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EDITORIALI

Një ndër vlerat absolute që na e mëson Islami është drejtësia me gjithkënd dhe gjithçka,
ajo asnjëherë nuk zbret në nivel më pak të kërkuar apo më pak të preferuar mirëpo njerëzit
për shkak të preferencave personale ndodhë të shkelin parime të atilla si drejtësia. Është e
vërtetë se ajo di të jetë e hidhët si pelin por hidhësia e atillë i ngjan ilaçeve të forta që bëhen
shkak për shërim shpeshherë. Sigurisht, shumë lexues do të pajtohen me këtë që thashë
por e kërkuara nuk është vetëm kjo, por mishërimi i këtij virtyti në vetët tona. Në çdo temë
që do ta hapnim thuajse do të gjejmë ekstremistin, shpërfillësin dhe mesatarin,
respektivisht të drejtin, ndaj, ne si muslimanë të cilëve na ka përshkruar Allahu me fjalët:
“NNëë  aattëë  mmëënnyyrrëë,,  NNee  jjuu  bbëëmmëë  UUmmeett  mmeessaattaarr”” nuk do t’i lejojmë vetes – me ndihmën e Allahut
– që të flakim këtë përshkrim aq të lartë dhe aq me vlerë.
Nga gjërat që më gëzojnë te populli jonë në kohët e fundit është avancimi i tyre në

shumë drejtime, por më shumë përpjekja për ta kuptuar sa më drejtë këtë Fe dhe derdhja e
mundit për ta përhapur atë. Gjatë përhapjes së kësaj mirësie sigurisht do të ketë sfida dhe
përvoja me të cilat do të takohemi për të parën herë dhe do të hasim gabime që duhet
përmirësuar, mirëpo në atë rrugëtim ndodhë që njeriun ta kaplojë dëshira për
përmirësimin e gabimit deri në atë shkallë që ta kapërcejë gabimin e të merret me
gabimtarin, duke ia penguar vetës në këtë mënyrë rrugën e sqarimit të atij gabimi e më pas
edhe mënjanimin e plotë të atij gabimi. Detyra e besimtarit është që fillimisht të jetë i
bindur se një gjë është gabim dhe pastaj mund t’ia sqarojë tjetrit me dashamirësi,
normalisht duke përdorur argumente të sakta logjike dhe fetare duke mos kaluar temën
nga gabimi te gabimtari. Ndonëse profeti Muhamed, sal-lallahu alejhi ue selem, fizikisht
nuk jeton me ne por jeta dhe fjalët e tij do të jenë mësim i pashtershëm për ne, mjafton të
mos ndalojmë së lexuari dhe dëgjuari për atë që ka lënë ai. Le t’i meditojmë këto raste që ai
përjetoi ai sal-lallahu alejhi ue selem:
-një njeri erdhi te ai dhe kërkoi t’ia lejojë zinanë (kurvërinë) dhe për këtë pyetje disa nga

shokët u mllefosën kundër tij, por Profeti filloi të merret me shërimin e problemit duke i
bërë pyetjet: “A do pajtoheshe për motrën tënde, për nënën tënde... dhe personi në fjalë pas
kësaj u shpreh se gjëja më e shëmtuar në sytë e tij u bë zinaja.
- një herë një njeri që kishte pirë alkool e sollën për ta marrë dënimin e përcaktuar me

sheriat dhe gjatë ekzekutimit disa nga shokët filluan ta mallkojnë dhe ta fyejnë, por Profeti,
sal-lallahu alejhi ue selem, i ndaloi duke u thënë: “Mos e mallko, sepse ky njeri e do Allahun
dhe Profetin”.
Nga rastet ne po e vërejmë dallimin e rëndësishëm që Resulullahu, sal-lallahu alejhi ue

selem, bënte ndërmjet gabimit dhe gabimtarit. Le të mundohemi edhe ne që në atë mënyrë
profetike t’i shërojmë plagët dhe t’i meremetojmë të çarat në popullin tonë. Allahu është i
Vetmi që ka mundësi të na jep sukses.

NNëë  eemmëërr  ttëë  rreeddaakkssiissëë::  OOmmeerr  BBeerriisshhaa

GABIMI DHE GABIMTARI
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SHKRUAN: JUSTINIAN TOPULLI

Është bërë gati normale, për një pjesë
njerëzish, që çdo ngjarje madhore ta
shohin si ajsberg që noton në ujërat e

konspiracionit global, që fsheh pjesën
tjetër të këtij procesi ngjarjesh. Kjo

kulturë, pluskon kryesisht në ujërat e
cekëta të mendjes njerëzore, për këtë dhe
ajo është mjaft e përhapur mes tyre. Me
këtë nuk dua të mohoj ekzistencën e
konspiracioneve që luhen ngado nëpër
botë, pasi diçka e tillë jo vetëm që do të
ishte një injorim i fakteve të ndryshme, që

KUSH QËNDRON 
PAS NGJARJEVE NË 
VENDET ARABE?

Ndryshimet që po ndodhin këto ditë në vendet arabe janë parë nga mjaft njerëz si pasojë e "dorës së fshehtë",
të gjithfarë lloj komplotesh me karakter global apo rajonal! Sipas këtyre analizave kontradiktore, del se deri
dje këto vende jetonin nën diktatura laike, sepse pas qëndronte “dora e huaj” ndërsa sot këto vende po
përjetojnë një proces ndryshimi, sepse pas tyre qëndron i njëjti burim komplotesh! 
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dalin në shesh kohë pas kohe, por do të
mohonte edhe atë çka Allahu e ka shprehur
qartë në Kuran se ekziston dhe është e
pandalshme. Ajo që unë dua të shqyrtoj
këtu, është ligji themelor në bazë të të cilit
zhvillohen ngjarjet në shoqërinë njerëzore. 
Bota materiale që ka krijuar Allahu i

nënshtrohet ligjeve të caktuara po nga Ai
vetë, është e pamundur që dikush tjetër
veç Tij t’i ndryshojë këto ligje të natyrës.
Pikërisht duke u bazuar në njohjen dhe
zbulimin e vazhdueshëm të këtyre ligjeve,
janë ndërtuar shkencat e ndryshme të
natyrës, të cilat janë në gjendje të
parashohin dhe shfrytëzojnë fenomenet
dhe vetitë e larmishme të natyrës. Pyetja
që shtrohet pas kësaj është: A ka edhe jeta
e shoqërisë njerëzore ligje, njëlloj si bota
materiale? Ndoshta do tu duket e pavend
kjo pyetje, pasi a nuk janë ekzistenca e
shkencave sociale si historia e sociologjia,
që studiojnë këto ligje, përgjigja më mirë
në këtë drejtim?! Natyrisht që po, por
arsyeja që e shtroj këtë pyetje, bëhet për të
tërhequr vëmendjen e atyre që kur
gjykojnë ngjarjet e shoqërisë njerëzore,
neglizhojnë t’i japin peshën që meritojnë
këtyre ligjeve, ndërkohë që e bazojnë
arsyetimin e tyre vetëm mbi aludime, të
cilat të sjellin në përfundime, që në thelb
bien në kundërshtim me ligjet shoqërore të
Zotit, mbi të cilat zhvillohet jeta njerëzore.
Nëse njohja e pjesshme dhe e deformuar

e ligjeve të natyrës, ka qenë arsyeja
kryesore e prapambetjes së shkencave të
natyrës dhe teknikës dikur, po e njëjta gjë
ndodh edhe me ata njerëz, të cilët
neglizhojnë të marrin në konsideratë ligjet
mbi të cilat lëviz shoqëria, si në analizën e
ngjarjeve ashtu edhe në “zgjidhjet” që ata
ofrojnë. Kjo është një nga arsyet e shumta,
pse muslimanët sot nuk janë më në krye të
zhvillimeve shoqërore dhe politike si
dikur.

Ndoshta është prirje e kuptueshme, që
një shoqëri inferiore ta kërkojë dobësinë e
saj jashtë vetvetes, por po ashtu është e
kuptueshme që një vështrim i tillë nuk
është aspak realist dhe ndikon fuqishëm në
thellimin e kësaj dobësie. Përhapja e
teorive të konspiracionit, janë opiumi më e
mirë që mund t’i jepet një shoqërie për ta
mbajtur atë të nënshtruar. Kur kjo bëhet
nga vetë bijtë e saj, ky është kulmi i
suksesit “konspirativ” të armiqve, sepse
tregon që këta njerëz sëmundjen e marrin
për ilaç, edhe pse ky “ilaç” nuk është veçse
një drogë që fsheh dhimbjet dhe nuk
shëron plagët që e shkaktojnë atë. 
Ndryshimet që po ndodhin këto ditë në

vendet arabe janë parë nga mjaft njerëz si
pasojë e “dorës së fshehtë”, të gjithfarë lloj
komplotesh me karakter global apo
rajonal! Sipas këtyre analizave
kontradiktore, del se deri dje këto vende
jetonin nën diktatura laike, sepse pas
qëndronte “dora e huaj” ndërsa sot këto
vende po përjetojnë një proces ndryshimi,
sepse pas tyre qëndron i njëjti burim
komplotesh! Si është e mundur që gjërat të
ndryshojnë në mënyrë kaq thelbësore dhe
në një formë të tillë?!
Më ka rënë rasti të dëgjoj musliman që

ikjen e Ben Aliut dhe triumfin e revoltës
popullore tuniziane, e shihnin te tërheqja e

...Të pohosh se bota lëvizet
nga konspiracionet, do të
thotë të pohosh se të fshe-
htën (gajbin) dhe të nesërmen
e shoqërive njerëzore e cak-
ton dhe e di dikush tjetër veç
Zotit...

“

“
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mbështetjes amerikane ndaj këtij diktatori!
Problemi i këtij vështrimi nuk qëndron te
provat, pasi ato janë gjithmonë të
gjindshme, por te përmbysja e vlerësimit,
te fakti se si shikohen cilat janë shkaqet
dhe cilat pasojat. E ndërsa muslimanë të
tjerë në komentet e tyre nëpër internet
ishin akoma më misterioz, ku pa paraqitur
asnjë provë të drejtpërdrejtë pohonin me
bindje se, këto revolta po shkaktoheshin
nga konspiracionet çifute, për të
shkatërruar vendet arabe! Në realitet
konkluzione të tilla burojnë më së shumti
nga besime që u paraprijnë fakteve dhe
vetëm më pas kërkohen prova për ta
mbështetur atë. Kjo tregon mungesë
objektiviteti dhe si e tillë ajo pjell vetëm
injorancë dhe padrejtësi. Nëse të tilla teori
konspiracioni shndërrohen në besime,
atëherë ato bien ndesh me atë çka Allahu
thotë, dhe në realitet ngelen vetëm
hamendje të atyre që i besojnë dhe s’kanë
lidhje me realitetin, që i nënshtrohet
vetëm ligjeve të Zotit. Ne besojmë se, ligjet
e shoqërisë njerëzore nuk ndryshojnë,
pavarësisht ngjyrave që merr jeta në kohë
dhe vende të ndryshme. Këto ligje kanë
peshë jetike për njeriun në këtë botë dhe
janë shumë herë më të rëndësishme sesa
ligjet e natyrës fizike. Për këtë dhe këto
ligje Allahu na i ka zbuluar në Kuran, në
dallim me ligjet e tjera të cilat njeriu mund
t’i zbulojë vetë dhe nuk kanë rëndësinë e të
parave. Nëse i bëjmë një lexim objektiv
tematikës ku flitet për kurthet gjatë gjithë
Kuranit, do të vëmë re se ai e pohon
ekzistencën e tyre. Në mjaft ajete që flitet
për intrigat, folja që e identifikon këtë
veprim është në kohën e tashme, çka
tregon vazhdimësinë e intrigës si një
traditë e armiqve të besimit si p.sh.: ““NNëë  ttëë
vvëërrtteettëë,,  aattaa  nnggrreennëë  kkuurrtthhee,,  ppoorr  ddhhee  UUnnëë  uuaa
pprreess  mmee  kkuurrtthh..”” (86:15-16) Në më shumë se
tridhjetë herë në Kuran, në kontekste të

ndryshme, përmenden fjalët intriga dhe
kurthe. Një përsëritje kaq e shpeshtë e
kësaj tregon se një fenomen i tillë është
pjesë e pandarë e shoqërisë njerëzore. Ajo
çka kuptohet nga shpallja e Zotit është
fakti se, jeta në këtë botë asnjëherë nuk ka
për të qenë e zbrazët nga intrigat apo siç
quhen ndryshe: konspiracionet. Përderisa
kjo botë është vend veprimi edhe për
shejtanin, që është intriganti më madh,
nuk ka sesi të imagjinohet që jeta e
njerëzve në të, të jetë e lirë nga intrigat, të
vogla apo të mëdha qofshin ato. Problemi i
vërtetë qëndron në faktin se, çfarë force
reale kanë këto konspiracione në jetën e
shoqërisë njerëzore? A janë ato një hiç, apo
ato janë vërtetë mekanizmi që vë në lëvizje
shumë prej ngjarjeve historike dhe
paravendos fatin dhe përfundimin e tyre?
Para përgjigjes së kësaj pyetje do të
shtrojmë një tjetër pyetje që lind në raste
të tilla. Dihet që konspiracionet mbahen
sekret më shumë se çdo gjë tjetër në botë,
krijuesit e tyre shpenzojnë maksimumin e
mundshëm për mos dekonspirimin e tyre.
Në këto kushte, çfarë gjasash kanë njerëzit
e thjeshtë, të mësojnë të vërtetën e plotë
për to? Nëse kjo mundësi realisht është e
pakët, atëherë mbi çfarë bazash objektive,
të bazuara në fakte dhe jo aludime logjike,
ne mund të pohojmë për një rast konkret
se pas saj fshihet një konspiracion? Ne nuk
na intereson se çfarë hamendësojnë
njerëzit për këtë, sepse e vërteta nuk
faktohet nëpërmjet hamendësimeve, por
ne duhet të besojmë atë çka thotë Allahu.

...E mos u ngushto për shkak
të dredhive të tyre! Vërtet,
Allahu është me ata që e kanë
frikë dhe që janë punëmirë...

“ “
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Absolutisht nuk mund të barazohet besimi
në një ligj të pandryshueshëm të Zotit në
shoqërinë njerëzore, me besime që ngrihen
mbi aludime dhe prova të tërthorta dhe jo
mbi fakte. Çdo ndryshim në jetën e një
populli duhet domosdoshmërisht të shihet
nëpërmjet këtij ligji që Allahu pohon në
Kuran ku thotë: ““MMee  ttëë  vvëërrtteettëë,,  AAllllaahhuu  nnuukk
ee  nnddrryysshhoonn  ggjjeennddjjeenn  ee  nnjjëë  ppooppuullllii,,  ddeerriissaa
aattaa  ttëë  nnddrryysshhoojjnnëë  çç’’kkaannëë  nnëë  vveettvveettee..””
(13:11) dhe jo nëpërmjet konspiracioneve,
sepse nuk janë ato vendimtare për
ndryshimin e rrjedhës së jetës së një
populli. Allahu pohon në Librin e të
vërtetave se: ““ddiinnaakkëërriiaa  ee  ddjjaalllliitt  ëësshhttëë  ee
ddoobbëëtt!!”” (4:76)
““ddiijjeennii  ssee  AAllllaahhuu  ii  ddoobbëëssoonn  ddrreeddhhiittëë  ee

mmoohhuueessvvee..”” (8:18)
““kkuurrtthheett  ee  mmoohhuueessvvee  jjaannëë  ttëë  ddëënnuuaarraa  ttëë

ddëësshhttoojjnnëë..”” (40:25)
Të pohosh se bota lëvizet nga

konspiracionet, do të thotë të pohosh se të
fshehtën (gajbin) dhe të nesërmen e
shoqërive njerëzore e cakton dhe e di
dikush tjetër veç Zotit ““AA  mmooss  aattaa  zzoottëërroojjnnëë
ttëë  ffsshheehhttëënn,,  kkëësshhttuu  qqëë  mmuunndd  ttaa
ppëërrsshhkkrruuaajjnnëë??!!  AA  mmooss  dduuaann  ttëë  nnggrreennëë
kkuurrtthhee  kkuunnddëërr  tteejjee??  TTaa  ddiinnëë  ssee  vveettëëmm
mmoohhuueessiitt  ddoo  ttëë  bbiieenn  nnëë  kkuurrtthhee!!”” (52:41-42) 
Allahu thotë: ““NNee  kkeemmii  bbëërrëë  nnëë  ççddoo

qqyytteett  qqëë  kkeeqqbbëërrëëssiitt  mmëë  ttëë  mmëëddhheennjj  ttëë
nnggrreennëë  kkuurrtthhee..  MMiirrëëppoo,,  kkuurrtthheett  iiaa  nnggrreennëë
vveettëëmm  vveettvveetteess  ee  aattaa  nnuukk  ee  nnddiieejjnnëë  kkëëttëë..””
(6:122-123)
Ajete të tilla pohojnë se Allahu është

Sundimtari i vetëm kësaj bote dhe janë
ligjet e Tij ato të cilave iu nënshtrohet jeta
njerëzore, dhe jo komploteve të kujtdo
qofshin ato. Ai e pohon mjaft qartë këtë ligj
kur thotë: ““AAttaa  uu  ssoollllëënn  mmee  mmeennddjjeemmaaddhhëëssii
nnëë  ttookkëë  ddhhee  mmee  kkuurrtthhee  ttëë  sshhëëmmttuuaarraa,,  ttëë
cciillaatt  ggooddaassiinn  vveettëëmm  aattëë  qqëë  ii  bbëënn..  VVaallllëë,,  aa
pprreessiinn  aattaa  ddiiççkkaa  ttjjeettëërr  vveeçç  aassaajj  qqëë  kkaa
ggooddiittuurr  ttëë  mmëëppaarrsshhmmiitt??  VVëërrtteett,,  TTii  nnuukk

mmuunndd  ttëë  ggjjeesshh  nnddrryysshhiimm  oossee  sshhnnddëërrrriimm  nnëë
lliiggjjeett  ee  AAllllaahhuutt..”” (35:42) 
Fakti që Allahu pohon se, ““nnuukk  mmuunndd  ttëë

ggjjeesshh  nnddrryysshhiimm  oossee  sshhnnddëërrrriimm  nnëë  lliiggjjeett  ee
AAllllaahhuutt..”” pikërisht pasi ka folur për
kurthet dhe përfundimin e tyre, është
mjaft domethënëse për të kuptuar sesi
funksionojnë ligjet e Zotit në shoqërinë
njerëzore. Duke ndërthurur ligjin e Zotit
se, ndryshimi vjen nga vetë njeriu, me
ligjin se, intrigat dhe kurthet janë më së
shumti bela për atë që i bën, arrijmë në
përfundimin se, besimtari nuk duhet të
stresohet për konspiracionet e armiqve të
tij dhe as të preokupohet shumë me to, por
mbi të gjitha, ai duhet të preokupohet për
veten dhe gjendjen shoqërisë së tij. Allahu
thotë: ““ee  mmooss  uu  nngguusshhttoo  ppëërr  sshhkkaakk  ttëë
ddrreeddhhiivvee  ttëë  ttyyrree!!  VVëërrtteett,,  AAllllaahhuu  ëësshhttëë  mmee
aattaa  qqëë  ee  kkaannëë  ffrriikkëë  ddhhee  qqëë  jjaannëë  ppuunnëëmmiirrëë..””
(16:127-128)
Ajeti që tregon më së qarti vlerën e

vërtetë të konspiracioneve dhe mënyrën e
përballimit të tyre, janë fjalët e Allahut që
thotë: ““NNëëssee  jjuu  vvjjeenn  nnddoonnjjëë  ee  mmiirrëë,,  aattaa  ii
bbrreennggooss  ee,,  nnëëssee  jjuu  ggjjeenn  nnddoonnjjëë  ee  kkeeqqee,,  aattaa
ggëëzzoohheenn,,  ppoorr  nnëëssee  jjuu  dduurroonnii  ddhhee  rruuhheennii  nnggaa
ggjjyynnaahheett,,  kkuurrtthheett  ee  ttyyrree  nnuukk  mmuunndd  tt’’jjuu
ddëëmmttoojjnnëë  aassppaakk..”” (3:120) E pra, në asnjë
ajet të vetëm kuranor, Allahu nuk i obligon
besimtarët që të preokupohen me zbulimin
e kurtheve që bëhen ndaj tyre, jo se kjo
është e ndaluar, por sepse nuk është kjo
zgjidhja që ndryshon gjendjen e
besimtarëve. Vetë Allahu me mirësinë e Tij
ka marrë përsipër asgjësimin e çdo lloj
konspiracioni, e ajo që Ai kërkon prej nesh,

...Nëse njeriu thotë: janë
prishur njerëzit, ai është më i
prishuri i tyre...
“ “
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si kusht që ky premtim të përmbushet
plotësisht është: durimi dhe devotshmëria.
Në masën që besimtarët do të përmbushin
këtë kusht do të përmbushet dhe premtimi
““AAttaa  kkuurrddiissiinn  kkuurrtthheett  ee  ttyyrree,,  ppoorr  AAllllaahhuu  ii  ddii
kkuurrtthheett  ee  ttyyrree..  EEddhhee  ssiikkuurr  pprreejj  kkuurrtthheevvee  ttëë
ttyyrree  ttëë  sshheemmbbeesshhiinn  mmaalleett..  AAss  mmooss  mmeennddoo
ssee  AAllllaahhuu  nnuukk  ddoo  tt’’uuaa  mmbbaajjëë  pprreemmttiimmiinn  ee
VVeett  ttëë  ddëërrgguuaarrvvee..”” (14:46-47)
Nga kjo që thamë dalim edhe në një

përfundimin tjetër se, të pretendosh që
konspiracionet janë ato që fshihen pas çdo
ngjarje me rëndësi në mbarë botën, do të
thotë të mos i besosh realitetit dhe të
mbjellësh pesimizëm mes besimtarëve. Ky
është efekti që bëjnë më së shumti
shpërndarja masive e materialeve që flasin
për konspiracionet. Nëse materiale të tilla
do të ishin të vërteta në çdo pjesë të tyre
dhe në tërësinë e mesazhit që ato përçojnë,
atëherë me të vërtetë situata do të ishte e
pashpresë dhe për të mos mohuar të
vërtetat kuranore që përmendëm, do të na
duhej të besonim se mbarë muslimanët
janë përtokë me durimin dhe
devotshmërinë e tyre, ndryshe nuk ka sesi
të jetë e vërtetë që intriga të tilla kaq të
mëdha të jenë të vërteta! E nëse do të
besonim këtë gjë, do të mohonim
ekzistencën e sa e sa besimtarëve të
devotshëm që ka ky umet dhe ndoshta do
të binim në kërcënim e Profetit (alejhi
salatu ue selam) që thotë: “Nëse njeriu
thotë: janë prishur njerëzit, ai është më i
prishuri i tyre.” (Muslimi)  
Forca më e madhe e një intriganti është

t’i ftojë njerëzit t’i besojnë fjalëve të tij, e
nëse intriganti më i madh është shejtani,
intriga e tij është e dobët dhe kufizohet
vetëm tek ftesa, siç ai thotë vetë: ““UUnnëë  nnuukk
kkaamm  ppaassuurr  kkuurrrrffaarrëë  ppuusshhtteettii  mmbbii  jjuu..  UUnnëë
tthhjjeesshhtt  jjuu  tthhiirrrraa  ee  jjuu  mm’’uu  ppëërrggjjiiggjjëëtt..””
atëherë, faji qëndron vetëm tek ne, kështu
që me të drejtë në zjarr ai do të thotë: ““mmooss

mmëë  qqoorrttoonnii  mmuuaa,,  ppoorr  qqoorrttoonnii  vveetteenn!!””
Një popull që e kërkon fajtorin e

sëmundjes së tij gjithmonë jashtë vetes,
nuk ka shpresë se një ditë do të mund të
shërohet.
Këtu nuk mund të rri pa thënë edhe dy

fjalë për atë që po përjetojnë sot vendet e
ndryshme arabe. Kushdo që i njeh këto
vende, ka parë qartë se ato sundoheshin
ose sundohen akoma, nga regjime
autokratike dhe diktatoriale në shumë
drejtime, në veçanti në drejtim të lirisë
politike e të fesë, shto këtu edhe dallimin
ekstrem në ndarjen e pasurisë mes klasës
së korruptuar pushtetare dhe popullsisë
shpesh të varfër, për të mos përmendur
këtu edhe politikën e jashtme servile dhe
tekanjoze dhe që kanë këto vende. Një brez
i tërë njerëzish u lindën dhe u rritën nën
regjime të tilla shtypëse, nëse një ditë këta
njerëz do të shpërthenin, ky është ligji i
Zotit dhe pas saj nuk ka kurrfarë
konspiracioni apo çudie. E gjithë historia e
njerëzimit është e mbushur me të tillë
shembuj. Kur dhimbjet që shkakton
ndryshimi, nga skllavëria drejt lirisë, janë
më të pakta sesa dhimbjet e robërisë së tej
zgjatur, aty lind ndryshimi dhe revolta. E
gjitha kjo është e dukshme dhe e prekshme
në jetën e këtyre popujve, ndërsa shkëndija
që do të provokonte fillimin e ndryshimit,
është vetëm çështje kohe dhe në dorë të
Zotit dhe pak e rëndësishme. Të aludosh
për tjetër shkaktar të vërtetë të tyre dhe të

...Një popull që e kërkon faj-
torin e sëmundjes së tij gjith-
monë jashtë vetes, nuk ka
shpresë se një ditë do të
mund të shërohet...

“ “
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FEJA GJITHNJË E MË
SHUMË NDIKIM TEK
SHQIPTARËT
Numri i shqiptarëve që besojnë se feja ka një

rol të rëndësishëm në jetën e tyre është rritur
vitet e fundit. Sipas një sondazhi të publikuar
nga “Gallup Balkan Monitor”, bëhet e ditur se
“roli shoqëror i fesë duket se po rritet: që nga
viti 2006, përqindja e njerëzve të deklaruar se
feja luan një rol të rëndësishëm në jetën e tyre
është rritur nga 33% në 44%”.

VDIQ ISH-KRYEMINISTRI
TURK
Kryeministri i parë turk nga një parti me

rrënjë islamike, Nexhmedin Erbakan, ka
ndërruar jetë në moshën 85-vjeçare. Ai shërbeu
vetëm një vit si kryeministër, meqë ushtria e
detyroi të largohej në vitin 1997. Partia e tij e
Mirëqenies u shpall e paligjshme më 1998, nën
akuzat për veprimtari anti-laike. Erbakan ishte
shtruar në spital nga muaji janar për shkak të
një infeksioni në këmbë.

SHTYHET REGJISTRIMI I
POPULLSISË MBI BAZA
ETNIKE E FETARE
Regjistrimi i popullsisë mbi baza etnike e

fetare do të shtyhet. Sipas Agjencisë Telegrafike
Shqiptare, këtë fakt e konfirmon Ministria për
Inovacionin, Teknologjinë e Informacionit e

abuzosh me të për
konspiracione, do të thotë të
mos i japësh aspak rëndësinë
e duhur ligjit të Zotit për
ndryshimin e shoqërive
njerëzore. Gjatë gjithë kësaj
kohe nga informacioni i marrë
nga mediet e ndryshme arabe
dhe kontaktet me njerëz që
kanë përjetuar këto ngjarje,
nuk kam parë asnjërin të
thotë se, shpërthimi i këtyre
revoltave ishte lojë e
komploteve, edhe pse njerëz
të tillë -të një niveli më të
ulët- e di që ka. Unë kurrë nuk
do të guxoja, që mjaft prej
këtyre njerëzve e dijetarëve të
shquar që kam dëgjuar e
lexuar, të flasin për këto
ngjarje, të dyshoja në
sinqeritetin e fjalëve të tyre,
kur thoshin se e gjitha kjo
ishte rezultat i natyrshëm i
ligjit të Zotit, edhe pse për
momentin ishin të papritura
për çdo kë, madje edhe për
vetë ata që pretendohet pa
fakte, se i kanë kurdisur këto
ngjarje, të cilët në fund të
fundit nuk kishin absolutisht
asnjë interes nga këto
ndryshime, edhe pse do të
mundohen me çdo mjet të
vjelin diçka prej fryteve të
këtyre revoltave popullore. 
Ditët janë të mbarsura me

ngjarje dhe një fjalë e urtë
arabe thotë se ato do të
shfaqin atë që nuk e dije dhe
lajmet do të t’i sjellë ai që nuk
e prisje.
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Komunikimit, sipas të cilës shkak për këtë
është bërë afrimi i zgjedhjeve lokale.
Regjistrimi i popullsisë mbi baza etnike
dhe fetare parashikohej të fillonte në prill,
por është shtyrë zyrtarisht për në nëntor
të këtij viti.

KLINTON: MEDIET
AMERIKANE PA LAJME
TË VËRTETA 
Sekretarja amerikane e shtetit Hillari

Klinton pranon se mediet amerikane nuk
ofrojnë lajme të vërteta pavarësisht
teknologjisë së avancuar që posedojnë.
Duke folur para Komitetit për
Marrëdhënie me Jashtë në Senat të
mërkurën Klinton tha se Uashingtoni po e
humb “luftën e informacionit” në botë. Ajo
përmendi cilësitë e lajmeve të El Xhezires
për të arsyetuar mendimin e saj, raporton
The Huffington Post. El Xhezira është duke
u bërë gjithnjë e më popullore në SHBA,
për shkak se ajo po shpërndan lajme të
vërteta thotë Klinton.

“XHAMIA E RE,
BASHKIA PO NA
GËNJEN”
Këshilli i Përgjithshëm i Komunitetit

Musliman të Shqipërisë, në mbledhjen e tij
të radhës, ka ngritur shqetësimin për
zgjidhjen e çështjes për ndërtimin e
xhamisë së re të Tiranës. Kryetari i
këshillit, Ylli Gura, tha se është konstatuar
pasiguri në zgjidhjen e çështjes mbi

pronësinë e truallit ku pritet të ndërtohet
xhamia e re e Tiranës. Në fjalën e tij, Gura
shtoi se vonesa në ndërtimin e xhamisë së
re të Tiranës përbën një shqetësim jo
vetëm për Komunitetin Mysliman, por
është pjesë e shqetësimit të të gjithë
qytetarëve. “Ndërtimi i objekteve të kultit
duhet të jetë i lejuar në cilindo truall të
konsideruar si të përshtatshëm”, - theksoi
Gura. Jo më larg se 1 muaj më parë,
kryetari i Bashkisë së Tiranës, Edi Rama
prezantoi 5 projektet kandiduese për
xhaminë e re të Tiranës, ndërkohë që
çështja e pronësisë mbetet ende për t’u
zgjidhur. Një premtim tjetër ky që Bashkia
e Tiranës u ofron qytetarëve dhe
besimtarëve muslimanë, ndonëse
parashikohet që vendimi final të dojë
kohën e vet.

7 VJET BURG PËR 
ISH PRESIDENTIN
IZRAELIT
Ish-presidenti i Izraelit, Moshe Kacav u

dënua me shtatë vjet burg mbi bazë të
akuzave për dhunim dhe krime të tjera
seksuale. Kacav u shpall fajtor në dhjetor
për dhunimin e një punonjëseje në vitin
1988 kur ishte ministër i turizmit. Gjykata
po ashtu e dënoi ish-presidentin për
ngacmim seksual të dy grave që punonin
për të, kur Kacav ishte president i Izraelit
në periudhën 2000-2007. Kacav është
zyrtari më i lartë publik në Izrael, që është
dënuar për vepra kriminale. Presidenca në
Izrael është kryesisht post
ceremonial./REL/
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MUHAMED ABDEH

Biseda rreth tiranisë nënkupton të
shqyrtohen shkaqet e paraqitjes
dhe faktorët e vazhdimit të saj.

Shqyrtimi i temës së tiranisë është i
domosdoshëm sidomos kur ajo
dominon jetën politike, shoqërore
dhe pengon realizimin e synimeve
më sublime të njerëzimit. 
Kjo bisedë është bisedë e thellë

politike, por në kuptimin fetar dhe
shkencor të termit politik ashtu siç e
ka përmendur i Dërguari i Allahut,
sal-lallahu alejhi ue selem, në
hadithin e njohur: “Bijtë e Izraelit
udhëhiqeshin nga pejgamberët, sa
herë që vdiste pejgamber pas tij
vinte tjetër. Dijeni se pas meje nuk
ka të Dërguar, por do të ketë shumë
kalifë.”
Tirania është dukuri njerëzore,

PSE VAZHDON
TIRANIA
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që paraqitet kur njeriu nuk gjykon fenë
dhe logjikën. Ajo është sprovë më e madhe,
ngase urdhërimi dhe ndalimi, tek disa
njerëz shkaktojnë kënaqësi më të madhe
se sa ushqimet, veshja, vendbanimet...
Kurani i Madhërishëm e ka shqyrtuar
çështjen e tiranisë, duke na rrëfyer
tregimin e faraonit, i cili ishte kulmi i
tiranisë politike (udhëheqëse), i cili
refuzoi thirrjen e Musait, alejhi selam. Prej
shkaqeve që Kurani përmend për
vazhdimësinë e tiranisë është pranimi i
zullumit nga populli, nënshtrimi i plotë
ndaj pushtetit dhe heshtja ndaj dukurive
të padrejtësisë dhe despotizmit. Allahu,
subhanehu ue teala, thotë: ““KKëësshhttuu,,  aaii
(faraoni) ee  mmaasshhttrrooii  ppooppuulllliinn  ee  vveett..  AAttaa  iiuu
nnëënnsshhttrruuaann  aattiijj,,  sseeppssee  iisshhiinn  vvëërrtteett  nnjjëë
ppooppuullll  ii  ppaabbiinndduurr..”” (Zuhruf, 54).
Këtu del në shesh prirja ndaj tiranisë,

por mundet që njeriu të jetë i burgosur në
burgjet e një sistemi të korruptuar dhe
zemra e tij të jetë e lirë, të mos e pranojë
nënçmimin  dhe poshtërimin. Është
çështje e pranimit dhe e refuzimit, ose si
do ta kuptonim ndryshe nënshtrimin e
popujve ndaj sistemeve totalitare, që nuk
posedojnë asgjë më tepër se sa ajo të cilën
ua ka dhënë populli prej nënshtrimit
absolut ndaj sistemit.
Prej tiranisë më të shëmtuar është kur

arsyeja, të cilën Allahu e ka krijuar të lirë
drejtohet nga njerëzit e zhveshur nga çdo
moral, aftësi dhe humanizëm. Kur njerëzit
ambientohen në një situatë të këtillë ajo
bëhet normale dhe e natyrshme. Atëherë
individi e sheh si begati rastin kur tirani
merr prej tij vetëm gjysmën e pasurisë së
tij dhe nuk ia merr të tërë pasurinë. Në
këto kushte edukohen fëmijët që ecin pas
tabutit dhe marrin pjesë në luftërat e tij

private duke ia shtuar, pasurinë, guximin
dhe marrëzinë tiranit. Duke e shfrytëzuar
këtë gjendje, ai e shkatërron njeriun
brenda e shëmton personalitetin e tij, e
largon prej diturisë së dobishme dhe prej
kulturës liridashëse.
Sahabiu udhëheqës Amër ibën El As e

kuptoi se burimi i tiranisë është pranimi i
tiranisë nga vetë popujt. Duke i përmendur
romakët ai tha: Kanë cilësi të mira prej të
cilave është angazhimi i tyre në pengimin
e padrejtësisë së mbretërve.

PPrreejj  ffaakkttoorrëëvvee  qqëë  zzggjjaassiinn  aaffaattiinn  ee
ttiirraanniissëë  jjaannëë::
1. Largimi nga detyra e mohimit të së

keqes, detyrë kjo e cila është prej veçorive
të umetit Islam. Allahu, subhanehu ue
teala, thotë: ““JJuu  jjeennii  ppooppuullllii  mmëë  ii  mmiirrëë  ii
ddaallëë  ppëërr    nnjjeerrëëzziimmiinn::  sseeppssee  jjuu  uurrddhhëërroonnii  qqëë
ttëë  bbëëhheenn  vveepprraa  ttëë  mmiirraa,,  ii  nnddaalloonnii  ttëë  kkëëqqiijjaatt
ddhhee  bbeessoonnii  AAllllaahhuunn..”” (Ali Imran, 110)..
Sot fatkeqësisht është e vvështirë t’i

gjesh këto cilësi të tubuara në një vend.
Edhe i Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi
ue selem, urdhëroi që muslimanët ta
zbatojnë këtë detyrë, duke thënë: “Kush
prej jush e sheh një të keqe le ta ndryshojë
me dorën e tij, nëse nuk ka mundësi
atëherë me gjuhën e tij dhe nëse nuk ka
mundësi atëherë me zemrën e tij dhe ky
është imani më i dobët.”
Mosndalimi i të këqijave, qoftë edhe me

zemër e prish jetën duke i shtuar të
këqijat, të cilave nuk u kundërvihet
askush. E drejta e çdo muslimani është ta
praktikojë ndalimin e së keqes, me dorë
dhe me gjuhë, duke iu përmbajtur
kushteve që kanë përmendur dijetarët. Por
le të marrim, për shembull, llojin  tretë të
ndalimit të së keqes me zemër, sa prej
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shoqërive muslimane e praktikojnë atë?
Shumica mendojnë se mjafton që të
urrehet e keqja me zemër, të mos
pajtohemi me të, pa asnjë shenjë
manifestuese të urrejtjes në fjalë. Urrejtja
e së keqes, së cilës nuk i bashkëngjiten
dukuri pozitive nuk quhet ndryshim. Ai
mohim nuk është i pranueshëm nëse
mbetet buzëqeshja ndaj zullumqarit, nëse
mbetet sjellja nga e cila nuk kuptohet se
nuk jemi në pajtim me veprat që kryen.
I Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ue

selem, e konsideroi urrejtjen e zemrës, një
shkallë prej shkallëve të imanit, ndonëse e
dobët. Mohimi i së keqes me zemër
nënkupton refuzimin e padrejtësisë,
heshtje e përkohshme deri sa të vijë rasti
kur e vërteta do të thuhet me zë të lartë.
Fjalën “JO” që e thotë zemra është një
bindje e thellë, se kjo e keqe kurdo duhet
të ndërrohet, të pengohet me veprimet e
duhura. Ajo është dëshmi se ne jemi gati t’i
mbrojmë parimet tona. 
2. Kultura e frikës dhe dashuria për një

jetë të gjatë. Po a mund të quhet jetë
poshtërimi, nënçmimi dhe robërimi i
përditshëm? Kjo lloj jete shkakton
paralizimin e njeriut, stagnimin e tij dhe e
bën ushqim të lehtë për të tjerët. Jo
rastësisht i Dërguari i Allahut, sal-lallahu
alejhi ue selem, e ka përmendur si shkak i
vërsuljes së popujve kundër muslimanëve,
dashurinë ndaj jetës dhe frikën nga vdekja.
Gjatë sundimit të tiranëve njerëzit i kaplon
një frikë, e cila shpeshherë shndërrohet në
sëmundje. Njeriu ka frikë të imagjinuar
dhe pajtohet me jetën e përçmuar që bën,
nuk e sheh se po i bëhet padrejtësi, madje
as që e heton. Kryetari i Bosnjës Alija
Izetbegoviq thoshte: “Mënyra më e mirë
që t’i kundërvihemi të ftohtit është

përshpejtimi i qarkullimit të gjakut nga
brenda. Trimëria e vërtetë është ajo që
vjen nga brenda, pse të mos flasim për
dëmtimet që i kemi shkaktuar vetvetes.”   
Duke jetuar nën hijen e frikës,

shpeshherë edhe imagjinare, familja i
porosit fëmijët që të mos përzihen në punë
në të cilat ndoshta është dobia e vendit
dhe e banorëve. Humbja e shpresës
dominon dhe as që paramendohet largimi i
tiranisë dhe i zullumqarit.
3. Mosmeditimi rreth Kuranit. 
Ajetet e Kuranit janë të ashpër ndaj

zullumit dhe zullumqarëve. Fjalët e
Allahut, subhanehu ue teala, flasin me
hollësi për mënyrat e robërimit të qenieve
njerëzore. Qëllimi është që muslimanët të
jenë në dijeni për këtë dukuri, të mos i
lejojnë që tiranët të sundojnë jetën e tyre.
Muslimanët e kanë detyrim tiranisë që
prish jetën shpirtërore, morale dhe
ekonomike të njerëzimit, t’i kundërvihen
me të gjitha forcat. Tregimi për Musain,
alejhi selam, një tregim që është përsëritur
disa herë brenda Kuranit e analizon me
hollësi personalitetin e faraonit, i cili
tiranisë politike i ka bashkëngjitur edhe
tiraninë materiale (financiare), duke e
konsideruar pronë të tij tokën dhe
popullin. ““DDhhee  FFaarraaoonnii  ii  tthhëërrrriissttee  ppooppuulllliitt
ttëë  vveett::  ““OO  ppooppuullllii  iimm!!  VVaallllëë,,  aa  nnuukk  mmëë
ppëërrkkeett  mmuuaa  ssuunnddiimmii  ii  EEggjjiippttiitt  ddhhee  ii  kkëëttyyrree
lluummeennjjvvee  qqëë  rrrrjjeeddhhiinn  pprraannëë  mmeejjee??  AA  nnuukk

...Pritet që të gjithë të përf-
shihemi me dënim, nëse
shohim zullumqar dhe nuk e
ndalojmë tiraninë e tij...

“ “
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sshhiihhnnii??””  (Zuhruf, 51). Kurani në shumë
vende flet për pasurinë dhe rëndësinë e saj
si faktor thelbësor për ngritjen e popujve
dhe shteteve.

““MMooss  ee  lliinnii  nnëë  ddoorrëë  ttëë  ttëë  ppaaaaffttëëvvee
mmeennddëërriisshhtt  ppaassuurriinnëë  ttuuaajj  qqëë  AAllllaahhuu  jjuuaa  kkaa
ddhhëënnëë  ssii  mmjjeett  jjeetteessee  ppëërr  jjuu......”” (Nisa, 4).
Kurani e vërteton se premtimi i Allahut

nuk i përfshin të padrejtit. ““KKuurr  AAllllaahhuu  ee
pprroovvooii  IIbbrraahhiimmiinn  mmee  ddiissaa  uurrddhhëërriimmee,,  ttëë
cciillaatt  aaii  ii  pplloottëëssooii,,  AAllllaahhuu  ii  tthhaa::  ““UUnnëë  ddoo  ttëë
ttëë  bbëëjj  ttyy  iimmaamm (prijës) ttëë  nnjjeerrëëzzvvee!!””  --  ““PPoo
ppaassaarrddhhëëssiitt  ee  mmii??””  --  ppyyeettii  aaii..  AAllllaahhuu  tthhaa::
““PPrreemmttiimmii  IImm  nnuukk  ii  ppëërrffsshhiinn  ttëë  ppaaddrreejjttëëtt..””
(Bekare, 124).
Allahu nuk i shkatërron vendbanimet e

mosbesimtarëve përderisa aty ka
përmirësues.

““ZZoottii  yytt  kkuurrrrëë  nnuukk  ddoo  tt’’ii  sshhkkaattëërrrroonnttee
qqyytteetteett  ppaaddrreejjttëëssiisshhtt,,  nnëëssee  bbaannoorrëëtt  ee  ttyyrree
ddoo  ttëë  iisshhiinn  ttëë  nnddeerrsshhëëmm (përmirësues)..””
(Hud, 117).
Kurtubiu në komentin e ajetit thotë se

nuk do të dënohen këto vendbanime
përderisa në mesin e tyre ka kush i siguron
(mbron) të drejtat.
4. Heshtja e disa dijetarëve dhe

nxënësve të dijes rreth zullumit dhe
zullumqarëve, duke e argumentuar
heshtjen me hadithet që thërrasin në
bindje ndaj udhëheqësve dhe ndalojnë
kundërshtimin e tyre. 
Nëse e lexojmë me vëmendje hadithin:

“Dëgjoni dhe bindjuni udhëheqësit, qoftë
ai edhe një rob i Abisinisë, përderisa në
mesin tuaj ai zbaton Librin e  Allahut.”, do
të kuptojmë se udhëheqësit që e meritojnë
bindjen tonë janë ata që zbatojnë sheriatin
dhe drejtësinë. Një hadith tjetër thotë se:
“Nuk ka bindje ndaj krijesës duke bërë
mëkat ndaj Krijuesit.” dhe thotë se xhihadi

më i madh është fjala e drejtë, që i thuhet
sundimtarit të padrejtë.
Pritet që të gjithë të përfshihemi me

dënim, nëse shohim zullumqar dhe nuk e
ndalojmë tiraninë e tij, thuhet në një
hadith tjetër. Bashkimi mes haditheve që
thërrasin në bindje ndaj udhëheqësit dhe
që urdhërojnë të ndryshojmë te keqen
është që t’i shohim nëpërmjet synimeve
madhore të Sheriatit. I Dërguari i Allahut,
sal-lallahu alejhi ue selem, na urdhëron që
të bëjmë sabër, kur çështjet janë në dorën
e shtetit Islam, i cili gjykon me Kuran dhe
që ka disa gabime dhe padrejtësia është në
nivel të ulët.  Në atë shtet padrejtësia që
bëhet nuk ka të bëjë me bazat e fesë, dhe
në këtë situatë nuk i lejohet myslimanit të
ngrihet në këmbë për ndonjë problem
momental që ka zgjidhje. Edhe në këtë
situatë muslimani ka të drejtë të mohojë të
keqen dhe të këshillojë duke folur të
vërtetën. Islami është feja, e cila thërret në
lirimin e njerëzve nga robëria i njerëzve,
vendos rregulla që e eliminojnë shirkun
dhe padrejtësinë. Nuk është e drejtë që
rregulli “i dëgjimit dhe i bindjes” të vlejë
edhe për shtetet bashkëkohore, që nuk
gjykojnë me Librin e Allahut, që bëjnë
mëkate të mëdha publike, që luftojnë
Thirrjen Islame dhe thirrësit. Analogjia
mes shteteve të këtilla dhe shteteve islame
që luftonin kundër armiqve të Islamit, që
zbatonin sheriatit dhe gjykonin me Islam,
dhe që kishin edhe padrejtësi dhe
keqpërdorime, është analogji që nuk e
pranon arsyeja e shëndoshë. 

PPëërrkktthheeuu::  TTaallhhaa  KKUURRTTIISSHHII
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Naiviteti që tregojnë shumë njerëz, si dhe mosnjohja e realitetit të magjistarëve; shkojnë tek ata dhe kërkojnë
ilaç, ndërkohë që ata nuk posedojnë veçse atë, e cila i dëmton dhe i shkatërron njerëzit. Madje tek ata gjen
veçse hamendje, murmurima, shkrime (shkarravina) e simbole

SHKRUAN: BLEDAR TEFIK HAXHIU

A
shtu sikurse bëhet e qartë edhe nga
titulli në këtë shkrim do të flasim
shkurtimisht për një sëmundje të vjetër

të mbarë popujve, do të trajtojmë këtu
gjurmët dhe pasojat e këqija që lë ajo, ku një
ndër këto pasoja të hidhura është se me të
janë akuzuar profetët e Zotit, ndërkohë që
ata kanë qenë shumë larg prej saj: ““KKëësshhttuu,,
ssaa  hheerrëë  qqëë  nnjjëë  ii  ddëërrgguuaarr  vviinnttee  ttee  ppooppuujjtt  ppaarraa
ttyyrree  (mekasve), aattaa  tthhoosshhiinn::  ““ËËsshhttëë
mmaaggjjiissttaarr””  oossee  ““ËËsshhttëë  ii  ççmmeenndduurr!!””  1

Jobesimtarët e bënin këtë për shkak se
donin të përgënjeshtronin dhe të largonin

njerëzit prej tyre. Por ajo që duam të themi
këtu është fakti, se magjia është bërë një
ndër problemet e kohës së sotme. Në kohën
e përparimit të madh teknologjik, për habi
edhe magjia është përhapur në mënyrë
edhe më të frikshme. Magjia dhe falli
kryhen thuajse në çdo vend, e ndoshta janë
ndërtuar për mësimin e tyre universitete
dhe institute, apo organizohen për to
simpoziume dhe konferenca, ndaj dhe këtu
le të qëndrojmë pak dhe me të drejtë të
shtrojmë disa pyetje:
Ç’është magjia? A është ajo realitet? Cili

është ndëshkimi i magjisë? Cili është shkaku
i përhapjes së magjisë në këto përmasa? Cili

1 Sure Dharijat: 52. 
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është gjykimi i shkuarjes tek magjistarët
dhe fallxhorët? Cili është ndëshkimi për ata
që shkojnë në këto vende? Dhe cilat janë
rrugët e mbrojtjes dhe shpëtimit prej
magjisë?
Magjia në aspektin gjuhësor

përkufizohet: Çdo gjë shkaqet e së cilës janë
të fshehta, të ëmbla e të imëta.2 Ndërsa në
aspektin fetar përkufizohet ashtu sikurse na
e ka thënë imam Ibën Kudame: “Nyja dhe
fjalë, të cilat fliten apo shkruhen, ose
veprimi i diçkaje, e cila ndikon në trupin e të
sëmurit (magjepsurit), zemrën apo në
logjikën e tij duke mos e prekur atë”.3
Magjia është e llojeve të ndryshme dhe

ka mënyra të shumta, ndaj dhe në lidhje me
këtë Muhamed Emin Shenkiti ka thënë:
“Dije se magjia nuk mund të përkufizohet në
një mënyrë të saktë për nga lloji i saj dhe kjo
për shkak të shumëllojshmërisë së llojeve
dhe mënyrave të saj”. Nga llojet e magjisë
është edhe magjia e largimit dhe e dëshirës,4
magjia e largimit është ai veprim nëpërmjet
të cilit njeriu bëhet që të urrejë ato gjëra që
ai i do, si largimi dhe humbja e dashurisë
ndaj bashkëshortes, ku në të njëjtën kohë
fillon dhe e urren atë. Ndërsa magjia e
dëshirës është aktivizimi dhe nxitja e
dashurisë ndaj gjërave që mund të kenë
qenë të urryera tek njeriu (edhe kjo kryhet
për bashkëshortët), dhe sigurisht që kjo
realizohet nëpërmjet rrugëve djallëzore5.
Në realitet magjia është e ndaluar në të

gjitha shpalljet qiellore, dhe ajo është një
nga veprimet, e cila e nxjerr njeriun nga
Islami (e prish dhe e shkatërron Islamin e
dikujt), ndaj dhe Muhamed ibën Sulejman
Temimi –Allahu e mëshiroftë-, ka thënë:

“Kushdo që e kryen atë apo është i kënaqur
me të ka mohuar (ka bërë kufër). Argument
për këtë është fjala e Allahut, i Cili thotë:
““KKëëttaa  eennggjjëëjj  nnuukk  ii  mmëëssoonniinn  nnddookkuujjtt  mmaaggjjii,,
ppaa  ii  tthhëënnëë::  ““NNee  jjeemmii  ddëërrgguuaarr  ppëërr  tt’’jjuu  vvëënnëë  nnëë
pprroovvëë,,  pprraannddaajj  ttii  mmooss  uu  bbëëjj  mmoohhuueess (duke
mësuar apo ushtruar magjinë)!!””  6 Kurani
Madhështor, hadithet e Profetit dhe thëniet
e dijetarëve kanë treguar se magjia është një
realitet, e si të mos jetë e tillë ndërkohë që
Allahu thotë: ““DDhhee  nnggaa  sshheerrrrii  ii  ffaallllttaarrëëvvee,,  qqëë
ffrryyjjnnëë  nnëë  nnyyjjee (duke bërë magji)””..7 Po ashtu
Allahu thotë: ““DDhhee  sshhkkuuaann  ppaass  sshhppiiffjjeevvee  qqëë
bbëënniinn  ddjjaajjttëë  kkuunnddëërr  mmbbrreettëërriissëë  ssëë
SSuulleejjmmaanniitt..  EE  SSuulleejjmmaannii  nnuukk  iisshhttee  mmoohhuueess,,
ppoorr  ddjjaajjttëë  iisshhiinn  mmoohhuueess..  AAttaa  uu  mmëëssoonniinn
nnjjeerrëëzzvvee  mmaaggjjiinnëë……””..8 Ndërsa kur tregon për
profetin Musa alejhi selam thotë: ““DDhhee  jjaa  tteekk
ii  dduukkeesshhiinn  aattiijj  lliittaarrëëtt  ddhhee  sshhkkooppiinnjjttëë  ee  ttyyrree,,
ssee  ppoo  rreennddnniinn  vvëërrtteett,,  ppëërr  sshhkkaakk  ttëë  mmaaggjjiissëë  ssëë
ttyyrree..  AAttëëhheerrëë  MMuussaaii  nnddjjeeuu  ffrriikkëë  nnëë  vveettvveettee..
NNee  ii  tthhaammëë::  ““MMooss  uu  ffrriikkëëssoo,,  ssee  nnëë  ttëë  vvëërrtteettëë
ttii  ddoo  ttëë  ffiittoosshh!!  HHiiddhhee  aattëë  qqëë  mmbbaann  nnëë  ddoorrëënn
ee  ddjjaatthhttëë::  ddoo  ttëë  ggëëllllttiissëë  ggjjiitthhççkkaa  qqëë  kkaannëë  bbëërrëë
aattaa,,  sseeppssee  aajjoo  qqëë  kkaannëë  bbëërrëë  aattaa  ëësshhttëë  vveettëëmm
nnjjëë  mmaasshhttrriimm  ii  mmaaggjjiissttaarrëëvvee;;  ee  mmaaggjjiissttaarrii
nnuukk  ddoo  ttëë  kkeettëë  ssuukksseess  kkuuddoo  qqëë  ttëë  ggjjeennddeett””..  9
Ndërsa në hadithin që trasmeton Aishja

përcillet se Profetit sal-lallahu alejhi ue
selem iu bë magji, aq sa i dukej sikur i
kryente disa gjëra, ndërkohë që në të
vërtetë nuk i kryente.10 Imam Neveviu
–Allahu e mëshiroftë- rreth këtij hadithi ka
thënë: “Magjia është reale, këtë mendim e
mbron shumica e dijetarëve dhe e
mbështesin argumentet e Kuranit dhe
Sunetit”.11
Rreziku më i madh është për ata të cilët e

2 Lisanul Arab Iben Mendhur: 4/348.  
3 Mugni: 8/150. 
4 Në arabisht njihet si “Sarf ue atf”. 
5 Sepse nëpërmjet saj burri apo gruaja bëhet si skllav
dhe fillon e i bindet partnerit në mënyrë të verbër
sikur të jetë lodër në duart e tij. 

6 Bekare: 102. 
7 Felek: 4. 
8 Bekare: 102. 
9 Taha: 66-69. 
10 Buhari dhe Muslimi. 
11 Sherh Nevevi ala Sahih Muslim: 14/174.  
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kryejnë magjinë, për shkak të mohimit dhe
shirkut (shokvënies së Allahut) që gjendet
në të, si dhe dëmit që u shkaktohet njerëzve
prej saj. Dijetari Abdurrahman iën Sadi
–Allahu e mëshiroftë ka thënë-: “Magjia hyn
në shirk nëpërmjet dy formave: forma e
parë, e cila është përdorja e xhinëve dhe e
shejtanëve dhe lidhjen pas tyre, duke u
afruar tek ata me vepra dhe sjellje që i
kënaqin, në mënyrë që këta të fundit t’i
shërbejnë dhe t’i përgjigjen për nevojat e
tyre. Ndërsa forma e dytë e shirkut në të
është pretendimi i dijes së fshehtë, si dhe
pretendimi duke iu shoqëruar Allahut në
dijen e Tij dhe ndjekja më pas e rrugëve që
të çojnë tek ajo, edhe pse janë mohim e
shirk”.
Pra, askush nuk mund ta kryejë magjinë;

përveçse pasi të mohojë Allahun dhe të
bashkëpunojë me xhinët. Kështu që nuk
është magjistari ai i cili shkakton ndikimin e
saj te njerëzit, por janë xhinët dhe
shejtanët, të cilët nuk i kryejnë këto
veprime veçse pasi magjistari t’i ketë
drejtuar disa adhurime, si: therjen e
kurbanit, shprehjen e fjalëve apo kryerjen e
veprave të cilat janë shirk, mohim e dalje
nga feja. Ndaj dhe si shkak i kësaj
paralajmërimi i Profetit sal-lallahu alejhi ue
selem rreth magjisë ka qenë i fortë dhe i
prerë, por në të njëjtën kohë edhe gjykimi
rreth magjistarëve ka ardhur i rreptë dhe i
drejtë.
Profeti sal-lallahu alejhi ue selem ka

thënë: “Largojuni shtatë gjërave
shkatërruese,12...dhe përmendi prej tyre
magjinë”. Ndërsa në një hadith tjetër ka
thënë: “Nuk është prej nesh ai i cili hedh fall
apo kërkon t’i hidhet fall. Nuk është prej
nesh ai i cili bën magji apo që kërkon t’i
bëhet magji, kush shkon tek fallxhori dhe i

beson ato që thotë, ai ka mohuar atë që i ka
zbritur Muhamedit.”13 Për sa i përket
gjykimit të magjistarit, Shejhul Islam ibën
Tejmije ka thënë: “Shumica e dijetarëve janë
të mendimit, se magjistarët konsiderohen
jobesimtarë dhe është detyrë ekzekutimi i
tyre”.14 Në fakt sikur ka thënë edhe Imam
Ibën Kudame: “Ky gjykim për magjistarët
vjen, sepse ata dëmtojnë njerëzit, mbjellin
urrejtje, zënka dhe frikë mes njerëzve.
Shkatërrojnë familjen dhe harmoninë e saj,
presin dashurinë dhe prehjen nga të
dashurit (bashkëshortët)”. Por këtu
shtrohet me të drejtë pyetja: Përse është e
përhapur magjia dhe magjistarët në vendet
e muslimanëve? Përgjigja ndaj kësaj pyetje
patjetër që ka nevojë të përqendrohet në
disa pika:
Dobësimi i besimit në zemrat e njerëzve,

apo humbja e tij. Kjo vjen sepse besimi është
shtylla kryesore dhe mburoja më e madhe
nga sprovat dhe të këqijat e magjisë: ““AAllllaahhuu
iiaa  uuddhhëëzzoonn  zzeemmrrëënn  kkuujjttddoo  qqëë  ii  bbeessoonn  AAttiijj””..15

...Askush nuk mund ta kryejë
magjinë; përveçse pasi të
mohojë Allahun dhe të
bashkëpunojë me xhinët.
Kështu që nuk është magjistari
ai i cili shkakton ndikimin e saj
te njerëzit, por janë xhinët dhe
shejtanët, të cilët nuk i kryejnë
këto veprime veçse pasi magjis-
tari t’i ketë drejtuar disa
adhurime...

“

“

12 Veprat që e shkatërrojnë fenë e njeriut. 
13 Transmeton Bezari dhe Taberani. Hadithin e
saktëson Albani në Silsile esahiha: h 2650, v. 6/310. 

14 Mexhmu el Fetava: 29/384.  
15 Tegabun: 11. 
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Ndërsa në një hadith ka ardhur: “Vërtet
besimi tretet në zemrat tuaja, ashtu sikurse
tretet rroba, ndaj luteni Allahun t’jua
ripërtërijë besimin në zemra”.16 
Naiviteti që tregojnë shumë njerëz, si

dhe mosnjohja e realitetit të magjistarëve;
shkojnë tek ata dhe kërkojnë ilaç, ndërkohë
që ata nuk posedojnë veçse atë, e cila i
dëmton dhe i shkatërron njerëzit. Madje tek
ata gjen veçse hamendje, murmurima,
shkrime (shkarravina) e simbole, të cilat i
shesin me çmime shumë të mëdha,
ndërkohë që ato nuk vlejnë as edhe një
qindarkë tek njerëzit me mendje të
shëndoshë! Madje nëse do të gjurmosh
mënyrën e të jetuarit dhe sjelljet e këtyre
njerëzve do të dalësh në përfundimin, se ata
janë njerëzit që kanë nevojë më shumë se
çdo kush tjetër për tu kuruar tek psikiatri.
Ashpërsia e jetës materialiste

bashkëkohore ua ka ngurtësuar zemrat
njerëzve, ka mbyllur shtigjet e bamirësisë
tek shumë prej tyre, dhe ka mbjellë në
zemrat e tyre egërsinë, stresin dhe
depresionin. E gjitha kjo ka bërë që shumë
prej tyre, si shkak i humbjes së fetarizmit
dhe besimit në Allahun, të mbështeten tek
magjistarët dhe fallxhorët, duke menduar se
shërimin dhe qetësimin do ta gjejnë tek ata,
por këta njerëz nuk po e kuptojnë se po
kërkojnë ta shuajnë vapën me zjarr!
Propaganda e vazhdueshme që bëhet në

shërbim të këtyre njerëzve nga
bashkëpunëtorët e tyre njerëz a xhin
qofshin, shtoji kësaj edhe mashtrimin e disa
njerëzve naivë, të cilët mendojnë se
shërimin e kanë gjetur në duart e tyre, e
kështu do të gjesh se lajmi hapet si era e
njerëzit e thjeshtë e pa besim bien pre’ e
këtyre mashtrimeve. 

Por ndodh që Allahu ta sprovojë edhe
besimtarin me diçka prej saj, për të parë se
si do të sillet e si do të veprojë, ndaj ai që
preket nga magjia, syri a të ngjashme me to,
duhet t’i drejtohet Krijuesit të gjithësisë,
Atij që ka në dorë shërimin e që ka thënë:
““KKuurr  rroobbëërriitt  ee  MMii  (besimtarë) ttëë  ppyyeessiinn  ppëërr
MMuuaa,, (thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem
lutjeve të lutësit, kur ai më lutet Mua”.17 Po
ashtu të kurohet me fjalën e Allahut,
Kuranin e Madhëruar, sidomos me leximin e
ajeteve në të cilat Allahu përmend magjinë
dhe përfundimin e keq të magjistarëve. Po
ashtu të lexojë ajetin kursi dhe tre suret e
fundit të Kuranit në mënyrë të
vazhdueshme, sepse këto sure kanë veçori
kuruese dhe me suren Felek dhe Nas
melaiket kuruan Profetin dhe prishën
magjinë, e cila i ishte bërë atij. Po ashtu të
qëndrojë i pastër, të kurohet me lutjet
profetike, të cilat janë enkas për magjinë. Të
bëjë durim dhe të shpresojë shpërblimin e
Allahut, si dhe nëse e gjen dhe e zbulon
vendin e magjisë, atëherë të këshillohet me
njerëz të ditur për shkatërrimin e saj, e nëse
nuk mundet, të lexojë ajetin kursi dhe tre
suret e fundit të Kuranit kur ta zgjidhë, ta
fusë në ujë të kënduar e më pas ta djegë e ta
shkatërrojë, e me lejen e Allahut do të arrijë
shërimin.
Si përfundim e lus Allahun të na ruajë

nga e keqja e magjistarëve, të shërojë të
sëmurët tanë dhe të sëmurët e
muslimanëve. Amin.

16 Transmeton Taberani dhe Hakimi. Hadithin e saktëson Albani në Sahih el Xhami: 2/56. 
17 Bekare: 186. Pjesa më e madhe këtij shkrimi është përfituar nga një material i dijetarit: Sulejman Hamed el
Aude.  
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ABDULAZIZ ALU ABDULATIF

Çdonjëri që mediton rreth gjendjes së
muslimanëve, e të mos flasim për të
tjerët, sheh një harbim të egër drejt

pasionit ndaj grave, ose thënë më saktë epshit
seksual, si dhe një zhytje të thellë në ato
kalbësira. Sa shumë, që janë ata, të cilët
gjunjëzohen përpara kanaleve satelitore dhe
internetit, duke i ngulitur sytë për të kapur
diçka prej programeve të fëlliqura! Sa shumë,
që janë ata që marrin rrugën për në vendet e
kufrit dhe amoralitetit për të përmbushur
kërkesën e pasioneve të ulëta! Allahut i
kërkojmë ndihmë!
Djajtë, qofshin ata njerëz apo xhinë, së

bashku me shpirtkëqijtë i janë vërsulur nderit
dhe moralit të muslimanëve për ta prishur,

Allahu thotë: ““aattaa  qqëë  nnddjjeekkiinn  ddëësshhiirraatt  ee
eeppsshheevvee,,  ddëësshhiirroojjnnëë  qqëë  jjuu  ttëë  sshhmmaannggeennii  nnëë
ttëërrëëssii  (nga rruga e drejtë)””  1.
Është me rëndësi të madhe të përmendim,

se ai që i lëshon kapistallin epshit të tij,
harbimi i atij vrulli nuk ka, as fund, as
mbarim. Meqë njeriu i pasionuar pas dynjasë
nuk ngopet – po të kishte dy lugina me ar do
kërkonte të tretën, dhe grykën e tij nuk mund
ta mbushë gjë tjetër përpos dheut – atëherë
edhe i pasionuari pas epshit seksual pa frerë e
pengesa, nuk ndalet dhe nuk ngopet.
Shejh Ali Tantavi thotë: “Po qe se të jepet

pasuria e Karunit e trupi i Herakliut dhe me ty
mbajnë lidhje me dhjetëra e mijëra gra nga
më të bukurat, prej çdo ngjyre, forme dhe
prej të gjitha llojeve të bukurisë, a mendon se
do të mjaftohesh? Jo. E them me zë të lartë: jo.
E shkruaj me lapsin tim, mirëpo një me hallall

1 Nisa: 27. 



të mjafton. Mos kërkoni prej meje argument,
ngado që të drejtoheni përreth jush do të
gjeni argumentin e qartë, që shihet.”2
Në librin “Edebul Kebir”3 Ibën Mukaffa

thotë: “Dije se prej gjërave që më shumë e
dëmtojnë fenë, e lodhin trupin, e
shkatërrojnë pasurinë, e vrasin turpin, e
shkelin burrërinë dhe janë më të shpejta në
largimin e famës dhe të dinjitetit është
vrapimi pas grave.
Është për t’u habitur me atë njeri, i cili s’ka

të meta në mendjen dhe mendimet e tij,
mirëpo kur sheh një femër të mbuluar nga
larg, e parafytyron në zemrën e tij aq të mirë
e të bukur, saqë zemra i lidhet me të, pa e parë
dhe pa u informuar për të. Më pas mund të
befasohet nga shëmtia e saj, mirëpo kjo gjë

nuk e këshillon dhe nuk e ndal nga veprime të
tilla. Ai entuziazmohet vazhdimisht pas asaj
që s’e ka shijuar, aq sa sikur të mos mbetej në
tokë pos një femre, do të mendonte se puna e
saj është ndryshe nga ajo që ka shijuar, e kjo
pra është marrëzia, mjerimi dhe
mendjelehtësia.”
Prej sprovave më të rrezikshme dhe më të

mëdha është sprova e grave, siç ka thënë i
Dërguari: ““ppaass  mmeejjee  nnuukk  kkaamm  llëënnëë  ttee  nnjjeerrëëzziitt
sspprroovvëë  mmëë  ttëë  ddëëmmsshhmmee  ppëërr  bbuurrrraatt,,  ssee  ssaa
ggrraattëë..””  4
Imam Tavusi duke komentuar ajetin

““nnjjeerriiuu  ëësshhttëë  kkrriijjuuaarr  ssii  nnjjëë  qqeenniiee  ee
ppaaffuuqqiisshhmmee””  5 thotë: “kur shikon gratë nuk
duron dot”6.
Abdullah ibën Abasi, Allahu qoftë i

kënaqur prej tij, thotë: “Te popujt e kaluar
kufri iu vinte nëpërmjet grave dhe ashtu ka
mbetur edhe te njerëzit që kanë ardhur pas
tyre.”7
Po përmendim për lexuesin dy ngjarje të

vërteta, që zbulojnë se prej shkaqeve të kufrit
është ashku ndaj grave.
Ngjarjen e parë e ka treguar Ebul Ferexh

ibën Xheuzi: “Më kanë treguar për një njeri
nga Bagdadi të cilin e thërritnin Salih
myezini. Punën e myezinit e kishte bërë plot
dyzet vite dhe njihej si i devotshëm. Një ditë
hipi në minare për të dhënë ezanin dhe pa
bijën e një të krishteri, i cili e kishte shtëpinë
ngjitur me xhaminë. U mahnit me të andaj
shkoi dhe i trokiti në derë. Ajo pyeti: 
-Kush është? 
-Salih muezini – u përgjigj ai. Ia hapi derën
dhe ai me të hyrë e përqafoi vajzën. Ajo me
habi i tha: 
-Ju jeni njerëz të besës, ç‘është kjo tradhti? –
Ai i tha asaj: 
- Do më përgjigjesh për atë që dua ose të vras. 
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2 Fetava Ali Tantavi, fq: 146. Gjithashtu shiko “Sajdul
Hatir” të Ibën Xheuzit, fq: 261. 
3 Fq: 97-99 shkurtimisht. 
4 Muslimi.  

5 Nisa: 28. 
6 Dhemmul heva, fq: 179 dhe Reudatul muhibin, fq: 203.
7 Dhemmul heva, fq: 178 dhe Reudatul muhibin, fq:
197. 
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- Vetëm nëse ti braktis fenë tënde – ia
ktheu ajo. Ai i tha asaj: 
distancohem nga Islami dhe nga ajo që

solli Muhamedi dhe iu afrua. 
- Këtë e the për të arritur qëllimin, pastaj

të kthehesh në fenë tënde – i tha ajo - prandaj
ha nga ky mishi i derrit! - Ai hëngri. Ajo i tha: 
-Pi verë,- e ai piu. Pasi filloi të ndikojë vera

tek ai, iu afrua sërish. Ajo e mori në dhomë,
mbylli derën pastaj i tha: 
-Ngjitu lart mbi çati derisa të vijë babai im

e të më martojë me ty! 
U ngjit, ra dhe vdiq. Vajza doli dhe e

mbuloi me një pëlhurë. Kur erdhi i ati i saj, i
tregoi rastin. Ai gjatë natës e hodhi në rrugë
dhe lajmi mori dhenë. Pas kësaj u hodh në
mbeturina.”8
Ngjarjen tjetër e ka përmendur Ibën

Kethiri e që ka ndodhur nga vitet 278 sipas
kalendarit hënor. Përmendet: “Në atë kohë
vdiq Abde ibën Abdurahim, Allahu e
marroftë! Ibën Xheuzi ka përmendur, se ky i
mjerë kishte luftuar shumë në rrugë të
Allahut në tokat romake. Në një prej betejave
besimtarët kishin rrethuar një prej vendeve
romake. Atij i ra në sy një grua romake, të
cilën e pëlqeu shumë. I shkroi një letër në të
cilën e pyeti: Si mund të arrij deri te ti? -
Vetëm nëse krishterizohesh mund të ngjitesh
këtu lartë në fortifikatë – u përgjigj ajo. Ky
muxhahid pranoi kushtin e saj pa e vënë re
askush. Muslimanët për shkak të këtij rasti u
përshkuan nga një brengë e thellë dhe u
goditën rëndë në shpirt. Pas një farë kohe
duke kaluar një grup besimtarësh pranë
fortifikatës e panë atë me atë grua. I thanë: O
filan, ç‘u bë me Kuranin tënd? Ç‘u bë me
punët tua? Ç‘u bë me agjërimin tënd? Ç‘u bë
me namazin tënd? Ç‘u bë me xhihadin tënd?
U përgjigj: dijeni se e kam harruar Kuranin
përpos këtij ajeti: “AAttaa  qqëë  nnuukk  bbeessuuaann,,
sshhppeesshhhheerrëë  ddoo  ttëë  kkiisshhiinn  ddëësshhiirruuaarr  ttëë  kkiisshhiinn

qqeennëë  mmuusslliimmaannëë..  LLëërrii (Muhamed) aattaa,,  ttëë
hhaannëë,,  ttëë  ddëëffrreehheenn  ddhhee  tt’’ii  pprreeookkuuppoojjëë  sshhpprreessaa
(se do të jetojnë shumë), ee  mmëë  vvoonnëë  ddoo  ttëë
kkuuppttoojjnnëë””  99 e unë tani kam bërë këtu pasuri
dhe fëmijë.” 1100
Zhytja në amoralitet dhe marrja me ato

punë nxitet nga shkaqe të shumta, më i vogli
prej tyre është dëgjimi i këngëve, ngase ato
nxisin dhe ndjellin amoralitetin.
Jezid ibën Velidi thotë: “O bijtë e Umejes,

ruhuni nga këngët, ngase ato zvogëlojnë
turpin, shtojnë epshin, rrënojnë burrërinë.
Ato e zëvendësojnë verën pastaj dehja bën
ç‘të dojë. Nëse s’e braktisini dot, atëherë
qëndroni larg grave, ngase këngët ndjellin
amoralitetin.”11
Ibën Kajimi thotë: “Të gjithë e dinë, se kur

një grua vrazhdësohet burri përpiqet t’i
dhurojë zërin këndues, asaj i zbuten ndjenjat,
ngase femra ndikohet shumë shpejt nga
zërat. Kur zëri vjen nëpërmjet këngës ndikimi
ndodh nga dy aspekte: nga zëri dhe nga
kuptimi i fjalëve, për këtë arsye i Dërguari i
tha Enxheshes: “OO  EEnnxxhheesshhee,,  nnggaaddaallëë,,
ttrreeggoohhuu  ii  bbuuttëë  mmee  qqeellqqiinn” d.m.th. me gratë.”
Nëse këndimit i bashkëngjitet defi, vashat,

vallëzimi duke u dredhuar e duke u bërë
(burrat) si gra, sikur të mbetej ndonjë femër
shtatzëne nga këngët do të mbetej nga të

...Prej gjërave që e vrasin më
shumë nderin është shikimi
në haram. Sa e sa shikime të
ndonjë fotografie të bukur –
qoftë ajo në ekran apo revistë
- kanë shkaktuar amoralitet,
dhimbje dhe keqardhje!...

“

“

8 Dhemmul heva, fq: 409. 
9 Hixhër: 2,3. 

10 El-Bidaje: 11/64. 
11 Igathetu Lehfan 1/369 
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këtillat. Për Allahun! Sa gra të ndershme janë
bërë lavire për shkak këngëve! Sa burra të
ndershëm janë bërë robër të grave të
pandershme! Sa prej atyre që kishin xhelozi
për nderin u bënë më të shëmtuarit në mesin
e njerëzve! Sa prej njerëzve ishin pa probleme
mirëpo për shkak të këngëve u ngrysën dhe
me vete mbanin të gjitha fatkeqësitë!12
Prej gjërave që e vrasin më shumë nderin

është shikimi në haram. Sa e sa shikime të
ndonjë fotografie të bukur – qoftë ajo në
ekran apo revistë - kanë shkaktuar
amoralitet, dhimbje dhe keqardhje!
Imam Ahmedi ka thënë: “Kur frikësohet

nga fitneja, nuk shikon. Sa e sa shikime kanë
hedhur në zemër shqetësime!”13
Ibën Xheuzi duke tërhequr vërejtjen për

shikimin në haram thotë: “Dije, Allahu të
drejtoftë, se shikimi është lajmëtari i zemrës,
i cili ia tregon asaj lajmet e gjërave që i
percepton. Shikimi i gdhend në zemër pamjet
që merr nga jashtë pastaj nëpër to shëtisin
mendimet dhe preokupohen, si dhe e
angazhojnë mendjen në dëm të gjërave të
dobishme të ahiretit. Meqë shikimi në haram
është shkak për depërtimin e epshit në
zemër, Ligjdhënësi urdhëroi të ulim shikimin
para gjërave që sjellin pasoja të frikshme:
““TThhuuaajjuu  bbeessiimmttaarrëëvvee  ttëë  uulliinn  sshhiikkiimmeett  (para
haramit)””  dhe ““TThhuuaajjuu  bbeessiimmttaarreevvee  ttëë  uulliinn
sshhiikkiimmeett  ee  ttyyrree (para haramit)””, pastaj tregoi
se ku të çon ky sherr me fjalët ““tt’’ii  rruuaajjnnëë
ppjjeessëëtt  ee  ttuurrppsshhmmee  ttëë  ttrruuppiitt  ttëë  ttyyrree””14.
Shejhul Islam Ibën Tejmije duke shpjeguar

për dëmet e shikimit të ndaluar, pasojat që
sjell ky në rrafshin moral, madje edhe
përfundimin e protagonistit të tij në shirk, ka
thënë: “Për sa i përket shikimit dhe prekjes,
pra mëkatet e vogla falen, me kusht që t’u iket
mëkateve të mëdha. Nëse vazhdon me
shikimet e ndaluara, apo me prekjet, mëkati
bëhet i madh. Vazhdimësia në këto mëkate të

vogla e bën mëkatin më të madh se
amoraliteti i paktë. Shikimi i vazhdueshëm në
haram me epsh dhe gjëra të ngjashme si
ashku, komunikimi me fjalë, prekja mund të
jenë mëkate më të mëdha se degjenerimi i
zinasë vetëm një herë, për këtë arsye dijetarët
kur kanë përmendur kushtet që duhet t’i
plotësojë një dëshmitar i denjë kanë thënë:
“Të mos bëj mëkat të madh dhe të mos
vazhdojë në mëkate të vogla. Shikimet dhe
prekjet e ndaluara mund që ta shpien njeriun
në shirk, siç ka thënë Allahu i Lartësuar: ““EE
nnggaa  nnjjeerrëëzziitt  kkaa  ttëë  ttiillllëë,,  qqëë  nnëë  vveenndd  ttëë  AAllllaahhuutt
bbeessoojjnnëë  iiddhhuujjtt,,  qqëë  ii  dduuaann  aattaa,,  ssiikkuurrssee
(besimtarët e vërtetë e duan) Allahun.” 15 për
këtë pra, ashku ndaj pamjeve vjen nga
dashuria e dobët ndaj Allahut, si dhe nga
besimi i dobët. Allahu këtë e përmend në
Kuran për bashkëshorten politeiste të
zotërisë së Egjiptit dhe për popullin e Lutit
gjithashtu politeist.” 16
Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“Allahu e ka bërë syrin pasqyrë të zemrës, kur
syri e ul shikimin nga harami, zemra e ul
epshin dhe ëndjen, nëse syri e shikon
haramin, zemra e ndjell epshin… deri sa tha:
nëse shikimi në haram le gjurmë në zemër,
mirëpo reagimi bëhet menjëherë, largohet
lënda e dëmshme nga zemra, atëherë
lehtësohet shërimi. Nëse shikimi në haram
përsëritet, gjurmohet rreth bukurive të
haramit që shikon duke i bartur të gjitha këto
në zemër, dhe duke i skalitur aty, dashuria
ndaj këtyre harameve që po shikon dominon
dhe çdoherë që përsëriten shikimet ato
bëhen sikurse uji për drurin. Ky dru i
dashurisë vazhdimisht do të rritet derisa të
degjenerojë zemrën, të shmanget nga
mendimet e detyrueshme, të zotin e tyre e
vendosin në sprova dhe e shtyjnë të bëjë
harame dhe të këqija.”

NNggaa  aarraabbiisshhttjjaa::  AAggiimm  BBEEKKIIRRII
12 Igathetu Lehfan 1/370,371 
13 Dhemul heva, fq: 116 

14 Nur: 30,31 
15 Bekare: 165 

16 Mexhmuul Fetava: 15/292, 293. 
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SHKRUAN: ISMAIL BARDHOSHI

P
rej disa vitesh në disa mjedise të kufizuara
në trevat shqiptare diskutohet mbi
pjesëmarrjen e muslimanëve në votime,

nëse është kufër apo jo. Dhe duke qenë se
është krijuar njëfarë pështjellimi ose njëfarë
hapësire për trajtime me frymë të dëmshme
për davetin që është ende në fillimet e tij,
edhe pse çështja është mjaft e qartë për një
njohës të Sheriatit, e pashë të arsyeshme të
sqaroj disa gjëra. 
Në këtë shkrim, me ndihmën e Allahut, do

të flas për tri çështje kryesore: 
Ligjvënia i takon vetëm Allahut dhe askujt

tjetër veç Tij. 
Argumentet që pjesëmarrja e muslimanit

në votimet për zgjedhjen e drejtuesve nuk
është kufër përveç nëse beson, përqafon,
lejon apo pëlqen diçka që është kufër. 
Rasti kur lejohet pjesëmarrja në zgjedhje. 
Por gjatë trajtimit të tyre do të kemi

mundësi, në dashtë Allahu, të cekim edhe
mjaft udhëzime apo çështje të rëndësishme
që kanë të bëjnë me temën në fjalë apo

aktualitetin tonë. 
LLiiggjjvvëënniiaa  ii  ttaakkoonn  vveettëëmm  AAllllaahhuutt  ddhhee  aasskkuujjtt

ttjjeettëërr  vveeçç  TTiijj  
Është fakt i padiskutueshëm që vendosja e

ligjeve është atribut i Zotit. Ligjvënia i takon
vetëm Allahut të Lartësuar, prandaj nëse një
person beson, pëlqen, lejon apo vendos ligje
që bien ndesh me fenë Islame, ai bën kufër.
Argumentet që dëshmojnë për këtë çështje
janë të shumtë, por do të përmend disa prej
tyre: 
a. Vendosja e ligjeve i takon vetëm Allahut

dhe askush nuk ka të drejtë të zhvlerësojë,
kthejë prapë apo të ndryshojë ligjet e Tij. 

““VVeennddiimmii  ii  ttaakkoonn  vveettëëmm  AAllllaahhuutt..  AAii  ee
sshhppaallll  ttëë  vvëërrtteettëënn  ddhhee  AAii  ëësshhttëë  GGjjyykkaattëëssii  mmëë  ii
mmiirrëë””.. (el Enam: 57). 
““VVeettëëmm  AAttiijj  ii  ttaakkoonn  ttëë  ggjjyykkoojjëë  ddhhee  AAii  ëësshhttëë

mmëë  ii  sshhppeejjttii  nnëë  llllooggaarrii””.. (el Enam: 62).
““VVeennddiimmii (ligjvënia, urdhëri) ii  ppëërrkkeett

vveettëëmm  AAllllaahhuutt..  AAii  kkaa  uurrddhhëërruuaarr  qqëë  ttëë
aaddhhuurroonnii  vveettëëmm  AAttëë””.. (Jusuf: 40). 

““AAllllaahhuu  vveennddooss,,  ddhhee  aasskkuusshh  nnuukk  mmuunndd
ttaa  kktthheejjëë  vveennddiimmiinn  ee  TTiijj””.. (er Ra’d: 41).

GJYKIMI I
PJESMARRJES
SË
MUSLIMANIT
NË VOTIME
(PJESA I)

Nuk meriton asnjë krijesë
t’i bindesh përveçse aty ku
bindja hynë ose
nënrendohet nën bindjen
ndaj Allahut, në të kundërt,
nuk mund të jetë detyrë
bindja ndaj ndonjë krijesë
në mënyrë të pavarur. Po
me nocionin ‘bindje” këtu
kemi për qëllim një lloj
bindjeje të veçantë, pra
bindjen në lejimin e të
ndaluarës dhe ndalimin e të
lejueshmes.



b. Vendosja e urdhrave, ndalesave dhe
ligjeve i përket vetëm Allahut.

““VVëërrtteett  AAttiijj  ii  ppëërrkkeett  kkrriijjiimmii,,  rrrreegguulllliimmii  ii
ppuunnëëvvee  ttëë  kkrriijjeessaavvee,,  uurrddhhrrii  ddhhee  lliiggjjvvëënniiaa””
(Araf: 54). 
c. Allahu nuk ka shok në marrjen e

vendimeve, në dhënien e urdhrave dhe në
bërjen e ligjeve. Kështu, nëse dikush i jep të
drejtën vetes të vendosë ligje në kundërshtim
me ligjet e Zotit, ose beson se një tjetër veç
Allahut ka të drejtë të vendosë ligje, ose
pëlqen apo ia lejon një tjetri veç Allahut të
vendosë ligje që bien ndesh me fenë e Zotit, ai
ka bërë shirk, sepse e bën veten ortak me
Allahun, ose bën një tjetër ortak me Allahun,
pra e thënë ndryshe: hyjnizon vetveten ose
diçka tjetër veç Allahut; bën vetveten zot ose
bën zot diçka tjetër veç Allahut. 

““PPoorr  ppëërrkkuunnddrraazzii,,  aattaa  kkaannëë  sshhookkëë  ee  ttëë
bbaarraabbaarrttëë  mmee  AAllllaahhuunn (zota të rremë, idhuj) ttëë
cciillëëtt  kkaannëë  vveennddoossuurr  ppëërr  ttaa  pprreejj  ffeessëë  ggjjëërraa  qqëë
nnuukk  ii  kkaa  ccaakkttuuaarr  AAllllaahhuu””..  (esh Shura: 21). 
““AAii  nnuukk  ee  nnddaann  mmee  aasskkëënndd  ppuusshhtteettiinn,,

vveennddiimmiinn  ddhhee  lliiggjjvvëënniieenn  ee  VVeett””.. (el Kehf: 26). 

Që do të thotë se Ai nuk ka shok në
pushtet, në caktimin e gjërave dhe në
vendosjen e ligjeve. Sipas një ‘kiraeti-leximi’
kuptimi i ajetit është kështu: “Mos i bëj shok
Allahut askënd në pushtetin, vendimin dhe
ligjvënien e Tij”. Ibën Kethiri thotë: “Ajeti do
të thotë se vetëm Allahut i përket krijimi,
komandimi, urdhri dhe ligjvënia. Vendimi i
Tij nuk mund të kthehet prapë. Ai nuk ka
mbështetës, ndihmës, ortak dhe as
këshilltarë. Ai është i lartë dhe i pastër nga të
metat”. 
d. Legjislacioni që është detyrë të zbatohet

është ai që ka vendosur Allahu. 
““GGjjyykkoojjii  ssiippaass  aassaajj  qqëë  ttëë  kkaa  sshhppaalllluurr  AAllllaahhuu

ddhhee  mmooss  nnddiiqq  ddëësshhiirraatt  ee  ttyyrree””.. (el Maide: 49).
““KKuusshhddoo  qqëë  nnuukk  uuddhhëëhheeqq  ee  nnuukk  ggjjyykkoonn

ssiippaass  SShhppaalllljjeess  ssëë  AAllllaahhuutt,,  ëësshhttëë  kkaaffiirr””.. (el
Maide: 44). 

““KKuusshhddoo  qqëë  nnuukk  uuddhhëëhheeqq  ee  nnuukk  ggjjyykkoonn
ssiippaass  SShhppaalllljjeess  ssëë  AAllllaahhuutt,,  ëësshhttëë  zzuulllluummqqaarr””..
(el Maide: 45). 

““KKuusshhddoo  qqëë  nnuukk  uuddhhëëhheeqq  ee  nnuukk  ggjjyykkoonn  mmee
SShhppaalllljjeenn  ee  AAllllaahhuutt,,  ëësshhttëë  ii  ppaabbiinndduurr  (fasik)””..
(el Maide: 44). 
Por në lidhje me gjykimin ndaj një njeriu

të ‘ehlul kibles’ (musliman) që nuk gjykon
sipas shpalljes së Allahut janë disa raste apo
disa sqarime për të cilat mund të gjesh shpj e -
gim të mjaftueshëm në librin “Komenti i librit
të teuhidit” i Ibën Uthejminit i përkthyer në
shqip (vëllimi 2 f. 121), ose në fundin e
shpjegimit të tri parimeve të besimit Islam po
të Ibën Uthejminit të përkthyer në shqip. 
e. Qëllimi i shpalljes së Librit është që

njerëzit të udhëhiqen me ligjet e tij dhe që të
gjykohet mes tyre me to.
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...Tagut është: çdo gjë ndaj të
cilës njeriu i tejkalon kufijtë,
duke e adhuruar, pasuar ose
duke iu bindur...

“ “
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““VVëërrtteett,,  NNee  ttaa  kkeemmii  zzbbrriittuurr  KKuurraanniinn  mmee  ttëë
ddrreejjttëënn,,  nnëë  mmëënnyyrrëë  qqëë  ttëë  ggjjyykkoosshh  nnddëërrmmjjeett
nnjjeerrëëzzvvee  ssiippaass  aassaajj  qqëë  ttëë  kkaa  sshhppaalllluurr  AAllllaahhuu””..
(en Nisa: 105). 
r. Allahu e ka emërtuar “tagut”atë që nuk

udhëheq apo që nuk gjykon sipas ligjeve të
Tij.

““AA  nnuukk  ii  kkee  ppaarrëë  aattaa  qqëë  sshhttiirreenn  ssee  bbeessoojjnnëë
nnëë  aattëë  qqëë  ttëë  ëësshhttëë  sshhppaalllluurr  ttyy  ddhhee  pprrooffeettëëvvee
ppaarraa  tteejjee??  AAttaa  dduuaann  ttëë  sshhkkoojjnnëë  ppëërr  ttëë  ggjjyykkuuaarr
(për mosmarrëveshjet e tyre) ttee  ttaagguuttii,,
nnddëërrkkoohhëë  qqëë  jjaannëë  uurrddhhëërruuaarr  ttëë  bbëëjjnnëë  kkuuffëërr  nnëë
ttëë (ta mohojnë atë)..  SShheejjttaannii  ddëësshhiirroonn  qqëë  tt’’ii
nnxxjjeerrrrëë  aattaa  kkrreejjttëëssiisshhtt  nnggaa  uuddhhaa  ee  ddrreejjttëë””.. (en
Nisa: 60). 
Në lidhje më këtë ajet duhet të sqarojmë

disa gjëra:
SSëë  ppaarrii,, qëllimi me fjalën ‘tagut’ këtu është

çdo ligj që bie në kundërshtim me ligjin e
Allahut dhe të Pejgamberit të Tij dhe çdo
gjykatës që nuk gjykon sipas asaj që Allahu i
shpalli të dërguarit të Tij. Por në fakt kjo fjalë
përfshin edhe gjëra të tjera.  Ajo përfshin
idhujt, udhëheqësit dhe drejtuesit që
udhëheqin apo e ushtrojnë pushtetin me ligje
që janë në kundërshtim me ligjet e Zotit,
gjykatësit që nuk gjykojnë sipas ligjeve të
Zotit, ata që respektohen apo pasohen nga
njerëzit në kundërshtim me fenë e Allahut
etj.. Ibën Kajimi thotë: “Tagut është: çdo gjë
ndaj të cilës njeriu i tejkalon kufijtë, duke e
adhuruar, pasuar ose duke iu bindur”. Por
duhet të kemi parasysh se ata të cilët
adhurohen pa pëlqimin e tyre, si për
shembull Isa alejhi selam, nuk quhen tagutë. 
Kësisoj, për shembull, gjykatësit në kohën

e pejgamberit që nuk gjykonin me ligjet e
Islamit janë tagutë; gjykatësit e gjykatave
laike janë tagutë; krerët e fiseve kafirë që
drejtonin dhe mbronin fiset e tyre sipas
rregullave të rendit fisnorë janë tagutë;
perandorët dhe sundimtarët e krishterë janë
tagutë; krerët e fiseve të krishtera që i
drejtonin me ligjet e ungjillit dhe kanunet
janë tagutë; kryetarët jomuslimanë,

drejtuesit jomuslimanë dhe deputetët
jomuslimanë në sistemet demokratike
bashkëkohore janë tagutë. Shembujt që solla
këtu duhet t’i kesh parasysh, sepse ata të
ndihmojnë për të kuptuar më mirë çështjet
që do të sqarohen më pas dhe për të bërë
lidhjen mes drejtuesve dhe ligjbërësve
jomuslimanë bashkëkohorë dhe
sundimtarëve e ligjbërësve jomuslimanë dhe
krerëve të fiseve jomuslimanë të kohës së
Pejgamberit alejhi salatu ue selam. Kjo sepse
marrëdhëniet dhe veprimet e muslimanëve
që kanë të bëjnë me drejtuesit jomuslimanë
bashkëkohorë do të gjykohen sipas gjykimit
që ka dhënë Pejgamberi alejhi salatu ue selam
për marrëdhëniet dhe veprimet e
muslimanëve në lidhje me drejtuesit
jomuslimanë të kohës së tij.  
SSëë  ddyyttii,, ajeti i mësipërm dëshmon se

besimtarët në atë që iu shpall Muhamedit
alejhi salatu ue selam bëjnë kufër (i mohojnë)
në ligjet që bien ndesh me Islamin dhe nuk
kërkojnë të gjykohen nga gjykatës që
gjykojnë me ligje të tilla, ppoorr  kkuurr  qquuhheett  kkuuffëërr
vvaajjttjjaa  ppëërr  ttuu  ggjjyykkuuaarr  nnggaa  aattaa  qqëë  ggjjyykkoojjnnëë  mmee
lliiggjjee  jjooiissllaammee?? Objekti (menat-i) i kufrit në
këtë çështje është besimi në vlefshmërinë e
këtyre ligjeve, ose lejimi i tyre, ose barazimi i
tyre me ato të Sheriatit, ose pëlqimi i tyre, ose
refuzimi  i ftesës për t’u gjykuar nga Sheriati
me mendjemadhësi, kokëfortësi apo

...Në mungesë të gjykatave të
Sheriatit, nëse muslimani nuk
ka mënyrë apo mundësi të
ligjshme për fitimin e të drej-
tave dhe shmangien e dëmeve, i
lejohet të shkojë për gjykim në
gjykatat që gjykojnë me ligje të
vendosura nga njerëzit...

“

“
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shpërfillje dhe vajtje për gjykim tek ai që
gjykon me një ligj tjetër. Kështu, nëse një
musliman i lejon ligjet që bien ndesh me ato
të Islamit, ose i pëlqen, ose i quan të vlefshme,
ose i barazon me ato të sheriatit, ose refuzon
me mendjemadhësi, kokëfortësi apo
mospërfillje gjykimin nga Sheriati dhe
parapëlqen vajtjen për tu gjykuar nga një ligj
tjetër, ai bën kufër. Ky pra është menat-i
(objekti) me të cilin lidhet kufri në çështjen e
vajtjes për gjykim tek tagutët ose gjykatat
laike. Në një fetva të “Lexhnetu daime”
thuhet kështu: “Është detyrë që gjykimi të
kërkohet nga Libri i Allahut dhe Suneti i të
Dërguarit të Allahut në rast mosmarrëveshje.
Allahu i Lartësuar thotë: ““NNëëssee  kkeennii
mmoossmmaarrrrëëvveesshhjjee  ppëërr  ddiiççkkaa,,  ddrreejjttoohhuunnii
AAllllaahhuutt  ddhhee  ttëë  DDëërrgguuaarriitt  ttëë  ttiijj,,  ppoo  qqee  ssee  ii
bbeessoonnii  AAllllaahhuutt  ddhhee  DDiittëëss  ssëë  FFuunnddiitt..  KKjjoo  ëësshhttëë
mmëë  ee  ddoobbiisshhmmjjaa  ddhhee  ppëërrffuunnddiimmii  mmëë  ii  mmiirrëë””..
(En Nisa: 59). Po ashtu Allahu i Lartësuar
thotë: ““PPoorr  jjoo  ppëërr  ZZoottiinn  ttëënndd,,  aattaa  nnuukk  ddoo  ttëë
jjeennëë  bbeessiimmttaarrëë  ttëë  vvëërrtteettëë,,  ddeerriissaa  ttëë  ttëë  mmaarrrriinn
ttyy  ppëërr  ggjjyyqqttaarrëë  ppëërr  kkuunnddëërrsshhttiittëë  mmeess  ttyyrree;;  ee
ppaassttaajj  ttëë  mmooss  nnddiieejjnnëë  kkuurrrrffaarrëë  ddyysshhiimmii  ee
ppaakkëënnaaqqëëssiiee  nnddaajj  ggjjyykkiimmiitt  ttëënndd  ddhhee  ttaa
pprraannoojjnnëë  aattëë  pplloottëëssiisshhtt  ttëë  nnëënnsshhttrruuaarr”” (en
Nisa: 65). Për të marrë gjykim duhet t’i
drejtohesh Librit të Allahut dhe Sunetit të
Pejgamberit. Nëse dikush nuk u drejtohet
atyre për gjykim dhe shkon për gjykim tek
ligjet e vendosura nga njerëzit, i nxitur nga
lakmia për pasuri, ose prestigj, ose ndonjë
post, ai bën gjynah dhe quhet fasik
(gjynahqarë), por bën një gjynah që nuk e
nxjerr nga imani. Këtu përfundon fetvaja e
Lexhnes”. 
Ndërsa, në mungesë të gjykatave të

Sheriatit, nëse muslimani nuk ka mënyrë apo
mundësi të ligjshme për fitimin e të drejtave

dhe shmangien e dëmeve, i lejohet të shkojë
për gjykim në gjykatat që gjykojnë me ligje të
vendosura nga njerëzit. Në këtë rast vajtja në
gjykata të tilla lejohet për arsye
domosdoshmërie. Pra, ky është një lëshim që
bëhet vetëm në rrethana domosdoshmërie,
sepse ajeti i mësipërm e ndalon diçka të tillë.
Duke marrë parasysh sqarimin e mësipërm të
menat-it të kufrit në këtë çështje, për rastin e
fundit, mund të thuhet se muslimani bie në
kufër me hapjen e një padie në gjykatë vetëm
kur e lejon apo pëlqen ligjet e tyre. E pra këtu
merret parasysh qëllimi i muslimanit: nëse
hap një padi gjyqësorë që të mbrojë një
interes fetarë, apo që të fitojë një pronë, dhe
jo duke lejuar apo pëlqyer ligjin e tyre, kjo
s’ka gjë. E nëse e hap padinë gjyqësore që
gjyqtari të bëjë kufër kur merr vendimin, ose
duke lejuar apo pëlqyer ligjin me të cilin
gjykon gjyqtari, bën kufër1. Një shembull
konkret është kur muslimanit i takon e gjithë
prona dhe gjyqtari sipas ligjit të tij i jep
gjysmën e saj. Me marrjen e këtij vendimi
gjyqtari bën një akt kufri, sepse beson në
vlefshmërinë e këtij ligji. Por muslimanit,
edhe pse është bërë shkak për marrjen e këtij
vendimi, nuk mund t’i jepet i njëjti gjykim me
këtë gjykatës, sepse nuk e ka hapur padinë me
qëllim që gjykatësi të bëjë kufër dhe as duke
lejuar apo pëlqyer ligjin e tij, por për fitimin e
një të drejtë ose shmangien e një dëmi ngaqë
ndodhet në kushte domosdoshmërie. Është e
vërtetë që muslimani në këtë rast i jep
mundësinë gjykatësit të marrë vendimin, por
është detyra e këtij të fundit që ta marrë
vendimin në përputhje me të vërtetën, dhe
në rast se nuk e bën këtë do të jetë përgjegjës.
Atëherë, këtu në këtë rast kufrin e bën
gjykatësi dhe jo muslimani që ka hapur
padinë. Kjo shkoqitje të ndihmon të kuptosh

1 Më duhet të theksoj këtu se ai që lejon apo i pëlqen ligjet që bien ndesh me islamin bën kufër (bëhet kafir),
qoftë edhe nëse thotë se nuk kam qëllim kufrin. Me përjashtim të ndonjë personi të rrallë, ata që besojnë,
shprehin apo bëjnë diçka që është kufër nuk dëshirojnë daljen nga feja, por kjo e fundit është një rrjedhim i
besimit ose veprimit të tyre, një rrjedhim ky i caktuar nga Sheriati. 
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se si gjykohet për veprimin e muslimanit në
raste të tjera të ngjashme. Ose më shkoqur, të
sqaron se cili është menat-i i  kufrit në ndonjë
veprim tjetër që ka ngjashmëri me këtë rast.  

SSëë  ttrreettii,, në ajetin e mësipërm Allahu i
Lartësuar e quan tagut ligjin joislam dhe po
ashtu edhe atë që gjykon apo udhëheq sipas
një ligji të tillë. Siç dihet, për përmbushjen e
teuhidit të adhurimit, i cili ka si bazë
mohimin e hyjnisë së diçkaje tjetër veç
Allahut dhe pohimin e saj vetëm për Allahun
e Lartësuar, është detyrë mohimi i çdo tagut-
i, sepse Allahu thotë: 

““nnddëërrkkoohhëë  qqëë  jjaannëë  uurrddhhëërruuaarr  ttëë  bbëëjjnnëë
kkuuffëërr  nnëë  ttëë (ta mohojnë atë)”” (en Nisa: 60). 
““ÇÇddoo  ppooppuullllii  NNee  ii  ççuuaamm  nnjjëë  ttëë  ddëërrgguuaarr (që

u thoshte)::  ““AAddhhuurroonnii  AAllllaahhuunn  ddhhee
sshhmmaanngguunnii  ttaagguutt--iitt!!””””  (en Nahl: 36). 
““AAii  qqëë  mmoohhoonn  ttaagguutt--iinn  ddhhee  bbeessoonn  nnëë

AAllllaahhuunn,,  ëësshhttëë  kkaappuurr  ppëërr  lliiddhhjjeenn  mmee  ttëë  ffoorrttëë,,
ee  cciillaa  nnuukk  kkëëppuutteett  kkuurrrrëë”” (el Bekare: 256).  
Mohimi i tagut-it (kufri në tagut-in) bëhet

duke besuar pavlefshmërinë e adhurimit të
çdo gjëje tjetër veç Allahut, duke lënë e duke
urryer këtë adhurim dhe duke i quajtur qafirë
e duke i urryer ata që adhurojnë të tjerë veç
Allahut.
Por këtu duhet të sqarojmë se hyrja e

muslimanit nën dorëzaninë apo mbrojtjen e
një sundimtari kafir, nuk bie ndesh me
parimin e sapopërmendur të mohimit të
tagut-it. Po kështu dhe në rastet e
mëposhtme:
Lidhja e marrëveshjes së armëpushimit

me jomuslimanët, sipas së cilës ndahen
territoret ku do të ushtrojë pushtetin secila
palë dhe çdo palë merr përsipër të mos cenojë
pushtetin e palës tjetër.
Lidhja e marrëveshjes së dhimme-s me

krerët e fiseve apo komuniteteve
jomuslimane, sipas së cilës muslimanët
marrin përsipër t’i mbrojnë dhe t’u japin
mundësi e liri të ushtrojnë pushtetin e ritet e
fesë në komunitetin e tyre, në këmbim të
nënshtrimit ndaj shtetit Islam dhe dhënies së

xhizjes.
Hapja e padisë në gjykatat laike në rast

domosdoshmërie për fitimin e të drejtave.
Ndihma ose mbështetja që i jepet një grupi

kafirash për të shmangur një tjetër më të keq. 
Hyrja në aleancë me një grup kafirash për

të shmangur një armik tjetër më të
rrezikshëm.  
Nëse muslimani bën diçka të tillë pra, kjo

nuk do të thotë se ai nuk bën kufër në tagut-
in apo se ai nuk i është shmangur tagut-it.
Mohimi dhe largimi nga tagut-i duhet të
kuptohet ashtu siç e ka kuptuar Pejgamberi
alejhi salatu ue selam dhe shokët e tij.
z. Allahu i Lartësuar thotë: 
““AAttaa  ii  bbëënnëë  rraabbiinnëëtt  ddhhee  mmuurrggjjiitt  ee  ttyyrree  zzoottaa

nnëë  vveenndd  ttëë  AAllllaahhuutt,,  ssii  ddhhee  mmeessiihhuunn  ttëë  bbiirriinn  ee
MMeerrjjeemmeess,,  nnddëërrkkoohhëë  qqëë  qqeennëë  uurrddhhëërruuaarr (në
teurat dhe në Inxhil) ttëë  aaddhhuurroojjnnëë  vveettëëmm  nnjjëë
HHyyjjnnii,,  ppëërrvveeçç  ttëë  cciilliitt  nnuukk  kkaa  ttjjeettëërr  qqëë  mmeerriittoonn
ttëë  aaddhhuurroohheett..  II  LLaarrttëëssuuaarr  ddhhee  ii  ppaassttëërr  ëësshhttëë  AAii
nnggaa  ggjjiitthhççkkaa  qqëë  iiaa  sshhooqqëërroojjnnëë”” (et Teube: 31).  
Adij ibën Hatimi tregon: “E dëgjova

njëherë të Dërguarin e Allahut të lexonte këtë
ajet: ““AAttaa  ii  bbëënnëë  rraabbiinnëëtt  ddhhee  mmuurrggjjiitt  ee  ttyyrree
zzoottaa  nnëë  vveenndd  ttëë  AAllllaahhuutt……””. Unë i thashë: “Ne
nuk i adhuronim ata!” Ai tha: “A nuk e bënin
ata haram atë që e kishte lejuar Allahu, edhe
ju, pas atyre e bënit haram? A nuk jua bënin
të lejuar atë që Allahu kishte bërë haram, dhe
ju gjithashtu e bënit të lejuar? –“Po” –iu
përgjigja unë. Ai tha: “Ky ishte adhurimi që ju
u bënit atyre.” Shënojnë Ahmedi dhe
Tirmidhiu. Ky i fundit e quan hadith të mirë.
Edhe sipas Ibën Tejmijes dhe Albanit hadithi
është i mirë. 
Ibën Tejmije thotë: “Përmbajtja thelbësore

e Islamit është nënshtrimi dhe dorëzimi
vetëm ndaj Allahut. Prandaj ai që i
nënshtrohet edhe Allahut edhe dikujt tjetër
veç Tij është idhujtar, ndërsa ai që nuk i
nënshtrohet Allahut, është kryelartë ndaj
adhurimit të Tij. Kështu, si ai që i bën shok
Allahut, edhe ai që tregon kryelartësi ndaj
adhurimit të Tij, janë qafirë. Përmbajtja e
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nënshtrimit dhe dorëzimit ndaj Allahut të
Vetëm është të adhurosh vetëm Allahun dhe
t’i bindesh vetëm Atij” (Mexhmuul Fetava:
3/91). Po ashtu Ibën Tejmije thotë: “Kush e
bën detyrë bindjen ndaj dikujt tjetër veç të
Dërguarit të Allahut në çdo gjë që urdhëron
apo ndalon, edhe pse bie ndesh me urdhrin e
Allahut dhe të Dërguarit të Tij, ai e ka bërë
shok ndaj Allahut. E kjo është prej shirkut,
ithtarët e të cilit përfshihen në thënien e
Allahut: ““EE  mmeeggjjiitthhaattëë,,  ddiissaa  nnjjeerrëëzz  zzggjjeeddhhiinn
(për të adhuruar) nnëë  vveenndd  ttëë  AAllllaahhuutt  ttëë  ttjjeerrëë  ssii
ttëë  bbaarraabbaarrttëë  mmee  AAllllaahhuunn,,  dduukkee  ii  ddaasshhuurr  ssiiçç
dduuaann  AAllllaahhuunn..  PPoorr  aattaa  qqëë  bbeessoojjnnëë  ee  dduuaann
sshhuummëë  mmëë  tteeppëërr  AAllllaahhuunn  sseessaa  iiddhhuujjttaarrëëtt”” (el
Bekare: 165)” (Mexhmuul fetava: 10/267). 
Për atë që pason ligjin e vendosur nga

shejtani për lejimin e ngordhësirës me
pretendimin se ajo është mish i therur nga
Allahu, Allahu thotë: 

““MMooss  hhaannii  nnggaa  mmiisshhii  qqëë  nnuukk  ëësshhttëë  tthheerruurr
mmee  eemmrriinn  ee  AAllllaahhuutt (si ngordhësira, kafsha që
është therur për idhujt, xhinët etj.),,  sseeppssee  kkjjoo
ëësshhttëë  ggjjyynnaahh!!  NNëë  ttëë  vvëërrtteettëë,,  sshheejjttaannëëtt  ii  nnxxiissiinn
mmiiqqttëë  ee  vveett  qqëë  tt’’jjuu  kkuunnddëërrsshhttoojjnnëë  jjuu..  EE  nnëëssee  jjuu
uu  bbiinnddeennii  aattyyrree  (duke e bërë kafshën e
ngordhur të ligjshme për t’u ngrënë),,  mmee
ssiigguurrii  qqëë  eeddhhee  jjuu  ddoo  ttëë  iisshhiitt  iiddhhuujjttaarrëë””  (el
Enam: 121). Në shpjegimin e këtij ajeti
Shenkiti thotë: “Allahu e shpreh qartë këtu që
ata bëhen idhujtarë me bindjen ndaj tyre.
Pikërisht për shokvënien (ishujtarinë) në

bindje dhe në pasimin e ligjit të vendosur në
kundërshtim me ligjin e vendosur nga Allahu
bën fjalë adhurimi i shejtanit në ajetin: ““AA  nnuukk
jjuu  kkaamm  uurrddhhëërruuaarr,,  oo  bbiijjttëë  ee  AAddeemmiitt,,  qqëë  ttëë  mmooss
ee  aaddhhuurroonnii  sshheejjttaanniinn,,  ssee  aaii  ëësshhttëë  vvëërrtteett  aarrmmiikk
ii  hhaappuurr  ii  jjuuaajjii,,  ppoorr  ttëë  mmëë  aaddhhuurroonnii  vveettëëmm
MMuuaa??!!  KKjjoo  ëësshhttëë  rrrruuggaa  ee  ddrreejjttëë””  (Jasin: 60-61).
Po këtë kuptim ka dhe thënia e Allahut kur
tregon për Ibrahimin: ““OO  bbaabbaaii  iimm,,  mmooss
aaddhhuurroo  sshheejjttaanniinn  (pra, mos iu bind shejtanit e
kështu të adhurosh idhujt),,  sseeppssee  aaii  ëësshhttëë
ggjjiitthhmmoonnëë  ii  ppaabbiinndduurr  nnddaajj  MMëësshhiirruueessiitt””
(Merjem: 44)” (Edvaul bejan).
PPoo  ssii  kkuuppttoohheett  sshhiirrkkuu  nnëë  bbiinnddjjee  ddhhee  ppaassiimm

ii  cciillii  ëësshhttëë  nnjjëërrii  pprreejj  lllloojjeevvee  ttëë  sshhiirrkkuutt  ttëë
mmaaddhh? Shpjegimin për këtë çështje na e jep
Shejh Sulejmani ne “Tejsirul Azizil Hamid”
duke sqaruar se bindja është pjesë e
adhurimeve, madje ajo është vetë adhurimi,
pasi ibadeti (adhurimi) është bindja ndaj
Allahut duke zbatuar gjithçka që na ka
urdhëruar nëpërmjet asaj që u shpalli të
dërguarve. Prandaj, është detyrë që të
veçohet Allahu në bindje. Nuk meriton asnjë
krijesë t’i bindesh përveçse aty ku bindja
hynë ose nënrendohet nën bindjen ndaj
Allahut, në të kundërt, nuk mund të jetë
detyrë bindja ndaj ndonjë krijesë në mënyrë
të pavarur. Po me nocionin ‘bindje” këtu kemi
për qëllim një lloj bindjeje të veçantë, pra
bindjen në lejimin e të ndaluarës dhe
ndalimin e të lejueshmes. Kështu, kush i
bindet një krijese në këtë gjë veç të Dërguarit
të Allahut, - i cili nuk ka folur sipas dëshirës së
vet, - ai është idhujtarë sikurse e ka bërë të
qartë Allahu me thënien e Tij: ““AAttaa  ii  bbëënnëë
rraabbiinnëëtt  ddhhee  mmuurrggjjiitt  ee  ttyyrree  zzoottaa  nnëë  vveenndd  ttëë
AAllllaahhuutt,,  ssii  ddhhee  mmeessiihhuunn  ttëë  bbiirriinn  ee  MMeerrjjeemmeess,,
nnddëërrkkoohhëë  qqëë  qqeennëë  uurrddhhëërruuaarr (në tevrat dhe
në Inxhil) ttëë  aaddhhuurroojjnnëë  vveettëëmm  nnjjëë  HHyyjjnnii,,
ppëërrvveeçç  ttëë  cciilliitt  nnuukk  kkaa  ttjjeettëërr  qqëë  mmeerriittoonn  ttëë
aaddhhuurroohheett..  II  LLaarrttëëssuuaarr  ddhhee  ii  ppaassttëërr  ëësshhttëë  AAii
nnggaa  ggjjiitthhççkkaa  qqëë  iiaa  sshhooqqëërroojjnnëë””..  Pejgamberi
alejhi salatu ue selam e shpjegoi këtë ajet me
kuptimin që u bindeshin atyre në ndalimin e

...Mohimi i tagut-it (kufri në
tagut-in) bëhet duke besuar
pavlefshmërinë e adhurimit të
çdo gjëje tjetër veç Allahut, duke
lënë e duke urryer këtë adhurim
dhe duke i quajtur qafirë e duke i
urryer ata që adhurojnë të tjerë
veç Allahut...

“

“
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hallallit dhe në lejimin e haramit, siç
përmendet në hadithin e Adijit. Ndërsa bindja
ndaj prijësve dhe dijetarëve, për të cilën flet
ajeti i 59 i sures Nisa, është detyrë vetëm kur
ata urdhërojnë për bindje ndaj Allahut dhe
për bindje ndaj të dërguarit të Allahut. Në
këtë mënyrë, dijetarët na përcjellin urdhrin e
Allahut dhe urdhrin e të Dërguarit të Allahut,
kurse prijësit e vënë atë në zbatim. Kësisoj
vetëm në këtë rast bëhet detyrë bindja ndaj
tyre, duke e parë të varur ose të nënrenduar
në bindjen ndaj Allahut dhe të Dërguarit të
Tij, ashtu sikurse thotë Profeti alejhi salatu ue
selam: “Nuk ka bindje në gjynah. Bindja behet
veçse në gjërat e ligjshme e të pranueshme
fetarisht”. Kështu pra ajeti i sures Nisa që
urdhëron për t’iu bindur prijësve dhe
dijetarëve nuk bie ndesh me ajetin e sures
Teube (Me pak shkurtime nga Tejsirul Azizil
Hamid). Më pas, duke shpjeguar hadithin e
Adijit,  ai shprehet kështu: “Në këtë hadith
Pejgamberi alejhi salatu ue selam e ka
shprehur qartë se adhurimi i rabinëve dhe
murgjve ka qenë bindja ndaj tyre në ndalimin
e hallallit dhe në lejimin e haramit”.  

PPoorr  kkuurr  qquuhheett  bbiinnddjjaa  ddhhee  ppaassiimmii  nnëë
kkuunnddëërrsshhttiimm  mmee  lliiggjjeett  ee  ZZoott  sshhiirrkk??    
Këtë na e shpjegon Ibën Tejmije: “Këta që

i bënë rabinët dhe murgjit e tyre zota në vend
të Allahut duke iu bindur atyre në lejimin e
asaj që e ka ndaluar Allahu dhe në ndalimin e
asaj që e ka lejuar Allahu ndahen në dy
kategori: 

KKaatteeggoorriiaa  ee  ppaarrëë:: Ta dinë që të parët e tyre
kanë ndryshuar fenë e Allahut dhe t’i ndjekin
në këtë ndryshim, e kështu të besojnë lejimin
e asaj që ka ndaluar Allahu dhe ndalimin e
asaj që ka lejuar Allahu, duke pasuar
kryetarët e tyre – megjithëse janë në dijeni që
ata kanë kundërshtuar fenë e të dërguarve -
kjo është kufër. Allahu dhe i Dërguari i tij e
kanë konsideruar diçka të tillë shirk, edhe pse
nuk falen për ta dhe nuk u bëjnë sexhde atyre. 

KKaatteeggoorriiaa  ee  ddyyttëë:: Të jetë besimi dhe imani
i tyre për sa i përket asaj që quhet e lejueshme

dhe asaj që quhet e ndaluar i saktë, por iu
binden atyre (kryetarëve, të parëve) në
kundërshtimin e Allahut (në gjynah) ashtu siç
bën muslimani gjynahet për të cilat beson se
janë gjynahe. Këta kanë të njëjtin gjykim me
gjynahqarët e tjerë të ngjashëm me ta, ashtu
sikurse shënohet në dy sahihët se Pejgamberi
alejhi salatu ue selam ka thënë: “Bindja bëhet
veçse në gjërat e ligjshme e të pranueshme
fetarisht” (Mexhmuul fetava: 7/70, ose libri
“el iman”). 
Nga sa u tha del se menat-i (objekti) i

kufrit a shirkut në bindjen dhe pasimin ndaj
atyre që ndryshojnë ligjet e Zotit apo që
udhëheqin a ushtrojnë pushtetin në
kundërshtim me ligjet e Allahut është besimi
në këto ligje, përqafimi i tyre ose pëlqimi i
tyre. Kështu, nëse një musliman iu bindet të
parëve apo kryetarëve në veprime që bien
ndesh me normat ligjore islame, pa i
përqafuar ato dhe pa i pëlqyer, kjo nuk është
shirk që e nxjerr nga feja.
Ky sqarim nxjerr në pah dhe gabimin e

atyre që i kanë bërë kafira apo vazhdojnë ti
bëjnë kafira vartësit muslimanë të një
qeveritari që nuk zbaton Sheriatin apo mbarë
muslimanët që udhëhiqen nga një kryetar që
nuk zbaton Sheriatin, duke argumentuar me
argumentet e mësipërm që theksojnë se
bindja ndaj atyre që ndryshojnë rregullat e
fesë është shirk, por nga ana tjetër duke
anashkaluar të gjitha argumentet që tregojnë
se besimtari nuk bëhet kafir kur bën një
gjynah përveç nëse besimin nuk e ka të saktë.  
Madje ka disa gjëra, si për shembull,

detyrimi i pagimit të siguracioneve, taksave
etj., që edhe pse vendosja e tyre është në

...Nuk ka bindje në gjynah.
Bindja behet veçse në gjërat e
ligjshme e të pranueshme
fetarisht...

“ “
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kundërshtim me rregullat e Islamit,
muslimani i ka të lejueshme nëse i ka të
domosdoshme për të bërë një jetë normale.
Pagimi i detyrimeve të tilla, megjithëse në
njëfarë mënyre është bindje ndaj disa gjërave
të këtij sistemi, jo vetëm që nuk quhet shirk
apo kufër, por muslimani nuk quhet as
gjynahqarë nëse e ka të nevojshme. Kështu që
ata të cilët i bëjnë kafirë muslimanët që janë
vartës të një drejtuesi që nuk zbaton
Sheriatin, që janë nën pushtetin e një
sundimtari tët tillë, apo që i binden në ndonjë
gjë një drejtuesi të tillë, pa marrë parasysh
menat-in e kufrit në këtë çështje që u sqarua
më lart, mbase nuk shpëton as vetë nga
shirku po të mendojnë hollë. E kundërthënia
tregon se parimi mbi të cilin bazohet
qëndrimi i tyre nuk qëndron. 
Përderisa menat-i i kufrit në çështjen e

bindjes dhe pasimit ndaj tagut-it për sa i
përket hallallit dhe haramit është pëlqimi ose
përqafimi i asaj që bie ndesh me ligjet e
Islamit, atëherë çfarë mund të thuhet për atë
që e bën kufër në çdo rast ndihmën apo
mbështetjen që i jepet një grupi kafirësh për
të marrë ose mbajtur pushtetin kundër një
grup tjetër me të keq pa marrë parasysh se
cili është menat-i i kufrit!? Aq më tepër që ka
raste kur lejohet të ndihmosh një grup
kafirash kundër një tjetri më të dëmshëm,
atëherë si mund të thuhet, pa kurrfarë
shkoqitje dhe pa sqaruar se cili është menat-i
i kufrit, se ndihma ndaj tyre është në çdo rast
kufër? 
s. Gjykimi dhe drejtimi sipas asaj që ka

shpallur Allahu përfshihet në teuhidin e
adhurimit, në teuhidin rrububije (njësimin e
Zotit në veprat e Tij) dhe në teuhidin e
emrave dhe cilësive të Allahut. Sepse sikurse
u sqarua më lart bindja është një lloj adhurimi
dhe nëse dikush ia kushton dikujt tjetër veç
Allahut bën shirk. Por duhet të kemi parasysh
të gjitha detajet e sqarimit të mësipërm.
Gjykimi sipas asaj që ka shpallur Allahu
përfshihet në teuhidin rrububije duke marrë

parasysh faktin që është zbatim i ligjit të
Allahut, dhe dihet që vendosja e ligjeve është
vepër e veçantë e Allahut. Prandaj, Allahu i ka
quajtur ata që pasohen në kundërshtim me
ligjet e Allahut si zota për pasuesit e tyre. Një
prej emrave të bukur të Allahut është dhe
emri el Hakem, sikurse përmendet në një
hadith të saktë që e shënon Ebu Davudi:
“Vërtet, vetëm Allahu është el Hakem”. Ky
emër do të thotë që Allahu është Gjykatësi,
Ligjvënësi, Ai që merr vendimet, dhe askush
nuk mund të kthejë prapë vendimet e tij.
Kështu, ky emër përmban një cilësi që nuk i
përshtatet askujt tjetër përveç Allahut. Një
emër tjetër i Allahu është el Hakim, dhe njëri
prej kuptimeve që i janë dhënë këtij emri
është si kuptimi i emrit el Hakem. Por ka edhe
argumente të tjera ku Allahu përmend faktin
që kjo cilësi i takon vetëm Atij.  
h. Dëshmia se Muhamedi alejhi salatu ue

selam është i Dërguari i Zotit, ndër të tjera, do
të thotë që të pasosh vetëm atë, të kërkosh
gjykim për mosmarrëveshjet vetëm prej tij
dhe të marrësh e të zbatosh vetëm ligjet që
solli ai nga Allahu. Disa argumente për këtë
fakt u përmendën më lart.
j. Gjykimi dhe udhëheqja me ligjet e

Allahut është prej imanit, ndërsa mosgjykimi
me ligjet e Allahut, moszbatimi i tyre,
mosqeverisja sipas tyre bie ndesh me imanin.
Disa argumente për këtë fakt u përmendën
më lart.

((vviijjoonn  nnëë  mmuuaajjiinn  ee  aarrddhhsshhëëmm))

...Nëse një musliman iu bindet të
parëve apo kryetarëve në veprime
që bien ndesh me normat ligjore
islame, pa i përqafuar ato dhe pa
i pëlqyer, kjo nuk është shirk që e
nxjerr nga feja ...

“ “



30

FIKH

SHKRUAN: ALAUDIN ABAZI

N
ga aspekti i sheriatit nuk diskutohet
ekzistimi dhe veprimi (ndikimi) i sihrit.
Këtë e vërtetojnë shumë ajete kuranore

dhe hadithe të Pejgamberit alejhi salatu ue
selam. Buhariu dhe Muslimi shënojnë
transmetimin e Aishes, Allahu qoftë i
kënaqur me të, në të cilin thuhet se Lebid
ibën El-Easami, një magjistar i njohur hebre
i kishte përgatitur sihër Pejgamberit tonë,
me qëllim që ta vriste. Sihrin e kishte
përgatitur në një krehër dhe kishte vënë
qime në lëvoren e palmës, pastaj atë e kishte
hedhur në gurin e pusit Zervan. Allahu i
Madhërishëm i dërgoi melekët të
lajmërojnë se ku gjendet sihri dhe kur u

zbulua e u zhduk,  Pejgamberi alejhi salatu
ue selam u shërua.
HHiissttoorriikkuu  ii  mmaaggjjiissëë
Historiku i magjisë është shumë i vjetër.

Në shumicën e kulturave antike, besimet
dhe praktikat magjike kanë ekzistuar që në
lindjen e qytetërimeve. Karakteristikat janë
të ngjashme, ndërsa mënyra e zbatimit
ndryshon. Magjia njihej në Babiloninë e
lashtë, tek Egjiptianët e vjetër, Indi, Persi, te
Grekët e vjetër, Tibet, Kinë etj. Në Francë
janë gjetur disa piktura të periudhës së
Paleolitit, të cilat provojnë përdorimin e
magjisë për ndihmë në aktivitete të
ndryshme, si gjuetia, ose për mënjanimin e
reshjeve. Në librin ““HHiissttoorriiaa  ee  cciivviilliizziimmeevvee””11
të Uill Durantit thuhet: “Në mendjet e

MAGJIA NGA
KËNDVËSHTRIMI
ISLAM
Në kohën tonë sihri është gjithashtu i përhapur në forma të ndryshme dhe perceptimet e njerëzve ndaj tij janë
të ndryshme. Disa e mohojnë tërësisht, disa ndiejnë frikë dhe nga dobësia e besimit që kanë i janë nënshtruar
pothuajse plotësisht asaj. Nuk bëjnë asnjë lëvizje në jetë dhe për çdo vështirësi e problem shkojnë te
magjistarët dhe kërkojnë nga ata që t`i ndihmojnë me magji

1 Vëll. I, fq. 101.
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njerëzve në kohët e hershme mbretëronte
ideja, se nëpër male dhe xhungla jetojnë
xhinët, shejtanët, magjistarët, lugetërit,
kukudhët, bëhen dasmat e xhinëve...”. 
Në shkrimet e muslimanëve vërtetohet

se historia e magjisë kthehet në kohën para
ardhjes së Nuhut alejhi selam. Kjo për faktin
se ndodhia e Harutit dhe Marutit e
përmendur në Kuran ka ngjarë para Nuhit
alejhi selam. Këtë e përmendin historianët
e njohur muslimanë si Ibën Is’haku dhe të
tjerë. Tregohet se si populli i Nuhut e
akuzoi Nuhun se ishte magjistar, nga kjo
nënkuptohet se ata dinin për magjinë.
Gjithashtu edhe në kohën e Ibrahimit alejhi
selam ishte e njohur magjia. Babilonasit
adhuronin yjet dhe feja e tyre ishte e

përzier me idhujtari dhe magji. Ndërsa në
kohën e faraonëve të Egjiptit magjia ishte
shumë e përhapur dhe ata garonin në
magji. Për këtë Allahu i Lartësuar e dërgoi
Musain alejhi selam me nëntë mrekulli, me
të cilat i sfidoi banorët e Egjiptit dhe
magjistarët e kuptuan se këto nuk ishin
magji sikurse të tyret, por ishin mrekulli
(muxhize) nga Allahu i Plotfuqishëm.
Gjithashtu edhe në kohën e të Dërguarit
Sulejman magjia ishte e përhapur, madje
çifutët e akuzojnë atë si magjistar. Për këtë
kur në Kuran zbritën emrat e disa të
Dërguarve, ndër ta edhe emri i Sulejmanit
alejhi selam, çifutët refuzuan që Sulejmani
të ketë qenë i Dërguar, por thanë se ai ka
qenë magjistar.2

2 Lidhur me refuzimin e çifutëve ndaj pejgamberllëkut të Sulejmanit alejhi selam mund të lexoni te rubrika e
tefsirit. (O.B.)
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TTrraajjttiimmii  ii  mmaaggjjiissëë  ((ssiihhrriitt))  ttee  nnjjeerrëëzziitt
Në të gjitha kohët dhe në të gjitha vendet,

si në perëndim ashtu edhe në lindje, magjia
është trajtuar si diçka e keqe dhe jo e mirë.
Shumë shoqëri dhe shtete në të kaluarën
kanë paraparë dënime nga më të rëndat për
ata që merren me magji. Dënimi më i lehtë
për magjistarët ishte varja, ndërsa ata që
akuzoheshin se merren me magji i dënonin
me tortura, poshtërim, nënçmim, mallkim,
konfiskim të pasurisë, internimin e familjes
dhe shumë dënime të tjera. Franca,
Gjermania dhe Italia i gjykonte magjistarët
me ekzekutim duke i djegur për së gjalli.
Kurse në Skoci i ekzekutonin duke i hedhur
në një enë të madhe të mbushur me ujë të
vluar. Në Angli i ekzekutonin me varje nëpër
vende publike. Më të ashprit në dënimin dhe
gjykimin e magjistarëve ishin inkuizitorët e
krishterë në Spanjë. Kjo ishte për shkak se
magjia ishte shumë e përhapur në atë kohë
dhe shkaktonte probleme dhe rreziqe për
njerëzit, prandaj ata përdornin forma nga më
të rëndat, që të parandalojnë përhapjen e
këtyre punëve të këqija. Në anën tjetër, në
kohët e lashta kishte edhe perandorë, që i
mbanin afër magjistarët për të realizuar
qëllimet e tyre të ulëta nëpërmjet tyre gjatë
sundimit. Nga fundi i shek. 18 u hoq dënimi i
magjistarëve me ekzekutim dhe u
zëvendësua me burgosje. Pas kësaj kohe
prapë u ngjall interesimi i njerëzve për
magjinë. Kështu u hapën disa vende, klube, që
mblidhnin njerëzit e taborëve të ndryshme,
te cilët mësonin dhe praktikonin magjinë
(sihrin). Karakteristika e kësaj kohe ishte se te
njerëzit u fillua të shikohet magjia me një sy
pak më të mirë dhe jo me rrezikshmërinë që
shihej në kohët e mëhershme. Nëse dikush
akuzohej për magji, atëherë ai e mbulonte
veten me pretendimin se është njohës i
shkencës së kimisë dhe veprimet që bënte
kishin të bënin me eksperimente kimike.
Kështu filloi të përhapet sihri te njerëzit në

një formë tjetër dhe pranimi i saj te njerëzit
ishte më i lehtë.
Në kohën tonë sihri është gjithashtu i

përhapur në forma të ndryshme dhe
perceptimet e njerëzve ndaj tij janë të
ndryshme. Disa e mohojnë tërësisht, disa
ndiejnë frikë dhe nga dobësia e besimit që
kanë i janë nënshtruar pothuajse plotësisht
asaj. Nuk bëjnë asnjë lëvizje në jetë dhe për
çdo vështirësi e problem shkojnë te
magjistarët dhe kërkojnë nga ata që t`i
ndihmojnë me magji, që të realizojnë apo të
tejkalojnë problemet me të cilat
ballafaqohen. Ndërsa kemi edhe disa të tjerë,
që e gjykojnë sihrin si formë e marifeteve që
përdorin disa të ashtuquajtur “iluzionistë”, të
cilët me anë të performancave nëpër shfaqje
dhe cirqe i joshin dhe i mashtrojnë njerëzit.

MMaaggjjiiaa  ee  bbaarrddhhëë  ddhhee  ee  zzeezzëë
Dy termat e lartpërmendur rreth magjive

janë të njohur nga kohët e hershme dhe janë
mjaft të përhapura, posaçërisht në kohën
tonë. Nocionet magji e bardhë dhe magji e
zezë interpretohen në mënyra nga më të
ndryshmet, por esenca e tyre mund të
përmblidhet në atë se magjia e zezë merret si
sinonim i së keqes (magjisë së rrezikshme dhe
të dëmshme), ndërsa magjia e bardhë është
sinonim i së mirës (magjisë së dobishme dhe
të mirë).
Në shekullin e 18-të pas lehtësimit të dënimit
të magjistarëve, u shfaqën disa magjistarë që
e mbanin vetes se janë të dijshëm dhe merren
me shkencë, të cilët filluan të pretendojnë se
jo të gjitha veprimet e sihrit janë të dëmshme.

...Franca, Gjermania dhe Italia
i gjykonte magjistarët me
ekzekutim duke i djegur për
së gjalli...

“ “
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Këta argumentonin me disa veprime sihri, të
cilat i kryenin në disa punë të nevojshme për
njerëzit, si shërimi nga sëmundjet, rregullimi
i raporteve familjare (mes burrit dhe gruas),
ndihmesa në tejkalimin e problemeve etj.
Kështu ata filluan t`i arsyetojnë magjitë e tyre
dhe t’i konsiderojnë si të dobishme dhe të
nevojshme këto veprime të tyre dhe i quajtën
magji e bardhë. Mirëpo faktin që duhet ta
kuptojë secili në lidhje me sihrin është se për
t`u realizuar magjia, pa marrë parasysh për
çfarë qëllimi duhet, nevojitet bashkëpunimi
me shejtanët dhe xhinët. Ne duhet ta dimë se
Islami ka zbritur që t`i mbrojë njerëzit nga të
gjitha rreziqet dhe dëmet, kështu shohim se
çdo dispozitë, ndalesë qoftë apo urdhëresë
synon ruajtjen e interesit të njeriut, e cila
përmblidhet në pesë gjëra: feja, jeta, mendja,
pasuria dhe nderi i njeriut. Këto pesë
domosdoshmëri Islami i bëri baza në
përligjjen e dispozitave, prandaj ndalohet
vrasja pa të drejtë, ndalohet zinaja, ndalohet
alkooli, urdhërohemi për xhihad, etj. Në Islam
sihri nuk është i përligjur të jetë njëri nga
mekanizmat me të cilat arrihet ruajtja e njërit
nga këta pesë objektiva të përmendur më lart.
Sihri dhe kufri shumë pak kanë dallim në mes
vete; magjia është formë me të cilën njerëzit
humbin pasuri, magjia është rrugë e
përhapjes së amoralitetit, historia e sihrit
është vetëm terr dhe errësirë. Ajo është ana e
zezë e “përparimit” njerëzor nëpër historinë
e intrigave, tradhtive e iluzioneve të shejtanit
si mjete për mashtrimin e robërve të Allahut,
që për pasojë të fundit të shkrihen në llojet
më të rënda të gjynaheve të pafalshme të
mosbesimit (kufrit, shirkut dhe devijimit),
prej nga nuk ka më kthim në rrugët e
shpëtimit. Kur kemi folur për realitetin e
sihrit kemi sqaruar se për të realizuar sihrin
duhet të shkelen shumë ndalesa, pasi
shërbimi të cilin ia kryejnë xhinët magjistarit
bëhet duke e rikthyer magjistari këtë shërbim
me ndonjë vepër tjetër që arrin shkallën e

kufrit, sikurse therja kurban për xhinët, lutja
e tyre, kryerja e disa veprimeve të këqija dhe
të ulët. 

RReeaalliitteettii  ii  mmaaggjjiissëë  ddhhee  ii  mmaaggjjiissttaarrëëvvee  
nnggaa  ppiikkëëppaammjjaa  IIssllaammee
Sihri është një lloj shkathtësie dhe

njohurie, që fitohet me mësime e ushtrime,
pas bërjes së punëve të ndaluara, të cilat
arrijnë shkallën e kufrit dhe shirkut, krejt kjo
si kusht për të hyrë në fshehtësitë e magjisë,
e cila ndalohet rreptësisht me sheriat. Kjo
është një kontratë e magjistarit me xhinin
(shejtanin), që në një mënyrë të caktuar t`i
bëjë sihër ndonjë personi. Me sihër
shkaktohen shumë gjëra; impotenca, ndarja
mes burrit dhe gruas, probleme të natyrave të
ndryshme, futje e frikës në njerëz, dhembja e
kokës, migrena, marrja e të folurit, paralizimi
i pjesshëm apo total etj. Krejt kjo bën pjesë në
sihër, gjatë së cilës magjistari e përdor xhinin
ose shejtanin, si shërbëtor për realizimin e
këtyre të këqijave dhe e drejton atë me sihër
te personi i caktuar me të cilin ai lidhet, hyn
në trupin e tij dhe shkakton simptomat e
sëmundjeve të përmendura. Magjistari në
këtë rast është projektues i gjendjes së
sëmundjes, kurse xhini realizues praktik i
projektit të tij. Në përgatitjen e sihrit
shfrytëzohen gjëra të ndryshme, që i përkasin
të sëmurit (të sulmuarit), siç janë: rrobat,
flokët, thonjtë e të ngjashme. Pastaj sihri i
përgatitur futet në gropë apo fshihet, pasi
këndohen apo bëhen ritualet e caktuara
magjike, që me siguri përmbajnë elemente të
kufrit. Pas kësaj xhini zbaton pjesën e vet të
punës, që e ka pranuar ta bëjë me kryerjen e
ritualit të caktuar dhe këndimit të
m a g j i s t a r i t .
Thirrja e xhinit dhe kontrata në mes
magjistarit dhe xhinit bazohet pikërisht në
fjalë e vepra kufri dhe shirku. Me fjalë të tjera,
sihri përgatitet në bazë të dëgjueshmërisë
dhe adhurimit të shejtanit. Dëshira më e
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madhe e shejtanit është që t’i kthejë njerëzit
nga adhurimi i drejtë i Allahut të Madhër -
ishëm dhe t’i shtijë në ujërat e mosbesimit. Në
këtë drejtim ai ka paramenduar forma, rrugë
e programe të mrekullueshme veprimi, që
çojnë në pasojën e fundit, në kufër.

DDiissppoozziittaa  sshheerriiaattiikkee  rrrreetthh  mmaaggjjiissëë  ddhhee  ffaalllliitt
Magjia dhe falli janë vepra të ndaluara dhe

të rrezikshme në Islam, në këtë ka unanimitet
mes ulemave në përgjithësi. Ibën Kudame
thotë: “Mësimi i magjisë dhe mësimi i të
tjerëve është haram dhe nuk dimë nëse ka
dikush nga ulematë, që e ka kundërshtuar
këtë dispozitë.” Njësoj shprehet edhe Neveviu
në komentimin e Sahihut të Muslimit dhe
shumë dijetarë të tjerë në libra të ndryshëm
theksojnë dhe tërheqin vërejtjen për këtë
vepër të rrezikshme. Madje shumica e
dijetarëve, si Ebu Hanifja, Maliku, Ahmedi dhe
të tjerë janë të mendimit se marrja me magji
është kufër (mosbesim). 
Allahu i Lartësuar thotë: ““OO  jjuu  qqëë  bbeessuuaatt,,

ss’’kkaa  ddyysshhiimm  ssee  vveerraa,,  bbiixxhhoozzii,,  iiddhhuujjtt  ddhhee
hheeddhhjjaa  ee  sshhiiggjjeettëëss (për fall) jjaannëë  vveepprraa  ttëë
nnddyyrraa  nnggaa  sshheejjttaannii..  PPrraa,,  llaarrggoohhuunnii  pprreejj  ttyyrree  qqëë
ttëë  jjeennii  ttëë  sshhppëëttuuaarr..”” (Maide, 90) 
SShhëërriimmii  ii  mmaaggjjiissëë
Ndër specifikat me të cilat karakterizohet

Kurani është edhe ajo, se është shërues për
njerëzit, gjegjësisht për besimtarët. Allahu i
Lartësuar thotë: ““NNee  ttëë  sshhppaalllliimm  KKuurraanniinn  qqëë
ëësshhttëë  sshhëërriimm  ddhhee  mmëësshhiirrëë  ppëërr  bbeessiimmttaarrëëtt..””
(Isra, 72). Prandaj leximi i Kuranit me
qëllimin e mbrojtjes nga magjia, mësyshi,
cytjet e shejtanit dhe të xhinëve është forma
më e mirë për besimtarin. Nuk do të
zgjerohem shumë në çështjen e shërimit nga
sihri, pasi në disa raste të tjera kemi folur për
këtë, por dëshiroj t`i bëj me dije lexuesit, se
kur Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem i
kishin bërë magji, ai është shëruar me Kuran.
Tregohet se ky ishte edhe shkaku i zbritjes së
dy sureve të fundit të Kuranit, kapitujt

“Felek” dhe “Nas”. Udhëzimi të cilin duhet ta
pasojë muslimani në të gjitha gjërat duhet të
jetë ai i Muhamedit sal-lallahu alejhi ue
selem. Sot  ekzistojnë njerëz të dijshëm, të
cilët e bëjnë shërimin e sihrit me anë të
“rukjes” , prandaj nga ne kërkohet të shkojmë
tek ata, nëse ndiejmë nevojë. Këta njerëz më
së pari janë hoxhallarë të vërtetë, pastaj
njihen te njerëzit për mirësi dhe praktikim të
denjë të Islamit. Gjithashtu këta njerëz nuk
përdorin metoda të ndaluara për shërim, por
shërimin e kryejnë duke lexuar Kuran dhe
duke i lexuar lutjet e Muhamedit sal-lallahu
alejhi ue selem. Në anën tjetër, duhet të kemi
kujdes nga shkuarja te njerëzit, të cilët
pretendojnë se shërojnë nga magjia. Ata
vetëquhen “hoxhallarë” dhe muslimanë, por
me praktikat, të cilat i përdorin dhe me
realitetin e tyre në raport me praktikën islame
shohim se janë njerëz mashtrues. Qëllimi i
tyre është përfitimi material dhe kjo arrihet
shumë lehtë nga njerëzit që kanë nevojë, janë
në vështirësi dhe janë të sëmurë.

DDiissaa  nnggaa  rreeffeerreennccaatt  ee  kkoonnssuullttuuaarraa::
11..  LLiiggjjëërraattaa::  ““EEss--ssiihhrruu  DDhhaalliikkeell  AAlleemmuull  MMeexxhh`̀hhuull””,,
sshheejjhh  MMeemmdduuhh  eell--HHaarrbbii..
22..  TTeemmaa  ““TTaarriihhuu  SSiihhëërr””..
33..  ““MMaaggjjiittëë,,  SSiihhrrii,,  XXhhiinnëëtt  ddhhee  sshhëërriimmii  nnggaa  aattoo””,,
ddrr..  MMuuhhaarrrreemm  SShhttuullllaannoovviiqq..
44..  ““MMaaggjjiiaa  ee  bbaarrddhhëë  ddhhee  ee  zzeezzëë””,,  SSaabbiirr  KKrraassnniiqqii..
55..  hhttttpp::////ssqq..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//MMaaggjjiiaa..

...Me sihër shkaktohen shumë
gjëra; impotenca, ndarja mes
burrit dhe gruas, probleme të
natyrave të ndryshme, futje e
frikës në njerëz, dhembja e
kokës, migrena, marrja e të
folurit, paralizimi i pjesshëm
apo total etj....

“

“
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PËRZGJODHI DHE PËRKTHEU: LLOKMAN HOXHA

Në numrin e kaluar sqaruam parimet që
kanë të bëjnë me çështjet themelore dhe
morale të investimit ndërsa në këtë

numër do të vazhdojmë me dy parimet e
tjera, që janë si vijon:

PPaarriimmeett  ssoocciiaallee
Me parime sociale kemi si synim ato

parime, të cilat i ka bërë detyrim Ligjvënësi
për investitorin musliman, që ai t’i
përmbahet gjatë investimeve të tij, që
investimi i tij të mos sjellë dëme në
komponentet kryesore të shoqërisë

njerëzore, apo mbjelljen e urrejtjes dhe
mërisë në mesin e anëtarëve të komunitetit.
Feja islame ka ndaluar shumë lloje shitblerje,
të cilat çojnë në konflikte dhe
mosmarrëveshje në mes njerëzve. Objektivi
më i lartë i Islamit në këtë çështje është që të
zhvillojë një shoqëri të pastër, vëllazërore, të
dashur mes vete, ku secili ndjen përgjegjësi
ndaj tjetrit, duke e konsideruar ruajtjen e
shoqërisë çështje parësore.
Ky objektiv i përhershëm ka bërë që

Islami t’i ndalojë gjërat të cilat pengojnë
realizimin e këtij qëllimi, për këtë vlen të
merren parasysh parimet sociale gjatë
investimit të pasurisë, prandaj nuk është
qëllimi kryesor i investimit vetëm

RREGULLAT 
DHE PARIMET
ISLAME TË
INVESTIMIT 2/2
Qëllimi kryesor i investimit vetëm grumbullimi i pasurisë, dhe kujdesi për të arritur sa më shumë fitim, por
qëllimi është më i lartë se kaq
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grumbullimi i pasurisë, dhe kujdesi për të
arritur sa më shumë fitim, por qëllimi është
më i lartë se kaq. Qëllimi i sheriatit nga
legjitimiteti i investimit dhe qarkullimit të
pasurisë nuk ndalet vetëm në këtë aspekt,
por e tejkalon këtë duke përfshirë edhe
përfitimin shpirtëror, i cili ilustrohet në
stabilitetin e shoqërisë, përhapjen e
dashurisë, komoditetit dhe vëllazërisë
ndërmjet individëve, që të varfrit të jenë të
besueshëm në pasuritë e të pasurve, dhe të
ndjejnë se janë pjesë e shoqërisë, me vlerat
dhe pozitat e tyre. Këtu mund të përmendim
disa nga këto parime sociale:

llaarrggiimmii  nnggaa  mmoonnooppoolliizziimmii  ggjjaattëë  iinnvveessttiimmeevvee
Për monopolin ekzistojnë disa

përkufizime, ku do të përmendim atë që
është më i përgjithshëm e që është: “mmbbyylllljjaa
ee  ggjjëërraavvee, të cilave mbyllja e tyre u shkakton
dëme njerëzve, me qëllim që t’iu rritet
çmimi”. Ky është përkufizimi i dijetarëve, të
cilët e konsiderojnë se monopolizimi ka të
bëjë me të gjitha artikujt, ndonëse disa
dijetarë e konsiderojnë, se monopolizimi ka
të bëjë vetëm me gjërat ushqimore bazike.
Mund të themi se ky vështrim

gjithëpërfshirës i monopolit pajtohet me
objektivin e sheriatit në ndalimin e
monopolizimit, i cili realizohet me pastrimin
e komunitetit njerëzor në tërësi nga lakmia
dhe egoizmi, si dhe largimin e ngurtësimit
dhe animit material të zemrës, që shoqëria të
bëhet si një familje e vetme në të cilën
anëtarët e saj i gëzon mbretërimi i dashurisë,
vëllazërisë, solidaritetit dhe bashkëpunimit
në raportet dhe lidhjet e tyre mes njëri-
tjetrit.
Pastaj nevojat e njerëzve në realitet nuk

janë statike dhe të qëndrueshme, por ato
ndryshojnë me ndryshimet jetësore dhe
zhvillimet e kohës. Ajo që është konsideruar
e nevojshme në një periudhë kohore mundet
që në një kohë tjetër me zhvillimin industrial

dhe teknologjik të konsiderohet si diçka e
domosdoshme për atë kohë, madje shumë
gjëra mund të jenë konsideruar nga gjërat e
luksit në një kohë të kaluar, ndërsa tani ato
janë gjëra elementare në jetë. Pra, për këtë
themi, se çdo gjë e cila me privimin e saj
njerëzit dëmtohen quhet monopolizim.
Në kohën e sotme monopolizimi ka marrë

përmasa shumë të gjera, saqë prej formave
më të këqija të monopolizimit është kur
shumë monopolistë, sasi të mëdha teprica
nga prodhimet nuk i nxjerrin në treg, por i
shkatërrojnë ato duke i djegur ose duke i
hedhur në det, e gjithë kjo me qëllim që të
mos bjeri çmimi i një produkti të caktuar, ose
edhe për të shkaktuar mangësi të një
produkti të caktuar, ose që t’i rritet çmimi
shumëfish, e gjithë kjo tregon egoizmin e
pangopur të monopolistëve, gjë të cilën e ka
ndaluar feja islame. 

sshhmmaannggiiaa  ee  kkaammaattëëss  ggjjaattëë  iinnvveessttiimmeevvee
Investimi i pasurisë me anë të kamatës

është një shfrytëzim i nevojës së nevojtarit,
dhe kjo shpie pa dyshim në shkëputjen e
lidhjeve dhe raporteve miqësore mes
individëve e sidomos në mes investitorëve
dhe të varfërve, ku shkaktohet një urrejtje në
shoqërinë në të cilën mbretëron kamata.
Dëmet që shkakton kamata janë të shumta
dhe të shtjelluara shumë mirë në libra dhe
studime fetare e ndërkombëtare.

...Investimi i pasurisë me anë
të kamatës është një shfry-
tëzim i nevojës së nevojtarit,
dhe kjo shpie pa dyshim në
shkëputjen e lidhjeve dhe
raporteve miqësore ...

“

“
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Prandaj investimi i pasurisë me anë të
kamatës e largon atë nga realizimi i
objektivit të fesë për të cilin është legjitimuar
investimi. Kjo formë e investimit shkakton
dëme shumë të mëdha sociale dhe
ekonomike, për këtë themi, se nëse
dëshirojmë të pastrojmë shoqërinë nga
krimet, fatkeqësitë dhe epidemitë e
ndryshme dhe nëse dëshirojmë të
eliminojmë diskriminimin klasor,
hidhërimin, mërinë dhe zilinë duhet që
patjetër t’i shmangemi çdo investimi, që ka
të bëjë me kamatën, dhe të inkurajojmë
investitorët duke i përkujtuar ata se
investimi është thjesht një mjet e jo qëllim në
vetvete, dhe se qëllimi kryesor është
realizimi i komoditetit gjithëpërfshirës për
individët dhe përhapja e sigurisë dhe
stabilitetit të komuniteteve.

aa))  llaarrggiimmii  nnggaa  iinnvveessttiimmii  nnëë  mmaallllrraa  ttëë  ddëëmmsshhmmee
Ndalimi i investimit të muslimanit në

mallra të ndaluara është për shkak të
shëmtueshmërisë që përmbajnë ato, si
alkooli, droga, amoraliteti, si dhe metodat e
tjera për fitim të lehtë dhe të ndyrë. Dhe ai që
merret me këto sigurisht tregon besimin e
dobët dhe egoizmin e thellë në shpirt. Të
gjitha këto janë të meta shkatërruese për
individët para shoqërisë, dhe i përngjajnë atij
mendjelehtit, i cili bënë vrima në anën e
poshtme të anijes duke pretenduar lirinë
personale, edhe pse kjo cenon lirinë dhe
mirëqenien e të tjerëve. 

bb))  PPaarriimmeett  eekkoonnoommiikkee  nnëë  iinnvveessttiimm
Me këto parime kihet si qëllim ato

rregulla, të cilat duhet t’i përmbahet
investitori musliman për të realizuar
objektivat e sheriatit në qarkullimin e mallit
dhe arritjen e një komoditeti gjithëpërfshirës
për individin dhe shoqërinë, duke kryer rolin
të cilin ia ka ngarkuar Krijuesi në zhvillimin
dhe gjallërimin e tokës. Këto parime mund t’i

përmbledhim në tri parime kryesore. që janë:

cc))  PPllaanniiffiikkiimmii  ii  mmiirrëë  ii  iinnvveessttiimmiitt
Planifikimi është një mori vendimesh, të

cilat i merr planifikuesi gjatë një periudhe të
caktuar për të realizuar qëllime të caktuara
gjatë asaj kohe.
Nëse shikohet në parimet e përgjithshme

të sheriatit dhe objektivave të tij vërejmë se
suksesi i investitorit në investimin e tij është
i lidhur ngushtë me disa faktorë, të cilët
ndihmojnë në vjeljen e frutave të investimit
sa më të mirë. Dhe këto faktorë janë:
faktori social: me këtë faktorë synohet

domosdoshmëria e njohjes së komunitetit në
të cilin bëhen investimet ashtu që të mos bëjë
investime të kota në gjëra, të cilat nuk i
sjellin dobi, as atij, as shoqërisë.
faktori ambient: investitori musliman

duhet të jetë patjetër i kujdesshëm për
ambientin në të cilin do t’i bëjë investimet e
tij, në mënyrë që ambienti të jetë i
përshtatshëm për të realizuar objektivat
sheriatike të investimit.
faktori strategjik: investitori musliman

duhet që t’i ketë parasysh të gjitha studimet
strategjike, të cilat janë në dispozicion, që t’i
shfrytëzojë ato të cilat nuk bien ndesh me
parimet e fesë islame, që të ketë dobi prej
tyre në investimet e tij.
faktori ekonomik: investitori musliman

duhet që të ketë patjetër njohuri për botën
ekonomike, që të mos futet në sfera të
ndryshme pa pasur njohuri të mjaftueshme
rreth efekteve dhe faktorëve të ndryshëm, të
cilët ndikojnë në ekonominë bashkëkohore,
t’i njohë mënyrat e reja të qarkullimit të
pasurisë, tregjet botërore, bursat
ndërkombëtare, çështjen e inflacionit dhe
gjëra të tjera të rëndësishme për çdo
investitor.

DDiiffeerreenncciimmeett  nnëë  mmeess  ssffeerraavvee  ttëë  iinnvveessttiimmiitt
Islami nuk i ka kushtuar rëndësi një sfere



38

EKONOMI

duke anashkaluar një sferë tjetër të
investimit, por këtë e ka lënë të lirë
për të gjitha kohërat dhe vendet sipas
nevojës dhe rrethanave përkatëse, por
dijetarët islam i kanë përmbledhur të
gjitha interesat dhe i kanë klasifikuar
në tri kategori dhe në bazë të kësaj
ndarje mund të bëhet edhe
diferencimi në sferat e investimit.
Kategoritë i interesave janë: interesat
e domosdoshme, interesat e
nevojshme dhe interesat luksoze.
Investitori musliman duhet të ketë

parasysh këtë renditje interesash
gjatë investimeve të tij, të mos u japë
përparësi gjërave të nevojshme para
atyre të domosdoshme, po as atyre
luksoze para gjërave të nevojshme.
Kjo ngase theksuam disa herë se
objektivi i sheriatit në qarkullimin e
pasurisë është arritja e një komoditeti
dhe mirëqenieje për të gjithë
komunitetin.

DDiiffeerreenncciimmeett  nnëë  mmeess  mmeettooddaavvee  ttëë  iinnvveessttiimmiitt
Investitori musliman gjatë

aktiviteteve të tij përveç që synon të
arrijë fitime sa më shumë ai synon që
të arrijë edhe kënaqësinë e Allahut,
kështu që çfarëdo rezultati të ketë ai
do të ketë arritur së paku njërën nga
fitimet, ose të dyja së bashku. 
Metodat e investimit janë të

shumta dhe të llojllojshme, prandaj
nuk është e ndaluar që muslimanët të
përfitojnë nga metodat e reja të
investimit, të cilat nuk janë të
shtjelluara në librat e dijetarëve të
hershëm, përderisa ato nuk bien
ndesh me parimet e përgjithshme të
sheriatit, dhe fatmirësisht dijetarët
bashkëkohorë i studiojnë vazhdimisht
edhe metodat e reja te investimit.
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DR. AISHA HAMDAN

N
ë ritmin e shpejtë të jetës sonë është e
vështirë për t’i dhënë prioritet
ppëërrkkuujjddeessjjeess ndaj vetvetes. Femrat

janë veçanërisht të prira për të injoruar
nevojat e tyre dhe për të neglizhuar veten
e tyre. Ato shumë nga koha dhe energjia e
tyre ia japin të tjerëve. Gratë nga natyra
janë të kujdesshme, të cilat instinktivisht
përqendrohen në mirëqenien e të tjerëve.
Ne mendojmë se ppëërrkkuujjddeessjjaa ndaj
vetvetes do të pengojë në përfundimin e
projektit, kujdesin për të dashurit, fitimin
e parasë ose shtruarjen e ushqimit në
tavolinë. Me punë, shtëpi dhe përgjegjësi
të tjera, ppëërrkkuujjddeessjjaa ndaj vetes shkon
shpesh në fund të listës së gjërave ‘për të
bërë’, kuptohet nëse e kemi futur në listë. 

KKuuppttiimmii  ii  ppëërrkkuujjddeessjjeess
PPëërrkkuujjddeessjjee do të thotë të kujdesesh

për veten, t’i japësh kohë vetes, të
ushqehesh, të mbahesh dhe të
kultivohesh. Ashtu sikurse e mbajmë dhe
ushqejmë trupin tonë fizik, ne gjithashtu
duhet të ushqejmë edhe aspektet e tjera të

vetes. Ashtu sikurse ushqejmë të tjerët, ne
kemi nevojë ta ushqejmë edhe veten. E
kundërta do të ishte mosrespektimi,
injorimi dhe neglizhimi i vetes.
PPëërrkkuujjddeessjjaa dhe përmbushja e vetes është
e rëndësishme për arsye të ndryshme. 
PPssee  ëësshhttëë  ee  rrëënnddëëssiisshhmmee  ttëë

ppëërrkkuujjddeesseemmii ppëërr  vveetteenn??
Në historinë e mëposhtme na rrëfehet:

“Të supozojmë se takon një njeri në mal,
duke u munduar etshëm për të prerë një
pemë dhe e pyesim. ‘Çfarë po bën? -‘A nuk
sheh?’ -ta kthen padurueshëm ai. ’Jam
duke e sharruar këtë pemë’. ‘Dukesh i
rraskapitur’- ia kthen. -‘Sa kohë ke me
atë?’. ‘Ka rreth 5 orë’- ta kthen ai,- ‘dhe
jam lodhur! Kjo është një punë e rëndë’. -
‘Mirë, po pse nuk bën pak pushim për disa
minuta dhe ta mprehësh sharrën?’ -e
pyet. ‘Jam i sigurt se do të shkojë shumë
më shpejt’.- ‘Unë nuk kam kohë ta mpreh
sharrën’- të thotë njeriu prerazi. -‘Jam
shumë i zënë me sharrimin’.
Jemi shumë të zëna duke punuar dhe

duke u kujdesur për t’i ushqyer të tjerët.
Me kalimin e kohës kjo na çon në shterjen
e energjisë, durimit, aftësive kreative dhe
aftësive ndaj lidhjeve familjare. Me

PËRKUJDESJA 
NDAJ VETVETES
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kalimin e kohës sharrat tona bëhen
topiten, sepse ne jemi shumë të zëna ta
bëjmë një pushim dhe ta mprehim atë.
Nëse nuk ndajmë kohë për t’u kujdesur për
veten tonë, atëherë do të gjejmë se kemi
pak për t’u dhënë të tjerëve. Zgjidhja është
të mësojmë si të kkuujjddeesseemmii për veten tonë,
në mënyrë që do ta mbushim energjinë e
humbur, mëshirën dhe mmiirrëëssiinnëë. Kujdesja
ndaj vetes i rrit shanset tona të suksesit në
të gjitha marrëdhëniet tona. Kjo na bën më
të lumtura, më të përmbushura
(plotësuara) dhe më efektive në jetën tonë. 

FFuusshhaatt  ee  ppëërrkkuujjddeessjjeess
Si njerëz, ne duhet të ppëërrkkuujjddeesseemmii për

veten tonë në fushat vijuese: 1) fizike, 2)
psiko-emocionale, 3) sociale dhe 4)
shpirtërore. Kjo do të thotë se ne duhet të
gjejmë mënyra për të përmbushur veten në
secilin nga këto aspekte. Sigurisht, këto
elemente janë të ndërlidhura dhe ndikojnë
te njëri-tjetri. Islami është një fe e
ekuilibrit, tërësisë dhe e përmbajtjes
(maturisë). Nëse i balancojmë qëndrimet
tona, në një mënyrë të tillë që të kujdesemi
për nevojat tona, ne do të përjetojmë
kompletimin dhe qetësinë. Gjithashtu
duhet ta bëjmë këtë në mënyrë të matur
dhe të drejtë.

AAnnaalliizzaa  ee  rraassttiitt
Për të marrë një ide të asaj se çka do të

thonë të gjitha këto lexoni rastet vijuese
dhe përpiquni për të përcaktuar, se cila
fushë ee  ppëërrkkuujjddeessjjeess është më se e
nevojshme në secilin rast. Me fjalë të tjera,
në cilin aspekt ka mungesë ekuilibri, ose
mungesë e përmbushjes? Përqendrohu në
aspektin më të dobët në secilin nga rastet,
meqë kemi paraqitur më shumë se një. 

RRaassttii  11::  ZZeejjnneebbjjaa
Zejnebja është një grua 35 vjeçare me 4

fëmijë dhe është në punë me orar të plotë
si mësuese. Puna e saj dhe përgjegjësitë në
shtëpi i marrin shumë nga koha e saj, por
ajo disi ia arrin. Kohët e fundit Zejnebja ka
ndjerë një largësi shpirtërore me Allahun.
Ajo ndjen se nuk ka kohë për të forcuar
lidhjen e saj më Të. Namazi i saj shpesh
kryhet me ngut dhe ajo lufton për të gjetur
pak kohë për të lexuar Kuran çdo ditë.
Dëshira e saj është për të studiuar sa më
shumë për Islamin, në mënyrë që ajo të
mund të fitojë më shumë njohuri. Kjo do t’i
mundësojë asaj për t’i mësuar fëmijët e saj
dhe motrat në komunitetin e saj ku jeton.
Ajo dëshiron të jetë sa më afër Allahut, por
kërkesat e jetës së përditshme siç duket
janë rrugës. 

RRaassttii  22::  RRiimmaa
Rima është një grua energjike, e

shkolluar dhe inteligjente. Ajo punon me
kohë të plotë në një kompani si
kontabiliste, por nuk është edhe aq e
kënaqur nga puna e saj. Ajo ka qenë në
kompani për gati 5 vite. Ajo gjithashtu ka
burrin dhe dy fëmijë – Jakubi 7 vjet dhe
Zejnebi 5 vjet. Edhe pse Rima është shumë
e shkathët, ajo përpiqet që të bëjë një
balancim mes punës dhe shtëpisë. Asaj i
shkon koha, duke u endur poshtë e lart mes
këtyre dy obligimeve. Nga fundi i ditës ajo
ndihet emocionalisht e lodhur dhe e
paplotësuar, për shkak të streseve të punës
së saj. Ajo ndien se nuk i kanë mbetur
energji emocionale për t’i dhënë familjes së
vet. Ajo ndihet e brengosur për mënyrën se

...Përkujdesja është specifikë
për çdo person dhe çdo sezon
të jetës. Është diçka person-
ale dhe intime...

“ “
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si kjo do të ndikojë në fëmijët e saj. 

SSii  ttëë  ppëërrkkuujjddeesseemmii  vveetteenn??
Nuk ekziston ndonjë mënyrë e duhur

apo një zgjidhje e përkryer. Përkujdesja
është specifikë për çdo person dhe çdo
sezon të jetës. Është diçka personale dhe
intime. Mënyrat se si jemi të përmbushura
reflektojnë thellë dëshirat dhe nevojat
tona. Fillojmë duke e pyetur veten: “Çfarë
kam nevojë të përmbush?” Mund të
provosh të kujtosh afërsinë e dashurisë që
ke ndjerë në jetë, e që të ka dhënë gjallëri
dhe krijo një listë të atyre kohëve (ose
vendeve ose njerëzve). Kaloje kohën duke
shkruar një ditar për atë që ndjen se të
përmbush. Për të mbledhur më shumë ide
pyeti shoqet e tua çfarë bëjnë ato për ta
edukuar veten. Gradualisht grumbulloje
një listë të ngjarjeve, njerëzve dhe gjërave
që të përmbushin. Për ta praktikuar listën
shko nëpër secilin nga skenarët e
mësipërm dhe përpiqu të dalësh me
mënyrat, të cilat secila nga gratë mund ta
përmbushë vetveten. Kjo mund të jetë një
ide e mirë për ta bërë me ndonjë mike apo
dhe një grup mikeshash. Rezultati mund të
të befasojë. 

RRëënnddëëssiiaa  sshhppiirrttëërroorree
Në bazë të përvojës njerëzore është

natyra shpirtërore. Përderisa të gjitha
elementet janë të rëndësishme dhe ne
bëjmë përpjekje për balancimin e tyre,
aspekti që nuk mund të eliminohet ose të
injorohet është lidhja e njeriut me
Krijuesin. Kjo do të ndikojë në jetën e
njeriut më shumë se çdo aspekt tjetër.
Shpirti është në qendër të qenies
njerëzore. Allahu i Plotfuqishëm thotë:
““MMaannddeejj,,  AAii  ee  ffoorrmmëëssooii  aattëë (në barkun e
nënës) ddhhee  nnggaa  aannaa  ee  vveett  ii  jjeepp  sshhppiirrtt  aattiijj
ddhhee  AAii  ëësshhttëë  qqëë  jjuu  ppaajjiiss  jjuuvvee  eeddhhee  mmee
ddëëggjjiimm,,  mmee  ttëë  ppaarriitt  ddhhee  mmee  zzeemmëërr (d.m.th.

intelekt), ee  ppaakk  sseenndd  ëësshhttëë  aajjoo  qqëë  jjuu
ffaallëënnddeerroonnii..””  (Kuran 32:9)
Ne gjithashtu kuptojmë se qëllimi ynë

në jetë është ta adhurojmë Allahun
Fuqiplotë. Allahu thotë: ““UUnnëë  nnuukk  ii  kkrriijjoovvaa
xxhhiinnëëtt  ddhhee  nnjjeerrëëzziitt  ppëërr  ttjjeettëërr  ppooss  qqëë  ttëë  mmëë
aaddhhuurroojjnnëë”” ((Kuran 51:56). Është ajo që
përmes këtij adhurimit ne fitojmë
plotësimin dhe uusshhqqiimmiinn më të madh,
sepse ajo na çon më afër Burimit tonë. Ne
gjejmë paqe dhe kënaqësi thjesht në
përkujtimin e Allahut Fuqiplotë. Allahu
thotë: ““AAttaa  qqëë  bbeessuuaann  ddhhee  mmee  ttëë
ppëërrmmeenndduurr  AAllllaahhuunn,,  zzeemmrraatt  ee  ttyyrree
qqeettëëssoohheenn;;  pprraa  ttaa  ddiinnii  ssee  mmee  ttëë  ppëërrmmeenndduurr
AAllllaahhuunn  zzeemmrraatt  ssttaabbiilliizzoohheenn..”” (Kuran 3:28).
Kur përqendrohemi në të ushqyerit e

shpirtërores sonë ajo do të rrjedhë në
fushat e tjera të jetës sonë. Udhëzimet që
janë dhënë nga feja do të bëhen vetë
metodat e ushqimit. Mbajtja e lidhjeve
familjare është një shembull i të ushqyerit
në aspektin social. 
Ushqimi i shëndetshëm është pjesë e

kujdesit të vetë fizikes. Kur ne kuptojmë se
koncepti i adhurimit në Islam është i gjerë
dhe përfshin të gjitha veprat, që janë të
pranueshme tek Allahu dhe bëhen për hir
të Tij, çështja bëhet më e qartë. Në fund, ne
fillojmë të kuptojmë se ushqimi mund të
gjendet në përqafime dhe kujdesin e dhënë
për një fëmijë, në kompletimin e një
projekti për punë, apo edhe në gatimin e
një ushqimi darke. Përkujtimi i Allahut në
të gjitha gjërat që bëjmë do të sjellë më
shumë ushqim dhe përkujdesje, që kemi
nevojë në këtë jetë. 

nnggaa  aanngglliisshhttjjaa::  DDrriittaa  NN..  MMaalliiqqii
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SHKRUAN: BURBUQE REXHA

T
ë vetmuar e fillojmë
rrugëtimin, nganjëherë
mund të jemi dy, por më

rrallë mund të jenë edhe më
shumë…
Të frymëzuar nga Krijuesi

ynë ushqehemi në mënyrën
më të veçantë të mundshme.
Pa u lodhur fare e pa u
munduar. Çdo gjë që na
ofrohet është shumë e freskët
dhe natyrale, bile as që është e
nevojshme analiza e cilësisë.
Nuk ankohemi nga hapësira e
ngushtë, as nga vetmia. Jemi
shumë mirë për aq kohë sa
qëndrojmë aty. Mënyra më e
përkryer e të formuarit,
zhvilluarit. Vetëm një Krijues
i plotfuqishëm mund të
Krijojë në këtë mënyrë në këso
ambiente të rehatshme e të
mbrojtura, ekskluzivisht
vetëm për ne, për të filluar një
jetë... Jetë po, edhe pse aq e
nxituar është, sa gati mund të
themi për të filluar një
“ëndërr”...

Mëshira e Allahut. Nuk
ngelëm të vetmuar, dy duar të
ngrohta na mbajnë në

RRUGËTIM
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kraharorin e saj, aromë e njohur,
shikim i ngrohtë, buzëqeshje e
çiltër. Jemi shoqëruar nëntë
muaj me tik-taket e saj. E dashur
sa s’bëhet më, e ëmbël, e njohur
me durimin
dhe qëndrueshmërinë e saj. Na
ushtroi hapat, fjalët e para, ishte
shoqëruesja jonë më e dashur
dhe më e mira e mundshme.
Paska emër shumë të bukur e
quajnë Nënë... Sa e sa fytyra,
kalojnë para nesh, të qeshura
apo të ngrysura, të mërzitura
apo të gëzuara, gjithmonë
ekziston një njohje e parë. Duke
filluar nga më të afërmit, nga
shoqëria, fëmijët e lagjes, shoqja
e bankës, edukatorja,
mësuesja, nxënësit, profesorët,
miq, të njohur, njerëz afër apo
larg...
Kohët ndryshojnë, e me të

ndryshojnë edhe shoqëritë. Jo
gjithmonë jemi afër njerëzve që
i duam. Jetojmë mes dy
relacioneve që na bashkojnë
apo edhe na ndajnë në të njëjtën
kohë. Këtë gjë mund ta vërejmë
më së miri në aeroporte, spitale
e stacione. Ndjenja të përziera,
të rrahura të shpeshtuara të
zemrave. Dikush mezi pret dhe
çdo sekondë i duket me e gjatë
se çdo herë, deri sa të takojë e të
bashkohet me atë që jeta e ka
ndarë për një kohë të gjatë. Apo
edhe e kundërta kur orët ju ikin
më shpejt se zakonisht, dhe doni
të ndalni çdo sekondë mos t’ju
eci më, për të mos udhëtuar, për
të mos u ndarë... Mallëngjehemi.

Janë apo s’janë, jetojnë apo
veç kanë ndërruar jetë, apo edhe
nga ata që nuk kanë mbërrirë
akoma në jetët tona. Apo nga
shembujt e papërsëritshëm të
historisë që vetëm dimë, kemi
mësuar e lexuar për to...
Ndjejmë mall.
Mall ndjeu edhe më i dashuri

dhe i Dërguari i Allahut, paqja
dhe mëshira e Lartmadhëruarit
qoftë mbi të, tha: “Do të
dëshiroja sikur t’i shihja
vëllezërit tanë. Thanë (shokët e
tij): O i Dërguari i Allahut! Po, a
nuk jemi ne vëllezërit e tu?! Tha:
Ju jeni shokët e mi, ndërsa
vëllezërit e mi janë ata, që ende
nuk kanë ardhur (në këtë botë).
Si i njeh ata pjesëtarë të
ummetit tënd, që ende nuk
kanë ardhur- e pyetën ata. Tha:
Çfarë mendoni, sikur ndokush
prej jush ta kishte një kalë me
kokë dhe këmbë të bardha, a
thua nuk do ta njihte kalin e tij
në mesin e kuajve të zinj?!
Thanë: Po, gjithsesi, ai do
ta njihte atë. Tha: Po kështu
edhe umeti im do të vijnë me
fytyra dhe këmbë të bardha nga
gjurmët e abdesit.”1
Ndarjet në një formë apo në

një tjetër ekzistojnë, Allahu mos
e bëftë, të përjetojmë ndarjen
më të rendë, të ndahemi
përgjithmonë edhe në Ditën e
Gjykimit.
E derisa u privuan edhe

Pejgamberët e Allahut me ndarje
të përjetshme me familjarët e
dashur të tyre. Ibrahimit alejhi

1Muslimi, nr: 367, Nesaiu, 150, Ibni Maxhe, nr: 4296. 
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selam nuk iu lejua dhe s’do t’i lejohet të
ndërmjetësojë e as të lutet për falje për
babën e vet. Të njëjtën gjë e përjetoi edhe i
Dërguari paqja dhe mëshira e Allahut qoftë
mbi të. Na përcillet nga Ebu Hurejre, se
Pejgamberi kishte vizituar varrin e nënës së
vet dhe me këtë rast qau vetë dhe i kishte
bërë të tjerët të qajnë, pastaj kishte thënë:
“Kërkova leje nga Zoti im, që ta vizitoj
varrin e nënës sime e Ai më dha leje, ndërsa
kur i kërkova leje që të lutem për te për t’iu
falur mëkatet, nuk më dha leje... prandaj
vizitoni varrezat, sepse ato ua përkujtojnë
vdekjen).”2
Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Pra

më i dashuri i Tij, paqja dhe mëshira e
Allahut qoftë mbi te, do t’i lejohet të
ndërmjetësojë për të gjithë umetin e tij me
përjashtim të prindërve, gjyshit të tij, e
xhaxhait që vdiqën si jobesimtarë...
Pavarësisht se për kë bëhet fjalë Allahu
është Gjykues i drejtë, ndëshkues i ashpër
në aspektin e besimit.
“NNuukk  ëësshhttëë  ee  ddrreejjttëë  ppëërr  PPeejjggaammbbeerriinn  ee  aass

ppëërr  bbeessiimmttaarrëëtt  ttëë  kkëërrkkoojjnnëë  ffaalljjee  ppëërr
iiddhhuujjttaarrëëtt,,  eeddhhee  nnëëssee  jjaannëë  ttëë  aaffëërrtt  ttëë  ttyyrree,,
ppaassii  qqëë  ttaa  kkeennëë  ttëë  qqaarrttëë  ssee  mmee  ttëë  vvëërrtteettëë  aattaa
(idhujtarët) jjaannëë  bbaannuueess  ttëë
XXhheehheenneemmiitt.. EEddhhee  lluuttjjaa  ee  IIbbrraahhiimmiitt  ppëërr
bbaabbaannëë  ee  vveett  nnuukk  iisshhttee  ttjjeettëërr,,  ppooss  ppëërr  sshhkkaakk
ttëë  nnjjëë  pprreemmttiimmii  qqëë  iiaa  ppaatt  pprreemmttuuaarr  aattiijj,,  ee
kkuurr  iiuu  bbëë  ee  qqaarrttëë  ssee  aaii  iisshhttee  aarrmmiikk  ii  AAllllaahhuutt,,
uu  llaarrgguuaa  pprreejj  ttiijj..  SS’’kkaa  ddyysshhiimm,,  IIbbrraahhiimmii  iisshhttee

sshhuummëë  ii  nnddjjeesshhëëmm  ddhhee  ii  bbuuttëë.”3 E ne ashtu
siç erdhëm të vetmuar në këtë botë ashtu
edhe një ditë do të shkëputemi prej saj...

Dije se çdo ditë që kalon mund të jetë e
fundit për ty. Me njerëzit që për momentin i
kemi pranë duhet të bëjmë më të mirën. Me

këshillën më të urtë e më të mirë le t’i
thërrasim njerëzit në Njësimin e Krijuesit
tonë. Me fjalët me të zgjedhura të ftojmë në
mësimin dhe praktikimin e Islamit, ashtu siç
na ka mësuar i Dërguari ynë, paqja dhe
mëshira e Allahut qoftë mbi te. Të lutemi
për mëshirë, për udhëzimin e tyre...
O Allah! Na jep urtësi të gjithëve, na e bëj

të kuptueshme fenë!
Ata që s’janë. O Allah mëshiroji vëllezërit

e motrat tona besimtarë, të gjithë ata që sot
janë banorë të varrezave, paqja dhe
shpëtimi Yt qoftë mbi ta. Bashkona me më
të mirët në Xhenete të larta. Na fal neve dhe
vëllezërit tanë, që kanë besuar para nesh
dhe mos lejo të hyjë ne zemrat tona kurrfarë
urrejtje për ata që besuan. Vërtetë, Ti je
shumë i Butë dhe Mëshirëplotë.
Me ata që jemi... O Allah forcona,

udhëzona në rrugën tënde të drejtë, na i
përmirëso raportet mes nesh, na i pastro
nijetet tona, bëj që veprat tona, jetët tona të
jenë vetëm për hir tëndin Allah.
Për ata që do të vijnë... “O Allah na jep

pasardhës të devotshëm”, ““ OO  ZZoottii  iimm!!  mmëë
bbëëjj  mmuuaa  nnggaa  aattaa  qqëë  ffaalliinn  nnaammaazziinn,,  ee  eeddhhee
pprreejj  ppaassaarrddhhëëssvvee  ttëë  mmii  ddhhee  pprraannoojjee  lluuttjjeenn
ttiimmee,,  oo  ZZoottii  yynnëë!!””4
Për ne që do të shkojmë... “O Allah! O

drejtuesi dhe udhëzuesi i zemrave tona, bëji
zemrat tona të bindura ndaj Teje. O
ndryshuesi i zemrave, forcona zemrat tona
në Fenë Tënde.”5 Bëj që të kemi përfundim
të mirë, e të mos vdesim ndryshe vetëm si
besimtarë. Amin!

2 Sahihu i Muslimit. 
3 Teube, 113,114. 
4 Ibrahim, 40. 
5 Lutje nga Kurani dhe Suneti. 
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SHKRUAN: ALI SHABANI

A
llahu i Madhëruar e ka dërguar
pejgamberin e tij Muhamedin sal-
lallahu alejhi ue selem me argumente

të qarta, me shenja që tregojnë për
profecinë e tij, me lajme për fshehtësitë e
jehudëve, të cilat nuk i kanë ditur përpos
ahbarët (dijetarët e tyre), vendet në Tevrat
që ata i kishin ndryshuar, Allahu i
madhëruar e kishte njoftuar. Jehudët për

“SULEJMANI
NUK ISHTE I
PAFÉ, 
DJAJT ISHIN
TË PAFÉ”

““(E hodhën librin e Zotit) EE  nnddooqqëënn
aattëë  qqëë  ee  tthhoosshhiinn  ddjjaajjttëë  nnëë  kkoohhëënn  ee
ssuunnddiimmiitt  ttëë  SSuulleejjmmaanniitt..  PPoo  SSuulleejjmmaannii
nnuukk  iisshhttee  ii  ppaafféé,,  ddjjaajjtt  iisshhiinn  ttëë  ppaafféé,,  sseeppssee
uu  mmëëssoonniinn  nnjjeerrëëzzvvee  mmaaggjjiinnëë.. (ndoqën)
EEddhhee  ççkkaa  uu  zzbbrriittii  nnëë  BBaabbiill  ddyy  eennggjjëëjjvvee,,
HHaarruuttiitt  ddhhee  MMaarruuttiitt..  EE  aattaa  ttëë  ddyy  nnuukk  ii
mmëëssoonniinn  aasskkuujjtt (magjinë) ppaarraa  ssee  tt’’ii
tthhoosshhiinn::  ““NNee  jjeemmii  vveettëëmm  sspprroovvëë,,  pprraa  mmooss
uu  bbëëjj  ii  ppaafféé!!””  EE,,  mmëëssoonniinn (njerëzit) pprreejj
aattyyrree  ddyyvvee  aattëë (magji) mmee  ççkkaa  nnddaanniinn
bbuurrrriinn  pprreejj  ggrruuaass  ssëë  vveett,,  ppoorr  ppaa  lleejjeenn  ee
AAllllaahhuutt  mmee  aattëë  aasskkuujjtt  nnuukk  mmuunndd  tt’’ii
bbëënniinn  ddëëmm  ddhhee  aasshhttuu  mmëëssoonniinn  ççkkaa  uu
ssiillllttee  ddëëmm  ee  nnuukk  uu  ssiillllttee  ddoobbii  aattyyrree..  EE  aattaa
(jehuditë) ee  kkaannëë  ddiittuurr  ssee  aaii  qqëë (hodhi
librin) ee  zzggjjooddhhii  aattëë (magjinë),,  aaii  nnëë
bboottëënn  ttjjeettëërr  nnuukk  kkaa  nnddoonnjjëë  ttëë  ddrreejjttëë  (në
mëshirën e Zotit)..  PPoo  ttaa  ddiinniinn  aattaa,,  ssee  ppëërr
ççkkaa  ee  sshhiittëënn  vveettvveetteenn,,  aajjoo  ëësshhttëë  sshhuummëë  ee
kkeeqqee..””  Bekare 102.
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çdo gjë që e pyetnin Profetin, si përgjigje
ndaj tyre ka zbritur ajet, mirëpo ata si çdo
herë i përgënjeshtronin. Pos kësaj ata i
prishnin marrëveshjet siç ka thënë Allahu
i Madhëruar: ““SSaa  hheerrëë  qqëë  aattaa  kkaannëë  ddhhëënnëë
nnddoonnjjëë  pprreemmttiimm,,  nnjjëë  ggrruupp  pprreejj  ttyyrree  ee  hhooddhhii
aattëë..”” Bekare 100. Hasan el Basriu ka thënë:
Çdo marrëveshje që e kanë bërë ata e kanë
prishur. Ata e hodhën librin e Allahut
(Tevratin) pas shpine, duke mos u
interesuar se ç’ka në të dhe i janë rrekur
mësimit të sihrit (magjisë) dhe të merren
me të. Pastaj deshën t’i bëjnë kurth të
Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ue
selem. Për këto vepra të shëmtuara të
jehudëve, e në veçanti magjia tregon edhe
ajeti në vijim:

““(E hodhën librin e Zotit) EE  nnddooqqëënn  aattëë
qqëë  ee  tthhoosshhiinn  ddjjaajjttëë  nnëë  kkoohhëënn  ee  ssuunnddiimmiitt  ttëë
SSuulleejjmmaanniitt..  PPoo  SSuulleejjmmaannii  nnuukk  iisshhttee  ii  ppaafféé,,
ddjjaajjtt  iisshhiinn  ttëë  ppaafféé,,  sseeppssee  uu  mmëëssoonniinn
nnjjeerrëëzzvvee  mmaaggjjiinnëë.. (ndoqën) EEddhhee  ççkkaa  uu
zzbbrriittii  nnëë  BBaabbiill  ddyy  eennggjjëëjjvvee,,  HHaarruuttiitt  ddhhee
MMaarruuttiitt..  EE  aattaa  ttëë  ddyy  nnuukk  ii  mmëëssoonniinn  aasskkuujjtt
(magjinë) ppaarraa  ssee  tt’’ii  tthhoosshhiinn::  ““NNee  jjeemmii
vveettëëmm  sspprroovvëë,,  pprraa  mmooss  uu  bbëëjj  ii  ppaafféé!!””  EE,,
mmëëssoonniinn (njerëzit) pprreejj  aattyyrree  ddyyvvee  aattëë
(magji) mmee  ççkkaa  nnddaanniinn  bbuurrrriinn  pprreejj  ggrruuaass  ssëë
vveett,,  ppoorr  ppaa  lleejjeenn  ee  AAllllaahhuutt  mmee  aattëë  aasskkuujjtt
nnuukk  mmuunndd  tt’’ii  bbëënniinn  ddëëmm  ddhhee  aasshhttuu
mmëëssoonniinn  ççkkaa  uu  ssiillllttee  ddëëmm  ee  nnuukk  uu  ssiillllttee  ddoobbii
aattyyrree..  EE  aattaa (jehuditë) ee  kkaannëë  ddiittuurr  ssee  aaii  qqëë
(hodhi librin) ee  zzggjjooddhhii  aattëë (magjinë),,  aaii  nnëë
bboottëënn  ttjjeettëërr  nnuukk  kkaa  nnddoonnjjëë  ttëë  ddrreejjttëë  (në
mëshirën e Zotit)..  PPoo  ttaa  ddiinniinn  aattaa,,  ssee  ppëërr
ççkkaa  ee  sshhiittëënn  vveettvveetteenn,,  aajjoo  ëësshhttëë  sshhuummëë  ee
kkeeqqee..””  Bekare 102.
Shkaku i zbritjes: Pasi e dërgoi Allahu

Muhamedin sal-lallahu alejhi ue selem, ai i
përmendte pejgamberët dhe mes tyre
Davudin dhe Sulejmanin. Në këtë jehudët
thoshin: Shikoni Muhamedin, po e përzien
të vërtetën me të pavërtetën, po e
përmend Sulejmanin me pejgamberët, ai

ka qenë magjistar, i hipte erës. Allahu për
ta demantuar këtë nga Sulejmani, e zbriti
ajetin: ““EE  nnddooqqëënn  aattëë  qqëë  ee  tthhoosshhiinn  ddjjaajjttëë  nnëë
kkoohhëënn  ee  ssuunnddiimmiitt  ttëë  SSuulleejjmmaanniitt..  PPoo
SSuulleejjmmaannii  nnuukk  iisshhttee  ii  ppaafféé,,  ddjjaajjttëë  iisshhiinn  ttëë
ppaafféé,,  ……””
Komenti i ajetit: Sadiu ka thënë: Djajtë

ngjiteshin në qiell dhe qëndronin aty për
të dëgjuar. Dëgjonin bisedat e melekëve
për atë që do të ndodhë në tokë, si ndonjë
vdekje, apo ndonjë fshehtësi e gjëra të
tjera. Pastaj shkonin te fallxhorët dhe i
lajmëronin ata e fallxhorët pastaj u
tregonin njerëzve, dhe atyre iu dilte në
jetën e tyre ashtu siç iu ishte thënë. Ata
pasi u bënë të besueshëm te fallxhorët
filluan t’i gënjejnë dhe të fusin në ato
lajme gjëra që s’ishin prej  tyre. Çdo
thënieje i shtonin edhe shtatëdhjetë
thënie të tjera. Më pas, këto fjalë i shkruan
edhe nëpër libra dhe u përhap mes Beni
Israilëve, se xhinët e dinë të fshehtën
(gajbin). Sulejmani alejhi selam urdhëroi
që t’i mbledhin ato libra, i futi në një arkë
dhe i ka varrosur nën kolltukun e tij. Asnjë
nga shejtanët nuk ka mundur t’i afrohet
atij kolltuku. Nga ata që orvateshin t’i
afroheshin, digjeshin. Sulejmani iu kishte
thënë njerëzve: Këdo që e dëgjoj të thotë
se xhinët e dinë të fshehtën (gajbin), do
t’ua pres kokën. Pasi vdiq Sulejmani alejhi
selam dhe dijetarët e drejtë, erdhën

...Për ta dëbuar, apo për ta
zhdukur sihrin apo për t’u
mbrojtur Allahu subhanehu ue
teala i ka zbritur Pejgamberit
salallahu alejhi ue selem dy
suret Felek dhe Nas...

“

“
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gjenerata të reja. Shejtanët u paraqitën
para atyre në formën e njeriut dhe u thanë
Beni Israilëve: “A t’u tregojmë për
THESARE...”. Ata thanë: Po. Ata u thanë:
Mihni nën kolltukun. Shejtani shkoi me
ata dhe ua tregoi vendin. Ata i thanë:
Afrohu! Ai tha: Jo, unë do të qëndroj këtu
anash, e ju nëse nuk e gjeni më vrisni!...
Ata mihën dhe i gjetën ato libra. Pasi i
nxorën shejtani iu tha: Sulejmani i ka
sunduar njerëzit, xhinët, shpendët me
këtë sihër,- pastaj iku dhe u zhduk. Kështu
u përhap mes njerëzve se Sulejmani paska
qenë magjistar dhe Beni Israilët u bazuan
në ato libra. Pasi ka ardhur Muhamedi sal-
lallahu alejhi ue selem, ata e kundërshtuan
me atë magji siç është në ajetin: ““PPoo
SSuulleejjmmaannii  nnuukk  iisshhttee  ii  ppaafféé,,  ddjjaajjtt  iisshhiinn  ttëë
ppaafféé,,......””.. Transmeton Ebu Hatimi me sened
deri te Sad ibën Xhubejri, i cili ka thënë:
Asifi ka qenë qatipi i Sulejmanit dhe ai e ka
ditur emrin madhështor. Ai shkruante çdo
gjë me urdhrin e Sulejmanit dhe pastaj i
linte nën kolltuk. Kur vdiq Sulejmani
shejtanët e kanë nxjerrë dhe kanë shkruar
mes çdo dy vijave magji dhe kufër. Pastaj
kanë thënë: Kjo është ajo me të cilën ka
vepruar Sulejmani. Të paditurit kanë rënë
në këtë trillim dhe e kanë sharë, ndërsa
dijetarët që e kanë ditur të vërtetën janë
distancuar nga kjo gjë. Të paditurit nën
ndikimin e këtij trillimi, kanë vazhduar ta
shajnë derisa Allahu i ka zbritur
Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem
ajetin: ““EE  nnddooqqëënn  aattëë  qqëë  ee  tthhoosshhiinn  ddjjaajjttëë  nnëë
kkoohhëënn  ee  ssuunnddiimmiitt  ttëë  SSuulleejjmmaanniitt..  PPoo
SSuulleejjmmaannii  nnuukk  iisshhttee  ii  ppaafféé,,  ddjjaajjttëë  iisshhiinn  ttëë
ppaafféé,,  sseeppssee  uu  mmëëssoonniinn  nnjjeerrëëzzvvee  mmaaggjjiinnëë……””,
dmth se jehudët të cilëve u pat zbritur
Libri, pasi ia kthyen shpinën Librit të
Allahut dhe e kundërshtuan të Dërguarin e
Allahut Muhamedin sal-lallahu alejhi ue
selem: “EE  nnddooqqëënn  aattëë  qqëë  ee  tthhoosshhiinn  ddjjaajjttëë””.
Thënia e Allahut: ““EEddhhee  ççkkaa  uu  zzbbrriittii  nnëë

BBaabbiill  ddyy  eennggjjëëjjvvee,,  HHaarruuttiitt  ddhhee  MMaarruuttiitt..  EE
aattaa  ttëë  ddyy  nnuukk  ii  mmëëssoonniinn  aasskkuujjtt (magjinë)
ppaarraa  ssee  tt’’ii  tthhoosshhiinn::  ““NNee  jjeemmii  vveettëëmm  sspprroovvëë,,
pprraa  mmooss  uu  bbëëjj  ii  ppaafféé!!””  EE,,  mmëëssoonniinn (njerëzit)
pprreejj  aattyyrree  ddyyvvee  aattëë (magji) mmee  ççkkaa  nnddaanniinn
bbuurrrriinn  pprreejj  ggrruuaass  ssëë  vveett,,……””, jehudët
besonin se Xhibrili dhe Mikaili ia kanë
zbritur magjinë Sulejmanit alejhi selam,
mirëpo Allahu i Madhëruar me këtë ajet i
tregon pejgamberit të Tij, se nuk është
ashtu me çka edhe Sulejmani alejhi selam
mbrohet nga shpifjet e tyre, që shpifën se
është marrë me magji. I ka treguar se
magjia është vepër e djajve.
Haruti dhe Maruti. Në lidhje me

Harutin dhe Marutin ka thënie të
ndryshme dhe prej tyre:
E para: se ata kanë qenë engjëj.
E dyta: se ata kanë qenë dy burra
E treta: se ata janë dy fise nga xhinët.
Më e vërteta – Allahu e di më së miri –

është se ata kanë qenë melekë, siç shihet
në pjesën e ajetit: ““NNee  jjeemmii  vveettëëmm  sspprroovvëë,,
pprraa  mmooss  uu  bbëëjj  ii  ppaafféé!!””  d.m.th., se ata ua
kanë bërë të qartë se çfarë është sihër dhe
i kanë këshilluar që mos të bëjnë vepra që
janë të tilla. Ka edhe të tjerë që pjesën e
ajetit “alel-melekejni” ddyy  eennggjjëëjjvvee, e kanë
lexuar me vokalin kesre [d.m.th. me “i”] te
germa “lam”“ aalleell--mmeelliikkeejjnnii” d.m.th. “dy
mbretërve“ duke aluduar për Davudin dhe
Sulejmanin. Ndërsa Babil është Iraku, apo
vend në Irak. 
Thënia e Allahut: ““EE  aattaa  ttëë  ddyy  nnuukk  ii

mmëëssoonniinn  aasskkuujjtt (magjinë) ppaarraa  ssee  tt’’ii
tthhoosshhiinn::  ““NNee  jjeemmii  vveettëëmm  sspprroovvëë,,  pprraa  mmooss  uu
bbëëjj  ii  ppaafféé!!”” ka thënë  Ebu Xhafer Er-Razi
me senedin e tij nga Ibën Abasi, se ka
thënë: Kur u ka ardhur ndonjë që
dëshironte magjinë, e kanë ndaluar
rreptësisht. 
Thënia e Allahut: ““EE,,  mmëëssoonniinn (njerëzit)

pprreejj  aattyyrree  ddyyvvee  aattëë (magji) mmee  ççkkaa  nnddaanniinn
bbuurrrriinn  pprreejj  ggrruuaass  ssëë  vveett......””.. Na transmeton
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Muslimi nga Xhabir ibën Abdilah se Profeti
sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë:
Shejtani e ka vendosur fronin e tij nën ujë
dhe prej aty i dërgon tek njerëzit. Më i
afërmi me pozitë tek ai ishte ai që ka bërë
fitnen më të madhe. Vjen njëri nga
shejtanët dhe i thotë: Kam qëndruar
vazhdimisht te filani derisa  ka thënë
kështu e kështu.- Iblisi i thotë: Vallahi nuk
ke bërë gjë.- Vjen tjetri dhe i thotë: Nuk
kam ndalur derisa e kam ndarë prej
bashkëshortes. -Këtë e afron dhe e mban
afër vetes dhe i thotë: -Ti, po!
Thënia e Allahut ““......ppoorr  ppaa  lleejjeenn  ee

AAllllaahhuutt  mmee  aattëë  aasskkuujjtt  nnuukk  mmuunndd  tt’’ii  bbëënniinn
ddëëmm””.. Sufjan Theriu ka thënë: d.m.th.,
përpos me caktimin e Allahut. Hasan
Basriu ka thënë: Po, kush dëshiron, mund
t’i sundojë ata, e kush nuk dëshiron, nuk i
mbizotëron. 
Thënia e Allahut: ““ddhhee  aasshhttuu  mmëëssoonniinn

ççkkaa  uu  ssiillllttee  ddëëmm  ee  nnuukk  uu  ssiillllttee  ddoobbii  aattyyrree””,
d.m.th., u bën dëm në fe. ““EE  aattaa (jehuditë)
ee  kkaannëë  ddiittuurr  ssee  aaii  qqëë (hodhi librin) ee
zzggjjooddhhii  aattëë (magjinë),,  aaii  nnëë  bboottëënn  ttjjeettëërr
nnuukk  kkaa  nnddoonnjjëë  ttëë  ddrreejjttëë  (në mëshirën e
Zotit)..””
Allahu i Madhëruar e mbaron këtë ajet

me fjalët: ““PPoo  ttaa  ddiinniinn,,  aattaa  ssee  ppëërr  ççkkaa  ee
sshhiittëënn  vveettvveetteenn,,  aajjoo  ëësshhttëë  sshhuummëë  ee  kkeeqqee..””,
d.m.th., se e kanë lënë imanin (besimin)
për magjinë. Kjo është shumë e shëmtuar.
Për këtë shkak Allahu subhanehu ue teala
në vijim ka thënë: ““EE  ssiikkuurr  ttëë  kkiisshhiinn  bbeessuuaarr
aattaa  ddhhee  ssiikkuurr  ttëë  iisshhiinn  rruuaajjttuurr (prej
mëkateve),,  ppoo  ttëë  ddiinniinn  sshhppëërrbblliimmii  pprreejj
AAllllaahhuutt  ddoo  ttëë  iisshhttee  sshhuummëë  mmëë  ii  ddoobbiisshhëëmm..””
Bekare, 103.
Fjala e Allahut ““EE  ssiikkuurr  ttëë  kkiisshhiinn  bbeessuuaarr

aattaa  ddhhee  ssiikkuurr  ttëë  iisshhiinn  rruuaajjttuurr (prej
mëkateve)”” nënkuptohet se sehirbasi
(magjistari) është qafir, jobesimtar. I
Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue
selem ka thënë: Dënimi i sehirbasit është

prerja e kokës me shpatë. Omeri
radijallahu anhu në periudhën e tij ka
shkruar: vriteni çdo magjistar dhe
magjistare. Për ta dëbuar, apo për ta
zhdukur sihrin apo për t’u mbrojtur Allahu
subhanehu ue teala i ka zbritur
Pejgamberit salallahu alejhi ue selem dy
suret Felek dhe Nas. Po ashtu edhe Ajetul
Kursia e dëbon shejtanin.
VVëërreejjttjjee: Në lidhje me Harutin dhe

Marutin si melekë është përhapur një
rrëfim në lidhje me ta, nëpër librat e
tefsirit kinse ata kanë qenë melek dhe
kanë zbritur në tokë, dhe Allahu i ka bërë
të kenë epshe si njerëzit, dhe janë
sprovuar me një grua të bukur. Kinse ata
kanë dashur t’i afrohen, por ajo u ka vënë
kusht, ose të bëjnë shirk, ose të vrasin
njeri, ose të pinë verë. Ata i kanë refuzuar,
e pastaj në fund kinse kanë zgjedhur më të
lehtën nga këto dhe kanë pirë verë. Ajo ua
ka marrë mendtë dhe kanë bërë imoralitet
dhe mëkatet e tjera. Kur e kanë kuptuar se
çfarë kanë bërë, kanë dashur të kthehen në
qiell, por nuk kanë mundur. Pastaj Allahu i
ka lënë të zgjedhin mes dënimit të dynjasë
dhe dënimit ë Ahiretit. Ata kanë zgjedhur
dënimin e dynjasë. Ajo gruaja ka fluturuar
në qiell dhe është shndërruar në yll, ylli
Venera apo Afërdita. Ky rrëfim është nga
rrëfimet e Beni Israilëve d.m.th. nga
israilijatet. Nuk është nga thëniet e të
Dërguarit të Allahut sal-lallahu alejhi ue
selem. Pjesa dërmuese e muhadithëve e
kanë refuzuar këtë rrëfim, për shkak se bie
në kundërshtim me principet e akides
islame.  
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SHKRUAN: LULZIM SUSURI

K
ëtë hadith e shënon imam Buhariu në
disa vende në Sahihun e tij: nr. 3175,
3268...Muslimi, nr. 2189, etj. Hadithi

është i saktë pa kurrfarë dyshimi, këtë e
përmenda, sepse ka pasur disa pasues të
epshit dhe të bidateve që kanë hedhur

fjalë për këtë hadith dhe ngjarje të vër-
tetë. 
Ky hadith flet për një temë mjaft të

gjatë dhe ngërthen në vetvete shumë
çështje, mirëpo duke mos pasur mundësi
t’i shtjellojmë të gjitha ato pika, atëherë
në të do të veçojmë duke përmendur gjë-
rat që do t’i themi në vijim:

Nga Aisheja, Allahu qoftë i kënaqur me të, na përcillet se:
““TTëë  DDëërrgguuaarriitt,,  ssaall--llaallllaahhuu  aalleejjhhii  uuee  sseelleemm,,  ii  bbëënnëë  mmaaggjjii  ppaassoojjëë  ee  ssëë  cciillëëss  iisshhttee  ffaakkttii  ssee

aattiijj  ii  dduukkeejj  ssiikkuurr  kkaa  ppuunnuuaarr  ggjjëërraa  ttëë  cciillaatt  nnëë  ffaakktt  nnuukk  ii  bbëënnttee””..

EDHE KJO I PAT
NDODHUR PROFETIT
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1-kjo ngjarje është e vërtetë dhe të
besosh se ajo i ndodhi Profetit, sal-lallahu
alejhi ue selem, është pjesë e besimit të
Ehli Sunetit, ndërsa ta kundërshtosh është
veti e pasuesve të bidatit prej muëtezilëve
dhe sekteve të tjera.
2-hadithi në fjalë argumenton se

magjia është e vërtetë dhe ajo ekziston, si
dhe mund të ketë efekt negativ tek njeriu.
Pati sekte që e mohuan ekzistencën e saj
dhe për fat të keq nën ndikimin e kësaj
bindje kanë rënë edhe shumë nga vendasit
tonë, të cilët i dëgjon duke rrahur gjoksin
e duke thënë: “Magjia nuk ekziston, nëse
ka diçka të tillë, atëherë unë i sfidoj magji-
starët le të më bëjnë mua diçka të keqe”.
Fjalë të tilla nuk janë urtësi dhe mësime
profetike, por besimtari e ka detyrim ta
besojë ekzistencën e saj, e cila është e
argumentuar me ajete kuranore dhe
hadithe të panumërta. Në anën tjetër nuk
duhet ta sfidojë askënd paraprakisht, por
në të njëjtën kohë të mos frikësohet nga
askush përveç Allahut dhe të ketë mbësh-
tetje tek Ai, duke qenë i bindur, se asgjë
nuk ndodh ndryshe veçse me caktimin
dhe dëshirën e Tij. 
3-Në të përmendet Lebid ibën Asami.

Ky ishte njeriu, i cili i bëri magji Profetit,
sal-lallahu alejhi ue selem. Ai ishte magji-
star i njohur me prejardhje arabe prej fisit
Hazrexh, që jetonin në Medine dhe para
ardhjes së Profetit në këtë qytet ky fis
kishin lidhur koalicion apo vëllazëri me
çifutët. Me të ardhur Profeti në Medinë
fisi i tij e pranuan Islamin dhe thuhet se
edhe ai bashkë me ta e shfaqi Islamin, por
në fakt në brendësi kishte mbetur çifut.
Kështu bashkohen argumentet që thonë,
se ai ishte mynafik me të tjerat që e për-
mendin se ishte çifut. 
4-Në disa vende ceket se çifutët deshën

disa herë t’i bëjnë magji Profetit, sal-lal-
lahu alejhi ue selem, por nuk kishte efekt

magjia e tyre, derisa e lutën Lebidin dhe u
morën vesh që t’i jepnin tre dinarë (ari)
ofertë me të cilën ra dakord ky magjistar
dhe e bëri sherrin e tij. 
5-Vakidiu, ky dijetar musliman për-

mend se viti në të cilin ka ndodhur kjo
ngjarje është pas kthimit nga beteja e
Hudejbijes, pra, ajo betejë ndodhi në
muajin Dhul Hixhe ndërsa kjo ngjarje në
muajin e  parë (Muharrem) të vitit të
shtatë sipas Hixhretit. Allahu e di më së
miri!
6-Magjinë e bëri me krehërin e Profetit

dhe flokët e tij, që kishin mbetur në
krehër, të cilat pastaj i hodhi në pusin
Dhervan (pus në një kopsht të Medinës).
7-nga kjo sëmundje Profeti, sal-lallahu

alejhi ue selem, rënkoi gjashtë muaj, edhe
pse në një vend ceket dyzet ditë, por në
fakt transmetimet e sakta e përmendin
gjashtë muaj e disa dijetarë i bashkojnë
mendimet duke thënë, se me dyzet ditë
kihet si qëllim koha kur Profeti, sal-lal-
lahu alejhi ue selem, e mori më seriozisht
këtë çështje dhe në të cilën lutej për shë-
rim. 
8-një natë duke qëndruar në shtëpinë e

Aishes u lut shumë gjatë, që të shërohej  e
Allahu ia pranoi lutjen, duke i dërguar dy
melekë, njërin te koka e tjetri tek këmbët,
të cilët bisedonin mes tyre dhe i treguan
personin dhe vendin e magjisë. Këta dy
melekë thuhet nëpër disa vende, se ishin
Xhebraili dhe Mikaili. 

...Magjinë e bëri me krehërin
e Profetit dhe flokët e tij, që
kishin mbetur në krehër, të
cilat pastaj i hodhi në pusin
Dhervan ...

“ “
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9-  Profeti, sal-lallahu alejhi ue selem, i
dëgjoi të gjitha bisedat e tyre, se çfarë
thanë. Dijetarët kanë disa mendime, se a
ishte zgjuar apo në gjumë kur ndodhi
historia e kësaj bisede. Disa mbrojnë men-
dimin e parë e të tjerët atë të fundit. Por
sido që të jetë Profeti, sal-lallahu alejhi ue
selem, ose ishte i shtrirë, por akoma i
zgjuar, ose syri i tij ishte në gjumë, ndërsa
zemra jo (realitet i posaçëm për të, që
ceket nëpër disa hadithe), ose tek e fundit
edhe nëse ka qenë në gjumë dhe i ka parë
në ëndërr prej besimit të Ehli Sunetit
është fakti se ëndrrat e Profetëve janë
shpallje, realitet ky i cili më të freskët na e
mban në kujtesë rastin e Ibrahimit, alejhi
selam, me urdhrin e prerjes së djalit të tij,
Ismailit. 
10-Në disa hadithe fjala magji është e

përgjithësuar, mirëpo në transmetimin e
Sufjan ibën Ujejnes (njëri nga hafizët më
të mëdhenj të hadithit) sqarohet apo
përkufizohet lloji i saj. Aty thuhet se
Profetit, sal-lallahu alejhi ue selem, i dukej
sikur i afrohej bashkëshorteve të tij (sikur
kishte bërë me to gjëra intime, të cilat në
fakt nuk i kishte bërë). Pra imagjinonte
gjëra që nuk ishin realitet rreth intimite-
tit. Kështu që nuk duhet të lindin dyshi-
me, siç edhe ndodhi me pasuesit e epshe-
ve dhe bidatit, të cilët e mohuan këtë rea-
litet, që kishte ndodhur veç për faktin se
nëse kjo është e vërtetë, atëherë ka mun-
dur që të ndikojë edhe në çështjet e shpal-
ljes. Mirëpo ai, sal-lallahu alejhi ue selem,
në çdo gjë të Fesë ishte i mbrojtur nga
Zoti, si në shpallje ashtu edhe në namaz
etj., ndërsa  kjo lloj imagjinate i paraqitej
vetëm në pikën që u përmend më lartë. 
11-lloji i magjisë ishte përmes marrjes

së gjësendeve të njeriut e pastaj lidhja e
tyre në nyja, si dhe këndimi i fjalëve të
kufrit dhe lutja e shejtanëve me adhurim
që të ndikojnë tek personi në fjalë.  

12-Dijetarët përmendin se Profeti, sal-
lallahu alejhi ue selem, gjatë kësaj sprove
kishte vepruar në mënyrën më efikase të
kërkuar nga mësimet e fesë sonë dhe
formë kjo profetike, e cila duhet të jetë
mësim për neve dhe praktikë jetësore.
Fillimisht ai e pranoi caktimin apo kaderin
e Allahut, pra sprovën që e kishte goditur.
Pastaj bëri sabër ndaj saj dhe iu mbështet
Allahut. Ndërsa në fund kur e pa se ajo
mund ta dobësonte dhe të ishte shkak për
ta larguar nga disa adhurime të caktuara,
pra mund të kishte edhe ndikime anësore,
atëherë ndërmori hapin tjetër atë të
kërkimit shërim, por edhe në këtë rast
nuk kërkoi rukje (lexim Kurani) nga asku-
sh, por direkt e kërkoi shërimin nga Zoti,
pra shkalla më e lartë e mbështetjes dhe e
nënshtrimit. 
13-Shërimi i këtij lloji magjie, dhe i

magjisë në përgjithësi zakonisht ndodh në
njërën nga këto dy forma që janë bazë:
Përmes duasë, lutjeve të ndryshme,

leximit të Kuranit etj., ku përmes të cilave
Allahu mund ta shërojë njeriun dhe
kështu magjia edhe pse në fakt akoma
ekziston, por ajo nuk ka ndikim tek
personi, të cilit i është bërë magji. 
Përmes gjetjes së magjisë dhe prishjes

së saj. Duke i zgjidhur nyjat, nëse ka nyja,
duke e djegur apo duke vepruar gjëra të
tjera, të cilat i sheh të arsyeshme apo të
nevojshme një person i përshtatshëm,  që
merret me to (hoxha ose dikush tjetër). E
para është më e vështirë se e dyta, sepse
Zoti na faltë neve njerëzve, por jemi të
dobët në besim dhe mundësia për të na u
përgjigjur Allahu shpesh është e vështirë,
e tërë kjo për shkak të mëkateve tona. 
14- Profeti ynë në rastin e tij e gjeti

shërimin përmes metodës së parë, për
këtë shkak edhe:
Ai shkoi tek pusi ku gjendej magjia, por

nuk e nxori atë prej tij. Pusit po i vlonte
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uji nga dëmi i magjisë dhe hurmat që
gjendeshin në të ishin shndërruar si në
koka djajsh nga e keqja që barte në vete ai
krehër. Kështu Profeti nuk e nxori
magjinë (edhe pse në disa transmetime
ceket e kundërta) e kjo për disa arsye:
Ai tha që kisha frikë se mos prekja e saj

do të dëmtonte ndokënd.
Tashmë ai ishte shëruar nga ajo lloj

magjie, kështu që nuk ishte e nevojshme
të prishej magjia patjetër. 
Por megjithatë ai dha urdhër që ai pus

të mbyllej i tëri dhe askush të mos e
shfrytëzonte për asgjë, pra kjo për faktin
që njerëzit të ishin sa më larg të keqes dhe
ishte obligim i prijësit të tyre që të
kujdesej për ta, edhe pse nevoja për sa më
shumë puse dhe për ujë ishte e pranishme
në mesin e tyre.
15-çfarë ndodhi me magjistarin, Lebid

ibën Asamin?
Nuk thuhet se atij i bëri diçka. Dijetarët

e komentojnë me njërin prej këtyre dy
shkaqeve, të cilat që të dyja së bashku
mund të jenë të sakta:
Lebidi paraqitej si musliman e në fakt

ishte mynafik, e kjo e ndalte Profetin që ta
vriste, sepse njerëzit përreth Medinës
mund të thoshin: Muhamedi po vret
shokët e tij, propagandë kjo të cilën e
kishte parasysh Profeti, sal-lallahu alejhi
ue selem, dhe politikë që kujdesej në
shumë raste për të, ngaqë tek
jomyslimanët mund të ndikonte
negativisht të largoheshin nga pranimi i
fesë, sepse ata nuk e dinin kush ishte në
fakt Lebidi apo ndonjë mynafik tjetër. 
Sepse Profeti, sal-lallahu alejhi ue

selem, ishte shëruar nga magjia dhe
zakonisht ai nuk hakmerrej për çështje
personale, gjë e cila është e njohur për të
në shumë raste. Kështu ndodhi edhe me
njeriun që i vendosi shpatën në fyt dhe
deshi ta vrasë e pastaj Allahu ia largoi

shpatën nga duart dhe ia dha Profetit, ky i
fundit prapë e fali, nuk e dënoi për krimin
e bërë prej tij; as gruan çifute që i helmoi
ushqimin, gjegjësisht mishin, e shumë
raste të tjera. Allahu e di më së miri!
16-kjo ndodhi është e tëra e vërtetë

dhe konsiderohet pjesë e besimit të Ehli
Sunetit, të cilën e besojnë katër imamët e
medhhebeve, pastaj Buhariu, Muslimi, dhe
të gjithë dijetarët e dëshmuar me dituri
dhe fe nëpër të gjithë gjeneratat. 
17- një rast i tillë nuk ul asgjë nga

personaliteti i Profetit, sal-lallahu alejhi
ue selem, sepse Zoti e ka sprovuar dhe
sprovat janë pjesë e pandashme e të gjithë
profetëve. Ai sëmurej, ftohej, mërzitej e
gëzohej, plagosej, u helmua, gjithashtu
është e logjikshme t’i ndodhte edhe kjo
lloj imagjinate e ndikuar nga magjia,
realitet i cili i kishte ndodhur më herët
edhe Musait, alejhi selam, njërit ndër
Profetët më të mëdhenj dhe rast të cilin
Allahu në shumë ajete e tregon, ku magjia
e magjistarëve të Faraonit e bënte që t’i
dukeshin litarët e tyre sikur të ishin
gjarpërinj. Kjo gjë është një realitet i
përmendur në Kuran, pastaj kurrë nuk
është thënë se e pat ulur personalitetin e
Musait, e pse të ndodhte me Muhamedin,
sal-lallahu alejhi ue selem?! Përkundrazi
kjo ndodhi veçse e rrit personalitetin e tij,
duke na dhënë të kuptojmë, se edhe ai
ishte njeri si gjithë të tjerët dhe e godiste
çdo gjë që mund ta godasë njeriun e
rëndomtë, megjithatë këto sprova nuk
ndikuan aspak tek ai që t’ia ulnin
vullnetin e punës dhe të sakrificës në
rrugë të Allahut. 
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SHKRUAN: PRIM. DR. MED. SC. ALI F. ILJAZI

Th
uajse nuk ka vend në botë ku nuk
pihet duhani. Në vendet e zhvilluara
konsumi mesatar vjetor i duhanit

për një banor është rreth 2 kg, ndërsa në
vendet në zhvillim rreth 0.8 kg. Sipas
hulumtimeve të bëra mendohet se në tërë

botën pinë duhanin rreth 50% e meshkujve
dhe më tepër se 25% të femrave. Kështu
p.sh. në Britaninë e Madhe e pinë afro 75%
e meshkujve dhe 50% e femrave, në Rusi
70% e meshkujve dhe 40% e femrave. Në
përgjithësi në botë, edhe tek ne është në
rritje numri i duhanxhinjve me tendenca
të përfshirjes edhe të strukturave të të
rinjve dhe të fëmijëve.

DUHANI - DUKURI
VRASTARE PËR VETEN
DHE TË TJERËT
Pirja e duhanit nuk është vetëm një shprehi (ves) e thjeshtë, por paraqet një kompleks të tërë shprehish dhe
situatash shoqërore të duhanxhiut në jetën e përditshme. Ja vetëm disa nga arsyet më të rëndësishme të
pirjes së duhanit: për shkak të nervozizmit, për shkak të relaksimit, për shkak të vetmisë, për shkak të
mosaktivitetit, për shkak të dietës
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MMoottiivviimmii  ppëërr  dduuhhaann
Pirja e duhanit nuk është vetëm një

shprehi (ves) e thjeshtë, por paraqet një
kompleks të tërë shprehish dhe situatash
shoqërore të duhanxhiut në jetën e
përditshme. Ja vetëm disa nga arsyet më të
rëndësishme të pirjes së duhanit: për
shkak të nervozizmit, për shkak të
relaksimit, për shkak të vetmisë, për shkak
të mosaktivitetit, për shkak të dietës, për
shkak të shoqërisë, për fitimin e
vetëbesimit, për rritjen e kënaqësisë, për
zbutjen e moskënaqësisë, nga shprehia,
për stimulim, si dëshirë për identifikim, si
një dëshmi e forcës dhe e pozitës së lartë
në shoqëri (pirja e cigareve të shtrenjta), si
një formë e lajkatimit, mashtrimit, ikje nga
problemet personale, si mjet për
pagjumësi (portierët, rojat, etj.).

PPëërrbbëërrëëssiitt  ee  ttyymmiitt  ttëë  dduuhhaanniitt  --  ffaakkttoorrëë  ttëë  rrrreezziikkuutt
Konsiderohet se në tymin e një cigareje

ka rreth 70 mg thërrmija të forta dhe 23
mg gaz. Në cigaren e fabrikuar ka rreth 6%
nikotinë, 30% hidrokarbur, 17% acide
organike, 13% albuminë dhe 2% vajra
eterike. Në përbërjen e tymit të cigares ka
edhe produkte të tjera helmuese, si acid
azotik, acid hidrocianid, amoniak dhe
cianid, të cilët veprojnë në mënyrë
shkatërruese në mukozën e rrugëve të
frymëmarrjes dhe të traktit digjestiv.
Nikotina është elementi më i njohur

toksik i cigares. Depërton në gjak dhe
përhapet në të gjitha qendrat vitale të
organizmit, duke u grumbulluar në
mënyrë selektive në organet me rëndësi
jetike: në tru, mushkëri dhe gjëndra
seksuale. Për njeriun nuk është më pak i
dëmshëm edhe monoksidi i karbonit, si
përbërës i tymit të cigares. Nga një pako
cigare lirohen afro 400 mg të këtij gazi, i
cili shkatërron rruazat e kuqe të gjakut. Ai
kontakton shumë më lehtë dhe më

aktivisht me Hb duke e kthyer në
kompleks kimik-karboksil Hb. Në këtë
mënyrë shumica e organeve dhe indeve të
duhanxhinjve marrin oksigjen në sasi
shumë më të vogla (veçanërisht truri).
Në tymin e cigares ka mjaft rrëshirë

katrani. Hulumtimet kanë dëshmuar, se
këto nxisin sëmundjet kancerogjene. Duke
pirë 20 cigare në ditë njeriu fut në trup
afër 1 gr katran cigareje, i cili mbetet
kryesisht në mushkëri. Cilësi kancerogjene
kanë edhe elementetet radioaktive, që
përmban tymi i cigares: izotope plumbi,
bizmuti, poloniumi. Poloniumi depërton
lehtë në pjesët më të imëta të organizmit,
veçanërisht në mushkëri dhe gjëndrat
seksuale.
“Duhanxhiu i vërtetë” merr gjatë ditës

doza të konsiderueshme rrezatimi, i cili
është i dëmshëm për strukturat
trashëguese. 
Cigarja përmban edhe elemente të tjera

që janë gjithashtu të rrezikshme për
shëndetin. Në cigare janë zbuluar sasi të
konsiderueshme të formaldehidit, zhivës,
kadmiumit... Regjistri i elementeve të
dëmshme të cigares mund të vazhdohet
edhe më tutje. 
Analizat laboratorike kanë treguar se

elementet toksike të duhanit shkatërrojnë
një varg vitaminash, që janë të
rëndësishme për zhvillimin e proceseve
metabolike. Vetëm një cigare neutralizon
afro 25 mg të thartirës askorbike
(Vitamina C).

...Duke pirë 20 cigare në ditë
njeriu fut në trup afër 1 gr
katran cigareje, i cili mbetet
kryesisht në mushkëri...

“ “
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PPaassoojjaatt  ee  dduuhhaanniitt  ppëërr  sshhëënnddeettiinn
Pirja e duhanit është shkaktar kryesor

dhe i veçantë i sëmundjeve dhe i vdekjeve
të parakohshme. Duhanxhinjtë vdesin 5-8
vjet më herët, se ata që nuk pinë duhan
dhe janë të rrezikuar dy herë më shumë
nga sëmundjet fatale të zemrës, dhjetë
herë më shumë nga tumori në mushkëri,
gojë, fyt, kapërcell, pankreas, veshkë,
fshikë urinare, mitër, dy deri tri herë më
shumë nga ulcera. Fëmijët e prindërve që
pinë duhan lindin me peshë të vogël,
shpesh me infeksione të mushkërive, më
shumë infeksione kronike të veshit dhe me
shumë mundësi për t’u bërë duhanxhinj
më vonë.
Gjithashtu veprimet e dëmshme të

tymit të duhanit vërehen në gjëndrat
endokrine dhe sistemin nervor, që janë
rregullatorë të jetës sonë. Tek meshkujt
shkakton impotencë, ndërsa tek femrat
çrregullim të ciklit menstrual dhe dëmtim
të funksioneve germinative dhe sterilitet.
Me kalimin e kohës, nën ndikimin e
toksikimit me duhan ngushtohen enët e
gjakut të organeve vitale me pasoja fatale.
Lindjet e parakohshme, abortimet dhe
vdekshmëria e foshnjave pas lindjes janë
2-3 herë më të mëdha tek shtatzënat që
pinë duhan. Praktikisht të gjitha toksinat e
tymit të duhanit depërtojnë në qumësht
nëpër gjëndrat qumështore. Qumështi i
helmuar arrin në lukthin e foshnjës dhe
shpërndahet në të tërë organizmin, kurse
materiet e tij toksike veprojnë në
dobësimin e mekanizmave mbrojtës të
foshnjës. Në gjakun e foshnjës janë gjetur
një varg toksinash të duhanit, që veprojnë
në strukturat e trurit të madh.

DDuuhhaannii  ddhhee  ggjjeenneett
Pirja e duhanit, siç dihet është njëri

ndër shkaqet kryesore të sëmundjeve të
organeve të brendshme p.sh., të sistemit

kardiovaskular dhe gastrointestinal, të
cilat barten me trashëgim. Analizat
gjenetike kanë treguar, se nënat që pinë
duhan lindin fëmijë me predispozita për
zhvillim më të hershëm të proceseve
arteriosklerotike. Rrezatimi jonizues i
duhanit dëmton gjenet, te pasardhësit
shkakton edhe zhvillimin e epilepsisë dhe
të sëmundjeve të tjera të sistemit nervor.
Pjesëmarrja e anomalive kongjenitale të
zemrës te fëmijët e prindërve që pinë
duhan është dyfish më e madhe, sesa te
fëmijët e prindërve, që nuk pinë duhan.

PPiirrjjaa  ppaassiivvee  ee  dduuhhaanniitt
Joduhanxhiu, i cili qëndron në afërsi të

duhanxhiut thith deri 80% të të gjitha
materieve të tymit. Ky tym vetëm për 5
sekonda pasi të futet në organizmin e
joduhanxhiut kryen veprimet e veta
toksike. Hulumtimet kanë treguar, se në
ambientin e ndotur me tym cigareje tek
joduhanxhitë manifestohet me lodhje,
marramendje, zvogëlim të aftësive të
kujtesës, rritjen e tensionit të gjakut dhe
rritjen e sedimentacionit të eritrociteve.

NNddaalliimmii  ii  ppiirrjjeess  ssëë  dduuhhaanniitt
Për të qenë sa më efikase lufta kundër

pirjes së duhanit, në këtë aktivitet të madh
duhet të inkuadrohet e tërë shoqëria. Lufta
kundër pirjes së duhanit është kuptuar më
seriozisht në shtetet perëndimore, si
Norvegji, Britani e Madhe, Luksemburg, ku
organizohen seminare grupore 5 ditore
kundër duhanit. Rëndësi të veçantë duhet
t’i kushtohet veprimtarisë profilaktike
ndaj popullatës së re. Pikërisht në fëmijëri
krijohet dhe zhvillohet mënyra e
shëndoshë e të jetuarit. Për gjendjen e
tanishme të përhapjes së duhanxhinjve,
OBSH i bën përgjegjës kryesor në radhë të
parë prindërit, pastaj shkollat e në fund
shërbimet shëndetësore. Mos të harrojmë
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se roli i predikuesve fetarë është tejet i
madh. Prandaj, është e nevojshme që sa
më herët të fillojë luftimi i kësaj shprehie
me masa preventive. Masat preventive më
të rëndësishme janë: arsimimi i nxënësve
në të gjitha shkollat fillore e të mesme,
duke futur orë të mësimit të detyruar,
arsimimi shëndetësor i qytetarëve përmes
mjeteve të informimit masiv, ligjëratave
etj., themelimi i shoqatave ose i klubeve të
joduhanxhinjve, për terapi grupore,
informimi i hollësishëm mbi dëmet që
pasojnë nga pirja e duhanit dhe mundësitë
e shërimit. Meqë shëndeti i qytetarëve të
çdo shteti është pasuria më e madhe, në
luftën kundër pirjes së duhanit duhet të
angazhohen të gjitha organizatat
shoqërore dhe politike.

SSttrraatteeggjjiiaa  nnëë  nniivveell  nnddëërrkkoommbbëëttaarr
Aktivizimi i të tërë sistemit të OBSH-së.

Aplikimi dhe përparimi i bashkëpunimit
me të gjitha organizatat kombëtare që
merren me shëndetësi. Shkëmbimi i
përvojave ndërkombëtare në eliminimin e
epidemisë së pirjes së duhanit. Koordinimi
dhe matja e studimeve bazike dhe të
aplikuara në këtë lëmi. Formimi i grupeve
të ekspertëve për përpunimin e
problemeve sanitare legjislative etj.
Organizimi i seminareve rajonalë për
nxitjen e aksioneve kundër duhanit.

SSttrraatteeggjjiiaa  nnëë  nniivveell  kkoommbbëëttaarr
Futja dhe aplikimi i përpiktë i masave

legjislative, edukative, etj.
Vendosja dhe zbatimi i masave

kufizuese në prodhimin e duhanit.
Ulja e të gjithave subvencioneve në

prodhimin e duhanit.
Masat e nevojshme në uljen e eksportit

dhe importit të duhanit.
Rritja e të gjitha taksave fiskale.
Mobilizimi i të gjitha asociacioneve:

vullnetare, mjekësore, profesionale,
arsimore, humanitare dhe formimi i
shoqërive dhe fondeve për luftë kundër
pirjes së duhanit:
- të ndalohet shitja e duhanit rinisë,
- ndalimi i duhanit në vende publike,
- ndalimi i reklamimit dhe zbatimi i

masave tjera represive.

TTaakkttiikkaa  sshhooqqëërroorree--mmjjeekkëëssoorree  ddhhee  ssttrraatteeggjjiiaa  ee  
lluuffttëëss  kkuunnddëërr  ppiirrjjeess  ssëë  dduuhhaanniitt
Taktika globale kundër pirjes së

duhanit hartohet në programe të
përgjithshme dhe specifike. Me rastin e
programit të përgjithshëm metoda më e
suksesshme është terapia grupore. Ndërsa
variantet themelore të trajtimit specifik
janë: aplikimi i medikamenteve (placebo
ose trankuilizorët - Nicostop, Nikobrevin),
zëvendësimet nikotinike, çamçakëzë
nikotinik, terapia elektro-averzive -
cigaret elektronike. Trajtimi specifik është
më pak i suksesshëm sesa trajtimi i
përgjithshëm.
Njëri ndër shkaqet e pirjes së madhe të

duhanit është që masat shëndetësore të
luftës kundër duhanit kanë ndikim shumë
më të kufizuar në krahasim me fuqinë që
kanë masat shtetërore që stimulojnë
prodhimin e tij. Këtu gjen shprehje
interesi ekonomik, i cili në esencë është
kauza ekonomike. OBSH ofron dy receta
për ndërprerjen individuale të pirjes së
duhanit. Me këtë metodë 95-97% e kanë
lënë duhanin pas 5 ditëve.

...Fëmijët e prindërve që pinë
duhan lindin me peshë të
vogël, shpesh me infeksione
të mushkërive...

“ “
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RREECCEETTAA  11
Vendosni të pini vetëm një cigare gjatë

një ore.
Nëse pini duhan e mbani cigaren në

dorën e djathtë, provoni ta mbani në dorën
e majtë.
Filloni të pini cigaret që nuk ju

pëlqejnë.
Nëse keni pirë cigare me kafe, filloni të

pini lëng frutash në vend të kafesë.
Merruni me gjimnastikë.
Thirrni miqtë dhe u tregoni atyre

qëllimin për lënien e duhanit.
Nëse do të mund të duroni pa pirë

duhan vetëm një ditë, do të mund të mos
pini edhe ditën tjetër. Provojeni këtë!
Kurseni paratë që keni planifikuar për

blerjen e duhanit dhe në vend të cigareve
blini ndonjë gjë për vete. Këtë e keni
merituar.
Mos u dëshpëroni nëse nuk keni

mundur të duroni dhe e keni ndezur
cigaren. Disa bëjnë shumë përpjekje para
se ta lënë përfundimisht duhanin.

RREECCEETTAA  22
Mos pini duhan në prani të fëmijëve

dhe të gruas.
Mos pini duhan esëll, sepse kjo e

dëmton shpejtë mukozën e lukthit.
Mos pini duhan, as para se të flini, as

natën.
Mos pini duhan kur ecni, sepse rritet

veprimi i produkteve të tymit të duhanit
në funksionimin e organeve më të
rëndësishme.
Mos pini duhan në lokale të mbyllura.
Mos pini 1/4 e fundit të cigares, sepse

aty bëhet koncentrimi më i madh i
elementeve të dëmshme për jetën.
Përpiquni ta pini duhanin pa e futur

tymin brenda në organizëm, sepse gjatë
thithjes 95% e nikotinës arrin në gjak. 
Mos pini cigare me lagështi.

Mos pini duhan, nëse vuani nga
sëmundjet kronike.
Mos pini duhan, kur keni për të kryer

punë të rëndësishme ku nevojitet fuqia
mendore e fizike.
Nëse arrini t’i zbatoni në jetë këto,

mund të shpresoni se për disa muaj do të
mblidhni forcat tuaja dhe do t’i thoni
lamtumirë duhanit, si një shprehi shumë e
dëmshme për shëndetin tuaj dhe të tjerëve
(tregimi për duhanxhinjtë).
FFjjaallaa  ppëërrmmbbyyllllëëssee  ppëërr  dduuhhaanniinn
Motra, vëllezër të dashur, të rinj e të

moshuar, djalosh e vajzë dhe ti vogëlush,
nëna dhe baballarë të nderuar! Kjo që u
cek më lart le të jetë mësim për ju që e pini
duhanin, që të shpëtoni nga kjo shprehi e
rrezikshme, përbuzni dhe flakni këtë
dukuri të dëmshme individuale dhe
kombëtare. Ajo që është e dëmshme, ajo që
shkatërron shëndetin, pasurinë tuaj e
bashkë me këtë edhe fatin tuaj, nuk mund
të jetë as moderne, as kulturë e as
civilizim. Përkujtoni vazhdimisht fjalët e
Zotit të dashur: ““MMooss  ee  mmbbyyttnnii  vveetteenn
ttuuaajj......””, MMooss  hhiiddhhnnii  vveetteenn  nnëë  rrrreezziikk......””, si
dhe fjalët e të Dërguarit të Tij: “Askujt (as
vetes dhe as tjetrit) s’guxohet t’i bëhet
dëm!”
I drejtohemi Zotit Hirmadh me fjalë të

sinqerta:
“O Zot i madh dhe i vërtetë largoji

besimtarët shqiptarë nga ky kob,
shkatërrues i vërtetë,i cili dëmton
shëndetin pasurinë dhe ndot ambientin.
Vetëm kështu duke mos pirë duhan

bëhemi të shëndetshëm, të përparuar dhe
të kulturuar!”
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ABDULAZIZ IBËN BAZ

F
alënderimi i takon Allahut,
lavdërimi dhe paqja e Tij
qofshin mbi të Dërguarin

dhe ithtarët e tij:
Ai që goditet nga sihri nuk i

lejohet të kërkojë shërimin me
ndonjë sihër tjetër, ngase e
keqja nuk largohet me të keqe,
mosbesimi me mosbesim, porse
e keqja largohet me një të mirë.
Kur u pyet i Dërguari për
zgjidhjen e nyjave të sihrit
‘nushre-n’ tha: “ajo është punë
e djallit”. Në këtë hadith i
Dërguari u pyet për shërimin e
sihrit me sihër tjetër. Për sa i
përket shërimit të sihrit me
Kuran, barëra të lejuara, si dhe
me rukje (yshtje) të ligjshme,
që të gjitha janë të lejuara
përkundër shërimit me sihër,
siç u tha më lart, sepse sihri

CILA ËSHTË MËNYRA
MË E MIRË PËR T’U
SHËRUAR NGA SIHRI?

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
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është adhurim i djajve. Sihirbazi bën sihër
dhe e njeh atë, pasi që ai adhuron djajtë,
meqë ju shërben atyre, pastaj ata i ofrojnë
atij atë që dëshiron, ia mësojnë atij
mënyrën se si bëhet sihri. Falë Allahut e
kemi të lejuar shërimin e sihrit me lexim
Kurani, me lutje të transmetuara nga i
Dërguari si dhe me barëra të lejuara, ashtu
siç lejohet mjekimi i të sëmurëve nga
sëmundjet e ndryshme. Kjo nuk do të thotë
patjetër që ai person do të shërohet, sepse
jo çdo i sëmurë shërohet. Një i sëmurë
mund të mjekohet dhe të shërohet nëse e
ka të caktuar vdekjen për më vonë, mirëpo
mund edhe të mos shërohet dhe të vdesë
nga ajo sëmundje, edhe nëse mjekët më të
mirë tentojnë ta shpëtojnë. Atëherë kur
vjen vdekja, ilaçi nuk bën dobi. Allahu i
Lartësuar thotë: ““PPoo,,  AAllllaahhuu  nnuukk  ee  sshhttyynn
kkuurrrrsseessii  aasskkëënndd  ppëërr  mmëë  vvoonnëë,,  kkuurr  aattiijj  tt’’ii
vviijjëë  aaffaattii  ii  vveett..”” (Munafikun:11). Medicina
dhe barërat ndihmojnë nëse vdekja nuk
vjen dhe Allahu cakton shërimin për robin
e Tij. E njëjta gjë vlen edhe për atë që është
goditur nga sihri. Allahu mundet që të
caktojë për të shërimin, por mundet edhe
të mos caktojë shërimin dhe ta sprovojë
për shumë shkaqe, prej tyre: mundet që ai,
i cili mundohet ta shërojë nga sihri të mos
e ketë ilaçin e duhur për këtë sëmundje. I
Dërguari ka thënë: “Çdo sëmundje ka ilaç,
kur goditet ilaçi i një sëmundjeje atëherë
arrihet shërimi me lejen e Allahut”, po
ashtu ka thënë: “Për çdo sëmundje Allahu
ka zbritur shërim, e di kush e di s’e di kush
s’e di.”
Prej ilaçeve që ofron Sheriati për t’u

shëruar nga sihri është leximi i Kuranit. Të
sëmurit nga sihri i lexohet kaptina më e
madhe e Kuranit, që është kaptina Fatiha. I
përsëritet ky lexim. Kur ia lexon një
besimtar i devotshëm, i cili e di se gjithçka
është me caktimin e Allahut, Ai i ka në
dorë të gjitha, nëse i thotë një gjëje bëhu,

ajo bëhet. Kur leximi i Kuranit vjen nga
besimi, devotshmëria, sinqeriteti dhe
përsëritet; magjia zakonisht mënjanohet
me lejen e Allahut. Disa prej shokëve të të
Dërguarit kaluan një herë pranë një fshati
kryeplakun e të cilit e kishte kafshuar
gjarpri. Fshatarët ishin përpjekur me çdo
gjë ta shërojnë, mirëpo më kot. Shkuan te
sahabët dhe i pyetën: Mos vallë ka ndonjë
lexues (yshtës) në mesin tuaj? Njëri prej
tyre u përgjigj dhe shkoi dhe ia lexoi suren
Fatiha. Kryeplaku u shërua aty për aty dhe
u ngrit në këmbë, Allahu e shpëtoi nga
sherri i kafshimit të gjarprit. I Dërguari ka
thënë: “Yshtjet janë të pranuara përderisa
në to nuk ka shenja idhujtarie”. I Dërguari,
edhe ka lexuar, edhe i është lexuar atij.
Leximi, pra, është shumë i dobishëm, nëse
të sëmurit nga sihri i lexohet surja Fatiha,
Ajetul Kursij, Kulhuvallahu ehad, si dhe
kaptinat Felek dhe Nas, apo edhe ajete
tjera nga Kurani, duke ua bashkëngjitur
këtyre lutjet e mira të transmetuara nga i
Dërguari, si për shembull lutje që ia bëri ai
disa të sëmurëve: “O Allah, Zot i njerëzve,
largoje sëmundjen dhe shëroje, sepse
vërtet Ti je Shërues, s’ka shërim pos
shërimit Tënd, me një shërim që nuk do të
pasohet me sëmundje”. Këtë lutje e

...Qëllimi është të sqarojmë
se këto ilaçe dhe të ngjashme
me to mund të shërojnë
sëmundjet si sihri, ftohjen
nga bashkëshortja e tjerë.
Edhe praktika ka dëshmuar se
me këto ilaçe Allahu bën
shumë dobi...

“

“
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përsërit tri herë apo më shumë. Po ashtu
prej lutjeve të të Dërguarit, që na është
transmetuar është: “Në emër të Allahut të
lexoj, kundër çdo gjëje që të pengon,
kundër sherrit të smirëkeqit apo syrit
ziliqar, Allahu të shëroftë, në emër të
Allahut të lexoj” e lexon tri herë këtë dua
madhështore, të vërtetuar nga i Dërguari e
që i lexohet atij që është kafshuar nga
gjarpri apo akrepi, të sëmurit nga sihri,
apo ndonjë të sëmuri tjetër në përgjithësi.
Lutjet e mira mund të thuhen edhe nëse
nuk janë të transmetuara nga i Dërguari,
me kusht që në to të mos ketë gjëra të
ndaluara, duke u mbështetur në fjalët e
përgjithshme të të Dërguarit: “Leximet
pranohen përderisa në to nuk ka shenja
idhujtarie”. Ndonjë i sëmurë apo ndonjë i
goditur nga sihri mund të shërohet pa
lexim dhe pa shkakun e njeriut, por
thjeshtë Allahu me fuqinë e tij e shëron. Ai
ka urtësi të përsosur për çdo gjë. Allahu
thotë: ““KKuurr  AAii  ddëësshhiirroonn  nnddoonnjjëë  sseenndd,,
uurrddhhrrii  ii  TTiijj  ëësshhttëë  vveettëëmm  tt’’ii  tthhoottëë::  ““BBëëhhuu!!””
AAii  mmeennjjëëhheerrëë  bbëëhheett..”” (Jasin: 82) Allahut i
takon falënderimi për çdo gjë që cakton, Ai
ka urtësi të përsosur.
Ndonjë i sëmurë mund edhe të mos

shërohet, ngase e ka plotësuar afatin e
jetës dhe i vjen vdekja. Prej ilaçeve që
përdoret kundër sihrit është edhe leximi i
ajeteve të sihrit në ujë, si për shembull
ajeti: ““EE  NNee  ee  ffrryymmëëzzuuaamm  MMuussaaiinn (duke i
thënë): ““HHiiddhhee  sshhkkooppiinn  ttëënndd!!””  KKuurr  qqee,,  aaii
ggëëllllttiissttee  aattëë  qqëë  kkiisshhiinn  mmaaggjjeeppssuurr..  AAttëëhheerrëë
uu  ddëësshhmmuuaa  ee  vvëërrtteettaa  ddhhee  uu  zzhhdduukk  aajjoo  qqëë
kkiisshhiinn  ppëërrggaattiittuurr..  AAttyy  uu  mmuunnddëënn  aattaa
(magjistarët dhe faraoni) dhe u kthyen të
poshtëruar.” (Araf: 117-119) ajetet 28 deri
më 79 të sures Junus, po ashtu ajetet 65
deri në 69 të sures Taha. Me këto ajete
Allahu mund të shërojë sihrin. Nëse
lexohen në ujë pastaj lexohet surja Fatiha,
Ajetul Kursij, Kulhuvallahu ehad, surja

Felek dhe Nas, në ujë vendosen shtatë
gjethe zambaku të ujit pasi shtypen, do të
ishte mirë dhe e përshtatshme siç e ka
përmendur dijetari Abdurahman ibën
Hasen në librin “Fet-hul Mexhid”, kur
trajton temën e shërimit nga sihri.
Qëllimi është të sqarojmë se këto ilaçe

dhe të ngjashme me to mund të shërojnë
sëmundjet si sihri, ftohjen nga
bashkëshortja e tjerë. Edhe praktika ka
dëshmuar se me këto ilaçe Allahu bën
shumë dobi. Mundet që vetëm me leximin
e sures Fatiha i sëmuri të shërohet, apo
vetëm me suren Ihlas, apo Felek, apo Nas. 
Më e rëndësishmja është, që edhe

lexuesi, edhe atij që i lexohet duhet të
kenë besim të sinqertë, të kenë besim tek
Allahu, të dinë se gjithçka është në dorën e
Tij, dhe se nëse dëshiron Ai diçka ajo
bëhet, dhe nëse Ai nuk dëshiron diçka ajo
nuk ndodh. Me besim të plotë tek Allahu
qoftë nga lexuesi apo atij që i lexohet
sëmundja largohet me lejen e Allahut me
shpejtësi dhe barërat konkrete dhe
abstrakte bëhen të dobishme. Lusim
Allahun të na drejtojë të gjithëve në
rrugën me të cilën Ai është i kënaqur,
vërtet Ai dëgjon dhe është afër.

FFeettaavvaa  IIbbëënn  BBaazz,,  88//7700
PPëërrkktthheeuu::  AAggiimm  BBEEKKIIRRII

...Kur leximi i Kuranit vjen nga
besimi, devotshmëria, sin-
qeriteti dhe përsëritet; magjia
zakonisht mënjanohet me
lejen e Allahut...

“ “


