematit, imamët në ligjërimet e tyre për
temë të tyre kishin zgjedhur solidaritetin, e
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në këtë rast solidaritetin me vëllezërit tanë
në Veriun e Shqipërisë, të cilët kaluan një
situatë të vështirë, si pasojë e përmbytjeve që
përfshinë disa zona të Shkodrës. Sipas
informatave që arritëm të grumbullojmë deri
me datë (28.01.2010), xhemati kosovar kishte
grumbulluar mbi 80 mijë euro, ndërsa nga
BFIM bënë me dije për opinionin se kishin
tubuar 57,410 euro për Shkodrën. (Albislam)

* * *
XHAMITË E TIRANËS 

NDIHMOJNË MYFTININË E
SHKODRËS PËR DËMET

Gjatë përmbytjeve të fundit janë
dëmtuar 10 xhami, duke u bërë e pamundur
falja e namazit në 6 prej tyre. Këto të dhëna
i përcolli myftiu i Shkodrës Ndriçim
Sulejmani. Edhe në xhamitë e Tiranës u bë
thirrje për të ndihmuar që të kalohet kjo
fazë vështirësie ku gjendet tashmë e gjithë
Shkodra me rrethinat e saj. Besimtarët e
xhamive të Kokonozit, Tabakëve, Dine
Hoxha e Xhura kanë mbledhur rreth 11
milionë lekë të vjetra për të dhënë edhe ata
ndihmesën e tyre në këtë gjendje
vështirësie dhe për të shprehur solidaritetin
e tyre. (Albislam)

* * *
EDHE NJË MAGJISTËR SHQIPTAR NË

SHKENCËN E HADITHIT
Së fundmi shqiptarët kanë fituar edhe

një magjistër në degën e hadithit. Me
ndihmën e Allahut në ambientet e
Universitetit Islamik të Medinës, Muhamed
BROJA, mbrojti temën e magjistraturës në
degën e hadithit: “Tahkik (recensim) i një
pjese të komentimit të Nesaiut, të autorit
Abdurrahman el-Behkeli (nxënës i
Sheukanit)”. Komisioni i ka dhënë
Muhamed Brojës notën më të lartë në
magjistraturë, Mumtaz (shkëlqyeshëm)-

grada e parë. 
Gjithashtu M. Broja tani është pranuar

në studimet e doktoraturës, në po të njëjtin
drejtim në Universitetin Islamik të Medinës.
Vlen të përmendet ajo që njëri nga
akademikët ka theksuar se deri tani nuk ka
pasur asnjëherë student të tillë nga Evropa,
i cili të ketë pasur njohuri kaq të thella në
gjuhën arabe. 

Muhamed Broja është i lindur në
Mitrovicë, (09.04.1981), ndërsa shkollën e
mesme të medresesë ka mbaruar në
“Alauddin” - Prishtinë, ndërsa studimet i ka
mbaruar në qytetin e Profetit, salallahu
alejhi ue selem, në Universitetin Islamik të
Medinës ku dhe ka diplomuar në vitin 2006.
(Albislam)

* * *
LIDHJA E DIJETARËVE MUSLIMANË

Në Kuvajt me 5 janar 2010 u themelua
Lidhja e Dijetarëve Musliman. Kjo lidhje
ishte si rezultat i përpjekjeve shkencore dhe
të thirrjes së sinqertë në skenën islame.
Kryetar i Lidhjes u zgjodh Shejh Emin el-
Haxh nga Sudani, gjithashtu zgjodhën
nënkryetarin, sekretarin e përgjithshëm,
dhe ndihmës sekretarin e përgjithshëm. 

Aty zgjodhën edhe tetë anëtarë të
Komisionit të Lartë të Lidhjes, me ç’rast u
zgjodh edhe Dr. Shefqet Krasniqi, nga
Prishtina, i cili njihet si një ndër hoxhallarët
që kontribuojnë për të mirën e popullit tonë
anekënd trojeve shqiptare.  

Dijetarët e nderuar fillimisht diskutuan
rreth statutit të Lidhjes dhe qëllimeve të
përgjithshmë të saj, me ç’rast formuan disa
komisone ekzekutive për të filluar punët e
shoqatës, dhe prej më të dalluarave ishin
këto : komisioni shkencor, komisoni për
planifikim, komisioni për çështje ligjore,
komisoni për media dhe komisoni financiar.
(islamfeqh.com)



SHKRUAN: TALHA KURTISHI

Vlera e njeriut matet me kontributin e tij
për një botë më të mirë, me
pjesëmarrje në zgjidhjen e problemeve

të asaj bote, me qartësimin e së vërtetës që
siguron lumturi të përhershme...

Të flasësh për Muhamedin, bekimet dhe
paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe për
kontributin e tij për begatimin e
njerëzimit nuk është edhe aq lehtë. Duke e
studiuar personalitetin e tij dhe tiparet e
veprimtarisë së tij, edhe më tepër të
shtohet bindja se kemi të bëjmë me
njeriun më të dalluar dhe më kontribuues
për ndryshim tek e mira, që ka njohur
historia njerëzore. Jo rastësisht të drejtit e
njerëzimit e kanë vlerësuar dhe paraqitur

gjurmën e punës së Muhamedit, sal-lallahu
alejhi ue selem, si vlerë jo vetëm për
muslimanët, por edhe për mbarë
njerëzimin.

Lamartini thotë: Nëse madhështia e
qëllimit, mungesa e mjeteve dhe rezultatet
e arritura janë tre kriteret e gjeniut
njerëzor, atëherë kush do të kishte
guximin ta krahasojë ndonjë njeri të madh
të historisë moderne me Muhamedin....

Duke i shqyrtuar standardet me të cilët
matet madhështia e njeriut, me plot të
drejtë mundemi të pyesim, a ka njëri më
madhështor se ai? 

Në librin “Jeta dhe mësimet e
Muhamedit” Eni Besant shkruan: Për dikë
që studion jetën dhe karakterin e të
Dërguarit të madh të Arabisë, që di për
mësimet dhe jetën e tij, është e pamundur
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MUHAMEDI,
SAL-LALLAHU
ALEJHI UE
SELEM, KY
BURRË I MADH
Të flasësh për Muhamedin, bekimet dhe paqja e Allahut
qoftë mbi të, dhe për kontributin e tij për begatimin e
njerëzimit nuk është edhe aq lehtë. Duke e studiuar
personalitetin e tij dhe tiparet e veprimtarisë së tij,
edhe më tepër të shtohet bindja se kemi të bëjmë me
njeriun më të dalluar dhe më kontribuues për ndryshim
tek e mira, që ka njohur historia njerëzore
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të ndiejë diçka tjetër përveç respektit për
të Dërguarin e lartë, njërin nga të
Dërguarit e mëdhenj të të Lartësuarit. Dhe
megjithëse në ato që ju them ka shumë
gjëra që për shumë janë të njohura, vetë,
sa herë që i rilexoj ato, ndiej një admirim
të freskët, një ndjenjë të freskët respekti
për atë mësues të madh arab.

Dr. Gustav Uail e përshkruante kështu
të Dërguarin mëshirë për botët:
“Muhamedi ishte një shembull i spikatur
për popullin e tij. Karakteri i tij ishte i
pastër dhe i përsosur. Shtëpinë, veshjen,
ushqimin e tij i karakterizonte një
thjeshtësi e rrallë. Ishte aq pa pretendime,
saqë nuk pranonte shenja të veçanta
respekti nga shokët e tij e as nga robi i tij
ndonjë shërbim, që mund ta kryente vetë.
Ai është i kuptueshëm për të gjithë, në të
gjitha kohët. Vizitonte të sëmurët dhe
ishte plot simpati për të gjithë. Bujaria dhe
bamirësia e tij ishte e pakufishme, siç ishte
përkujdesja e tij e devotshme për të mirën
e bashkësisë.

I Dërguari i Allahut me thirrjen dhe
jetën e Tij arriti të bëhej model i
suksesshëm i plotësimit të nevojave
shpirtërore dhe materiale, individuale dhe
kolektive, emergjente dhe jo-emergjente,
afatshkurta dhe afatgjata...

Fragmentet në vijim janë vetëm disa
nga të shumtat, që flasin për modelin
shembullor të jetës me të cilin arrihet
lumturia në këtë botë dhe botën e
pastajme

Robi falënderues:
Vërtetësinë e pretendimeve nuk

mundemi ta verifikojmë, nëse të vërtetat
në të cilat thërrasim nuk i gjejmë në
përditshmërinë tonë. Sinqeriteti është
kusht esencial, të cilit duhet t’i
bashkëngjiten edhe veprimet e
gjymtyrëve, që e vërtetojnë pohimin. Jam

rob i Allahut.
Për këtë shkak Kurani kritikon sjelljen

në të cilën ndeshen fjalën dhe veprat. I
Dërguari i Allahut, bekimet dhe paqja e
Allahut qofshin mbi të,  me adhurimin e tij
të palodhshëm, në çdo çast të jetës së tij e
vërtetonte atë që e pohonte, duke thënë se
unë jam rob i Allahut. Kur i ënjteshin gjatë
natës këmbët nga qëndrimi i gjatë në
këmbë, Aisheja Allahu qoftë i kënaqur me
të, i thoshte: Pse e bën këtë, o i Dërguari i
Allahut, përderisa Ai t’i ka falur mëkatet
në të shkuarën e në të ardhmen? I
Dërguari, paqja e Zotit qoftë mbi të, i
përgjigjej: “A mos të jem unë një rob
mirënjohës?”

Falënderimi i vazhdueshëm ndaj
Allahut ishte shprehje e mirënjohjes më
sublime që ai kishte ndaj Krijuesit të Tij, të
Cilin e adhuronte dhe e madhëronte me
tërë qenien e tij. Arritja e realitetit “rob
falënderues” duhet të jetë përditshmëria e
çdo besimtari.

Vazhdimësia në veprim:
I Dërguari i Allahut, i këshillonte shokët

e tij me këto fjalë: “Veprat më të dashura
tek Allahu janë ato që kryhen në
vazhdimësi, edhe nëse janë të vogla.”
Vazhdimësia në veprimtari të mirëfilltë

...Nuk pranonte shenja të
veçanta respekti nga shokët e
tij e as nga robi i tij ndonjë
shërbim, që mund ta kryente
vetë. Ai është i kuptueshëm për
të gjithë, në të gjitha kohët.
Vizitonte të sëmurët dhe ishte
plot simpati për të gjithë...

“

“
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është një synim për arritjen e të cilit duhet
të angazhohemi.

Pasiviteti, plogështia, humbja e
shpresës për përmirësim janë shenjë e
dobësimit të bindjes/imanit. Çdo rast, çdo
takim, çdo ndodhi ishin momente të cilët i
Dërguari i Allahut i shfrytëzonte për të
kryer detyrimin e tij parësor,
vetëdijesimin e njerëzve për Allahun,
Zotin e vetëm. Nuk e kursente veten edhe
kur ishin në pyetje nevojat e tij personale
dhe private, dhe ishte vazhdimisht i
pranishëm me shoqërinë e tij, si një prijës
i vërtetë që erdhi nga populli dhe jetonte
me popullin. Ishte shumë e lehtë të
takoheshe me të Dërguarin e Allahut dhe
të kërkoje ndihmë prej tij. Enes ibën
Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të,
tregon: Një grua e Medinës, e cila ishte me
të meta mendore, i tha të Dërguarit, paqja
e Zotit qoftë mbi të: “Më duhet të të kërkoj
diçka.” Ai e ndihmoi dhe i mori parasysh
nevojat e saj.

Bashkëpunimi:
Jeta e muslimanëve të parë është

shembulli ideal për një bashkëpunim në
shërbim të së mirës. I njohur për të gjithë
është ajeti kuranor, i cili thërret në
bashkëpunim, në bamirësi dhe në
devotshmëri. Realizimi i këtij parimi në
një shoqëri, e cila sapo doli nga konflikti,

luftërat, në të cilën pak më parë
dominonte padrejtësia, fanatizmi fisnor,
në një shoqëri me ndarje të theksuara, nuk
ishte aspak i lehtë. I Dërguari i Allahut, sal-
lallahu alejhi ue selem, arriti që në një
shoqëri të këtillë të instalojë vlerën e
bashkëpunimit, i cili pastaj u bë veçori me
të cilën përshkruhej bashkësia e
muslimanëve të parë. Vëllazërimi mes
muhaxhirëve dhe ensarëve dhe strehimi i
muhaxhirëve prej Mekës në shtëpitë e
ndihmëtarëve të Medinës është shembulli
më mahnitës i bashkëpunimit mes
muslimanëve nën mbikëqyrjen e
Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem.

Durimi:
Durimi është sinonimi i urtësisë, me

durim tejkalohen problemet dhe kalitet
vullneti, me durim arrihet tek shpërblimet
e pakufizuara të Allahut, durimi është
shkëlqimi i besimit që e mban dhe e
shpreh një besimtar. Durimi i zbukuruar
me mirënjohje është një cilësi të cilën i
Dërguari i Allahut e realizoi në jetën e tij
praktikisht. Nuk ishte e lehtë të sulmohesh
nga më të afërtit, nuk ishte e lehtë të
mohohesh, të etiketohesh dhe të
detyrohesh të shpërngulesh. Nuk ishte e
lehtë të përballosh fushatën e ashpër të
cilësimit me emrat gënjeshtar, përçarës, i
çmendur pasi që thirrej i besueshmi, i
sinqerti.

Nuk ishte e lehtë të shohësh vdekjen e
besimtarëve nga torturat, nuk ishte e lehtë
të përmbahesh nga dëshira për hakmarrje

...Pasiviteti, plogështia, hum-
bja e shpresës për përmirësim
janë shenjë e dobësimit të
bindjes/imanit...

“ “
...Nuk ishte e lehtë të var-
rosësh trupin e masakruar të
Hamzait, të varrosësh fëmijët,
të ballafaqohesh me tradhtinë
e çifutëve dhe  ligësinë e
munafikëve...

“

“
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pas kthimit triumfal në Mekë. Nuk ishte e
lehtë të varrosësh trupin e masakruar të
Hamzait, të varrosësh fëmijët, të
ballafaqohesh me tradhtinë e çifutëve dhe
ligësinë e munafikëve...

Durimi për Allahun i dha shkëlqim edhe
më të madh misionit të Muhamedit, sal-
lallahu alejhi ue selem. U vërtetua fjala e
urtë: Ai që ka durim do të arrijë të zotërojë
çfarë dëshiron...

Mëshira:
I Dërguari i Allahut ishte mëshira e

Zotit për njerëzimin. Mëshirë për të gjithë
banorët e tokës të ndarë me të gjitha llojet
e dallimeve ekzistuese. Mëshira e tij i
përfshiu edhe kafshët, kujdesej edhe për
mjedisin. Gati çdo porosi e tij ngërthente
në vetvete aspektin e mëshirës. Mëshira e
tij ngeli shembulli praktik, që i mbijetoi
shekujve dhe nuk e humbi shkëlqimin. Në
qytetin e Taifit, mëshira e dhuruar, sal-
lallahu alejhi ue selem u ballafaqua me
momentin ndoshta më të vështirë të jetës
së tij. U përçmua, u gurëzua, dëgjoi fyerje
të llojeve të ndryshme. Banorët e Taifit
nuk arritën ta dallojnë dritën me të cilën
erdhi i zgjedhuri i njerëzimit. Kur me lejen
e Allahut, iu mundësua t’i urdhërojë
melekët, që ta zhdukin qytetin e Taifit, për
shkak të refuzimit të tyre, ai tha: Jo,
ndoshta dikush nga pasardhësit e tyre do
ta madhërojë Allahun me namazin e tij.
Madhështor ishte edhe akti i faljes për
banorët e Mekës pas hyrje së tij triumfale.
Shkoni jeni të lirë ishin fjalët e tij, që edhe
sot vazhdojnë t’i pushtojnë zemrat e
njerëzve. Ndalonte që krijesa të gjalla të
vendosen si shënjestra për gjueti, e
urdhëroi Muadhin ta falë namazin më
shkurtë, sepse pas tij faleshin edhe të
moshuarit dhe ata për të cilët kishin
nevojë të tjerët. Libra të tëra nuk do të
mjaftonin për t’i përfshirë situatat në të

cilat dilte në shesh mëshira më e çiltër e
Resulullahut...

Cilësitë morale: 
I Dërguari i Allahut thoshte se ishte

dërguar për t’i plotësuar cilësitë më
fisnike, e ngriti lart pozitën e moralit.
Cilësitë e larta morale vazhdimisht i
promovonte, i mbronte me sinqeritet dhe
besnikëri. Për plotë dhjetë vjet shërbim
tek i Dërguari i Allahut, Enesi nuk pa asnjë
nënçmim apo ngacmim, nuk dëgjoi asnjë
fjalë fyese, madje as pyetje pse e bëre apo
nuk e bëre këtë. Këshillat e tij vazhdimisht
e theksonin rrezikun e gënjeshtrës,
tradhtisë, zilisë, përgojimit, shpifjes...
Shokëve të tij u premtoi se do të janë më
afër tij në xhenet, nëse e stolisin veten me
cilësitë morale. Thirri për forcimin e
lidhjeve shoqërore duke e theksuar
nevojën për bamirësi ndaj prindërve dhe
për mbajtjen e lidhjeve familjare. Tregonte
se ai që jeton me njerëzit dhe është
durimtar ndaj ngacmimeve të tyre është
më i mirë se ai që i braktis njerëzit. Me një
moral të këtillë arriti të mahnitë mikun
edhe armikun.

Tiparet e suksesit në jetën e të
Dërguarit janë të shumtë. Këtu
përmendëm vetëm disa me shpresë se ata
do të na e shtojnë dashurinë ndaj të
Dërguarit dhe do të ndikojnë të jemi më të
vendosur në ndjekjen e rrugës së tij.
Allahu është Dhuruesi i Suksesit.

...Madhështor ishte edhe akti
i faljes për banorët e Mekës
pas hyrje së tij triumfale.
Shkoni jeni të lirë ishin fjalët
e tij...

“ “
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(II)
“Dënimi dhe lumturia do të jetë mbi shpirtin dhe trupin së bashku, kjo në unanimitet të plotë mes Ehli Sunetit.
Kështu që shpirti do të lumturohet dhe dënohet i veçuar nga trupi, por do të lumturohet dhe dënohet i lidhur me
trupin, pra të dyja së bashku”

AKIDE

SHKRUAN: BLEDAR HAXHIU

B
era ibën Azib  ka thënë: “Dolëm me të
Dërguarin, sal-lallahu alejhi ue selem,
me xhenazen e një burri prej ensarëve

(medinasve). Pasi e varrosëm, i Dërguari i
Allahut u ul në drejtim të Kiblës dhe ne u
ulëm rreth tij, sikur mbi kokat tona të
qëndronte ndonjë zog. Në dorë ai kishte një
shkop me të cilin gërvishte tokën. Pastaj
filloi të shikojë në qiell dhe në tokë, e ngriti
dhe e uli shikimin e tij tri herë, dhe tha:
“Kërkoni ndihmën e Allahut nga ndëshkimi
i varrit”. Pastaj tha: “Kur besimtari të jetë
në momentin e ndarjes nga kjo botë dhe
pritjes së ahiretit, i zbresin atij melaike nga
qielli me fytyra të bardha si dielli, me vete
kanë qefinë nga qefinët e Xhenetit dhe
erëra të mira nga ato të Xhenetit. Ata i ulen
atij në një distancë sa i sheh syri. Pastaj

vjen meleku i vdekjes, i cili ulet tek koka e
tij dhe thotë: “O shpirt i mirë, dil për në
mëshirën Allahut dhe kënaqësinë e Tij”.
Pastaj shpirti del me një lehtësi të tillë, siç
del pika e ujit nga gryka e shtambës, dhe
meleku i vdekjes e merr atë. Në momentin
që e nxjerr atë, melaiket e tjerë ia marrin sa
hap e mbyll sytë. E vendosin në qefinin që
sollën dhe e parfumojnë me parfumin e
tyre, dhe prej tij buron një erë parfumi si
kurrë ndonjëherë në tokë. Kështu melaiket
e mëshirës ngrihen me këtë shpirt lart në
qiell. Rrugës këta takojnë grupe melaikesh,
të cilët thonë: “Ç’është ky shpirt i mirë?” U
përgjigjen: është filani, i biri i filanit, duke
përmendur për të emrat më të bukur me të
cilët e kanë emërtuar në dynja. Kështu
shkojnë derisa të arrijnë në qiellin e
dynjasë. Këtu kërkojnë që t’u hapet ky
qiell, dhe ai hapet. Melaiket që rrinë në
këtë qiell e shoqërojnë shpirtin deri në
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qiellin që vjen më pas dhe kështu deri sa të
arrijnë në qiellin e shtatë. Allahu i
Lartësuar atëherë thotë: “Shkruajeni librin
e robit tim në Ilijin,  pastaj i thuhet:
“Kthejeni në tokë, se Unë ua kam premtuar
atë, se nga ajo (toka) i krijova dhe tek ajo i
kthej dhe prej saj do t’i ngre përsëri në
Ditën e Gjykimit”. Pastaj shpirti i kthehet
në tokë. Pasi shpirti është kthyer në trupin
e tij ai ndjen zhurmën e hapave të atyre që
ikin. Në këtë çast të vdekurit i vijnë dy
melaike me pamje të ashpër dhe i ulen afër,
duke e pyetur: “Kush është zoti yt?” -ai
përgjigjet: “Zoti im është Allahu”. Pastaj
thonë: “Cila është feja jote?” -thotë: “Feja
ime është Islami”. Pastaj pyesin: “Cili ishte
ai burrë që ju dërgua juve?” - thotë: “Ai
është i Dërguari i Zotit” Melaiket e pyesin
përsëri: “Cila ka qenë puna jote?” -thotë:
“Lexova librin e Allahut dhe e besova atë”.
Këto tre janë e fundit sprovë që i paraqitet
besimtarit, siç thotë Allahu në Kuran: “I
përforcon Allahu ata që besuan, me një
fjalë të palëkundshme në jetën e kësaj
bote”. Prandaj ai thotë: “Zoti im është
Allahu, feja ime është Islami dhe i Dërguari
im është Muhamedi”. Thërret një thirrës
në qiell: “Të vërtetën tha robi Im, prandaj
shtroni atij prej shtrojave të Xhenetit dhe
visheni atë me veshje të Xhenetit dhe
hapini atij derën tek Xheneti”. I vjen atij
nga era e tij dhe mirësitë e tij, gjithashtu i
zgjerohet varri me një hapësirë sa sheh
syri. Në këtë moment i vjen atij një burrë
me pamje të hijshme me rroba të bukura
dhe me erë të mirë dhe thotë: “Përgëzohu
me atë që të gëzon ty, përgëzohu me
kënaqësinë e Zotit dhe Xhenete në të cilat
ka mirësi të përhershme”, kjo është dita, e
cila të është premtuar. Pastaj shpirti i tij
thotë: “Edhe ty të përgëzoftë Allahu me të
mira, po kush je ti?” –“Unë jam puna jote e
mirë. Për Zotin, vërtet ti ishe i shpejtë në
mirësi dhe bindje ndaj Allahut dhe i

ngadalshëm në mëkate. Prandaj Allahu të
shpërbleftë me të mira”. Pastaj i hapet atij
një derë nga zjarri dhe i thuhet: “Ky do të
ishte vendi yt po të ishe prej mëkatarëve, e
zëvendësoi Zoti këtë vend me këtë dhe i
paraqitet Xheneti. Ndërsa sheh se ç’ka atje,
thotë: “Zoti im, shpejtoje kiametin me
qëllim që të shkoj tek të afërmit e mi dhe
pasuria ime”. I thuhet atij: “Rri i qetë!” 

Ndërsa mosbesimtarit, kur është në
çastin e ndarjes nga kjo botë dhe afrimit
për në ahiret, i zbresin atij melaiket nga
qielli, me pamje të ashpër, me fytyra të
zeza. Në duar ata mbajnë pëlhura prej
zjarri dhe i ulen atij në një distancë sa sheh
syri. Pastaj vjen meleku i vdekjes, i cili i
ulet tek koka dhe i thotë: “O shpirt i keq, dil
për tek zemërimi i Allahut”. Kështu del
shpirti nga trupi i tij me vështirësi të
madhe sikurse del krehri i hekurt nga leshi
i lagur. Kur meleku i vdekjes ia merr
shpirtin, melaiket që zbritën nga qielli ia
marrin atij nga duart sa hap e mbyll sytë
dhe e vendosin në atë pëlhurën prej zjarri
prej ku del një erë shumë e keqe, më e
keqja erë që gjendet në faqen e dheut.
Pastaj ngrihen me të në qiell dhe kur
kalojnë pranë çdo grupi melaikesh ata
pyesin: “Ç’është ky shpirt i keq?” -I
përgjigjen: “Është filani i biri filanit” -dhe i
përmendin emrat më të këqij me të cilët e
kanë emërtuar në dynja. Kur arrijnë me të

...: “Të vërtetën tha robi Im,
prandaj shtroni atij prej
shtrojave të Xhenetit dhe
visheni atë me veshje të
Xhenetit dhe hapini atij derën
tek Xheneti”...

“

“
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në qiellin e tokës dhe kërkojnë t’u hapet, ai
nuk u hapet. Pastaj i Dërguari i Allahut
lexoi ajetin: “Nuk u hapen atyre dyert e
qiellit dhe nuk hyjnë në Xhenet, aq sa hyn
deveja në vrimën e gjilpërës”. Në këtë çast
Allahu i Lartësuar thotë: “Shkruajeni librin
e tij në sixhxhin,  në vendin më të ulët”.
Pastaj u thuhet: “Kthejeni robin tim në
tokë, sepse unë nga ajo i krijova, tek ajo do
t’i kthej dhe prej saj do t’i nxjerr përsëri”.
Pastaj hidhet shpirti derisa të shkojë në
trupin e tij, dhe ai dëgjon hapat e shokëve
kur largohen. Ndërkohë i vijnë atij dy
melaike me pamje të ashpër, të cilët i ulen
pranë dhe i thonë: “Kush është Zoti yt?” -
thotë: “Ah! Ah! Nuk e di”. Pyesin përsëri:
“Ç’mund të thuash për njeriun, që u dërgua
tek ju?” -ai nuk është i udhëzuar ndaj dhe
s’e thotë dot emrin e tij. Dhe i thuhet:
“Muhamedi!”. – “Ah! Ah! Nuk e di. Kam
dëgjuar njerëzit ta përmendnin” dhe i
thonë: “Nuk e dite, prandaj s’e the”.
Dëgjohet më pas një thirrje nga qielli, që
thotë se gënjeu. Shtrojeni atë në shtroje
prej zjarri. Hapet pastaj një derë prej
dyerve të zjarrit, kështu që atij i vjen afsh i
nxehtë dhe erë kalbësire. Varri i
ngushtohet derisa brinjët e kraharorit i
ndërfuten me njëra-tjetrën. Pastaj i afrohet
një burrë me fytyrë të shëmtuar, me rroba
të këqija dhe me erë të keqe dhe i thotë:
“Përgëzohu me të keqen tënde. Kjo është
dita jote, e cila të është premtuar”. -Po ty,
të përgëzoftë Zoti me sherr, kush je ti?
Burri i shëmtuar thotë: “U jam puna jote e
keqe. Për Zotin ti ke qenë njeri i
ngadalshëm në bindjen dhe adhurimet
ndaj Allahut dhe i shpejtë në vepra të
këqija (mëkate), prandaj Allahu të
shpërbleftë me të këqija! Pastaj goditet me
një çekan hekuri, që sikur të goditej me të
një mal do të bëhej pluhur. Kështu goditet
me të dhe bëhet pluhur. Pastaj Allahu e
kthen edhe një herë siç ishte dhe goditet

përsëri dhe ai nxjerr një klithmë të fortë,
që e dëgjon çdo gjë përveç njerëzve dhe
xhinëve. Dhe hapet një derë nga
Xhehenemi dhe i shtrohet shtroje prej
Xhehenemi dhe thotë: “O Zot mos e bëj
kiametin’. 

Një hadith sa real për të vërtetën e
berzehut (jetës së varrit), aq edhe i
frikshëm me përshkrimet e tij, por që
njëkohësisht mbart dhe një sërë çështjesh
në vetvete tek disa prej të cilave do të
qëndrojmë në këtë pjesë të këtij shkrimi.  

1- Sprova e varrit, a është për të
gjithë njerëzimin, apo vetëm për njerëzit
tek të cilët u dërgua Profeti Muhamed?

Medituesi në tekstet e Kuranit dhe
hadithet e Profetit gjen argumente se
dënimi dhe prova e varrit do të jetë për të
gjithë popujt pa përjashtim, me
ndryshimin e vetëm, se popujt para nesh
do të pyeten për të dërguarit e tyre dhe jo
për të dërguarin tonë. Allahu i Madhëruar
thotë në Kuran: “Ndërsa ithtarët e Faraonit
i kaploi dënimi i vrazhdë. Ata do të çohen
para Zjarrit në mëngjes dhe në mbrëmje
(në jetën e varrit) e, kur të arrijë Ora (e
Kiametit), do të thuhet: “Hidhini ithtarët e
Faraonit në dënimin më të rëndë!”  

Ndërsa Ebu Ejub Ensariu na përcjell, se
Profeti doli dhe dielli kishte perënduar,
ndërkohë ai dëgjoi një zë dhe tha: “Çifutët
po dënohen në varret e tyre”.

2- A vdes shpirti? Këtë përgjigje do ta
shtjellojmë thjesht, sepse edhe mundësia
për t’u zgjeruar nuk na jepet në këtë
shkrim. Nëse është si qëllim me vdekje,

...: Nuk u hapen atyre dyert e
qiellit dhe nuk hyjnë në
Xhenet, aq sa hyn deveja në
vrimën e gjilpërës...

“ “
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daljen e shpirtit nga trupi dhe lënien e tij,
atëherë këtë gjë patjetër që do ta përjetojë
çdokush dhe do të ndodhë. Por nëse është
si qëllim me vdekje të shpirtit: zhdukja apo
shpërbërja e tij, atëherë duhet të dimë se
shpirti, as nuk zhduket, as nuk shpërbëhet,
por në të njëjtën kohë ai nuk shkon në
trupin e dikujt tjetër sikurse besohet në
disa fe pagane. 

3- Hadithi i mësipërm tregon se
shpirti do të kthehet në trup pasi të
largohet prej tij, si mund ta kuptojmë këtë?
Për të larguar këtë shqetësim po
përmendim thënien e Imam Ibën Kajimit
në lidhje me këtë çështje: “E fshehta e kësaj
gjëje është se shpirti me trupin lidhet në
pesë mënyra: 

E para: Lidhja që shpirti ka me trupin,
kur njeriu është ende foshnje në barkun e
nënës.

E dyta: Lidhja që shpirti ka me trupin
pasi del në dynja, mbi të cilin janë caktuar
dhe ngarkesat/obligimet fetare dhe jetike.

E treta: Lidhja që shpirti ka me trupin
në çastin e gjumit, në këtë gjendje ato
lidhen në një këndvështrim dhe ndahen në
një tjetër.

E katërta: Lidhja që ato kanë në jetën e
varrit (Berzeh), edhe pse shpirti tashmë e
ka lënë trupin, kjo nuk do të thotë se ai nuk
ka asnjë lloj lidhje me të.  

E pesta: Lidhja që ato kanë në Ditën e
Gjykimit dhe Ringjalljes, ku nuk diskutohet
se është lidhja më e plotë që ato mund të
kenë dhe që nuk ka lidhje me asnjë nga
mënyrat e mëparshme, sepse njeriu
tashmë nuk do të përjetojë më vdekje dhe
as gjumë a shpërbërje”. 

4- Sprova e varrit do të jetë vetëm mbi
trup, vetëm mbi shpirt, apo mbi të dyja
bashkë?

Dijetarët e Ehli Sunetit besojnë se
dënimi i varrit, herë do të jetë mbi shpirtin
dhe trupin bashkë dhe herë do të jetë

vetëm mbi shpirtin. Shejhul Islam Ibën
Tejmije ka thënë: “Dënimi dhe lumturia do
të jetë mbi shpirtin dhe trupin së bashku,
kjo në unanimitet të plotë mes Ehli Sunetit.
Kështu që shpirti do të lumturohet dhe
dënohet i veçuar nga trupi, por do të
lumturohet dhe dënohet i lidhur me
trupin, pra të dyja së bashku”.

5- Sprova dhe dënimi i varrit do të
jetë e vazhdueshme apo ka fund? Nuk ka
dyshim se jobesimtarët, do të kenë sprovë
dhe dënim të vazhdueshëm në varr, deri në
Ditën e Ringjalljes; ndërsa në lidhje me
mëkatarët dijetarët kanë thënë se një grup
prej tyre do të kenë sprovë të
vazhdueshme dhe dënim të përhershëm,
ndërsa një grupi tjetër se ajo do t’i
ndërpritet. Ky dënim mund të ndërpritet si
shkak i shlyerjes së gjynaheve që ka, apo si
shkak i lutjes së dikujt për të, apo edhe për
shkaqe të tjera të ngjashme. Ibën Omeri
përcjell se Profeti sal-lallahu alejhi ue
selem, ka thënë: “Ndërkohë që një burrë po
ecte dhe e zvarriste rrobën e tij me
mendjemadhësi, toka u shafit dhe ai do të
fundoset në tokë deri në ditën e Kiametit”.

E lusim Allahun të na ruajë nga dënimi i
varrit dhe t’i bëjë varret tona kopshte
Xheneti.

...Pastaj goditet me një çekan
hekuri, që sikur të goditej me
të një mal do të bëhej pluhur.
Kështu goditet me të dhe
bëhet pluhur...

“ “
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SHKRUAN: AHMED KALAJA

Ç’është mevludi ?
Mevlud në gjuhën arabe i thonë fëmijës

së porsalindur. Mevlud gjithashtu është
shprehje që nënkupton kohën e lindjes së
njeriut apo vendlindjen. Nuk është gjë e re
për ndonjë shqiptar në momentin që i
thuhet kjo fjalë arabe, e shqipëruar mirë
tashmë si nga kleri ashtu edhe nga masa,
por që nënkupton një ceremoni fetare,
tradicionale, e cila kryhet në bazë të një
formule të përcaktuar, sipas një riti të
përcaktuar, ku zakonisht këndohet, por
edhe duke u recituar në formë poezie në
raste të veçanta. Që të japësh një gjykim

për mevludin, nëse bën të festohet apo jo,
është e thjeshtë për çdo teolog islam, por
më e mira është t’ia lësh lexuesit të japë
verdiktin e tij pasi të hedhë një sy mbi
argumentet e fesë mbi mevludin.

Për të dhënë një përgjigje sa më të plotë
na duhet të theksojmë, se feja është e
ngritur mbi disa parime që quhen të
panegociueshme, një prej tyre thotë:
“Origjina e adhurimit duhet të ngrihet mbi
argumentin, ose origjina në adhurim është
privimi, ndalesa, derisa të vijë argumenti
që e lejon; ndërsa në jetë (marrëdhëniet
shoqërore, njerëzore) origjina është lejimi,
derisa të vijë argumenti fetar që e ndalon.”

Rregulla e dytë: “Sajesat në fe janë të

TË ABUZOSH ME MEVLUDIN
Që të japësh një gjykim për mevludin, nëse bën të festohet apo jo, është e thjeshtë për çdo teolog islam, por më e
mira është t’ia lësh lexuesit të japë verdiktin e tij pasi të hedhë një sy mbi argumentet e fesë mbi mevludin. 
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urryera edhe nëse janë të “hijshme”, apo
janë kthyer në traditë.”

Nëse nuk do të ishin këto dy parime,
atëherë në fe do të thoshte çdokush çfarë
të donte. Feja është ruajtur deri më sot në
bazë të këtyre rregullave të rrepta.
Tashmë i mbetet atij që e bën këtë
ceremoni fetare, të sjellë, të vërtetojë se ka
argument fetar që e mbështet këtë “rit
fetar”, sa edhe tradicional. Kur themi
argument, kemi si qëllim atë argument që
plotëson dy kritere: 1) të jetë autentik (i
saktë), 2) të jetë sa më i qartë (shtjellues). 

Në përgjithësi argumentuesit për këtë
“rit” të mbushin me argumente. Mirëpo
këto argumente do të jenë ose meudua (të
shpikura nga njerëzit), munkere (të
pabaza), ose daife xhiden (shumë
joautentike, të dobëta), apo daife
(joautentike, të dobëta). Asnjëra prej
këtyre katër kategorive nuk përbën forcë
për t’u argumentuar fetarisht. 

Që të jemi të drejtë dhe shtjellues,
mbështetësit e këtij “riti” kanë edhe
argumente të sakta, të mirëqena fetare nga
Libri i Shenjtë dhe Tradita Profetike,
mirëpo të tilla argumente nuk e trajtojnë
temën në fjalë, p.sh.: Allahu thotë në
Kuran: “Ne ty ta kemi ngritur lart emrin,
përmendjen” (Inshirah 1). 

Padyshim që në mevlud përmendet
shumë emri i Profetit alejhi salatu ue
selam, atëherë përse të jetë problem
festimi i këtij “riti”? Pjesa: “Ne e kemi
ngritur lart përmendjen tënde…”, a ka si
qëllim pikërisht mevludin? Nëse po, pse?
Nëse jo, pse? Nëse themi “po”, unanimisht,
padyshim që riti i mevludit nuk ka
ekzistuar në kohën e zbritjes së Kuranit.
Unanimisht, botërisht, dihet se Profeti nuk
e ka kuptuar këtë ajet që të kishte si qëllim
mevludin, se po ta kishte kuptuar kështu,
do ta kishte festuar këtë “rit”. Nëse themi
“jo”, arsyeja është se për adhurimet në

Islam argumentet asnjëherë nuk janë të
tepërta. Vetëm kështu do t’i presim rrugën
çdo lloj abuzimi nëpërmjet këtij ajeti si
p.sh.: ngritja lart e përmendjes së tij, duke
bërë gjëra që nuk kanë bazë apo origjinë
në fe, si ata që bëjnë koncerte artistike në
nder të përkujtimit të tij. Ata
argumentohen gjithashtu me ajetet e
dashurisë për Profetin, sal-lallahu alejhi ue
selem, urdhri për salavatet etj. Që të gjitha
këto argumente janë të pafuqishme për të
mbështetur një organizim të tillë,
megjithëse fjalën përfundimtare le ta
thotë lexuesi. Çdo kujt i lind natyrshëm e
drejta të ngrejë pyetjen, se nëse ka rit fetar
me emrin mevlud si pasojë e gjithë kësaj
që thamë: 

Si e ka festuar vetë Profeti mevludin e
tij, gjithmonë nëse e ka festuar?

Përpara se të japim përgjigje duhet të
themi se mevludi ka si qëllim në vetvete
festimin e ditëlindjes së Profetit. Përpara
kësaj ne duhet të pyesim veten, se: A njihet
në Islam festimi i kësaj “feste fetare”?!... A
lejohet që njeriu për çdo vit ta festojë
ditëlindjen e tij? Përgjigjja sht  “Jo”, se ne
muslimanët kemi dy festa, atëherë pse të
lejohet që t’ia festojmë Profetit tonë

...do të thotë që nëntë breza rad-
hazi, nuk është festuar mevludi .
Për këtë të parët që e festuan në
historinë e Islamit ishin
“Fatimijët”,  të cilët atë kohë
patën nën sundim Egjiptin. Ishin
ata që i mallkonin sahabët hap-
tazi, e kur populli filloi t’i
urrente, shpikën mevludin...

“

“
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ditëlindjen? Nuk ka asnjë transmetim të
saktë nëse vetë Profeti të ketë bërë
mevlud, jo vetëm kaq, por as nuk mund të
ndodhte kjo për disa arsye:

1) Teksti i mevludit është i mbushur me
shumë fraza që bien ndesh me fenë.

2) Në të ka disa lëvdata që Profetit i
japin atributet e Zotit.

3) Nuk ka qenë traditë e tij të dallohej
nga shokët, të cilët nuk i festonin
ditëlindjet e tyre.

4) Nuk donte të dallohej nga profetët e
tjerë. Po të festonte të tijën, do ta kishte
festuar edhe të profetëve të tjerë.

5) Ai ishte tepër modest dhe i ndalonte
njerëzit ta lavdëronin apo ta dallonin nga
shoqëria.

6) Në këtë rit ka elemente pagane.
7) Në këtë rit ka shumë bidate, sajesa.
Çdo teolog i mirëfilltë e ndesh këtë në

ritualin e mevludit, flas për këtë që bëhet
në trojet tona, se ka edhe më keq se trojet
tona, por gjithashtu ka edhe më lehtë,
edhe më mirë. Natyrshëm lind pyetja
tjetër.

Si e kanë festuar sahabët pas vdekjes?
Zoti në Kuran thotë: “Na jepni

argumentin, nëse jeni të sinqertë”.
Normalisht, çdo hulumtues sado modest
që mund të jetë e vërteton këtë fakt, sepse
po të kishte do të ishte i shkruar. Nëse do
të thuhet se Profeti, alejhi salatu ue selam,
nuk do t’ia lejonte vetes, që në sy të tij të
thureshin vargje lavdëruese, atëherë përse
ai nuk i orientoi shokët e tij, që pas vdekjes
së tij ta bëjnë këtë? Përse nuk e bënë as
shokët e tij këtë gjë? As shokët e tij, as
pasuesit e tyre, deri ne vitin 450 h, çka do
të thotë që nëntë breza radhazi, nuk është
festuar mevludi . Për këtë të parët që e
festuan në historinë e Islamit ishin
“Fatimijët”,  të cilët atë kohë patën nën
sundim Egjiptin. Ishin ata që i mallkonin
sahabët haptazi, e kur populli filloi t’i

urrente, shpikën mevludin. Por jo vetëm
kaq, neve duhet të dimë se sulltan
Salahuhdin Ejubi, çliruesi i Kudsit nga
Kryqtarët pasi mbaroi punë dhe çliroi
Palestinën, filloi një fushatë të re
çlirimesh, që i nisi me shpartallimin e
shtetit Fatimij, që ishin edhe shpikësit e
mevludit si “rit fetar”. Vallë umeti deri në
vitet 450 ka qenë në humbje derisa erdhën
këta njerëz për ta bërë për herë të parë.
Mos vallë këta e deshën Profetin më shumë
se Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, Aishja
etj. Vallë këta e deshën Profetin më shumë
se Ebu Hanifja, imam Shafiu, Maliku e
Ahmed bin Hanbeli. Vallë këta e deshën
më fort Profetin, se katër medhhebet që e
dënuan si “sajesë”,  risi, bidat mevludin.
Vallë këta të gjithë dhe të tjerë kolosë të
dijes e shtylla të hulumtimit të jenë në
humbje deri në periudhën 450 h, kur
festohet për herë të parë ky “rit”. Këtë po
ia lëmë lexuesit ta gjykojë. Festimi i këtij
“riti” lindi, si ide e disa njerëzve për të
mbuluar djallëzitë dhe pabesitë e tyre, dhe
që fenë ta kthenin në monopol për të
manipuluar masat dhe për të mbuluar
abuzimet që kishin bërë .

Po, a ka nevojë Profeti, paqja dhe
lavdërimi qofshin për të, që ne t’i
këndojmë mevlud?

Feja islame është e fe e punës,
seriozitetit, emancipimit, studimit dhe
hulumtimit, jo e abuzimit me darka e
dreka, e këngëve dhe valleve, e hallvës,
sherbetit dhe hasudes sa që janë kthyer ne
pjesë të pamohueshme të fesë. Allahu e
thotë bukur në Kuran në suren Ali Imran:
“Thuaju Muhamed: Nëse e doni Allahun,
pasomëni mua (profetin), që t’ju dojë
Allahu dhe t’ju falë mëkatet. Allahu është
shumë Mëshirues dhe Falës.” Profeti sal-
lallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Unë ju
kam lënë dy gjëra, nëse do t’u qëndroni
besnikë, kurrë nuk do të humbni, ato janë:
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Libri i Shenjtë dhe Tradita ime.”
Pastaj mos harroni, se Profeti ynë nuk

ka nevojë për asgjë, ai vete si individ Zoti i
ka garantuar gradën më të lartë në këtë
botë dhe tjetrën. A nuk mjafton të themi,
se njeriu nuk do të futet në xhenet pa
plotësuar pjesën e dytë të shehadetit:
“Muhamed Resulullah”. A nuk mjafton për
të, se Zoti ka urdhëruar të përmendet
shumë herë në ditë gjatë pesë kohëve të
faljes? Nuk mjafton për të, që Zoti i dha
Kuranin? Nuk mjafton për të, që Zoti e bëri
vulën e profetëve? Nuk mjafton për të, që
Zoti i dhuroi Isranë dhe Miraxhin? Nuk
mjafton për të, që Zoti i dha Keutherin?
Nuk mjafton për të, që Zoti i dha
rezervuarin “Hauz”? Nuk mjafton për të,
që Zoti i dha shefatin, ndërmjetësimin?
Nuk mjafton për të, që Zoti i dha “Mekami
Mahmudin”, gradën më të lartë të dhuruar
për njerëzit?

Me çfarë mund ta zëvendësojmë, që të
kënaqet Allahu dhe Profeti?

Natyrisht ka shumë llogore për të
punuar, për të fituar kënaqësinë e Allahut
e të Dërguarit të Tij. Ta duash Allahun mbi
gjithçka, duke zbatuar ligjet e vëna prej tij;
të duash Profetin mbi gjithçka dhe si
pasojë të zbatojmë orientimet e vëna prej
tij; të jesh korrekt me urdhëresat,
detyrimet, farzet; të jesh korrekt me
sunetet, pa i lënë pas dore, qofshin ato
sunete namazi, agjërimi, dhikri, teube,
morali…; të kesh Profetin shembullin tënd
të vetëm, jo vetëm në adhurim, por në
gjithçka, dhe në sjelljen, edukatën e
mishërimin e së mirës, butësisë, mëshirës,
faljes, tolerancës, si dhe dëshirën për të
ndryshuar të keqen. Normalisht pas këtij
hulumtimi modest, lexuesi le të japë
vendimin e tij për këtë “rit fetar”, që
tashmë është bërë traditë, por me të cilin
po abuzohet. Nëse mevludi, sipas atyre që
e kremtojnë, është thjeshtë festimi i

ditëlindjes së Profetit, pra, ai duhet të jetë
në një datë të caktuar, dhe me kaq mbyllet
çdo gjë. Atëherë çdo të thonë për atë që
quhet “hëna e mevludit”? Atëherë çdo të
thonë për atë që mevludi bëhet në çdo
kohë dhe vend? Atëherë çdo të thonë për
atë që e ka nxjerrë nga origjina e tij?
Atëherë çdo të thonë për ata që bëjnë
mevlud kur blejnë shtëpinë e re, ose kur
futen në shtëpinë e re? Atëherë çfarë do të
thonë për atë që bëjnë mevlud kur vdes
dikush, apo për të shtatat, dyzetat, gjashtë
muajt, përvjetorin e të vdekurit? “Festohet
ditëlindja e profetit”, pse ai vdiq apo pse
mbushi vitin? Atëherë çdo të thonë për atë
që festojnë kur fëmija bëhet synet?
Atëherë çdo të thonë për atë që festojnë
kur vjen emigranti nga mërgimi? Atëherë
çdo të thonë për atë që e kanë kthyer si
koncert këngësh dhe vallesh? Të mençurit,
nga mesi i atyre që e festojnë mevludin,
besoj se janë të ndërgjegjshëm, se me atë
po abuzohet tepër. Nuk e di a ndan edhe
lexuesi i nderuar të njëjtin mendim me
mua!?

...Vallë këta e deshën Profetin
më shumë se Ebu Hanifja,
imam Shafiu, Maliku e Ahmed
bin Hanbeli. Vallë këta e
deshën më fort Profetin, se
katër medhhebet që e dënuan
si “sajesë”,  risi, bidat
mevludin...

“

“
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A ËSHTË I
MARTUAR IBLISI?!

DRITARE

Imam Shabiu rrëfen: Një ditë isha ulur dhe më erdhi një hamall, i cili posa
shkarkoi barrën m’u drejtua: A ju jeni Shabiu? -Po,- iu përgjigja. -Më rrëfe
për Iblisin, a ka grua?- më pyeti. -Më fal, ka qenë dasmë që nuk kam marrë
pjesë në të- iu përgjigja.  

PROF. MERVAN MUHAMMED EBU BEKIR

Studiuesve fetarë nganjëherë iu
parashtrohen pyetje, përgjigjen e të cilave
nuk mund ta gjejnë për një kohë të gjatë,

jo për shkak të nevojës për kthim tek
referencat burimore fetare për përgjigje, jo
për shkak të shikimit në qëllimin e pyetësit
apo meditimit për njohjen e një kapitulli të
fesë, të cilit i adresohet kjo pyetje, e as që të
kërkojnë sqarime shtesë nga pyetësi për
shkak të anashkalimit të disa aspekteve të
rëndësishme tek të cilat ndalet përgjigja... Jo,
por për shkak të absurditetit të pyetjes dhe
kotësisë së saj nuk mund t’i mbetet besnik
orarit të kthimit të përgjigjes, me të cilën, për
të thënë të vërtetën, nuk do të duhej marrë
fare. Disa pyetje nuk meritojnë përgjigje. 

Disa njerëz kanë aftësi të jashtëzakonshme
për të menduar pyetje, që nuk i janë
parashtruar askujt më parë dhe që përgjigja e
tyre nuk do të sillte ndonjë dobi, ashtu sikurse
injorimi i tyre nuk do të kishte ndonjë pasojë.
Pata menduar se kjo është sëmundje
bashkëkohore, por meqë hasa në një gjë të
tillë edhe tek gjeneratat e mëparshme, aty
mësova se ajo është një sëmundje e vjetër.
Imam Shabiu rrëfen: Një ditë isha ulur dhe më
erdhi një hamall, i cili posa shkarkoi barrën
m’u drejtua: A ju jeni Shabiu? -Po,- iu
përgjigja. -Më rrëfe për Iblisin, a ka grua?- më

pyeti. -Më fal, ka qenë dasmë që nuk kam
marrë pjesë në të- iu përgjigja.1

Pyetje të ngjashme me këtë bëjnë edhe për
emrin e qenit të As’habul Kehfit, apo llojeve të
shpezëve të përmendura në tregimin e
Ibrahimit, alejhi selam: “...Merri katër
shpendë...”  2.

Identik me këtë rast është rasti i çifutëve
me Musanë, alejhi selam, i cili kur i urdhëroi
ta therin një lopë, ata filluan ta pyesin për
cilësitë e saj...

Dituria nuk është në tërësi e dobishme,
ndaj muslimani duhet t’i shmanget patjetër
asaj që është e dëmshme, apo thjesht nuk ka
ndonjë vlerë. Pejgamberi, alejhi salatu ue
selam ka thënë: “O Zoti im! Kërkoj mbrojtje
tek Ti nga dituria e padobishme, zemra e
vrazhdë, nefsi i pangopur dhe lutja e
papranuar”.3

Ka disa lloje shkencash, që njerëzit nuk
kanë nevojë t’i dinë fare, për shkak se ajo
mund të jetë fatkeqësi për ta. Shejhul Islam
Ibën Tejmije4 ka thënë: Disa njohuri mund t’i
shkaktojnë dëm shumë njerëzve, nëse i
mësojnë ato dhe jo të gjithë njerëzve. Studimi
i urtësive të Allahut të Madhëruar në çdo gjë
iu bën dobi. Përkundrazi mund të jete dëm
për ta. Allahu i Madhëruar ka thënë: “...mos
pyetni për sende që nëse u thuhet ajo haptazi,
ju bën keq juve...”  5. 

1 Tehdhibu’l kemal, 14/37. 
2 Bekare, 260. 
3 Muslimi, 4/2088. 

4 Minhaxhu’s Sunneti’n Nebevijjeh, 3/39. 
5 Maide, 101. 



Shumë pyetje të kësaj natyre nuk kanë
përgjigje fetare, për faktin se nuk kanë ndonjë
vepër që rrjedh prej tyre. Kur u pyet dikush:
“Përse hëna lind e vogël e më pas rritet?,
pyetje përgjigjen e së cilës feja nuk e ka
përmendur dhe prej së cilës nuk prodhohen
efekte pozitive, ai pati dhënë një përgjigje, që
nuk e kishte kërkuar pyetësi, por që padyshim
ishte më e dobishme për të. Ai i qe përgjigjur
me këtë ajet kuranor: “...Thuaj: “Ato janë
përcaktime të kohës për njerëz dhe për
haxh...” 6.

Kur një njeri shkoi ta pyeste Pejgamberin,
alejhi salatu ue selam për kohën e ndodhjes së
kiametit, Pejgamberi, alejhi salatu ue selam iu
shmang përgjigjes dhe dha një përgjigje, e cila
në fakt duhet t’i interesojë gjithkujt, kjo
nëpërmjet një pyetje tjetër: “E çfarë ke
përgatitur ti për të?- Nuk kam përgatitur
shumë, vetëm se unë e dua Allahun dhe të
Dërguarin e Tij- iu përgjigj tjetri. -Atëherë ti
do të jesh me ata që i do,- e përgëzoi
Pejgamberi, alejhi salatu ue selam”. 7

Pejgamberi, alejhi salatu ue selam e
zhvendosi vëmendjen e pyetësit nga ajo që ky
person nuk kishte asnjë mundësi të ndërrojë
diçka në atë gjë, në atë që ka mundësi ta bëjë,
duhet ta bëjë dhe që i bën dobi atij: përgatitja
për kiametin me vepra të mira. 

Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, një
ditë lexoi këto ajete në minber: “Dhe bëmë që
në të të mbijnë drithëra. Edhe rrush e perime.
Edhe ullinj e hurma. Edhe kopshte të dendura.
Dhe pemë e kullosa.” 8. Të gjitha këto po i dimë
por Ebb-i çfarë është nuk po e dimë?- tha
njëri. Theu një shkop që kishte në dorë dhe
tha: “Për Zotin! Kjo është ngarkesë (që nuk na
kërkohet), (ndaj) pasojeni atë që iu është
sqaruar nga ky libër! 9”

Ibnul Keva e pyeti Aliun, Allahu qoftë i
kënaqur me të, për pjesën e zezë të hënës, për

të cilën Aliu i tha: Një i verbër pyet për
verbëri”.10

Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, e
përshkroi pyetësin me verbëri, edhe pse ai
sipërfaqësisht dukej sikur po kërkonte dituri,
por jo me çdolloj diturie mësohesh. Magjia
është dituri, por Allahu i Madhëruar e ka
quajtur mosbesim: “...djajtë ishin të pafé,
sepse u mësonin njerëzve magjinë...” 11.

Pasojat e këtyre pyetjeve – të verbra- janë
tronditëse për pyetësin. Imam Shatibiu në El
Muvafekat12 ka sqaruar disa nga këto pasoja,
përmbledhja e të cilave është siç vijon:

• Preokupimi me këto pyetje duke mos
mbetur kohë për ato pyetje që e kemi obligim
t’i mësojmë dhe të veprojmë sipas tyre. 

• Devijimi dhe lajthitja e mundshme (për
shkak të mosgjetjes së përgjigjes që epshi –
nefsi i tij i humbur kërkon).

• Polemikat dhe konfrontimet verbale që
për pasojë kanë përçarjen dhe prishjen e
raporteve të muslimanëve ndërmjet tyre. Sa
herë që shfaqet kjo dukuri, njerëzit largohen
nga Suneti, rrjedhimisht vjen edhe përçarja. 

• Humbje e kohës me gjëra të pavlera. 
• Shqyrtimi i çdo gjëje dhe kërkimi i

diturisë për të është tipar i filozofëve, të cilët
e trasuan këtë rrugë vetëm atëherë kur iu
shmangën Sunetit – Traditës së Muhamedit,
alejhi salatu ue selam. Ky është gabim dhe
devijim nga e vërteta. 

Dijetarët e Umetit, falënderuar qoftë
Allahu, e vërejtën këtë sëmundje me kohë dhe
përpiluan libra e punime shumë të
rëndësishme, ku aty kanë sqaruar për diturinë
- vlerën, rëndësinë, mënyrën e vjeljes së saj,
llojet e shumëçka. Kurse prej punimeve më të
dobishme, që do të shëronin shpirtin nga kjo
sëmundje është libri i Imamit Ibën Rexheb
Hanbeliut “Fadlu ilmis selefi ala ilmil halefi.”

Përshtati në shqip: Sedat Islami

24
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6 Bekare, 189. 
7 Buhariu dhe Muslimi. Teksti është i Buhariut. 
8 Abese, 27-31. 
9 Mustedrek, 2/559.  

10 Tefsiri i Sananit, 1/241. 
11 Bekare, 102. 
12 El Muvafekat, 1/51.   
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Historia e muslimanëve të sotshëm fillon
me biografinë e ndershme të Muhamedit, sal-
lallahu alejhi ue selem. Ajo është realizimi
praktik i Fesë Islame, duke u nisur nga
besimi, sheriati, morali dhe sjellja e tij.
Muslimanët e kanë për detyrë t’i japin shumë
rëndësi biografisë së Pejgamberit të tyre,
paqja dhe lavdërimi qofshin mbi të. Ata e
kanë bërë një gjë të tillë pasi si biografia e tij
nuk është shënuar asnjë biografi tjetër, as e
ndonjë pejgamberi tjetër dhe as e ndonjë të
madhi tjetër. Shumicën e ndodhive të jetës së
tij do t’i gjesh në librat e hadithit, të cilat janë
shkruar me një kujdes, të cilin nuk mund ta
gjesh te ndonjë popull tjetër para
muslimanëve dhe as pas tyre. Plus kësaj, Libri
i Madhërishëm i Allahut ka përmendur me
imtësi shumë ngjarje të asaj biografie, duke
na njoftuar edhe për ca momente shpirtërore
të Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue selem,
gjëra këto që nuk mund t’i dijë askush përveç
Atij që di çdo gjë të vogël dhe të fshehtë.

Kur të krishterët filluan të interesohen
për Islamin, gjëja e parë që bënë pas
përkthimit të kuptimeve të Kuranit ishte
rishkrimi i biografisë së Muhamedit, sal-
lallahu alejhi ue selem. Ata botuan shumë
shkresa, ku qysh në fillim ato arritën kulmin
e paturpësisë dhe sjelljes së keqe, gjëra që
lapsi ynë nuk mund t’i shkruajë. Nga
orientalistët e sotshëm ka edhe të atillë që i
kundërshtojnë pararendësit e tyre, sikurse
Richard Southern në librin e tij “Imazhi i
Islamit në Mesjetë”, si dhe Norman Daniel në
librin e tij “Islami dhe Perëndimi”.

Qasja e orientalistëve ndaj biografisë së
Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue selem,
bëhet nëpërmjet këtyre pikave:

1. Personaliteti i Pejgamberit, sal-lallahu
alejhi ue selem, dhe morali i tij.

2. Ndodhitë e biografisë së tij në
periudhën e Mekës dhe atë të Medinës.

3. Komentimi i ndodhive përgjatë jetës së
tij.

ORIENTALISTËT 
DHE BIOGRAFIA E MUHAMEDIT, 
SAL-LALLAHU ALEJHI UE SELEM

Kur të krishterët filluan të
interesohen për Islamin, gjëja e
parë që bënë pas përkthimit të
kuptimeve të Kuranit ishte
rishkrimi i biografisë së
Muhamedit, sal-lallahu alejhi
ue selem. Ata botuan shumë
shkresa, ku qysh në fillim ato
arritën kulmin e paturpësisë
dhe sjelljes së keqe, gjëra që
lapsi ynë nuk mund t’i shkruajë



Gabimet metodologjike të orientalistëve
duke iu qasur këtyre tre pikave janë të
shumta. Shumë dijetarë bashkëkohorë
muslimanë u morën me këto shkrime, duke i
kundërshtuar dhe i përgënjeshtruar çfarë
është shkruar në to. Gabimet e orientalistëve
mund t’i përmbledhim si vijon: futja e
dyshimeve për ndodhitë e biografisë
pejgamberike pa asnjë argument; orientalisti
ka derdhur mundin e tij për të gjetur çfarëdo
argumenti, qoftë edhe i dobët apo i trilluar,
vetëm e vetëm të forcojë idenë e tij, duke
mos i kushtuar fare rëndësi asaj që dijetarët e
hadithit e kanë vërtetuar. Gabimi i dytë është
tendenca për t’i komentuar ndodhitë e
biografisë së tij sipas epshit dhe
paragjykimeve të këqija. Kurse gabimi i tretë
është mohimi i formës së ndodhive të
biografisë pa asnjë mbështetje dhe
argument.

Prej emrave të njohur në botën e
orientalistëve janë Gustav Vil, i cili shkroi
“Muhamedi dhe jeta e tij” (1843), Eljus
Springer (1861) dhe Teodor Noldke, ky i
fundit një orientalist gjerman, i cili u
specializua në studimin e Kuranit. Ata
supozojnë se Muhamedin, sal-lallahu alejhi
ue selem: “e kaplonin emocione të dhunshme
herahershëm, e bënin të mendojë se është
nën ndikimin hyjnor dhe të besojë se po
pranon shpallje”1 Orientalisti çifut Samoniel
Mergilot në librin “Muhamedi dhe paraqitja
e Islamit”, pastaj Uiliam Major, Makdonald,
Hamilton Xhip në librin “Muhamedanizmi”,
të cilin e ribotoi me titullin “Islami”,
Montgomeri Uot në librat “Muhamedi në
Mekë”, “Muhamedi në Medinë”, “Muhamedi
burrë shteti”, si dhe orientalisti libanez Filip
Hata hedhin supozimin, se muslimanët e
shkruan biografinë e Muhamedit, ashtu siç
kishin dëshirë të duket ajo biografi dhe jo si

është e vërtetë, citojmë: “për themeluesin e
fesë së tyre dhe ndërtuesin e krenarisë së
tyre ata shpikën shumë lëvdata e
madhërime, shpikën hadithe të tëra dhe ia
përshkruan disa vepra që ai nuk i ka bërë”.2

Patjetër na duhet të përmendim këtu
edhe fanatikun e madh belg, orientalistin
Henry Lamans. Ai e kaloi tërë jetën e tij duke
fyer biografinë e Muhamedit, sal-lallahu
alejhi ue selem. Ai u bë pikë-referimi për
orientalistët, meqë shumë prej tyre u
shprehën “shikoni çfarë bëri Lamansi, ne nuk
kemi thënë as një të katërtën e asaj që ka
thënë ai”. Komunisti francez, orientalisti
Maksim Rodinson ka shkruar për të këto
fjalë: “Henry Lamans ishte i mbushur plot me
një mllef të hatashëm kundër Islamit, kundër
krenarisë së falsifikuar, kundër pejgamberit
të shfrenuar dhe kundër arabëve të
shkretëtirës, të cilët sipas tij ishin frikacakë
dhe çrregullues”.3

“Dëshirojnë të shuajnë nurin e Allahut,
por Allahu do ta plotësojë nurin e Tij, edhe
pse jobesimtarët e urrejnë këtë”.

(marrë nga: Qendra për Studime të
Shkrimeve Orientaliste “Al Madinah”)

Përktheu: Omer B.
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...Ata supozojnë se Muhamedin,
sal-lallahu alejhi ue selem: “e
kaplonin emocione të dhunshme
herahershëm, e bënin të men-
dojë se është nën ndikimin
hyjnor dhe të besojë se po pra-
non shpallje”...

“

“
1 Muhamed Abdullah Sherkavi, “el Istishrak” fq. 136 
2 Ibid fq. 143 
3 Ibid fq. 146-147
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SHKRUAN: ARSIM MURSELI (BOTUES)

Lumturia është prej atyre pak gjërave, që i
preokupon të gjitha shtresat e njerëzve pa
përjashtim. Për arritjen e saj ekziston një

diskutim i vjetër, sa edhe vetë njerëzimi.
Çfarë e bën njeriun të lumtur? Çfarë e shpie
atë në mërzi dhe dëshpërim? A e gjen me të
vërtetë njeriu lumturinë apo ai është vetëm
në kërkim të saj, gjersa jeton në këtë botë?
Këto dhe pyetje të tjera të ngjashme me to
kanë ngacmuar mendjet e shumë dijetarëve,
filozofëve, shkencëtarëve e artistëve shekuj
me radhë.

Lumturia për dikë është të rrezitesh në
një plazh ekzotik, vozitje me makina luksoze,
sukses në biznes etj; ndërsa për dikë tjetër ajo
përjetohet vetëm duke u zhytur në thellësitë
e qenies sonë, në mënyrë që të zbulojmë
misteret e ekzistencës. Duke e parë këtë
realitet autori, i brumosur me parimet e
çiltra islame, mundohet të bashkojë në mes
suksesit (nexhah) dhe shpëtimit (felah), duke
kërkuar largimin e njeriut nga ekstaza dhe
kënaqësitë e përkohshme, me qëllim që të
mbjellë tek ai konceptin e vërtetë të
lumturisë dhe njohjen e konditave të jetës së
hareshme.

Pavarësisht zhvillimit të madh shoqëror
dhe rritjes së standardit të jetesës, njerëzimi
sot është i kërcënuar nga çrregullime të
mëdha shpirtërore e mendore të
manifestuara si: skizofreni, traumë,
depresion etj. Këto sëmundje kanë si pasojë
shtimin e: vetëvrasjeve, vrasjeve masive (si
ato në shkolla, institucione etj.),

kriminalitetit, rrënimit të familjes etj. Autori
përmes 86 udhëzimeve, aq sa ka përmbledhur
në këtë libër, arrin të identifikojë shkaktarët e
këtyre çrregullimeve dhe penguesit e rehatisë
si dhe tenton t’i rikthejë njeriut shpresën për
jetë më të mirë e po ashtu ngjalljen e një
shpirti fisnik, që do të arrijë t’i mbijetojë
çfarëdo rrethane ose fatkeqësie që e godet.

Të jetoni të lumtur do të thotë që ju keni
arritur të vendosni një ekuilibër në jetën tuaj
me Zotin, veten, familjen dhe shoqërinë.

Lumturia nuk blihet me pasuri, ajo nuk
prehet në ndonjë veturë luksoze, në pallate
madhështore, as në pozitën e lartë… mirëpo
ajo gjendet në diçka tjetër dhe të cilën ju do
ta keni mundësi ta kuptoni pasi t’i bëni 86
hapat, që ua rekomandon libri.

Libri ka tre kapituj kryesorë:
Kapitulli i parë: Lumturia dhe hareja;

JETO I LUMTUR 

...Lumturia nuk blihet me
pasuri, ajo nuk prehet në
ndonjë veturë luksoze, në pal-
late madhështore, as në poz-
itën e lartë… mirëpo ajo
gjendet në diçka tjetër dhe të
cilën ju do ta keni mundësi ta
kuptoni pasi t’i bëni 86 hapat,
që ua rekomandon libri...

“

“
DRITARE
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Kapitulli i dytë: Rrënuesit
e lumturisë, dhe 

Kapitulli i tretë: Kushtet e
jetës së lumtur.

Në mënyrë që trajtimi për
lumturinë nga këndvështrimi
islam të jetë sa më i plotë
përkthyesi ka vendosur edhe
dy shtojca nga dy psikologë të
njohur dhe me ndikim në
botën arabe. E para është
pjesë nga libri “100
propozime për të arritur
lumturinë e vërtetë” nga dr.
Salah Rashid, psikoterapeuti
më i famshëm në Kuvajt,
ndërsa e dyta është gjithashtu
pjesë nga libri “Shtigjet drejt
lumturisë” nga dr. Muhamed
Sugajri, njëri nga psikiatrit
më të dalluar në Mbretërinë e
Arabisë Saudite.

Në fund të secilës
pikëpamje të autorit kemi
vendosur pjesën për
përshtypjet tuaja rreth tyre,
ngase “Gjurma-botime”
synon që të kontribuojë në
edukimin dhe avancimin e
lexuesit shqiptar, duke u
përpjekur që ai të kultivojë
mendimin e tij të pavarur. Në
asnjë mënyrë nuk imponojmë
idetë tona, por përkundrazi
ajo çfarë këmbëngulim është
që ta ngremë lexuesin në një
shkallë më të lartë leximi, e
pse jo ta bëjmë edhe pjesë të
vetë librit. Urojmë që ky libër
t’ju ndihmojë të zbuloni
kodin e arritjes së lumturisë
në këtë botë dhe në të
ardhmen.

SHKRUAN: RASHIT ZYLFIU

Në këtë univers çdo gjë është në dobi dhe shërbim të
njeriut. Po të mos ishte kështu, atëherë si mund të
jetonte njeriu. Ky ekuilibër gjendet edhe në sistemin e

Islamit, që urtia dhe vullneti i Allahut i parapriu për të qenë
sistem dhe program jetese për këtë krijesë të përsosur.
Megjithatë ka faktorë të ndryshëm që e rebelojnë njeriun
karshi këtij sistemi dhe programi jetese. E sidomos, kur
është në pyetje praktika e dispozitave dhe e ligjeve, që
parasheh Feja, sepse këtu kërkohet një përkushtim dhe
seriozitet më i madh. Kjo vjen si rezultat i botëkuptimit të
krijuar nga shumë njerëz, se ngarkesat në Islam me të cilat
njeriu është i detyruar, cenojnë të drejtat e lirisë dhe

LEHTËSIMET QË 
SOLLI PEJGAMBERI,
SAL-LALLAHU ALEJHI
UE SELEM 
Kjo vjen si rezultat i botëkuptimit të krijuar nga shumë njerëz, se
ngarkesat në Islam me të cilat njeriu është i detyruar, cenojnë të
drejtat e lirisë dhe zgjedhjes së lirë. Disa të tjerë shkojnë aq larg,
duke menduar se një gjë e tillë është e paarritshme
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zgjedhjes së lirë. Disa të tjerë shkojnë aq larg,
duke menduar se një gjë e tillë është e
paarritshme. Një reflektim i tillë ka ndikuar
edhe tek shumë muslimanë, ku ka shkaktuar
një zbehje të Islamit praktik. Një ndër
objektivat dhe bazat e legjislacionit Islam
është moskrijimi i vështirësisë dhe
alternativa e lehtësimit që ai legjislacion ka
çdo herë. Islami i përmbahet rregullit për të
gjetur mesataren në të gjitha çështjet e jetës.
Ai ka si synim të vetin çdo herë lehtësimin në
çdo aspekt. Këtë e dëshmon Kurani, Suneti
dhe logjika e shëndoshë. Nëse hapim Kuranin
që nga fillimi e deri në fund do të hasim
vetëm 500 ajete ku kanë të bëjnë me
dispozitat praktike islame. Ndërsa pjesa tjetër
përfshin, informata dhe besim. Allahu i
Madhëruar thotë: “Allahu nuk dëshiron t’ju
krijojë ndonjë vështirësi, por dëshiron t’ju
pastrojë dhe t’i plotësojë dhuntitë e Tij ndaj
jush, që të jeni falënderues.”

Kurani sjell shembuj për lehtësimin.
Allahu i Madhëruar thotë: “E kush detyrohet
nga uria (të hajë nga të ndaluarat), duke mos
anuar dhe duke mos pasur qëllim mëkatin,
Allahu fal shumë dhe është mëshirues.”  Po
ashtu: “E kush e përjeton prej jush këtë muaj
le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose
në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e
mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron
lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim
për ju.”

Allahu i Madhëruar e përshkruan
mesazhin e Pejgamberit, se erdhi mëshirë për
njerëzimin. Rrezet e kësaj mëshire rrezatuan
mbi umetin e Pejgamberit me lehtësimet, që
solli ky Pejgamber. Muhamedi sal-lallahu

alejhi ue selam ka thënë:  “Vërtet, Allahu ka
dëshirë që të pranohen lehtësimet e Tij, ashtu
siç urren kundërshtimin ndaj Tij.” Fillimisht
para se të sjellim disa modele lehtësimi, që
solli Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem
për umetin e tij, ne do të përmendim disa
rregulla mbi rregullin e “ruhsas – lehtësimit”.  

Përkufizimi  i  “ruhsas”:
Termi “ruhsa” në aspektin gjuhësor ka

kuptimin e lehtësimit. Në aspektin
terminologjik nënkupton: Dispozitë e
legjitimuar për shkak të arsyes të lehtësimit
të atij, që është i ngarkuar me atë dispozitë. 

Kushtet e “ruhsas”:
a) Ekzistimi i arsyes.
b) Verifikimi i motivit.
c) Vendi se ku duhet të përdoret “ruhsa”.
d) Respektimi i rregullave të përcaktuar

mbi te.
Përkufizimi i “ruhsas” tek fukahatë:
Të punosh me “ruhsan” sipas fukahave

është: Të pasuarit e asaj, që është më e lehta
nga të gjitha thëniet e tyre.  Kjo është e lejuar
në sheriat me rregullat që vijojnë: 

• Nuk lejohet pasimi i “ ruhsas”, lehtësimit
të medhhebeve, duke pasuar epshin, ngase
një gjë e tillë të çon në zhveshjen e
ngarkesave fetare, por ajo lejohet duke pasur
në konsideratë rregullat që vijojnë: 

1. Thëniet e fukahave që lejojnë “ruhsan”,
lehtësimin të jenë të pranuara në Sheriat e
mos jenë të cilësuara, si thënie të veçuara
(shadh).

2. Të ketë nevojë për lehtësimin për ta
mënjanuar vështirësinë, pa marrë parasysh
nëse kjo ka të bëjë me shoqërinë në
përgjithësi apo individin.

3. Të vepruarit me lehtësimin, mos të jetë
shkak i ndonjë thënie, që merret për të
arritur ndonjë qëllim të paligjshëm.

4. Ai që punon me te, të ndiejë rehati
shpirtërore.

5. Ai që punon me lehtësimin mos të jetë i
detyruar që të punojë me të, por të jetë i lirë

...Nëse hapim Kuranin që nga
fillimi e deri në fund do të
hasim vetëm 500 ajete ku
kanë të bëjnë me dispozitat
praktike islame...

“ “
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në zgjedhje.
Sulejman Temimi thotë: “Nëse merr nga

lehtësimet e çdo dijetari tek ti është i gjithë
sherri”.  Euzai thotë: “Ai që merr nga gjërat e
veçuara (shadh) të dijetarëve, del nga Islami.” 

Disa modele lehtësimi që solli Pejgamberi, 
lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të:

PASTËRTIA: 
• Tejemumi është specifikë e umetit të

Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem.
Tejemumi është një nga adhurimet me të

cilat është dalluar umeti i Muhamedi sal-
lallahu alejhi ue selem nga umetet e
mëhershme. Xhabiri na përcjell, se Res ul ul -
lahu sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Më
ja në dhënë pesë gjëra, të cilat nuk i ka pasur
asnjë Pejgamber tjetër para meje: ...(ndër to)
më është bërë e tërë toka xhami dhe p a s t r i -
m...”. Kjo do të thotë se muslimani e ka të lej -
u ar ta falë namazin në çdo vend në tokë,
kurse umetet e mëparshme mund të faleshin
ve tëm nëpër faltoret e përcaktuara që ndë r t -
o n in. Pastaj edhe toka për muslimanin është
pa strim, që do të thotë se me të mund të pas -
t r ohet, dhe këtu është fjala për tejemumin.

-Na përcillet nga Imran ibën Husajni,
Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se: “I Dërguari
i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin
mbi të, pa një burrë të veçuar, i cili nuk u fal
me njerëzit dhe i tha: -O filan! Ç’të pengoi të
faleshe me njerëzit? O i Dërguari i Allahut!
Unë isha xhunub, -tha ai, - dhe nuk kishte ujë
(që të lahesha). Muhamedi sal-lallahu alejhi
ue selem i thotë: -Atëherë mësyja dheut të
nga toka, sepse ai të mjafton.

• Mes`hu mbi mestet është lehtësim i
lejuar, i cili vërtetohet me konsensusin e
muslimanëve. 

- Na përcillet se Mugire ibën Shube,
radijallahu anhu ka thënë: “Një natë, kur isha
me Resulullahun sal-lallahu alejhi ue selem
në udhëtim, unë po i hidhja ujë për të marrë

abdes e ai lau fytyrën, duart deri në bërryl,
fërkoi kokën e pastaj desha t’ia heq mestet e
tij (nga këmbët), e ai sal-lallahu alejhi ue
selem më tha: “Lëri, ngase i kam mbathur të
pastra”, dhe mori mes’h.” 

NAMAZI: 
• Njëri ndër lehtësimet që solli Pejgamberi,

lavdërimi dhe paqja qoftë mbi te, është edhe
shkurtimi i namazeve farz  në udhëtim nga
katër rekate në dy:

- Buhariu në përmbledhjen e koleksionit
të tij shënon, se Aliu, Allahu qoftë i kënaqur
me të, kishte dalë nga Kufa dhe shkurtoi
namazin e ai i shihte vendbanimet. Ndërkaq
me rastin e hyrjes i është thënë se kjo është
Kufa ai u tha: “Derisa të hymë në të”. Po ashtu
i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe shpëtimi i
Allahut qofshin mbi të, e ka falur namazin e
drekës katër rekatë në Medinë, ndërkaq
ikindinë në vendin e quajtur Dhul Hulejfe dy
rekate.

AGJËRIMI:
- Nga lehtësimet që solli Pejgamberi sal-

lallahu alejhi ue selem është edhe lejimi për të
ngrënë dhe pirë gjatë udhëtimit në ditët e
Ramazanit. Ky është një lehtësim i pëlqyer,
duke u bazuar në hadithin e Muhamedit sal-
lallahu alejhi ue selem: “Nuk është prej
mirësisë së plotë agjërimi në udhëtim.”
Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, na
përcjell se Hamza ibën Omer el Eslemi i ka
thënë Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem:
“A të agjëroj në udhëtim?” Ai e kishte zakon
të agjëronte shumë dhe Muhamedi sal-lallahu
alejhi ue selem i tha: “Nëse dëshiron, agjëro e
nëse dëshiron, mos agjëro.” I Dërguari i
Allahut sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë:
“Nuk është me vend që ju të agjëroni kur të
jeni në udhëtim.” Lutja jonë e fundit është:
Lavdia i qoftë Allahut, Sunduesit të botëve!
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SHKRUAN: LLOKMAN HOXHA

Bankat konsiderohen si boshti kurrizor i
ekonomisë dhe motori kryesor i saj,
sepse ato ruajnë pasurinë, e lëvizin atë, e

rrisin dhe lehtësojnë qarkullimin e saj, si dhe
bëjnë planifikimet për investimin e saj.
Bankat janë themeluar me qëllime legjitime
dhe të lavdërueshme, por ato përdorin një
shumëllojshmëri mjetesh, disa prej të cilave
janë në kundërshtim me dispozitat e
Sheriatit dhe nuk përkojnë me qëllimet dhe
objektivat e tij. 

Shërbimet bankare islame në aktivitetet
investuese paraqesin një shtyllë të fortë në
ndërtesën e ekonomisë islame dhe një mjet
të rëndësishëm të efektivitetit të saj, si dhe
një nga nuancat e aplikacioneve të saj në

bashkësinë muslimane, për t’i shërbyer
objektivave të saj, dhe për të kontribuuar në
ndërtimin e realitetit ekonomik islam në të
gjitha dimensionet. Bankat islame  synojnë
për të zgjidhur problemet ekonomike dhe
sociale me të cilat ballafaqohet shoqëria në të
gjitha vendet arabe dhe islame, madje dhe
botës mbarë. Për këtë arsye dijetarët, juristët
dhe intelektualët e kanë kuptuar qartë, se në
këtë epokë domosdoshmërish duhet
përfituar nga veprimtaria bankare, por me
metoda legjitime. Bankat Islame llogariten si
një nga frytet e zgjimit islam, që ka përfshirë
të gjithë botën islame, dhe veçanërisht kur
vendet islame provuan të gjitha zgjidhjet
perëndimore dhe i gjetën ato të
papërshtatshme. Nevoja për shërbimet
bankare islame në botën muslimane është në

SISTEMI BANKAR ISLAM,
FITIMPRURËS PËR TË GJITHË
Bankat Islame llogariten si një nga frytet e zgjimit islam, që ka përfshirë të gjithë botën islame, dhe
veçanërisht kur vendet islame provuan të gjitha zgjidhjet perëndimore dhe i gjetën ato të papërshtatshme.
Nevoja për shërbimet bankare islame në botën muslimane është në rritje të madhe
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rritje të madhe, prandaj bankat kanë filluar
të garojnë për t’i ofruar këto shërbime për
klientët e tyre, për të përmbushur shpresat
dhe aspiratat e muslimanëve, se prania
islame do të mbushë jetën e tyre, dhe do t’i
marrë për dore, duke i lidhur transaksionet e
tyre financiare dhe aktivitetet ekonomike
me sheriatin islam.

Duke u bazuar në këtë parim dhe për të
realizuar këtë qëllim tashmë janë përhapur
shërbime bankare islame edhe në disa banka
konvencionale, si në vendet islame, por edhe
në vendet perëndimore. Numri i
institucioneve islame financiare në botë
parashikohet të tejkalojë mbi 300 të tilla, që
veprojnë në më se 47 vende të shpërndara në
mbarë botën, me asetet totale të cilat i
tejkalojnë 600 miliardë dollarë gjatë vitit
2008, ndërsa mbi 800 miliardë gjatë 2009 dhe
deri në vitin 2013 pritet të rriten këto asete
deri në 1,85 trilion dollarë, një normë rritje
prej më shumë se 20% në vit, që është më i
madh, se normat e rritjes në bankat
konvencionale, duke i shtuar kësaj edhe më
shumë se 250 banka konvencionale, të cilat u
ofrojnë klientëve të tyre shërbime financiare
islame. Zhvillimin e shpejtë të bankave
islame dhe kërkesën e shtuar për to analistët
ia atribuojnë faktorëve që lidhen me
metodologjinë operative të bankave islame
dhe larminë e shërbimeve të tyre, që e
tejkalojnë numrin 20, shërbime bankare që të
gjitha këto që rrjedhin nga ligji islam dhe
veçohen nga shërbimet e ofruara nga bankat
tradicionale. Sistemi financiar islam ka fituar
një popullaritet në rritje sidomos gjatë vitit
2009 në sajë të imunitetit relativ, të cilin e
gëzoi përballë pasojave të krizës financiare,
që goditi komunitetin bankar tradicional
përgjatë vitit të kaluar. Në një shkallë të gjerë
ka mbizotëruar mendimi, se institucionet
financiare aktivitetet e të cilave janë në
përputhje me ligjin islam e kanë tejkaluar
krizën kreditore në të gjithë botën, gati

thuajse pa u prekur nga pasojat e saj, dhe kjo
gjë ka bërë që industria financiare islame të
jetë për shumë investitorë jomuslimanë një
strehë e sigurt nga spekulimet e tepruara në
lëmin e shërbimeve bankare tradicionale.

Ekspertët vërtetojnë se të gjithë
indikacionet ekonomike tregojnë
vazhdimësinë e zhvillimit të industrisë
bankare islame gjatë vitit 2010 me një ritëm
të ngritur dhe me hapa të qëndrueshëm, si
dhe me parashikimin, se nuk do të bjeri
progresi në këtë industri nën 30%
përafërsisht. Me gjithë bindjen e ekspertëve,
se edhe bankimi islam sado pak është prekur
nga kriza botërore, sidomos kur rasti i Dubait
është ende i freskët, megjithatë ata pohojnë
se kjo nuk do të jetë pengesë në rrugën e
zhvillimit të kësaj industrie, e cila nuk
mbështetet vetëm në një produkt sikurse
“Sukuk-u”, por ajo është e pasur me
produkte islame të llojllojshme. Sipas
ekspertëve të industrisë financiare islame,
rruga nuk do të jetë e shtruar me lule
përballë kësaj industrie gjatë vitit të ri. Pa
dyshim se ka disa sfida për t’u kapërcyer dhe
për të gjetur zgjidhje rrënjësore të tyre, prej
kryesoreve: shmangia e shumë e dyshimeve
rreth disa produkteve, si dhe kthimi i besimit
të humbur në mes të biznesit dhe popullit.

Bankat islame kanë arritur të realizojnë 
suksese në disa realitete:

E para: aftësia e bankave islame për të
dëshmuar vlefshmërinë e formulës islame në
transaksionet financiare.

E dyta: vërtetimi se formula bankare
islame është konkurrente e fortë në ofrimin e
shërbimeve të ndryshme bankare dhe
efikasitetin e saj të lartë.

E treta: Bankat islame në vitet e fundit
kanë futur në fjalorin e bankimit
ndërkombëtar disa terma, që nuk kanë qenë
të njohura më parë, sikurse Murabeha,
Mudarebe, Sukuk etj.
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Suksesi i bankave islame është një dëshmi
e gjallë kundrejt edhe më skeptikëve. Ai
(suksesi) deri në gjysmën e dytë të shekullit
të njëzetë tek disa njerëz ishte një iluzion,
ndërsa për disa të tjerë ishte një ëndërr. Pas
kësaj parathënie do të shtjellojmë në detaje
se ç’janë bankat islame, çfarë aktivitete kanë
ato dhe gjëra të tjera duke sqaruar dispozitat
e sheriatit për to.

Përkufizimi i bankave islame
Edhe në shoqërinë islame të hershme,

sikurse edhe në të tjerat sistemi bankar nuk
ka qenë i njohur në atë nivel, sikurse në
kohët e sotme, megjithatë një studiues gjatë
shfletimit të historisë islame vëren disa nga
modelet e transaksioneve bankare, edhe pse
ato nuk janë të një niveli të lartë të sistemit
bankar bashkëkohor. Si shembull do të
përmendim “transfertën”, ku transmetohet
nga Ibën Abasi, i cili merrte sasi  argjendi në
Meke, me kusht që ta shkruajë këtë në një
letër, që bartësi i saj do ta merrte këmbimin
e saj në Kufe. Rasti tjetër është, kur Abdullah
ibën Zubejri merrte nga njerëzit në Meke
dërhem, pastaj i shkruante atyre që ata t’i
marrin tek vëllai i tij Musab ibën Zubejri në

Irak. Pra, duhet theksuar se të gjitha
transaksionet bashkëkohore i kanë burimet e
tyre në argumentet e sheriatit, qofshin ato në
mënyrë eksplicite apo të përgjithshme, si në
lëmin e ndalesave, po ashtu edhe të të
lejuarave.

Ç’është banka islame?
Është e vështirë të jepet një përkufizim i

prerë për bankën islame. Ekspertët kanë
dhënë përkufizime të ndryshme, ndër to
edhe: “Banka Islame është një institucion
financiar, që merret me transaksione
bankare dhe fonde investuese në dritën e së
drejtës islame, në mënyrë që të arrihet një
përfitim maksimal ekonomik dhe social, për
të rritur standardin e jetesës së popullit.”

Rregullat që duhet të udhëheqin punën e
bankave (islame): ku rregullat e
përgjithshme të sheriatit janë: urdhra,
ndalesa dhe gjëra të lejueshme.

Urdhëresat janë: Motivimi dhe inkurajimi
i biznesit (punës), dhe misioni i tyre është t’u
sjelli interesa individit dhe komunitetit, nga
këto urdhëresa janë: puna dhe prodhimi,
respektimi i kontratave, zekati, shpenzimet
etj...

Ndalesat janë: frerët dhe vijat e kuqe, që
nuk duhet shkelur. Misioni i tyre është
shmangia e së keqes nga komuniteti dhe
individi. Prej këtyre ndalesave është:
mashtrimi, gënjeshtra, tradhtia, shfrytëzimi,
kamata, shpenzimi i tepruar, monopoli e
kështu me radhë.

Të lejuarat janë: hapësira e lirë e lënë nga
Ligjdhënësi i Urtë pa ndonjë urdhëresë apo
ndalesë eksplicite, në mënyrë që njeriu të
ketë lirinë e lëvizjes nëpërmjet saj për të
arritur interesat e konsiderueshme legjitime. 

Qëllimet dhe objektivat e bankës islame
Para se të flasim për qëllimet dhe

objektivat e bankës islame do të përmendim
se banka jo-kamatore e ushtron aktivitetin e

...Banka Islame është një
institucion financiar, që merret
me transaksione bankare dhe
fonde investuese në dritën e
së drejtës islame, në mënyrë
që të arrihet një përfitim mak-
simal ekonomik dhe social, për
të rritur standardin e jetesës
së popullit...

“

“
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saj në cilësinë e punëtorit, i cili paguhet për
punën e tij, e cila në këtë rast është shërbimi
i klientëve, pra, është një ndërmjetës në mes
të investitorëve (pronarëve të kapitalit) dhe
investitorëve (njohës të punës), madje ajo
mundet edhe vetë të merret me investime të
ndryshme, mbi të gjitha ajo ka nderin që i
përmbahet rregullave, dhe dispozitave të
sheriatit islam, dhe nuk i tejkalon kufijtë e
saj. Pra, dallimi esencial në mes të bankës
islame dhe asaj konvencionale është fryma
filozofike dhe ideologjike. Për ta sqaruar më
tepër do të përmend qëllimet dhe objektivat
themelore të bankimit islam.

1. Përshtatshmëria e transaksioneve
bankare me dispozitat e sheriatit, si dhe
gjetja e alternativave islame, me qëllim që të
mënjanohen vështirësitë nga jeta e
muslimanëve. Allahu thotë: “(Thuaj) A pos
Allahut të kërkoj unë gjykatës (mes meje dhe
juve)? Kur Ai është që ua zbriti librin në
mënyrë të shkoqitur.” (Enam: 114)

2. Kujdesi për të ruajtur të drejtën e
Allahut të Lartësuar, Pronarit të vërtetë të
pasurisë, si dhe kujdesi për të ruajtur
interesat e njerëzve, plotësimin e nevojave të
tyre, sigurimin e kërkesave të tyre dhe
ofrimin e shërbimeve për ta.

3. Nxitimi për t’i kultivuar vlerat e
besimit duke ngulitur parimet e sjelljes
islame tek punonjësit dhe klientët e bankës
islame. Kjo bëhet duke e pastruar aktivitetin
ekonomik nga ndotja e kamatës dhe e
keqpërdorimit. Allahu thotë “A është më i
mirë ai që ndërtesën e vet e themeloi me
devotshmëri dhe mbi kënaqësinë e Allahut,
apo ai që ndërtesën e vet e themeloi buzë
bregut të shembur e bashkë me të bie në
zjarrin e xhehenemit? Allahu nuk i udhëzon
njerëzit zullumqarë.” (Teube: 109)

4. Puna për të zhvilluar vetëdijen e
kursimit, inkurajimin e investimit dhe mos
depozitimit (të panevojshëm), duke krijuar
mundësi dhe metoda për investime, të cilat

përshtaten me individët dhe institucionet e
ndryshme. Argument për investimin e
pasurisë është fjala e Allahut të  Lartësuar:
“Allahu e ka lejuar shitblerjen”(Bekare: 275)
dhe “O ju që besuat, mos e hani mallin e
njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar, por duke
bërë tregti në të cilën keni pajtueshmëri mes
vete, dhe mos mbytni veten tuaj” (Nisa: 29) 

5. Sigurimi i kapitalit të nevojshëm i
biznesit për individë dhe institucione për
qëllime të projekteve financiare në përputhje
me dispozitat e sheriatit. 

6. Motivimi i koordinimit,
bashkëpunimit dhe integrimit midis njësive
ekonomike brenda komunitetit musliman,
Allahu i lartësuar thotë: “Dhe kapuni që të
gjithë ju për litarin e Allahut, e mos u
përçani!” (Ali-Imran: 103) dhe thotë:
“...bashkëpunoni në të mira dhe devotshmëri
e mos bashkëpunoni në të këqija dhe
armiqësi.” (Maide: 2)

7. Ndihmesa në arritjen e zhvillimit
ekonomik dhe social të popujve muslimanë,
me të gjitha mjetet e ligjshme, mbështetja e
bashkëpunimit islam, realizimi i
ndërvarësisë ekonomike dhe solidaritetit
social. 

Tiparet dhe karakteristikat e bankave islame
Bankat islame punojnë për të

përmbushur kërkesat e kohës dhe kërkesat e
zhvillimit në komunitetet muslimane. Ato i

...Banka islame aktivitet e saj
i konsideron si një mision të
cilin e kryen në këtë jetë, si
dhe i konsideron një adhurim
me të cilin afrohet tek Allahu
i Lartësuar...

“

“
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përmbahen parimeve të shëndosha
ekonomike që janë në përputhje me parimet
islame dhe veçohen me disa specifika, prej
tyre:

1. Zbatimi i dispozitave të Sheriatit
Islam në të gjitha bizneset, gjë me të cilën
realizohet harmonia në mes besimit dhe
ligjit, fesë dhe jetës, besimit dhe
transaksioneve. Kjo i jep besimtarit një
ndjenjë qetësie psikologjike dhe mirëqenie
shpirtërore. Banka islame aktivitet e saj i
konsideron si një mision të cilin e kryen në
këtë jetë, si dhe i konsideron një adhurim me
të cilin afrohet tek Allahu i Lartësuar për
realizimin e ligjit të Tij në tokë dhe
praktikimin e fesë së Tij, si dhe i largohet
mëkateve dhe ndalesave, ku me këtë e ka
shpëtuar umetin nga dënimi në këtë dhe në
botën tjetër

2. Mbështetja e sistemit të
pjesëmarrjes në fitime dhe shmangia
interesit kamatar.

Çështja e kamatës nuk është çështje e
kufizuar vetëm në ndalesën apo lejesën. Kjo
çështje është, se si njeriu vepron me
kapitalin, a është zotëri apo skllav i dërhemit
dhe i dinarit. Në qoftë se është zotëri, atëherë
ai është një partner me kapitalin në bazë të
fitimit dhe humbjes. Nëse ka pasur një fitim
ai ndahet sipas marrëveshjes. Nëse ka
humbje punonjësi e humb punën, ndërsa
pronari i kapitalit humb paratë. Vetëm
kështu do të arrihej drejtësia në mes
partnerëve.

Kontakti në mes të palëve në interes
kamatar ngrihet në marrëdhënien e “parave
me qira”, duke pasuruar të pasurin dhe duke
e varfëruar të varfrin. Banka islame përpiqet
për të afruar distancën midis palëve, për të
hequr paragjykimet, si dhe lufton kundër
urrejtjes së lindur prej pabarazisë së madhe
midis shtresave dhe konflikteve klasore.

Bankat islame veprojnë në bazë të
pjesëmarrjes së përbashkët, e cila realizon

fitimin proporcional me rolin aktiv të
menaxhimit të parave në zhvillimin
ekonomik, duke e çliruar muslimanin nga
prirja negative me të cilën karakterizohet
depozituesi me paratë e tij në pritje të
interesit.

3. Bankat islame karakterizohen edhe me
aktivitete sociale dhe kulturore, si dhe duke
marrë parasysh vlerat dhe etikën.

Bankat islame janë të prira për t’u marrë
me biznese të vogla, profesionet individuale,
merret me tregtarët e vegjël me të njëjtin zell
që merret edhe me të mëdhenjtë, sepse
bankat islame bartin një mesazh, dhe hapin
rrugën para qytetarit për zhvillimin e
burimeve vendore, dhe rritjen e të ardhurave
për banorë.

4. Ekzistimi i një bordi sheriatik për
monitorim dhe për t’u siguruar për zbatimin
e dispozitave të sheriatit, siç e theksuam më
sipër.

5. Bankat islame i shpërndajnë fitimet në
formë honorari për anëtarët e këshillit
drejtues, si dhe shpërndan dividendët
(fitimet) e aksionarëve dhe depozituesve,
duke ruajtur një rezervë, brenda një
proporcioni të caktuar dhe një rregullore të
përpiktë.

Në përfundim mund të themi: Njerëzit
mund të mendojnë se banka islame (e cila
nuk merret me kamatë) është e mangët në
kryerjen e shumë aktiviteteve bankare. Por
fakti është se banka islame bën shumë punë
dhe ofron mjaft shërbime, madje ua tejkalon
bankave tradicionale, duke hyrë thellë si një
partner në sektorin e investimeve, gjë e cila
reflektohet pozitivisht në rritjen e
ekonomisë kombëtare, siç do të shohim në
numrat e ardhshëm inshaAllah

(në numrin e ardhshëm: aktivitetet
bankare llojet dhe dispozitat e tyre)



HALID SEJID RUSHEH

Në të vërtetë dashuria ndaj të Dërguarit
të Allahut sal-lallahu alejhi ue selem
është një themel i fesë dhe një parim i

saj, pa të cilin besimi i njeriut nuk mund të
funksionojë drejt dhe muslimani nuk mund
ta neglizhojë atë. Ai nuk mund të tregohet i
pavendosur në lidhje me të, sepse dashuria
ndaj të Dërguarit të Allahut është e lidhur
ngushtë me dashurinë ndaj Allahut të
Lartësuar, për arsyen se Profeti sal-lallahu
alejhi ue selem është i dërguari, i zgjedhuri
dhe i ngarkuari i Allahut të Lartësuar. Kjo
është një e vërtetë që kujdestarët e fëmijëve
dhe prindërit e tyre duhet ta përsosin në
artin e zbatimit të saj dhe duhet të përpiqen
me sa të munden që të rrënjosin dashurinë

ndaj të Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi
ue selem në zemrat e bijve dhe bijave të
tyre. Për ta sqaruar me thellë këtë gjë na
duhet të theksojmë disa pika të
rëndësishme:

Së pari: Pozita e dashurisë ndaj Profetit
sal-lallahu alejhi ue selem në legjislacionin e
nderuar Islam.

Buhariu shënon nga Enesi radijallahu
anhu, se i Dërguari i Allahut sal-lallahu
alejhi ue selem ka thënë: “Tri gjëra kush i ka,
do të shijojë ëmbëlsinë e besimit: Kur Allahu
dhe i Dërguari i Tij të jenë më të dashur për
të se gjithkush tjetër përveç tyre; kur ta dojë
një njeri vetëm për Allahun dhe të urrejë që
të kthehet në kufër, ashtu siç urren që të
hidhet në Zjarr.”

Buhariu shënon nga Ebu Hurejre
radijallahu anhu, se i Dërguari i Allahut sal-
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DASHURIA 
E FËMIJËVE 
TANË NDAJ
PROFETIT,
SI TA 
MBJELLIM ATË?
Para fëmijëve tanë ne duhet t’i përgjigjemi pyetjes: Përse duhet që ta duam të Dërguarin e Allahut sal-lallahu
alejhi ue selem? Dhe duhet të mbërrijmë në mendjet e tyre, duke i bindur se çdo njeri i logjikshëm, i mirë,
besimtar dhe i zgjuar duhet ta dojë të Dërguarin e Allahut sal-lallahu alejhi ue selem, sepse ai është personi, i
cili është bërë shkak për udhëzimin e botës drejt rrugës së drejtë
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lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Askush
prej jush nuk beson derisa të jem unë më i
dashur për të se babai dhe fëmija e tij.”

Në Sahih përcillet nga Abdullah ibën
Hishami, se ishim së bashku me të
Dërguarin e Allahut sal-lallahu alejhi ue
selem, i cili kishte marrë për dore Omerin
radijallahu anhu që i tha: “O i Dërguari i
Allahut! Ti je më i dashur për mua se
gjithçka tjetër, përveç vetes sime.” Profeti
sal-lallahu alejhi ue selem tha: “Jo, pasha
Atë që ka shpirtin tim në dorën e Tij, derisa
të jem më i dashur për ty se vetja jote.”
Omeri i tha: “Tani ti je më i dashur për mua
se vetja ime.” Profeti sal-lallahu alejhi ue
selem tha: “Tani po, o Omer.”

Te të dy Sahihët është shënuar nga Enesi
radijallahu anhu, se një burrë shkoi tek i
Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue selem
dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut! Kur është
Kiameti?” Profeti sal-lallahu alejhi ue selem
i tha: “Çfarë ke përgatitur për të?!” Tha:
“Nuk kam përgatitur shumë vepra për të,
veçse unë e dua Allahun dhe të Dërguarin e
Tij.” Profeti sal-lallahu alejhi ue selem tha:
“Robi do të jetë së bashku me atë që do.”
Enesi thotë: “Nuk jemi gëzuar kurrë aq
shumë me diçka, sesa u gëzuam me ato fjalë
të Profetit sal-lallahu alejhi ue selem: “Robi
do të jetë së bashku me atë që do.” Pastaj ai
thotë: “Unë e dua të Dërguarin e Allahut sal-
lallahu alejhi ue selem, Ebu Bekrin dhe
Omerin dhe shpresoj prej Allahut, që të më
ringjallë së bashku me ta, edhe nëse nuk
kam bërë vepra si të tyret.”

Allahu i Lartësuar e ka bashkangjitur
dashurinë ndaj Profetit sal-lallahu alejhi ue
selem, me dashurinë ndaj Tij në ajete të
shumta kuranore, siç është thënia e Tij:
“Thuaj (o i dërguar): “Në qoftë se etërit tuaj,
djemtë tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet
tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, tregtia
që frikoheni se do të dështojë, vendbanimet
me të cilat jeni të kënaqur, (të gjitha këto)

janë më të dashura për ju se Allahu, se i
Dërguari i Tij dhe lufta në rrugën e Tij,
atëherë prisni derisa Allahu të sjellë
vendimin e Tij. Allahu nuk vë në rrugë të
drejtë njerëzit e prishur.” (Teube 24) dhe:
“Thuaj: Nëse e doni Allahun, atëherë më
ndiqni mua që t’ju dojë Allahu.” (Ali Imran
31).

Së dyti: Si ta prezantojmë dhe si t’i
njohim fëmijët tanë me të Dërguarin e
Allahut sal-lallahu alejhi ue selem?

Prindërit duhet t’ua prezantojnë
fëmijëve të tyre të Dërguarin e Allahut sal-
lallahu alejhi ue selem duke marrë në
konsideratë këto mënyra:

Të tregohet kujdes për paraqitjen e
personalitetit të të Dërguarit të Allahut sal-
lallahu alejhi ue selem, ashtu siç e ka
sqaruar Kurani Famëlartë në thënien e
Allahut të Lartësuar: “Ne të dërguam ty si
dëshmues, përgëzuar, paralajmërues dhe
thirrës për tek Allahu me lejen e Tij dhe si
një pishtar ndriçues.” (Ahzab 46). Pra,
Profeti sal-lallahu alejhi ue selem është
pishtari ndriçues dhe feneri rrezatues
nëpërmjet të cilit Allahu ka udhëzuar të

...Gjithashtu ai është profeti që
qau nga malli për ne, kur ishte
ulur së bashku me shokët e tij
dhe tha: “Më ka marrë malli
për vëllezërit e mi.” Ata thanë:
“A nuk jemi ne vëllezërit e tu, o
i Dërguari i Allahut?!” Tha:
“Vëllezërit e mi janë ata që
kanë besuar tek unë dhe nuk
më kanë parë”...

“

“
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gjithë botën dhe i ka nxjerrë ata nga
errësirat në dritë.

Të tregohet kujdes në ato pjesë të
personalitet të tij, që nxjerrin në pah qenien
e tij si shembull që duhet ndjekur, ndërkohë
që i gjithë personaliteti i tij është një
shembull dhe të vendoset theksi në faktin,
se ai përfaqëson rrugën që shpresohet dhe
shembullin që kërkohet për gjithkënd, që
dëshiron të ketë sukses dhe shpëtim në këtë
botë dhe në tjetrën. 

Para fëmijëve tanë ne duhet t’i
përgjigjemi pyetjes: Përse duhet që ta duam
të Dërguarin e Allahut sal-lallahu alejhi ue
selem? Dhe duhet të mbërrijmë në mendjet
e tyre, duke i bindur se çdo njeri i
logjikshëm, i mirë, besimtar dhe i zgjuar
duhet ta dojë të Dërguarin e Allahut sal-
lallahu alejhi ue selem, sepse ai është
personi, i cili është bërë shkak për
udhëzimin e botës drejt rrugës së drejtë, të
vërtetës, dritës dhe besimit me mirësinë e
Allahut të Lartësuar.

Vënia e theksit tek meritat e Profetit sal-
lallahu alejhi ue selem dhe tek pozita e tij e
lartë tek Zoti i tij, tek pozita e tij në mesin e
profetëve, tek mirësia e tij në Ditën e
Gjykimit, tek pozita e tij si ndërmjetësues
dhe tek vendi që do të zërë në Xhenet. Po
kështu vënia e theksit tek fjala e tij e
shënuar tek të dy Sahihët, siç përcillet nga
Ebu Hurejre radijallahu anhu se Profeti sal-
lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Jam
dalluar nga profetët me gjashtë gjëra: Më
janë dhënë fjalët gjithëpërfshirëse...”, që do
të thotë se Profeti sal-lallahu alejhi ue selem
është njeriu që përdor fjalët më prekëse dhe
më domethënëse. Më tej Profeti sal-lallahu
alejhi ue selem thotë: “Jam ndihmuar me
frikën një muaj larg, më është lejuar plaçka
e luftës, toka më është bërë e pastër dhe
vend-falje, jam dërguar për të gjitha krijesat
dhe me mua është vulosur vargu i
profetëve.”

Sqarimi i përgëzimit që kanë dhënë
profetët e mëparshëm për ardhjen e të
Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ue
selem, i dashurisë që kanë ata për të dhe
pritja që i bëri Profeti sal-lallahu alejhi ue
selem atyre në ngjarjen e Israsë dhe
Miraxhit, si dhe sqarimi se ai është Profeti i
fundit për vargun e tyre, se legjislacioni i tij
ka shfuqizuar legjislacionin e tyre, por që ka
përfshirë në tërësi të gjitha vlerat, mirësitë
dhe udhëzimin që solli mesazhi i tyre –paqja
dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë
ata.

Vënia e theksit tek kuptimi i ndjekjes
dhe i bidatit duke përdorur një metodikë të
thjeshtë, duke e ripërsëritur herë pas here
këtë domethënie.

Së treti: Disa metoda që mund të
përdoren për të rrënjosur dashurinë ndaj
Profetit sal-lallahu alejhi ue selem në
zemrat e bijve dhe bijave tona:

Tregimi për mrekullitë e Profeti sal-
lallahu alejhi ue selem

Tregimi për sjelljen e tij shembullore,
për ndihmën që i jepte të shkelurve, për
butësinë që tregonte ndaj të varfërve dhe
porosinë e dhënë prej tij për jetimët.

Tregimi për butësinë, mëshirën dhe të
qarën e tij, se ai është Profeti i vetëm që e ka
ruajtur lutjen, që do të marrë përgjigje në
Ditën e Gjykimit, nëpërmjet së cilës do të
ndërmjetësojë për umetin e tij, siç është
shënuar në Sahihun e Muslimit: “Çdo profet
ka një lutje që merr përgjigje dhe secili prej
tyre e ka shpejtuar atë lutje (në dynja),
kurse unë e kam fshehur (ruajtur) lutjen
time për të ndërmjetësuar për umetin tim
në Ditën e Gjykimit.” Gjithashtu tregimi se
ai është Profeti, që do t’i lutet Zotit të tij me
fjalët: “O Zot! Umetin tim. O Zot! Umetin
tim” , se ai është Profeti që do të qëndrojë në
urën e Siratit në Ditën e Gjykimit dhe do të
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lutet për ta kur ta kalojnë me fjalët: “O Zot!
Shpëtoji. O Zot! Shpëtoji.” Gjithashtu ai
është profeti që qau nga malli për ne, kur
ishte ulur së bashku me shokët e tij dhe tha:
“Më ka marrë malli për vëllezërit e mi.” Ata
thanë: “A nuk jemi ne vëllezërit e tu, o i
Dërguari i Allahut?!” Tha: “Vëllezërit e mi
janë ata që kanë besuar tek unë dhe nuk më
kanë parë.” Kështu përcillet në disa tekste të
vlerësuara si të mira nga dijetarët.

Tregimi për dashurinë që kishin sahabët
për të Dërguarin e Allahut dhe sesi
sakrifikonin për të, duke e ilustruar këtë me
disa shembuj.

Mësimi përmendësh i fëmijëve i disa
haditheve profetike dhe mësimi i traditës
profetike prej tyre, duke ua bërë të qartë se
ajo e ruan njeriun nga shejtanët e njerëzve
dhe xhindeve.

Praktika e dy prindërve, metoda e tyre
në ndjekjen e të Dërguarit të Allahut sal-
lallahu alejhi ue selem dhe kujdesi i treguar
prej tyre ndaj traditës profetike ka një
ndikim të madh në edukimin e fëmijëve.
Autori i librit: “Edukata islame” thotë:
“Është shumë e thjeshtë të shkruash një
libër për edukimin, po kështu edhe

formulimi i një metodike të caktuar për të,
por ai libër dhe ajo metodikë do të mbeten
një bojë mbi letër, nëse nuk transformohen
në një realitet që lëviz, nëse nuk
transformohen në një njeri që e përkthen
këtë edukatë nëpërmjet sjelljes së tij, në
veprimet dhe ndjenjat e tij, në mendimet
dhe parimet e tij. Vetëm atëherë kjo
metodikë dhe këto kuptime do të mund të
kthehen në një të vërtetë.”

Udhëzime të rëndësishme gjatë zbatimit:

Të tregohet kujdes për bindjen
nëpërmjet përdorimit të metodës së
diskutimit dhe pyetje-përgjigjes, pa u
mjaftuar vetëm me metodën e diktimit.

Përdorimi i metodave që e bëjnë
tregimin e historisë së Profetit sal-lallahu
alejhi ue selem sa më tërheqëse, duke shtuar
këtu përdorimin e metodave të shpërblimit
dhe dhënies së dhuratave, si p.sh. pas
mësimit përmendësh të disa haditheve ose
diçkaje nga Suneti.

Përqendrimi në fitimin e kënaqësisë së të
Dërguarit sal-lallahu alejhi ue selem, në
sqarimin e shpërblimit të kësaj kënaqësie
dhe përqendrimi tek takimi me të Dërguarin
në Ditën e Gjykimit tek Hauzi, duke bërë
gjithmonë dallimin në ndjesinë e fëmijës
mes atyre që do t’i mirëpresë i Dërguari dhe
atyre që do t’u drejtohet me fjalët: “Mjerë,
mjerë...”

Ndihma e fëmijëve në veprat krijuese që
kanë lidhje me dashurinë ndaj të Dërguarit
sal-lallahu alejhi ue selem, siç është shkrimi
i poezive, tregimeve, hytbeve, artikujve dhe
nxitja e tyre për të bërë gara dhe konkurse
me tematika që kanë të bëjnë me dashurinë
ndaj të Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi
ue selem.

Nga arabishtja: Genc PLUMBI

...Është shumë e thjeshtë të
shkruash një libër për
edukimin, po kështu edhe for-
mulimi i një metodike të cak-
tuar për të, por ai libër dhe
ajo metodikë do të mbeten një
bojë mbi letër, nëse nuk
transformohen në një realitet
që lëviz...

“

“
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Shoqëria muslimane është shoqëri e plotësuar dhe e
shëndoshë. Është e udhës që ajo shoqëri t’i
përmbahet traditave të saj, të cilat e përkufizojnë
femrën dhe mashkullin brenda kufijve të së
logjikshmes.

ÇFARË FITOI PERËNDIMI
NGA PËRZIERJA E GJINIVE

DR. MEHA MUNA XHUMA

Le të shikojmë së bashku se çfarë voli
perëndimi nga përzierja meshkuj e femra
nëpër institucione të ndryshme!

1. Në disa qytete amerikane përqindja e
nxënëseve që kanë mbetur shtatzëna nga
marrëdhëniet jashtëmartesore nëpër
shkolla dhe universitete ka arritur 48%.

2. Ministrit të mbrojtjes në Amerikë i
është dorëzuar një raport, që i tërheq
vërejtjen nga rreziku i përzierjes së dy
gjinive në forcat ushtarake amerikane.

3. Statistika e një viti na mëson se
120,000 foshnje janë lindur në formë
jolegjitime nga vajza që nuk kanë më shumë
se 20 vjet moshë dhe shumë prej tyre ishin
studente në universitet.

4. Gratë suedeze dolën në një protestë të
përgjithshme, duke protestuar kundër
lejimit të lirive seksuale në Suedi. Aty
morën pjesë 100,000 gra.

5. Gjykatësi amerikan Landes1 mendon se
45% e nxënëseve e nëpërkëmbin nderin e
tyre ende para se të mbarojnë shkollën.

6. Në një shkrim të botuar në revistën
amerikane “Hedale Tribune” thuhet, se në
një prej dhjetë familjeve në Amerikë ka

1 Tek emrat në anglisht mund të jetë bërë ndonjë lëshim, sepse janë transliteruar nga arabishtja (sh.p.) 
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inceste midis motër-vëlla dhe prind-fëmijë.
Aty u theksua gjithashtu se ato janë nga
familjet më të respektuara.

7. Në një shkrim të botuar në gazetën “Al
Ahram” thuhet se në një anketë 76% e
amerikanëve mendojnë se vendi po
përballet me një rënie të madhe morale dhe
shpirtërore.

8. Gazeta “Sharkul Eusat” përmend se një
student amerikan Xhifots (19 vjeç) qëlloi me
armë zjarri profesorin e tij Xhejms Bonxhini
në klasën e një shkolle në “Santa Monika”
në Kaliforni, ku ky i fundit ra i vdekur
menjëherë. Më vonë policia njoftoi, se
djaloshi kishte pasur lidhje dashurie me një
studente, të cilën e kishte bërë për vete
profesori i ndjerë.

9. Kryetari amerikan Kenedi pati
theksuar, se e ardhmja e Amerikës është në
rrezik, sepse rinia e saj është shkrirë, është
e hutuar dhe e thelluar në epshe, nuk i njeh
përgjegjësitë përkatëse dhe se në çdo shtatë
të rinj që aplikojnë për rekrutim, gjashtë
janë të papërshtatshëm, sepse shfrenimi i
tyre ka ndikuar keq në gjendjen e tyre
shëndetësore dhe shpirtërore.

10. Në vitin 1962 Gorbaçovi pati theksuar
se e ardhmja e Rusisë është në rrezik dhe se
rinia e Rusisë nuk beson në të ardhmen e saj,
sepse është e hutuar pas epsheve.

11. Në një raport të policisë së shtetit në
Providence thuhet se 66 studentë dhe
studente kishin kaluar pushimin e fundjavës
në Road Ilindo dhe asnjëri prej tyre nuk
ishte kthyer në universitet, por të gjithë
ishin burgosur, sepse ishin të dyshimtë dhe
prej tyre kishte që konsumonin narkotikë.

12. Gazeta amerikane “Senaniry”, e cila
shkruan për problemet e rinisë nën 20-vjeç
ka publikuar: “Shoqëria muslimane është
shoqëri e plotësuar dhe e shëndoshë. Është e
udhës që ajo shoqëri t’i përmbahet traditave
të saj, të cilat e përkufizojnë femrën dhe
mashkullin brenda kufijve të së logjikshmes.

Ato përkufizime janë të mira dhe të
dobishme, prandaj këshillojmë t’i
përmbaheni traditës dhe moralit tuaj,
ndalojeni përzierjen e gjinive dhe
përkufizojeni lirinë e gruas, madje kthejuni
kohës së shamisë, sepse kjo është më e mirë
se liria, shfrenimi dhe çmenduria e Evropës
dhe e Amerikës. Shoqëria amerikane është
kthyer në një shoqëri të ngatërruar dhe e
mbushur plot me të gjitha format e
pornografisë. Viktimat e përzierjes së
gjinive dhe lirisë po mbushin burgjet,
rrugët, baret dhe shtëpitë publike”.

13. Një revistë amerikane përmend se
shkaqet që çojnë në përhapjen e shfrenimit
janë tre faktorë djallëzorë: degradimi i
nivelit te gratë në përgjithësi, që shfaqet në
veshjet e tyre gjegjësisht në zhveshjen e
tyre, pirja e duhanit dhe përzierja me
meshkujt pa asnjë rregull dhe kufizim.

14. Përhapja e sëmundjeve shkatërruese.
Në Enciklopedinë Britanike thuhet se çdo
vit në spitalet shtetërore në Britani kurohen
200 mijë pacientë nga sifilizi dhe 160 mijë
pacientë nga gonorreja. Kurse në Amerikë
vdesin 30-40 mijë fëmijë nga sifilizi i
trashëguar. Doktori francez Lirid thotë: “Në
Francë vdesin 30 mijë njerëz nga sifilizi dhe
sëmundjet e shumta që ai i shkakton për çdo
vit. Kjo është sëmundja më e rrezikshme në
Francë”.

15. Gazeta “Sharkul Eusat” përmend se
75% e bashkëshortëve në Evropë i
tradhtojnë bashkëshortet e tyre, kurse nga
ana e bashkëshorteve përqindja është më e
vogël se aq. Në shumicën e rasteve gruaja e
di, se burri e tradhton dhe anasjelltas, por
prapë se prapë martesat e shumë prej tyre
vazhdojnë formalisht, duke ecur me
parimin: “Mos trego për mua, nuk tregoj për
ty”.

16. Në librin “Lufta ideologjike” prof. Ali
Xherishe, thotë: “Në Amerikë ndodhin çdo
vit 4.5 milionë krime të rrezikshme; krim
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me vrasje në çdo 29 minuta, krim
përdhunimi seksual në çdo 17 minuta, krim
me grabitje mallrash në çdo 2 minuta, krim
me vjedhje në çdo 17 sekonda...”.

Tërë këto që përmendëm është vetëm
një pikë nga deti i shfrenimeve seksuale dhe
morale, në të cilin po notojnë shoqëritë
civile botërore, si një rezultat i dhimbshëm
në kohën e prishjes dhe rendjes pas së kotës.
Prandaj, myslimani duhet jetë i kujdesshëm,
i zgjuar dhe syçelë përballë planeve të
armiqve të fesë, duke pasur frikë nga
dredhitë dhe rënia në kurthet e komploteve
dhe planeve të tyre. Më poshtë po ju
paraqes disa plane të tyre në vija të trasha:

a. Planet e çifutëve dhe masonëve:
Ata përvetësuan një nga idetë e Frojdit, i

cili çdo sjellje të njeriut e komenton me
fuqinë seksuale dhe me lirinë e pakufizuar
të epshit dhe të kënaqësisë. Gjithashtu ata
përvetësuan idetë socialiste të çifutit Karl
Marks, i cili ua prishi shumë njerëzve
besimin dhe moralin, si dhe bëri thirrje në
shkatërrimin e feve dhe sulmoi besimin në
një Zot. Ai ka thënë: “Alternativa është
teatri, me teatër angazhojini nga besimi në
zot”. Miratuan edhe idetë e Niçes, i cili
minoi bazat e moralit dhe lejoi për njeriun
të bëjë atë me çfarë kënaqet. Ata po punojnë
ditë e natë, që morali të humbasë në çdo
vend...

b. nga planet e kolonializmit dhe kryqëzatave:
Një nga kolonialistët më të mëdhenj ka

thënë: “Gota dhe këngëtaret në
shkatërrimin e muslimanëve ndikojnë më
shumë se një mijë topa, zhytini pra në
dashurinë ndaj të mirave materiale dhe
epshit”. Një prift atëbotë pati thënë: “Në
vendet e muslimanëve ju keni përgatitur një
gjeneratë, që nuk njeh lidhjen me Zotin dhe
kësisoj keni arritur atë çfarë deshi
kolonializmi: një gjeneratë që nuk i

interesojnë gjërat madhore, që dëshiron
rehatinë dhe dembelinë, e gjithë ambicia e
tyre në jetë bëhet për epsh, kur studion e
bën për epsh, kur pasurohet e bën për epsh,
kur arrin pozitat më të larta e bën për të
kënaqur epshin e tij...”.

c. nga planet e komunistëve dhe ideologjive 
materialiste:

Prej fjalëve që kanë thënë komunistët në
dokumentet sekrete të tyre, siç mësojmë
nga libri “Islami dhe komunistët” i prof.
Akadit janë: “Në shoqëritë fetare kemi
arritur të përhapim atë me çfarë çrrënjosim
fenë, duke filluar nga përrallat, teatrot,
ligjëratat, gazetat, revistat dhe botimet që
nxisin ateizmin dhe tallen me fenë dhe
klerin, si dhe thërrasin vetëm në shkencë,
duke e bërë atë si zotin triumfues”.

Nga këto fjalë bëhet e qartë se judaizmi,
masoneria, kryqëzatat, misionarët,
kolonializmi... ndihmojnë, mbështesin dhe
bashkëveprojnë në prishjen e shoqërive
fetare islame në veçanti, nëpërmjet alkoolit,
seksit, kinematografisë, revistave, gazetave
dhe nxitjes së skandaleve të pamoralshme.
Rinia myslimane e ka për detyrë të jetë e
kujdesshme përballë planeve që hartojnë
komplotistët.  

Përktheu: Omer B.

...Në Enciklopedinë Britanike
thuhet se çdo vit në spitalet
shtetërore në Britani kurohen
200 mijë pacientë nga sifilizi
dhe 160 mijë pacientë nga
gonorreja...

“

“
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SHKRUAN: ALI SHABANI

Allahu i Madhëruar na tregon për
Muhamedin sal-lallahu alejhi ue selem, se
ai është pejgamber i vërtetë pa kurrfarë

dyshimi dhe dileme dhe ka thënë:
“Muhamedi është i dërguar i Allahut” me
këtë ka përfshirë çdo cilësi të mirë të
bujarisë, e pastaj ka përmendur sahabët - me
lavdërime dhe ka thënë: “...e ata që janë me
të (sahabët) janë të ashpër kundër
jobesimtarëve, janë të mëshirshëm ndërmjet
vete...”

Kjo cilësi është e përgjithshme, që
përfshin çdo besimtar, të dërguarin e Allahut
Muhamedin dhe të gjithë pejgamberët... të

ashpër kundër jobesimtarëve, të
mëshirshëm, bamirës ndaj të mirëve. 

Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem, ka
thënë: “Shembulli i besimtarëve në
dashurinë mes tyre, në të mëshiruarit mes
tyre, është si një trup kur ankohet prej tij
ndonjë pjesë, thërret për të i gjithë trupi për
atë ankesë në pagjumësi.”, po ashtu ka thënë:
“Besimtari për besimtarin është si fortifikata,
e shtrëngojnë njëri-tjetrin.” Duke thënë këtë
hadith, Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem
i ka gërshetuar gishtat. 

Fjalët: “...ti i sheh tek përulen (në rukuë),
duke rënë me fytyrë në tokë (në sexhde), e
kërkojnë prej Allahut, që të ketë mëshirë dhe
kënaqësinë e Tij ndaj tyre...” 

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Muhamedi është i dërguari i Allahut, e ata që janë
me të (sahabët) janë të ashpër kundër jobesimtarëve, janë të mëshirshëm ndërmjet
vete, ti i sheh tek përulen (në rukuë), duke rënë me fytyrë në tokë (në sexhde), e
kërkojnë prej Allahut, që të ketë mëshirë dhe kënaqësinë e Tij ndaj tyre. Në fytyrat e
tyre shihen shenjat e gjurmës së sexhdes. Përshkrimi i cilësive të tyre është në Tevrat
dhe po ky përshkrim është edhe në Inxhil. Ata janë si një farë e mbjellë, ku mbin filizi
i vet, e ai trashet, përforcohet dhe qëndron në trungun e vet, ajo e mahnit mbjellësin.
(Allahu i shumoi). Për t’ua shtuar me ta mllefin jobesimtarëve. Allahu atyre që besuan
dhe bënë vepra të mira u premtoi falje të mëkateve dhe shpërblim të madh.” Fet’h 29.

RESULULLAHU
SAL-LALLAHU
ALEJHI UE
SELEM, DHE
SHOKËT E TIJ
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I ka përshkruar se janë të zellshëm në
veprat e tyre, e vepra më e mirë është
namazi. I ka përshkruar po ashtu me
sinqeritet ndaj Tij, duke shpresuar në
shpërblimin prej Allahut, e ai është Xheneti
me begatitë që janë aty dhe furnizimi i madh,
apo kënaqësia prej Allahut është më e
madhja, siç ka thënë Allahu i Madhëruar:
“por kënaqësia nga Allahu që është më e
madhe.”

Fjalët: “...Në fytyrat e tyre shihen shenjat
e gjurmës së sexhdes....”

Kjo është fytyra më e mirë, ku shihen
gjurmët e frikërespektit ndaj Allahut të
Madhëruar. Një nga Selefu Salih ka thënë: ai
që falet shumë gjatë natës, i zbukurohet
fytyra gjatë ditës. Është transmetuar edhe
nga Omer ibën Hatabi se ka thënë: “Kush e ka
në rregull të fshehtën, Allahu ia rregullon të
dukshmen.”

Imam Ahmedi na përcjell nga Ibën Abasi,
se Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem ka
thënë: “Udhëzimi i mirë, dukja e mirë dhe
mesataria (maturia) janë pjesë nga njëzetë e
pesë pjesët e pejgamberisë.” Sahabët i kanë
pasur nijetet e sinqerta dhe veprat të mira,
kështu që Allahu ua ka ndriçuar fytyrat.
Prandaj kush i ka parë ata, i ka pëlqyer ata si
në udhëzimin e tyre, po ashtu edhe në dukjen
e tyre. 

Maliku ka thënë: “Më kanë treguar se të
krishterët kur i kanë parë sahabët, të cilët
çliruan Shamin kanë thënë: “Pasha Allahun,
këta janë edhe më të mirë se sa havarijunët1,
sipas asaj që na kanë treguar.” Më të dalluarit
dhe më madhështorët janë sahabët e të
Dërguarit të Allahut, sal-lallahu alejhi ue
selem. Allahu ka folur për ata në librat e
zbritura dhe prandaj ka thënë: “Përshkrimi i
cilësive të tyre është në Tevrat”, pastaj ka
thënë: “dhe po ky përshkrim është edhe në
Inxhil... si një farë e mbjellë ku mbin filizi i
vet”,  pastaj ka thënë: “e ai trashet,

përforcohet dhe qëndron në trungun e vet”,
pastaj në vazhdim thotë: “ajo e mahnit
mbjellësin”, d.m.th. kështu janë sahabët e të
Dërguarit të Allahut, sal-lallahu alejhi ue
selem. E kanë ndihmuar të Dërguarin, e kanë
respektuar, e kanë përkrahur ashtu siç
veprohet me bimën dhe kujdesin që ia
kushton asaj kur e kultivon. 

Fjalët: “Për t’ua shtuar me ta mllefin
jobesimtarëve”.

Nga ky ajet imam Maliku ka konstatuar se
ata që i urrejnë sahabët konsiderohen
jobesimtarë. 

Fjalët: “Allahu atyre që besuan dhe bënë
vepra të mira u premtoi falje të mëkateve
dhe shpërblim të madh.”

D.m.th., se ata që bëjnë vepra të mira (të
bazuara në sinqeritet dhe pasim të
Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue selem) qoftë
nga sahabët, apo besimtarët e tjerë, Allahu u
premton falje të mëkateve dhe shpërblim të
madh dhe premtimi i Allahut është i vërtetë,
s’ka dyshim në te. 

Muslimi në Sahihun e tij na përcjell nga
Ebu Hurejreja, se Pejgamberi sal-lallahu
alejhi ue selem ka thënë: “Mos i shani
sahabët e mi, se pasha Atë në dorën e të cilit
është shpirti im, nëse dikush prej jush do të
shpërndante (lëmoshë) sa (mali) Uhudi ar,
nuk do të kishte arritur as sa pëllëmbën e
njërit nga ata, por edhe as sa gjysmën e
pëllëmbës”.

Ai ishte Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue
selem dhe ata ishin sahabët, Allahu qoftë i
kënaqur me të gjithë ata. Ai është i Dërguar i
Allahut. Allahu e ka zgjedhur këtë njeri ta
bëjë të dërguarin e Vet. Zgjedhja e Allahut
është më e mira dhe plot urtësi. Sahabët ishin
shokët e këtij pejgamberi të zgjedhur. Edhe
këta sahabë janë më të zgjedhurit. Prandaj
veni re, se si ishte ky pejgamber dhe kë pati
rreth tij? Me cilët është shoqëruar? Me cilët
këshillohej?

1 Shokët e ndershëm të Isait alejhi selam. 
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Nga mbretërit e mëparshëm ka pasur nga
ata, që kanë pasur këshilltarë magjistarët, si
Faraoni. Edhe ai mbreti në tregimin me atë
djaloshin, babai i atij mbreti kishte pasur si
këshilltar një dijetar të devotshëm, e pastaj
kur ky e trashëgoi fronin, e dëboi atë dhe
mori si këshilltar një magjistar. Kjo traditë e
shëmtuar ka vazhduar te shumë kryetarë
nëpër histori deri në kohën tonë, ku
kryetarët e sotshëm marrin si këshilltarë
njerëzit më të shfrenuar, më të
pamoralshmit. Mund të hasësh këtë gjë edhe
në institucionet ku predikohet Islami, ku për
fat të keq kryetari është i shfrenuar, përreth
tij ka njerëz të atillë si vetë ai bashkohen në
qëllime të fëlliqura, prezantojnë në vende që
nuk u kanë hije para së gjithash si muslimanë
e më tepër si udhëheqës të muslimanëve.

Një rrëfim për udhëheqësit e
muslimanëve

Para dyerve të Omerit ishin tubuar shumë
sahabë duke kërkuar leje për të hyrë, duke
dëshiruar që të jenë të pranishëm në
këshillin, të cilin ai e kishte zakon ta
organizonte për çdo vit. Kush ka qenë në këtë
grup sahabësh? Çfarë biografie kanë ata?
Cilat kanë qenë dekoratat e tyre në bazë të të
cilave kanë dëshiruar, që Omeri t’u japë leje
për të hyrë?

Ebu Sufjan ibën Harbi prijësi me
prejardhje kurejshite i ka takuar familjeve
më të ndershme arabe. Suhejl ibën Amër ka
qenë oratori më i mirë ndër arabët dhe
Harith ibën Hishami. Përveç këtyre të treve
jashtë kanë qëndruar edhe Bilal ibën Rebah
Habeshiu, robi i liruar nga Abisinia, Suhejb
Rumiu, Selman Farisiu dhe Abdullah ibën
Mesudi, çobani  mekas. Omer ibën Hatabi u
ka dhënë përparësi atyre që i ka llogaritur se
janë më të afërmit e Allahut subhanehu ue
teala. Së pari, ka lejuar ata që kanë qenë nga
grupi i të përgëzuarve me Xhenet, pastaj ata
që kanë qenë pjesëmarrës në Betejën e
Bedrit. Kur ky grup ka trokitur në derë,

ndihmësi i Omerit radijallahu anhu, ka
pyetur: “Kush është para derës?”

Ebu Sufjani ka thënë: “Lajmëroje prijësin
e besimtarëve, se ne jemi këtu.”

Ndihmësi pyeti: “E kush jeni ju?” Kur ata
ia përmendën emrat e tyre, ai u kthye tek
Omeri dhe e lajmëroi për këtë. Omeri tha: “I
pari le të hyjë Bilal ibën Rebahu, pas tij lejoi
Suhejb Rumin, pas tij Selman Farisiun, e pas
tij Abdullah ibën Mes’udin.”

Pasi hynë të gjithë Ebu Sufjani, i cili për
shkak të zemërimit ishte skuqur në fytyrë,
tha: “Pasha Allahun, përveç të Cilit nuk ka
Zot tjetër, nuk kam menduar se Omeri do të
më lejë të pres kaq gjatë dhe do t’u lejojë
këtyre që të hynë para meje.” Për çfarë
shkaku e ka thënë këtë? 

Për shkakun se ai akoma nuk e kishte
ndërprerë vlerësimin e njerëzve ashtu siç
bënte në kohën e xhahilijetit, në mendjen e
tij akoma silleshin dhe përziheshin traditat
dhe mentaliteti i asaj kohe. Ndërsa kriteret e
Omerit kanë qenë krejtësisht të ndryshme,
ato janë bazuar në suazat e Kuranit dhe
Sunetit.

Suhejl ibën Amër, mik dhe i afërm i Ebu
Sufjanit ka qenë shumë orator dhe
mendjemprehtë, i ka thënë: “O Ebu Sufjan,
nuk më brengos shumë qëndrimi para
dyerve të Omerit dhe pritja e lejes së tij për të
hyrë, por frikohem se në Ditën e Gjykimit ata

...Kjo traditë e shëmtuar ka
vazhduar te shumë kryetarë
nëpër histori deri në kohën
tonë, ku kryetarët e sotshëm
marrin si këshilltarë njerëzit
më të shfrenuar, më të
pamoralshmit...

“

“
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do të hyjnë në Xhenet e ne do të mbetemi
jashtë, sepse edhe ata sikurse edhe ne janë
thirrur në Islam. Ata janë përgjigjur
menjëherë, ndërsa ne e kemi zgjatur, ata
kanë pranuar e ne kemi mohuar, ata kanë
nxituar që ta pranojnë atë, ndërsa ne këtë e
kemi bërë një kohë të gjatë pas tyre.”

Mendo pak për atë, se si Omeri i ka
vlerësuar njerëzit dhe si u ka dhënë
përparësi në bazë të devotshmërisë! Në
kohën e sundimit të tij Omeri e ka organizuar
shtetin e tij, duke i dhënë përparësi Bilalit
dhe njerëzve si ai, mbi ata që kanë kontribuar
më pak për Islamin? 

Për këtë shkak ky njeri ka pasur përparësi
para të tjerëve, ai e ka njohur Rrugën e
Drejtë, e cila çon tek Allahu subhanehu ue
teala. Në një rast Pejgamberi sal-lAll-llahu
alejhi ue sel-lem, e ka pyetur: “O Bilal, me
çfarë më ke parakaluar mua në Xhenet? Kur
kam hyrë në Xhenet e kam dëgjuar zhurmën
e hapave të tua para meje.” Bilali është
përgjigjur: “O i Dërguari i Allahut, asnjëherë
nuk e kam thirrur ezanin e që pas tij mos t’i
kem falur dy rekate namaz, dhe asnjëherë
nuk jam pastruar (kam marrë abdes) e që me
atë abdes nuk kam falur atë që më është
urdhëruar ta fal. Kam vlerësuar se për çdo
rast duhet t’i drejtohem Allahut me dy rekate
namaz.” Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-
lem, i ka thënë: “Ato dy rekate janë shkak i
ngritjes tënde aq afër tek Allahu.” Tirmidhiu.

Selman Farisiu është nisur në kërkim të
dritës së udhëzimit. Ai e ka kërkuar
udhëzimin dhe në atë rrugëtim ka parë disa
të krishterë, të cilët po kryenin ritualet e tyre
fetare dhe shkoi tek ata. Ka shërbyer tek një
murg dhe para vdekjes ai e udhëzoi që të
shkojë tek një tjetër. Kur edhe atij tjetrit i
ishte afruar vdekja, Selmani ka kërkuar edhe
prej këtij të fundit ta udhëzojë te ndonjë njeri
i mirë. Ai i tha: “...së shpejti do të paraqitet
një pejgamber, bashkëngjitu atij. Ai do të
paraqitet në një vend, i cili ndodhet në

shkretëtirë ka gurishte të zezë dhe ka
palma.” Selmani është nisur në rrugën e
udhëzimit, në ditën kur zëdhënësi i Mekës ka
brohoritur për arritjen e tij. Selman Farisiu
ka udhëtuar në Medine jo për shkak të
pasurisë, sepse babai i tij ka pasur një pasuri
të madhe. E vetmja gjë që Selmani ka
dëshiruar ka qenë ta gjejë rrugën, e cila të
çon tek Allahu i Madhërishëm.

Kur e ka parë dhe është bindur se ai me të
vërtetë është Pejgamber i Allahut, e ka
puthur në mes të shpatullave tek vula dhe ka
dëshmuar shehadetin, se nuk ka të adhuruar
me meritë për t’u adhuruar përveç Allahut
dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i
Tij. Menjëherë pas kësaj fjale i Dërguari i
Allahut ka thënë fjalët: “Selmani është yni,
nga Ehli Bejti.” Hakimi.

Pejgamberi sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem,
ka thënë për Ebu Talhën: “Pasha Atë në
Dorën e të Cilit është shpirti im, zëri i Ebu
Talhës në mes të ushtrisë është më i mirë
sesa i njëqind kalorësve.” Ahmedi.

Shembulli më madhështor, kur është në
pyetje ndarja e sadakasë është shembulli i
Abdurrahman ibën Aufit. Rrëfehet se karvani
tregtar që e kishte në pronësi ka arritur në
Medine, dhe të gjithë atë që kishte sjellë e
dha sadaka. Njerëzit në këtë çast filluan të
brohorasin: “Allahu të dhëntë të pish nga
burimet e Xhenetit.” 

Namazi i natës mund ta edukojë më së
miri shpirtin njerëzor dhe kjo është porosia
që i ka dhënë Pejgamberi, Ibën Omerit: “Sa
njeri i mirë është Abdullahu, vetëm se sikur
të kishte falur edhe namaz nate.” Pas këtyre
fjalëve Ibën Omeri ka fjetur shumë pak natën.
Buhariu.

Këta janë sahabët e Pejgamberit sal-lAll-
llahu alejhi ue sel-lem. Falënderimi i qoftë
Allahut, Zotit të botëve. Salavatet dhe
selamet qofshin mbi Pejgamberin tonë
Muhamedin sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem,
familjen dhe shokët e tij të ndershëm. 
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SHKRUAN: LULZIM SUSURI

Allahu i Lartësuar thotë: “Ju e kishit
shembullin më të lartë në të Dërguarin e
Allahut, kuptohet ai që shpreson në
shpërblimin e Allahut në botën tjetër dhe atë
shpresë e shoqëron duke e përmendur
shpesh Allahun”. (Ahzab, 21) Kurse i
Dërguari, sal-lallahu alejhi ue selem, thotë:
“Unë jam zotëria i bijve të Ademit pa pasur
qëllim me këtë lavdërimin, atë Ditë në dorën
time do ta kem flamurin e falënderimit
(hamdit) dhe nën këtë flamur do të jenë të

gjithë profetët që nga Ademi e deri tek i
fundit...” (Shënon Tirmidhiu nr. 3073, 3548,
me sened të saktë kurse të ngjashëm me të e
shënon edhe Muslimi, nr. 4223, Ebu Davudi,
nr. 4053 dhe  Ibën Maxhe, nr. 4298)

Duke pasur parasysh se ai ishte njeriu më
i plotësuar i mundshëm ndonjëherë, si nga
aspekti psikik ashtu edhe ai fizik, që ai ishte
njeriu më i mirë, më i dashur, më trimi, më
bujari etj., e mbi të gjitha ishte i dërguar i
Perëndisë, atëherë pa dyshim se të tjerët jo
vetëm që kanë dëshirë ta pasojnë atë,
mësimet e tij t’i studiojnë dhe gjithsesi fjala e
tij të jetë ajo përfundimtarja, pa dyshim që

HADITH
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Allahut, kuptohet ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër dhe atë
shpresë e shoqëron duke e përmendur shpesh Allahun”. (Ahzab, 21) Kurse i Dërguari,
sal-lallahu alejhi ue selem, thotë: “Unë jam zotëria i bijve të Ademit pa pasur qëllim me
këtë lavdërimin, atë Ditë në dorën time do ta kem flamurin e falënderimit (hamdit) dhe
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nga ana tjetër personat që duan të dinë edhe
për përshkrimin fizik të tij janë shumë më
tepër se lloji i parë, madje këtu futen edhe
shumë njerëz jo-muslimanë, të cilët nga
kureshtja për këtë njeri kaq madhështor
duan të dinë rreth anës fizike të tij. 

Njerëzit kureshtarë për përshkrimin fizik
të Profetit, sal-lallahu alejhi ue selem, do t’i
ndaja në dy grupe kryesore: muslimanë dhe
jomuslimanë. 

Ku në grupin e dytë futen këto lloje
njerëzish:

a- Atë që konsideruan e Profetin, sal-
lallahu alejhi ue selem, si njeri të
prapambetur nga çdo anë, pra, edhe nga ajo e
jashtme, që bindjet e tyre nuk i mbështesin
askund, por vetëm në rregullin e
përgjithshëm, se njerëzit e kohëve të vjetra
patjetër të gjithë janë njësoj, pra jo të bukur,
jo të ndrequr, jo të pastër, jo të parfumuar, jo
të krehur e të veshur mirë etj. 

b- Ata që bazohen në rregullin, se çdo
mbret patjetër duhet të jetë i shfrenuar në
kënaqësitë e kësaj bote, ku këtu e futën edhe
Muhamedin, sal-lallahu alejhi ue selem, duke
e konsideruar si njeri që jepej shumë pas
zbukurimeve, kënaqësive dhe lukseve të
kësaj bote. Por për fatin e keq të tyre, asnjëri
nga këta dy grupet e fundit nuk ia qëlluan,
sepse i Dërguari, sal-lallahu alejhi ue selem,
nuk i takonte asnjërit grup, përkundrazi ai
ishte i veçantë në stilin e tij, jo i zhytur në
traditat prapambetëse të kohës, gjithashtu jo
i thelluar në kënaqësitë e luksit të kësaj bote. 

Ne nuk kemi ndonjë pikturë, as portret
apo foto të Profetit tonë, pasi diçka e tillë
ishte dhe është e ndaluar për të nga vetë goja
profetike, me qëllim që njerëzit të mos
jepeshin pas atyre pikturave dhe kështu të
fillonin t’i madhëronin e pastaj t’i adhuronin
ato, siç vepruan popujt para nesh me
profetët e tyre. Mirëpo kjo ndalesë u
zëvendësua në mënyrë të saktë
maksimalisht, së pari nga shokët e tij e pastaj

nga dijetarët përmes përshkrimeve të sakta
që i bënë fizikut të Profetit, përshkrim ky që
edhe sot e kësaj dite librat janë të mbushur
me shembuj të tillë. Ai si Profet i Allahut ishte
në kulmin e përsosmërisë fizike, trupore dhe
edukative; veti këto të cilat kurorëzoheshin
me devotshmëri nga ana e brendshme e tij. 

-Profeti, sal-lallahu alejhi ue selem, ishte
arab me prejardhje, nga bijtë e Ismailit, të
birit të Ibrahimit, alejhi selam. Lindi në Mekë,
ku edhe e kaloi fëmijërinë dhe rininë e tij.
Aty u martua dhe i lindën fëmijët e tij.

-Ishte njeri shumë i bukur të cilit po t’ia
hidhje sytë vështirë se do t’i largoje pastaj
prej tij nga bukuria që i kishte falur Allahu.
Këtë bukuri Allahu ia fal vetëm të dashurve
të tij e më i dashuri i Zotit ishte Muhamedi,
sal-lallahu alejhi ue selem.

-Enes ibën Maliku, shërbëtori i Profetit,
thotë për të: “I Dërguari i Allahut, sal-lallahu
alejhi ue selem, nuk ishte as i gjatë shumë (që
të përqeshej nga të tjerët) e as i shkurtër (që
t’i vinte turp), as shumë i bardhë (që të
konsiderohej i dobët dhe i pa plotësuar
fizikisht) e as zeshkan (që ta konsideronin të
shëmtuar)”. (Shënon Buhariu dhe Muslimi). 

Sipas këtij përshkrimi të gjatësisë dhe
ngjyrës së tij largohet çdo mundësi për

...Ne nuk kemi ndonjë pikturë,
as portret apo foto të Profetit
tonë, pasi diçka e tillë ishte dhe
është e ndaluar për të nga vetë
goja profetike, me qëllim që
njerëzit të mos jepeshin pas
atyre pikturave dhe kështu të
fillonin t’i madhëronin e pastaj
t’i adhuronin ato...

“

“
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kritikë apo përqeshje nga armiqtë. Allahu i
krijon robërit e Vet, ashtu si do Ai dhe askush
nuk ka të drejtë t’i përqeshë ata, sepse asnjëri
nga krijesat nuk mund të zgjedhë krijimin e
vet, prandaj edhe askush nuk duhet të
përqeshet. Ky është një rregull i
pandryshueshëm i fesë sonë, por në
mentalitetet e shumë vendeve, shumë
“civilizimeve” këto gjëra shikohen edhe me
mikroskop dhe përmes tyre vlerësohen
njerëzit, ku si pasojë ata që i plotësojnë
kriteret e tyre të caktuara ngrihen dhe
çmohen nga të tjerët, ndërsa ata që nuk i
plotësojnë këto kritere, nuk kanë
perspektivë pa marrë parasysh vetitë e tjera.
Duke pasur parasysh këto mentalitete
primitive që ekzistojnë edhe sot e kësaj dite,
Allahu e plotësoi maksimalisht të Dashurin e
Tij, që askush të mos mundet ta provokojë,
apo ta njollosë personalitetin e tij, duke e
quajtur shkurtabiq ose të gjatë... etj.

Enesi vazhdon e thotë: “Nuk i kishte
flokët, as kaçurrela, as të drejta. Allahu e
zgjodhi për profet kur mbushi dyzet vjet. Në
Mekë kaloi trembëdhjetë vjet, kurse në
Medinë dhjetë vjet. Vdiq kur i mbushi
gjashtëdhjetë e tre vjet, kurse në kokën dhe
mjekrën e tij nuk kishte as njëzet qime të
thinjura”.  (Buhariu dhe Muslimi). Gjithashtu
Enesi thotë: “Profeti, sal-lallahu alejhi ue
selem, kishte shtat të bukur... dhe kur ecte
shpejtonte” (Buhariu dhe Muslimi).

Përmendet se shpejtonte aq sa po të ecje
me të shpesh nuk mund ta kapje hapin e tij.
Këtë karakteristikë dijetarët e kanë
konsideruar si rezultat të trupit të tij sportiv
dhe elastik, ku nga disa mendime veçohet me
përmendje edhe shputa e tij, e cila ceket se në
mes ishte me gropë, një karakteristik kjo e
njerëzve që vrapojnë dhe merren me sporte
të ndryshme. E kundërta e njerëzve parazitë,
të cilët shputën e kanë të rrafshët si pasojë e
së cilës është mos ecja si duhet dhe lodhja e
shpejtë. Në ecjen e tij vërehej vullnet dhe

qetësi. Bera ibën Azibi thotë: “Profeti, sal-
lallahu alejhi ue selem, kishte shtat mesatar
dhe ishte i gjerë mes shpatullave, flokët i
binin deri në skajet e veshëve, vishte edhe
xhybe të kuqe. Asnjëherë nuk kam parë dikë
më të bukur se ai.” (Buhariu dhe Muslimi).

Këtu vërtetohet ajo që thamë më sipër,
pra, se ishte njeri sportiv mes atij elastik dhe
muskuloz, e zakonisht shpatullat e gjera janë
shkak i muskulaturës së njeriut. Ishte njeriu
më i bukur. Si mos të ishte i tillë, kur dihet se
kushdo atë që do mundohet të zgjedhë
njeriun më të mirë dhe më të bukur,
ndërkohë që Allahu ishte Ai vetë që e krijoi
ashtu si deshi të dashurin e Tij, Profetin, sal-
lallahu alejhi ue selem, prandaj është
normale të mos gjesh njeri më të bukur se ai.
Fytyra i shkëlqente nga nuri, si hëna e plotë,
kishte ballë të gjerë dhe vetulla të plota në
formë gjysmëharku, kishte hundë pak si të
lakuar, prej fytyrës së tij buronte paqe, kurse
ai që nuk e njihte kur e shihte për herë të
parë menjëherë vërente tek ai se ishte njeri
krenar. Përmendet se nuk ishte, as i trashë,
as i hollë, ishte me sy të zinj, qerpikë të gjatë,
ishte bukëplotë, kishte sy të mëdhenj, supe të
mëdha, shpatulla të gjera në mes të cilave
kishte vulën e pejgamberisë.

Aliu thotë: “Ishte njeriu më shpirtgjerë,
më i sinqertë, me natyrë më të butë,
shoqëruesi më i këndshëm. Kush e shihte
befasisht ndjente frikë dhe respekt për të,
ndërsa kush e njihte mirë e donte shumë. Po
ta përshkruante dikush do të thoshte (pasi
habitej dhe kënaqej me të): asnjëherë më
parë e as më pas nuk kam parë dikë të
ngjashëm me të.” (Tirmidhiu) 

Xhabiri thotë: “Një natë të ndritshme e
pashë Profetin, sal-lallahu alejhi ue selem, të
veshur me xhybe të kuqe. Shikova atë e
pastaj edhe hënën. Për mua ai ishte më i
bukur se hëna.” (Tirmidhiu, sahih)

Ishte njeri me mjekër të dendur, faqe të
rrafshëta me mollëza të fryra, me gojë të
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plotë, kurse dhëmbët e parëm i kishte pak të
ndarë, i cili kur fliste dukej si drita dilte mes
tyre, me qime të buta në gjoks, me bark të
drejtë dhe gjoks të gjerë, grushtet e gjera,
kurse shuplakat dhe supet i kishte të gjera. 

Të gjithë dijetarët janë të pajtimit, se ai
është njeriu më trim në mbarë historinë
njerëzore deri në Ditën e Gjykimit, ishte
njeriu më trim dhe më i butë, trim ndaj
armiqve të Allahut dhe i butë me besimtarët,
më i rrepti me ata që mohonin besimin dhe e
luftonin atë dhe më i mëshirshmi me ata që i
nënshtroheshin Zotit. Njeriu më falës dhe më
ndëshkues; falte kur bëhej fjalë për të drejtat
e tij, kurse ndëshkonte kur shkeleshin të
drejtat e Allahut. Ishte njeriu më i sjellshëm
me familjen e vet se çdokush tjetër, por nëse
familja e tij do t’i shkelnin dispozitat e
Allahut ai edhe me ta do të ishte njeriu më
ndëshkues. Ai gjithmonë ishte i pari në çdo
punë dhe në çdo detyrim, kur shkonin në
luftë ishte i pari, në ndihmë të tjerëve i pari,
në xhami i pari, sa edhe kur takohej me të
tjerët ai ishte i pari që u jepte selam. 

Vula e profetësisë qëndronte në
shpatullat e tij dhe dukej si gjëndër e kuqe në
madhësinë e vezës së pëllumbit. (Muslimi).
Rreth saj dhe mbi të kishte qime (Ahmedi,
ibën Hibani, Hakimi- sahih).

Flokët zakonisht i mbante, as të gjata, as
të shkurtra, siç thotë edhe Aisheja.
(Tirmidhiu, Ebu Davudi dhe Ibën Maxhe-
sahih). Ato i rrinin të valëzuara, por kishte
raste kur edhe i rriste ato, sidomos kur ishte
i zënë me punë të rëndësishme dhe nuk
kishte kohë të merrej me to. Umu Hani thotë:
“I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue
selem, kur hyri në Mekë për ta çliruar flokët
i kishte thurur në katër gërsheta” (Ahmedi,
Ebu Davudi, Tirmidhiu, Ibën Maxhe-sahih).
Ai në fillim i mbante flokët e lëshuara, por me
kalimin e kohës filloi t’i ndante në mes duke
ju bërë vijë. (Buhariu dhe Muslimi). Ai
parapëlqente t’i krihte flokët (Muslimi),

fillonte t’i krehë nga ana e djathtë e pastaj atë
të majtën (Buhariu dhe Muslimi), por kishte
kujdes të mos humbte shumë kohë me to.
(Ebu Davudi, Nesaiu, Ibën Hibani-sahih). Ai i
lyente flokët edhe me këna (Buhariu).

Veshja e tij më e preferuar ishte kamisi
(këmishë e gjatë) (Ebu Davudi etj-sahih),
mëngët e rrobave të tij i shkonin deri në
kyçet e duarve. (Ebu Davudi, etj.-sahih),
zakonisht këmishën e mbante të çelur në fyt
tek gjoksi (Ebu Davudi dhe Ibën Maxhe-
sahih). I pëlqenin shumë rrobat e bardha dhe
i këshillonte besimtarët të vishen dhe të
qefinosen me to. (Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe
Ibën Maxhe-sahih). Përveç këmishës ai
vishte edhe izar, të  cilin e mbante mbi zogun
e këmbës- në mes të kërcirit, veshje kjo me të
cilën edhe dha shpirt. Kishte kujdes që ta
mbulonte edhe kokën me sarëk (imame).
(Ebu Davudi, Tirmidhiu-sahih). Profeti, sal-
lallahu alejhi ue selem, kur vishte meste
ngjyra e tyre zakonisht ishte e zezë dhe pa
zbukurime, kurse këpucët e tij kishin dy rripa
me të cilat i shtrëngonte në këmbët, që të
mos i zbatheshin dhe kur i vishte fillonte nga
e djathta e kur i zbathte vepronte në të
kundërtën. (Buhariu dhe Muslimi).

Ai kishte një unazë prej argjendi, e cila
kishte një gur nga Abisinia në të cilin
shkruante Muhamedi (në fund të gurit), i
dërguari (në mes të gurit), i Allahut
(shkruante lart në gur) me të cilin ai vuloste
letrat e tij. Në shumicën e rasteve e mbante

...Përmendet se shpejtonte aq sa
po të ecje me të shpesh nuk
mund ta kapje hapin e tij. Këtë
karakteristikë dijetarët e kanë
konsideruar si rezultat të trupit
të tij sportiv dhe elastik...

“

“
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unazën në dorë por kishte raste, kur edhe e
hiqte, sidomos kur futej në banjë. Atë e
mbante në dorë të djathtë, por e ndërronte
edhe në të majtën, duke pasur kujdes që
zakonisht guri i saj të mbetej brenda
shuplakës së dorës. Kishte një shpatë të vetën
personale dorëza e së cilës ishte prej
argjendi. Shpatë shumë cilësore dhe e
veçantë e punuar sipas stilit të posaçëm të
fisit Benu Hanife, të cilët ishin të njohur për
cilësinë e shpatave të tyre. Kishte mburojë
edhe helmetë, të cilat gjithmonë i veshte në
luftë, duke i mësuar njerëzit që t’i kenë
parasysh shkaqet për mbrojtje e pastaj t’i
mbështeten Zotit. 

Kur ulej në xhami ai i bashkonte këmbët
me duart drejt gjoksit, ose i mbante të shtrira
mbi njëra-tjetrën. Gjithashtu i bashkonte për
gjoksi edhe kur hante ushqim, duke mos u
mbështetur askund. Ndërsa kur qëndronte
ulur i mbështetur ai mbështetej në jastëk nga
ana e majtë. Ushqimi i tij ditor zakonisht
ishte i thjeshtë, ngase çdo lloj pasurie që ai
zotëronte e jepte sadaka dhe për vete nuk
linte asgjë, mirëpo kur i jepej rasti për të
ngrënë ushqime të mira nuk i refuzonte ato.
Më shumë preferonte ngrënien e mishit,
edhe pse ushqim të pandarë ai kishte
hurmën. Buka e elbit asnjëherë nuk tepronte
në shtëpinë e tij. (Ahmedi dhe Tirmidhiu).
Kurrë nuk e kthente prapë; parfumin,
qumështin e as jastëkun për t’u mbështetur.
(Tirmidhiu-hasen). Fliste aq ngadalë dhe

qartë, sa kushdo mund ta kuptonte dhe ta
mbante mend se çfarë është duke thënë.
(Buhariu dhe Muslimi). Ai kur flinte shtrihej
në anën e djathtë dhe dorën e djathtë e
vendoste nën faqen e djathtë e pastaj lexonte
disa lutje. (Tirmidhiu –sahih), kishte një
shtrat të thjeshtë; lëkurë e regjur e mbushur
me fije palme. (Muslimi). Ishte aq i turpshëm,
sa i vërehej turpi në fytyrë, sepse i skuqej ajo.
Por fytyra i skuqej edhe kur hidhërohej për
hir të Allahut. (Buhariu dhe Muslimi). Ai vdiq
ditën e hënë në moshën gjashtëdhjetë e tre
vjeçare në dhomën e Aishes-gruas së tij,
dhomë në të cilën edhe u varros. (Buhariu
dhe Muslimi). Pas vdekjes nga dashuria për të
e puthi shoku i tij Ebu Bekri.

Enesi thotë: “Ditën kur i Dërguari i Allahut
hyri në Medinë çdo gjë ndriçoi, kurse ditën
që vdiq ai sikur ajo dritë u shua. Nuk e kishim
shkundur akoma pluhurin nga duart që e
varrosëm Profetin, veçse filluam ta urrenim
vetveten” (Tirmidhiu dhe Ibën Maxhe-
sahih). Ky është një përshkrim shumë-shumë
i vogël dhe i thjeshtë i personalitetit fizik të
Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem, të
cilin kush dëshiron ta shohë në këtë botë nuk
mundet ta shohë, përveç nëse Allahu e
nderon duke ia mundësuar ta shohë në
ëndërr, ngase kush e sheh Profetin në ëndërr
në formën e tij origjinale siç u përshkrua, ai e
ka parë atë në të vërtetë, sepse shejtani nuk
mund të personifikohet në formën origjinale
të Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem.
Ndërsa kush dëshiron ta shohë në të vërtetë,
atëherë e ka atë mundësi, por në botën tjetër,
me kusht që ta pasojë Sunetin dhe udhëzimin
e tij, i cili është kusht paraprak për t’u takuar
me të.

Allahu na e mundësoftë ta shohim
Profetin Muhamed, sal-lallahu alejhi ue
selem, në Xhenet dhe të shoqërohemi me të.
ndërsa në këtë botë ta pasojmë rrugën e tij.
Amin!

...Ishte njeriu më i sjellshëm
me familjen e vet se çdokush
tjetër, por nëse familja e tij do
t’i shkelnin dispozitat e Allahut
ai edhe me ta do të ishte njeriu
më ndëshkues...

“

“
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SHKRUAN: PRIM.DR.MED.SC. ALI ILJAZI

Allahu i Madhërishëm në Kuranin
Famëmadh thotë: “Ai është që lëshoi nga
lart shiun e me të nxori bimën e çdo sendi

dhe prej bimës gjelbërim dhe prej tij (prej
gjelbërimit) kokrra të dendura në kallinj. E
nga hurmat, nga sythat e tyre kalaveshë të
afërt (për t’i vjelë). Edhe kopshtije me hardhi,
ullinj e shegë të ngjashme (në dukje) e të
llojllojshme (në shije). Shikoni pra, frutat e
tyre kur i formojnë dhe kur piqen (të gjitha
këto nga shiu). Edhe në këto ka fakte për
njerëzit që besojnë.” 1

Allahu i Madhërishëm me urtësinë e Tij të
krijimit dhe të mbajtjes së universit, furnizon
njeriun me gjërat e nevojshme për jetë. Të
lejuarën e bëri atë në të cilën ka dobi dhe
mirësi, ndërsa të palejuarën e bëri të
dëmshme për njeriun, qoftë nëse ka të bëjë

me individin apo me shoqërinë në tërësi.
Përveç kësaj njeriut i është vënë në
dispozicion të zgjedhë një gamë e madhe
gjërash ushqimore të lejuara për përdorim.
Gjithsesi njeriu i mençur do të orientohet te
gjërat e dobishme, varësisht nga mundësitë
materiale. Allahu i Madhërishëm i ka vënë
vetëm një kufizim, kur thotë në Kuranin
Fisnik: “....hani dhe pini e mos e teproni, pse
Ai (Allahu) nuk i do ata që e teprojnë
(shkapërderdhin).” 2

Ulliri e ka origjinën nga Armenia, prej nga
u transferua në Palestinë e më pas në Egjipt
4000 vjet para epokës sonë. Vaji i kësaj bime
filloi të prodhohet dhe përdoret për ushqim
dhe si ilaç afro 2000 vjet më vonë. Tregtarët
fenikas e sollën ullirin në Greqi dhe Spanjë,
ndërsa ishin grekët që e çuan kultivimin e
ullirit në Itali. Dhe mu këto tri vende sot janë
më të përparuarat në prodhimin e vajit të
ullirit, bile edhe me 74% të prodhimit

ULLIRI
NË KURAN
DHE MJEKËSI
Druri i ullirit është bekuar në Kuran, kurse dega e
ullirit simbolizon paqen. Pirja e vajit të ullirit
përdoret për shërimin e helmimit me ushqim, i vë
në lëvizje zorrët dhe nxjerr jashtë parazitët e
zorrëve. Sa më i vjetër të jetë vaji, ka temperaturë
në shkallë më të lartë dhe efekt më të madh në
zbërthimin e substancave

1 En’amë, 99 
2 El Arafë, 31 
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botëror.
Sot ullirin e hasim në të gjitha shtetet e

pellgut mesdhetar. Edhe pse në treg
mbizotërojnë llojet italiane dhe greke,
hulumtimet e fundit kanë treguar se kualitet
të veçantë kanë ullinjtë nga Istria, Dalmacia
dhe Shqipëria. Lloji më i mirë i vajit është i
ashtuquajtur vaji i ullirit “i virgjër”. Gjithsesi
zgjedhja varet edhe nga shija e blerësit dhe
gjatë blerjes duhet pasur kujdes në etiketën e
prodhimit. Në realitet, përqindja e thartirave
yndyrore nuk duhet ta kalojë 1% dhe mënyra
e përpunimit duhet të jetë me presim të
ftohtë pa përdorimin e mjeteve zbërthyese,
ose burimeve të nxehta.

YNDYRAT NË ORGANIZËM
Për funksionimin e organizmit njerëzor

nevojitet energjia-ushqimi. Njësia e matjes së
vlerës energjetike të ushqimit quhet kalori
dhe flet sa është fuqia e ushqimit të caktuar,
gjegjësisht sa është sasia ditore që i nevojitet
për ta ngopur organizmin. Materiali
ndërtimor për rigjenerimin dhe ndërtimin e
qelizave gjendet në proteinat (albumina).
Yndyrat dhe karbohidratet janë përbërës, të
cilët i japin energji organizmit. Padyshim që
shumë herë kemi dëgjuar këshillën e mjekut:
“Ushqehu me më pak yndyrë, ose yndyra në
gjak është e dëmshme” etj. Ose përshkruhen
ilaçe të shumta (Omega 3, Zocor, Vasilip,
Simvastatin, Atoris etj) për të zvogëluar
sasinë e kolesterinës (LDL) dhe triglicerideve
në gjak, të cilat duhet të merren për një kohë
të gjatë. Përveç se organizmit i japin energji,
yndyrat marrin pjesë në ndërtimin e
membranës qelizore dhe të shumë
hormoneve, si dhe shërbejnë për zbërthimin
e disa vitaminave (liposolubile A, D, E, K).
Mirëpo sasia e tepruar e yndyrave shkakton
shumë sëmundje: diabetin, obezitetin,
tensionin e lartë të gjakut, sëmundjet
kardiovaskulare, arterioskleroza, sëmundjet
degjenerative, kancerin etj. Në themel

yndyrat ndahen në të ngopura dhe të
pangopura. 

Yndyrat e ngopura gjenden në ushqimet
me origjinë shtazore (mishi dhe disa lloje
peshku), prodhimet e qumështit dhe vezët.
Këto lloje yndyrash kanë ndikim të madh
(shpesh të dëmshëm) për shkak të
kolesterinës, e cila gjendet vetëm në
ushqimet me origjinë shtazore. Kur
ushqehemi me një ushqim të pasur me
yndyra të ngopura, rritet niveli i kolesterinës
në gjak, duke u rritur kështu sasia e
thërrmijave të yndyrës, të cilat precipitojnë
në muret e enëve të gjakut, duke i ngushtuar
ato. Kështu pamundësohet rrjedha normale e
oksigjenit deri tek indet dhe organet, e cila
shkakton ushqimin e tyre të dobët dhe në
fund vdekjen e tyre, e kjo kur është në pyetje
zemra dhe truri, shkak i sulmeve të zemrës
dhe atakeve në tru. Edhe pse procesi i
arteriosklerozës zgjat me vite, konsumimi i
tepruar i yndyrave të ngopura në organizëm
me shumicë e përshpejton këtë proces
degjenerativ. Për këtë mjekët këshillojnë
vazhdimisht ndryshimin e regjimit të
ushqimit me konsumimin më të ulët në
organizëm të yndyrave të ngopura. 

Yndyrat e pangopura gjenden më shumë
në perimet, vajin bimor dhe në shumë lloje
peshku dhe janë shumë të dobishme për
organizmin, sepse ndihmojnë në eliminimin
e kolesterolit, duke zvogëluar kështu nivelin
e tij në gjak.

...Edhe pse në treg mbizotëro-
jnë llojet italiane dhe greke,
hulumtimet e fundit kanë
treguar se kualitet të veçantë
kanë ullinjtë nga Istria,
Dalmacia dhe Shqipëria...

“

“
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VAJI I ULLIRIT DHE SHËNDETI
Vaji i ullirit bën pjesë në yndyrat e

pangopura dhe përbën 77% të yndyrave të
pangopura, që zvogëlojnë të ashtuquajturin
kolesterol të “rrezikshëm” (LDL), ndërsa
rrisin përqendrimin e kolesterolit të “mirë”
(HDL) në gjak. Vajrat e bimëve të tjera e ulin
nivelin e LDL kolesterolit, por në HDL
kolesterolin nuk veprojnë fare. 

Vaji i ullirit përmban 4-12% më shumë
yndyra të pangopura, të cilat kur oksidohen
mund të shkaktojnë dëmtimin e enëve të
gjakut. Kur janë në pyetje yndyrat e ngopura,
vaji i ullirit përmban gjithsej 9%, vaji i misrit
30%, ndërsa i lulediellit 69%! Dy përbërës
esencialë të vajit të ullirit për shëndetin janë
vitamina E dhe polifenoli. 

Vetëm një lugë çaji me vaj ulliri mjafton
për 8% të nevojave ditore të organizmit për
vitaminën E, ndërsa polifenolet zvogëlojnë
rrezikun nga arterioskleroza dhe disa lloje të
kancerit (zorrës së trashë, mëlçisë dhe gjirit
bile deri në 45% tek gratë që e konsumojnë
për çdo ditë).

Gjithashtu vaji i ullirit shëron të thatët në
organet e tretjes, si dhe parandalon
formimin e gurëve në fshikën e tëmthit dhe
veshkat. Përfundime të shkëlqyera kanë
treguar tek djegiet në lëkurë, ndërsa
dermatologët kanë konstatuar që përmban
UV faktorë mbrojtës 20, dhe për këtë e
preferojnë si vaj për mbrojtje nga rrezet
ultravjollce të diellit. Vaji i ullirit përmban
edhe yndyra esenciale, të cilat organizmi i
njeriut nuk mund t’i sintetizojë vetë, por
duhet t’i marrë me ushqim. Përveç këtyre
vaji i ullirit përmban edhe vitaminë A, D, dhe
K, të cilat kanë efekte antioksidative, d.m.th.
i ofrojnë efekte mbrojtëse organizmit.

Ebu Hurejre radijallahu anhu na përcjell,
se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue
selem, ka thënë: “Përdorni vajin e ullirit si

ushqim dhe melhem, sepse ai nxirret nga
druri i bekuar”.3

Druri i ullirit është bekuar në Kuran,
kurse dega e ullirit simbolizon paqen. Pirja e
vajit të ullirit përdoret për shërimin e
helmimit me ushqim, i vë në lëvizje zorrët
dhe nxjerr jashtë parazitët e zorrëve. Sa më i
vjetër të jetë vaji, ka temperaturë në shkallë
më të lartë dhe efekt më të madh në
zbërthimin e substancave. Të gjitha llojet e
vajrave e zbusin lëkurën dhe e ngadalësojnë
procesin e zbardhjes së flokëve (thinjat). Uji i
kripur i ullinjve të mbetur përdoret në raste
djegie të lëkurës, pengon krijimin e flluskave
(fshikave) në lëkurë, forcon mishin e
dhëmbëve dhe është i mirë për pezmatime
herpetike dhe për disa forma alergjike të
lëkurës (urtikaria). 

Përtypja e gjetheve të ullirit përdoret me
sukses në shërimin e pezmatimeve në gojë
(stomatitis aphtosa), si dhe në kontrollimin e
djersitjes së tepërt.

Gjethet e ullirit përdoren për sëmundjet
infektive, duke përfshirë pezmatimet lokale
të lëkurës që shoqërohen me skuqje lëkure,
ekzemën dhe të thatët që shkaktohen nga
kafshimi i brejtësve të ndryshëm. Pra, ulliri
është bimë me veti mjekuese të
mrekullueshme dhe e njohur për vetitë
dietetike dhe fitofarmaceutike. Në mjekësinë
popullore përdoret lëvorja e frutës, fruta,
gjethet dhe vaji i ullirit. Gjethet qëndrojnë në
degët e ullirit gjatë gjithë vitit, por mund të
mblidhen gjatë muajve dhjetor-shkurt dhe të
ruhen të thara.

Gjethet dhe lëvoret e degëve të ullirit
përmbajnë tanin dhe kanë shije të hidhur.
Ato kanë veti rrudhëse, tonike dhe
antipiretike (kundër temperaturës së lartë të
organizmit). Përdoren me rezultate të mira
kundër arteriosklerozës, tensionit të lartë të
gjakut dhe në rastet me temperaturë të lartë. 

3 Abdurrezak në Mussanit, 1958; Ibn Maxhe, 3319; Hakimi 4/122 thotë se është sahih. Me të pajtohet Dhehebiu
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Kanë veti diuretike (nxjerrjen e ujit të
tepërt nga organizmi) dhe ulin sasinë e
sheqerit në gjak. Në këto raste përdoret çaji,
i cili përgatitet si vijon:

“Merren 40-50 gjethe dhe vihen e zihen
në gjysmë litre ujë deri sa të mbeten ¾ e
sasisë së ujit. Çaji filtrohet, i shtohet sheqer
pastaj pihet 1-2 filxhanë në ditë.”

Çaji i përgatitur me gjethe ulliri ka dhënë
rezultate të mira, sidomos në uljen e
tensionit të lartë të gjakut, që është dukuri
mjaft e shpeshtë tek ne. Për këtë preferohet:
“Çaji fillimisht përgatitet me 20 gjethe ulliri
në një litër ujë. Pastaj shtohen çdo ditë nga 5
gjethe derisa të arrihet numri prej 120
gjethesh pa e shtuar sasinë e ujit. Në të gjitha
rastet çaji zihet deri sa të mbeten ¾ e sasisë së
ujit. Prej tij pihen 2 gota; një në mëngjes para
buke dhe një në mbrëmje para se të flemë.” 

Për personat e rritur, kundër të vjellit që
shoqërohet me dhembje stomaku,
këshillohet: 

“Merren 100 gjethe ulliri dhe zihen në një
litër ujë derisa të mbeten ½ e sasisë së ujit.
Pastaj sasia e mbetur e ujit ku janë zier
gjethet kullohet dhe pihet një filxhan esëll
për çdo mëngjes.”

Vaji i ullirit tretet mirë dhe përthithet me
lehtësi nga organizmi, prandaj është
përdorur nga populli qysh në kohët e
hershme. Në mjaft raste janë arritur
rezultate të mira kundër ulcerës së stomakut.
Vlen të theksohet se vaji i ullirit duhet të
përdoret i freskët dhe jo i zier apo i djegur,
sepse ngacmon stomakun duke shkaktuar
djegie të brendshme, thartirë, nuk tretet,
shkakton dhembje koke etj. Vaji i ullirit
vepron në mënyrë të efektshme edhe kundër
krimbave parazitar dhe tenjës. Po ashtu
përdoret shumë për masazhe pasi ka veti të
ruajë ngrohtësinë e trupit, zbut dhe mbyll
plagë të ndryshme. Vaji i ullirit mjekon me

efikasitet djegiet e shkaktuara në lëkurë,
duke ndihmuar ripërtëritjen e indeve të
dëmtuara, zbut flokët, forcon rrënjën e tyre
dhe lufton zbokthin.

Alaudin ibën Nefis, një mjek që ka jetuar
në fillim të shekullit XII në librin e tij të
njohur me titull “Muxhez ul Kanun”, për
vajin e ullirit thekson: “Nëse flokët lyhen me
vaj ulliri forcohet rrënja e qimeve dhe
parandalohen thinjat e parakohshme.
Kokrrat e ullirit forcojnë organizmin e
njeriut. Lëngu i njelmët i ullirit të konservuar
është shumë efikas kundër stomatitit aftoz
dhe forcon mishin e dhëmbëve. Gjethi i ullirit
është tejet efikas kundër anthraxit-urtices
dhe inflamimeve të lëkurës. Parandalon të
djersiturit e tepërt dhe shëron me sukses
panarciumin (infeksionet bakteriale të
gishtërinjve). Pra, po të mendojmë për
mënyrën e ushqimit tonë, e kuptojmë sa
është e rëndësishme vetëm njëri prej
ushqimeve tona, të cilit deri tani nuk i kemi
kushtuar ndoshta kujdesin e duhur. Njohja
më e mirë është të mendojmë, duke
falënderuar për mirësitë e Allahut të
Madhërishëm që i ka dhuruar njeriut.

Gjithë kjo që thamë lidhur me vetitë dhe
dobitë që kemi prej ullirit nuk janë të rastit,
sepse Allahu i Madhërishëm betohet në fikun
dhe ullirin dhe na përkujton që ta
falënderojmë dhe madhërojmë vazhdimisht
Atë, duke mos harruar ajetin e Kuranit
Famëmadh:

“Dhe Ai ju dha gjithë atë që i kërkuat (që
kërkoi nevoja juaj) dhe, edhe në qoftë se
përpiqeni t’i numëroni të mirat e Allahut,
nuk do të mund të arrini t’i përkufizoni (në
numër). Vërtet, njeriu është i padrejtë dhe
shumë përbuzës.” 4

4 Ibrahim, 34 
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Njeriu në të shumtën e rasteve është
rezultat i mendimeve të tij. Pas caktimit
të Allahut, ne kemi arritur sot aty ku na

kanë sjellë idetë tona dhe nesër do të
mbërrijmë aty ku do të na çojnë ato. Për t’u
rrënjosur një sjellje te njeriu duhet të zërë fill
nga një mendim, e mendimi është bazë e të
gjitha sjelljeve dhe arritjeve tona. Ato kanë
ndikim në gjendjen tonë mendore dhe fizike,
kanë lidhje të drejtpërdrejt me vetëbesimin,
vetërespektin dhe mënyrën se si e vlerësojmë
ne veten!

Njeriut sipas një studimi, gjatë ditës i
lindin diku rreth gjashtëdhjetëmijë mendime,
e gjithë çfarë nevojitet nga ky grumbull
mendimesh është orientimi i drejtë i tyre,
sepse nëse në të kundërtën do t’i krijojë atij
në mendje një dosje të njëjtë të mendimeve
negative. Sipas këtij hulumtimi ka rezultuar
se 80 % e këtyre ideve zakonisht janë negative
dhe veprojnë në dëm të njeriut. Kjo e fuqizon
edhe më tej atë që besojnë muslimanët, fjala
është për Nefsul Emareh, nefsi që nxit në

vepra të këqija. Nëse kjo statistikë është e
saktë, atëherë nëse marrim 80 përqindëshin e
kësaj na rezulton, se diku rreth 48,000
mendime tonat janë negative dhe ndikojnë që
ne të kemi sjellje e ndjesi të këqija, duke mos
përjashtuar këtu edhe çrregullime të
ndryshme psikike dhe trupore. Atëherë
shtrohet pyetja: a thua nuk po ia vlen, që të
jemi më të vëmendshëm dhe më të
kujdesshëm para se të fusim çfarëdo
botëkuptimi në mendjet tona?

Nëse ndjejmë uri dhe para vetes kemi tri
alternativa për ta shuar atë, e para të hamë në
shtëpi, në hotel me pesë yje dhe e treta nga
koshi i plehrave? Të gjithë padyshim, se do të
zgjidhnim të hanim, o në shtëpi, o në
restorantin e hotelit me pesë yje, sepse të
gjithë jemi të interesuar për shëndetin dhe
jetën tonë. Mirë, atëherë meqë të gjithë jemi
aq të preokupuar, që të mos fusim në trupin
tonë ushqime të dëmshme, atëherë pse të
lejojmë që të fusim mendime, që mund të
ndikojnë në të gjithë mënyrën e jetesës sonë,
bile edhe atë të shëndetit mendor e trupor?
Prandaj ka ardhur koha që të bëjmë
përzgjedhjen e duhur të mendimeve, ashtu

NDIKIMI I TË MENDUARIT
Njeriut sipas një studimi, gjatë ditës i lindin diku rreth gjashtëdhjetëmijë mendime, e gjithë çfarë nevojitet nga
ky grumbull mendimesh është orientimi i drejtë i tyre, sepse nëse në të kundërtën do t’i krijojë atij në mendje
një dosje të njëjtë të mendimeve negative

AVANCIMI PERSONAL
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siç bëjmë përzgjedhjen e ushqimeve që hamë
dhe rrobave që veshim. Për t’u realizuar një
gjë e tillë, së pari duhet të mbështetemi tek
Krijuesi ynë Allahu i Madhërishëm e paskëtaj
të fillojmë të mësojmë rreth të menduarit,
duke e njohur sa më shumë peshën dhe
ndikimin e mendimeve, sepse dituria është
forcë, ndërsa Allahu në librin e Tij Famëmadh
bëri dallimin ndërmjet atyre që dinë dhe
atyre që nuk dinë kur thotë: “Thuaj: “A janë të
barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?!
Vetëm mentarët i pranojnë këshillat!”
(Zumer, 9)

Pa marrë parasysh kompleksin e një ideje
ajo nuk merr kohë më shumë se disa sekonda
për t’u formuar. Mendja programohet në saje
të ndikimit të shtatë burimeve, e që janë:

1. Prindërit 
Ndikimin e parë në jetë e pranojmë nga

nëna dhe babai. Prej tyre mësojmë fjalët,
domethëniet e tyre, vijëzimet e fytyrës,
buzëqeshjen, mrrolet, sjelljet, parimet,
standardet, normat, shëmbëlltyrat, besimin...
etj. Pikërisht për këtë ata janë personat më të
dashur për ne, ndërsa pasojat e formimit të
tyre tek ne janë më të rrënjosurat dhe bëhen
referencë kyçe në bashkëveprimin tonë me të
tjerët dhe vetveten.

2. Rrethi familjar 
Është vërtetuar se pas prindërve ekziston

një botë tjetër me ndikim të hershëm e ajo
është rrethi i ngushtë familjar, dhe këtu bëjnë
pjesë: vëllai, motra, gjyshi, gjyshja, xhaxhai,

daja, halla, etj. Mendja e individit lidhet
ngushtë me njohuritë, që i ka pranuar nga
familjarët e tij.

3. Ambienti
Qofshin ata fqinjët, shitësit, shoferi i

autobusit të shkollës dhe të tjerët, që
veprojnë në ambientin ku jetojmë luajnë po
ashtu një rol të rëndësishëm në formimin e
ideve tona.

4. Shkolla
Mënyra e sjelljes së mësuesve dhe

edukatorëve, forma e komunikimit të tyre,
sjelljet dhe morali i tyre janë po ashtu burim i
rëndësishëm i formimit tonë mental. Nuk ka
dyshim se shkolla është një ndikues
jashtëzakonisht i rëndësishëm i ngritjes sonë
intelektuale, prandaj edhe ndikimi ynë në
këtë periudhë është shumë i shpejtë.

5. Shoqëria 
Pas prindërve ky burim konsiderohet më i

rëndësishmi. Për ne, shokët janë arritjet e
para personale në jetë, sepse përzgjedhja
është tërësisht e jona, jashtë ndikimit të
prindërve, e bëjmë atë për t’u ndierë të
pavarur, që ta realizojmë veten dhe të
pranohemi nga të tjerët. Mundësia që ta
marrim prej shoqërisë duhanin, drogën,
alkoolin, ikjen nga klasa, shprehitë e këqija të
të gjitha llojeve është tepër e madhe.

6. Mjetet e informimit 
Shumica e të rinjve sot qëndrojnë para

televizorit me orë të tëra, bile sipas disa
statistikave ata shikojnë TV diku rreth
pesëdhjetë orë në javë dhe në këtë mënyrë
ata ndikohen drejtpërdrejtë nga ajo çfarë
shikojnë, qoftë ajo e dobishme ose e
dëmshme. Nëse aktori, sportisti apo
këngëtari i preferuar i tyre, pi duhan
mundësia që ata ta imitojnë atë është goxha e
madhe. Sipas të dhënave sot një fëmijë i
zakonshëm, i cili ka arritur moshën

...Prandaj ka ardhur koha që të
bëjmë përzgjedhjen e duhur të
mendimeve, ashtu siç bëjmë
përzgjedhjen e ushqimeve që
hamë dhe rrobave që veshim...

“ “
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dymbëdhjetëvjeçare ka parë diku në
emisione dhe filma që shfaqen në ekrane
televizive rreth dymbëdhjetëmijë krime,
prej tyre më shumë vrasje, gjë që ka
rezultuar që sot edhe shumë  nga të rinjtë
të mbajnë armë.

Shumica e rasteve të depresionit
origjinën e kanë te mjetet e informimit, që
përqendrohen më shumë tek aspektet
negative, krimi, luftërat, pornografia,
realiti shou dhe gjërave tjera amorale.
Kohëve të fundit jemi dëshmitarë i një
numri shumë të madh kanalesh televizive,
që skema e tyre programore përbëhet nga
lajmet negative, muzika e shfrenuar,
spotet provokuese, që nuk kanë asnjë
lidhje me kulturën dhe fenë tonë, e që
fatkeqësisht janë duke ndikuar dukshëm
tek rinia jonë.

7. Vetvetja
Pas gjithë këtyre burimeve që kanë

ndikuar në formimin tonë mendor ato
kanë prodhuar botëkuptime dhe parime të
pakontestuara, duke krijuar gjithashtu
mundësi të reja për të shtuar sjellje të tjera
qofshin ato pozitive a negative. Përmes
tyre te ne formohen shprehitë përmes të
cilave ne komunikojmë me botën e
jashtme dhe po ashtu ato janë jetike, qoftë
për suksesin a dështimin tonë, si dhe në
lumturinë a dëshpërimin tonë. Mendimi
është fillesa e synimeve dhe vizionit për
këtë botë. Ai është referencë për mendjen,
e cila bazohet në përvojën, domethënien e
gjërave dhe mënyrën se si e perceptojmë
harenë dhe dhembjen në jetë.

Shpesh rezultatet e njeriut janë të
lidhura drejtpërdrejt me mendimet e tij të
ngulitura në psike dhe të cilat janë të
lidhura me përjetimet e tij gjersa t’i
shndërrojë ato në botëkuptime dhe
shprehi, të cilat më pas do të veprojnë në
mënyrë automatike.  

ZGJODHI DHE PËRKTHEU: AGIM BEKIRI

Pyetja 1: Ku qëndron urtësia e martesës së
Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ue selem, me
më shumë se katër gra?

Përgjigje: Falënderimi dhe lavdërimi i
plotë i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja
dhe shpëtimi qofshin mbi të dërguarin e Tij,
Muhamedin, shokët dhe familjen e tij.
Urtësia e Allahut është e përsosur. Prej
urtësisë së Tij është që meshkujve t’u lejohet
poligamia, si në legjislacionin e Muhamedit,
sal-lallahu alejhi ue selam, ashtu edhe në
legjislacionet e profetëve përpara tij, për
shembull: Jakubi, alejhi selam, kishte dy gra,
Sulejmani i biri i Davudit kishte nëntëdhjetë
e nëntë dhe brenda një nate pati
marrëdhënie intime me të gjitha, një nga një,
duke shpresuar që prej secilës Allahu t’i
dhurojë nga një djalë, i cili do të bëhej ushtar
në rrugë të Allahut.

Poligamia nuk ishte një inovacion në
legjislacionin e Muhamedit, sal-lallahu alejhi
ue selem, as diçka që kundërshtonte arsyen e
natyrën ontologjike të njeriut, por rezultat i
një urtësie të përkryer. Dihet se femrat janë
më shumë në numër se meshkujt sipas të

MARTESAT E
PEJGAMBERIT,
PAQJA DHE
LAVDËRIMET
QOFSHIN PËR TË
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gjitha statistikave, kurse natyra e meshkujve
është e tillë që kërkon më shumë gra për të
shfryrë epshin e tij në hallall, në vend që të
shfrenohet në mënyrë të paligjshme. Femra
shpesh zihet me pengesa siç janë sëmundjet,
menstruacionet, lehonia e të tjera, gjëra që
nuk e lejojnë mashkullin të shuajë epshin e tij
me të, kështu që i nevojitet një grua tjetër, në
vend që të ndrydhet në vetvete apo të bëjë
punë të pamoralshme.

Meqë poligamia është një gjë e
natyrshme, e pranuar logjikisht, e drejtë
sipas ligjit islam, si dhe një praktikë e
profetëve përpara Muhamedit, madje
ndonjëherë mund të jetë e domosdoshme
apo e nevojshme, nuk është për t’u habitur
kur e shohim si vepër të Muhamedit, sal-
lallahu alejhi ue selem.

Tani po përmendim disa arsye pse i
Dërguari i Allahut kishte më shumë se katër
gra:

Forcimi i raporteve mes tij dhe disa fiseve,
në mënyrë që kjo t’i kthehet Islamit si
ndihmë dhe mjet për përhapjen e tij, ngase
dihet se miqësitë martesore e shtojnë
dashurinë dhe vëllazërinë.

Strehimi i disa grave të veja, duke u
munduar që t’ua zëvendësojë sadopak
humbjen, t’i ngushëllojë dhe t’ua lehtësojë
dhimbjen. Njëherësh kjo është edhe një
mësim për umetin e tij, se si duhet të
ndihmohen gratë, burrat e të cilave vdesin ne
xhihad apo ngjashëm me to.

Shtimi i numrit të mësueseve dhe
udhëzueseve të umetit, të cilat kishin
përfituar nga i Dërguari i Allahut dhe nga jeta
e tij private.

Shtytës i kësaj poligamie nuk ishte thjesht
epshi, ngase dihet se i Dërguari i Allahut ishte
martuar vetëm me Ajshen beqare dhe grua e
re, kurse gratë e tjera i kishte të vjetra. Po qe

se do të udhëhiqej nga epshi dhe instinktet
seksuale, ai do të martohej me gra të reja e
beqare, sidomos pas emigrimit të tij, forcimit
të muslimanëve, shtimit të numrit të tyre
dhe zgjerimit të shtetit islam, një situatë kur
të gjithë do të kishin dashur që të kenë
miqësi martesore me Muhamedin, sal-lallahu
alejhi ue selem. Mirëpo ai nuk e bëri këtë gjë,
ai martohej për synime shumë më të larta, që
janë të ditura për secilin që e ka lexuar
biografinë e grave të tij.

Gjithashtu themi: sikur ai të ishte epshor,
kjo gjë do të dilte në pah në kohën kur ishte i
ri, kur u martua vetëm me gruan e tij të
nderuar Hatixhen, bijën e Huvejlidit, e cila
ishte shumë më e madhe në moshë se ai. Po
ashtu një gjë e tillë do të dilte në shesh, kur
bënte ndarjen e netëve të qëndrimit të tij me
gratë e veta, të cilat kishin dallime në vite
dhe bukuri. Ajo që dihet shumë e sigurt prej
tij është ndershmëria dhe besnikëria e plotë,
kujdesi i madh që kishte për të ruajtur nderin
e tij në rini dhe pleqëri. Kjo njëherësh flet
edhe për moralin e tij të lartë dhe qëndrimin
e tij të drejtë në të gjitha çështjet aq sa u bë i
njohur si i tillë edhe tek armiqtë e tij.

Allahu e dhuron suksesin, kurse lavdërimi
dhe paqja e Allahut qoftë mbi Muhamedin,
sal-lallahu alejhi ue selem.”

KOMISIONI I PËRHERSHËM PËR STUDIME

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

...Shtytës i kësaj poligamie nuk
ishte thjesht epshi, ngase dihet
se i Dërguari i Allahut ishte mar-
tuar vetëm me Ajshen beqare
dhe grua e re, kurse gratë e
tjera i kishte të vjetra...

“

“
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SHKENCORE DHE FETVA, ABDULAZIZ BIN
BAZ, ABDURAZAK AFIFI, ABDULLAH KUUD,
ABDULLAH GUDEJAN. 19/171-173.

Pyetja 2: Si shpjegohet martesa e
Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem, me
Ajshen nëntë vjeçare?

Përgjigje: Fillimisht duhet ta dimë se
Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, kur e
fejoi Aishen, radijallahu anha, nuk ishte i pari
që e kishte ndërmarrë këtë hap, porse para tij
i kishte propozuar asaj për fejesë Xhubejr
ibën Mutam ibën Adij, siç përmendin disa
historianë. Kjo do të thotë se Ajshja,
radijallahu anha, ka qenë në kohë për t’u
martuar, ka pasur mundësi për të, prandaj
s’është për t’u habitur pse Pejgamberi, sal-
lallahu alejhi ue selem, e fejoi atë.

Megjithatë është e udhës të dimë disa
rrethana rreth martesës së Pejgamberit, sal-
lallahu alejhi ue selem,  me Ajshen,
radijallahu anha:

Idenë për t’u martuar me Aishen,
radijallahu anha, Pejgamberit, salallahu
alejhi ve selem, ia propozoi Haule bija e
Hakimit, për të përforcuar lidhjet me njeriun
më të dashur Ebu Bekrin, për t’i lidhur ata
edhe me miqësi.

Ajshja, radijallahu anha, e kishte pasur
këtë ofertë prej Xhubejrit para Pejgamberit,
sal-lallahu alejhi ue selem, pra, ishte e pjekur
dhe e plotë në aspektin femëror, siç u
përmend.

Kurejshitët mezi pritnin çdo gabim të
mundshëm prej Pejgamberit, sal-lallahu
alejhi ue selem,  me qëllim që t’i nxisin
njerëzit kundër tij, të komprometojnë dhe
damkosin thirrjen e tij, nuk u befasuan me
këtë martesë, porse e pranuan atë si çdo
punë tjetër normale.

Ajshja, radijallahu anha, nuk ishte e para
që martohej me një njeri më të vjetër në ato
rrethana e as e fundit. Abdulmutalibi duke
qenë në moshë të shtyrë u martua me

Halanë, vajzën e axhës së Emines, e cila ishte
në moshën e Aishes kur ajo u fejua me
Pejgamberin, sal-lallahu alejhi ue selem. Po
ashtu Abdullahi, babai i Pejgamberit, sal-
lallahu alejhi ue selem, u martua me Eminen
në të njëjtën moshë. Omeri, radijallahu anhu,
u martua me vajzën e Aliut, radijallahu
anhum, edhe pse ishte në vjetët e gjyshit të
saj. Omeri, radijallahu anhu, ia ofroi vajzën e
tij të re Hafsën, Ebu Bekrit, edhe pse dallimi
mes tyre në vjet ishte sikurse dallimi i Aishes
me Pejgamberin, sal-lallahu alejhi ue selem.

Disa orientalistë tashmë pas 14 shekujve
vijnë e flasin për këtë martesë duke mos
pasur parasysh dallimet në kohë dhe vend.

Duhet të dimë edhe se në vendet e nxehta
fëmijët hyjnë më herët në pubertet, p.sh.
vajzat zakonisht arrijnë pubertetin në
moshën 8 vjeçare, në dallim nga vendet e
ftohta ku puberteti mund të arrihet deri në
moshën 21 vjeçare. Si do që të jetë
Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, nuk u
martua me Ajshen, radijallahu anha,
thjeshtë për të kënaqur epshin e tij në
moshën 55 vjeçare, porse për të forcuar
lidhjet me njeriun më të dashur, sidomos kur
e dimë se në këtë moshë përgjegjësitë e
pejgamberisë ishin të mëdha dhe nuk ka
hapësirë për të menduar një gjë të tillë. Sikur
të ishin gratë qëllimi i tij do ta bënte atë kur
ishte i ri, kur nuk kishte përgjegjësinë e
pejgamberisë, lodhje pleqërie etj.,
përkundrazi ai në moshë të re martohet me
një grua që kishte shkelur të dyzetat, me
Hatixhen, radijallahu anha, me të cilën kaloi
pjesën më të madhe të jetës së tij. Pas
vdekjes së Hatixhes u martua me Seude bint
Zema el-Amirije, e cila ishte e shtyrë në
moshë. Kjo tregon se Pejgamberi, sal-lallahu
alejhi ue selem,  ka pasur qëllime humane,
legjislative islame me martesat e tij.


